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Terra Comum é um grupo de pesquisa, iniciado 
nas artes visuais e na arquitetura em 2016, que 
visa investigar outros modos de ocupar e usar 
a terra, o ar, a água e o subsolo para além do 
princípio estruturante da propriedade, seja ela 
pública ou privada, percorrendo os imaginários, 
as culturas e as histórias de violência e luta, 
produzindo imagens e narrativas.

Em maio de 2018 o BDMG patrocinou o 
Seminário Internacional Terra Comum, 
como primeira ação do grupo de pesquisa, 
organizado por Ana Paula Baltazar e Louise 
Ganz. Ao longo dos meses de preparação do 
seminário, foi realizada a primeira série de oito 
entrevistas, que visa construir um repertório 
sobre a temática do comum. Estes dois livros 
são resultado dessa pesquisa, sendo que o 
primeiro baseia-se nos debates do seminário e 
o segundo traz o conjunto de entrevistas.
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PREFÁCIO
Ana Paula Baltazar  
e Louise Ganz

Historicamente os direitos de todos os cidadãos são pauta- 
dos pela propriedade, não pelo uso. Contudo, como nos 
mostra Andityas Costa Matos, o comum - o que não é de 
propriedade pública nem privada - é ainda mais antigo que 
o direito pautado pela propriedade. Os recursos naturais 
como terra (inclusive subsolo), água e ar, eram conside-
rados bens comuns e seu uso feito com bom senso. Os 
commons, muito populares principalmente no Reino Unido, 
começaram a ser cercados a partir da crise do sistema feu-
dal, apontando a prioridade da propriedade sobre o uso e 
inaugurando o sistema moderno de direitos da propriedade 
da terra. Vale ressaltar que no Brasil temos um histórico de 
guerra pela terra desde a invasão no século XVI, primeiro 
cerceando uso e posteriormente incorporando propriedade, 
sempre privilegiando um pequeno grupo hegemônico e ex- 
cluindo nativos ou cidadãos comuns. A produção do espaço, 
por meio de políticas públicas e da arquitetura, vem contri-
buindo com esse cenário, inevitavelmente aderindo ao que 
vem a ser chamado de modo de produção capitalista, em 
que o valor de troca passa a ter prioridade sobre o valor  
de uso, e a terra comum é praticamente inexistente.

PREFÁCIO
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É importante reconhecer a atualidade do pensamento de 
Marx para a discussão da terra comum. Embora não tenha 
chegado a escrever sua crítica da política, como fez com a 
economia, Marx deixou indícios do que seria o primeiro de 
dois volumes da obra que se intitularia Crítica da Política e 
Economia Política. Como nos mostra Thamy Pogrebinschi em 
O enigma do político: Marx contra a política moderna, a crí-
tica da política de Marx começa por explicitar a raiz do Estado 
moderno na Revolução Francesa e na separação entre Esta- 
do e sociedade civil (ainda que em nome da liberdade indivi-
dual) e termina propondo o desvanecimento do Estado e da 
sociedade civil como possibilidade de superação do Estado 
moderno, colocando no lugar disso o que chamou de comuni-
dade real. Importante notar que não é preciso acabar com o 
Estado para que a comunidade real apareça. É precisamente 
a comunidade real que vai levar ao desvanecimento de um 
Estado separado da sociedade civil, tomando o político como 
o conjunto de normas decidido e praticado coletivamente, em 
contraponto à política do Estado moderno.

O Estado moderno é o grande responsável pelo apa-
gamento da esfera pública, uma vez que toma para si a 
função de proteger os interesses individuais de uma elite 
hegemônica capitalista. Para isso há a separação entre 
Estado e sociedade civil, com ênfase na propriedade, na 
divisão do trabalho e na democracia representativa, que 
contribuem fortemente para obliterar qualquer possibi-
lidade de coletividade cidadã, uma vez que privilegiam o 
indivíduo apolítico.
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A garantia dos privilégios pelo Estado não deve ser 
confundida com politização das elites. A política que separa 
Estado e sociedade civil é soberana e, ainda que os capitais 
estejam protegidos, não há papel político de fato nem mesmo 
das elites. Os interesses individuais prevalecem sobre os 
interesses coletivos. O cercamento das terras comuns, 
levando à sua privatização, é parte do Estado moderno. A 
prevalência da propriedade (tanto pública quanto privada), 
da divisão do trabalho e da interdição da ação direta pela 
democracia representativa, impactam diretamente a produ-
ção do espaço.

Mas, como aponta Marx, a comunidade real (o comum) é 
uma possibilidade para enfrentamento desse cenário. Assim, 
é importante discutir estratégias de resistência; ganhos e 
perdas nos processos de lutas; experiências concretas de 
produção e uso comuns, de retomada e de consolidação de 
tradições; possíveis leituras do comum pelo campo da arte 
e sua potência para a construção crítica de imaginários; 
ferramentas jurídicas que despontam na direção do direito 
comum, para além da propriedade. Uma primeira iniciativa 
para mobilizar tal discussão foi a proposta do grupo This-
landyourland, formado por Ines Linke e Louise Ganz, visando 
imaginar a caatinga como bem comum, entrevistando tanto 
pessoas que se opõem ao sistema hegemônico, quanto forma-
dores de opinião pública que tendem a manter a hegemonia 
da propriedade e exploração da terra. A partir desse trabalho 
iniciamos o Grupo de pesquisa Terra Comum, com o intuito de 
aprofundar as discussões apontadas acima. Propusemos o 
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Seminário Internacional Terra Comum, Propriedades Coleti-
vas e Outras Espacialidades: Práticas e Ideias, que aconteceu 
de 23 a 25 de maio de 2018, no BDMG em Belo Horizonte. Foi 
organizado com palestras que trouxeram pontos de vistas 
variados em três sessões temáticas: ‘Espaços e Tradições’, 
abordando a consciência histórica da tradição e a contínua 
construção de formas de resistência; ‘Lutas e Cotidiano’, 
sobre as lutas anticapitalistas pelo direito aos bens comuns, 
seus mecanismos de ação e os desdobramentos no cotidiano; 
e ‘Direito à Terra e Novas Formas de Propriedade’, discutindo 
os mecanismos jurídicos de acesso à terra, aos bens comuns 
e à moradia na proposição e implantação de outras formas de 
coletividade.

Este livro sistematiza o conteúdo do seminário, visando 
enfatizar a diversidade das inter-relações entre os assun-
tos abordados, que dispensam o enquadramento das ses- 
sões temáticas. O livro começa com uma narrativa de Ines 
Linke e Louise Ganz apresentando a proposta que deu ori-
gem ao grupo Terra Comum e ao Seminário Internacional, 
ampliando o imaginário sobre o uso comum de 100 km2 de 
terra na caatinga.

Na sequência, trazemos as resistências e contradições 
enfrentadas pelo MST num diálogo com Geraldo Sebastião 
dos Santos, liderança do MST no Pará. Vale dizer que o 
último dia do seminário coincidiu com o auge da paralisa-
ção dos caminhoneiros em maio de 2018, o que impediu a 
presença da representante do MST, que não conseguiu se 
deslocar para Belo Horizonte. Ainda que a fala do MST não 
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tenha composto o seminário, sistematiza um dos temas cen-
trais do debate. A narrativa evidencia a dominação cotidiana 
a que são submetidos os sem terra do país, a resistência 
desse grupo, a relação dúbia de libertação e dependência 
com o conhecimento técnico da universidade, e as contradi-
ções que lhes são impostas pela hegemonia da propriedade 
privada no modo de produção capitalista, que aparece como 
única possibilidade, ainda que haja consciência socialista.

Antes de trazer outras experiências de opressão e 
resistência que foram pautadas no seminário, entendemos 
com o jornalista Alceu Castilho as forças hegemônicas, prin-
cipalmente da mineração e do agronegócio, a que estamos 
todos submetidos, mas que têm impacto devastador para 
os grupos que não têm acesso ao privilégio da propriedade 
e que são violentamente sacrificados para manutenção da 
hegemonia dos capitais. A fala de Pepkrakte Jakukreikapiti, 
conhecido como Zeca Gavião (cacique do povo Gavião  
Kyikatêjê), enfatiza a peleja cotidiana dos indígenas e o tempo 
despendido com inúmeras violações de direitos, diretamente 
relacionadas à falta de garantia da demarcação de seu ter-
ritório. A resistência dos Kyikatêjê na defesa das tradições 
e da coletividade é revelada pelo ensaio fotográfico de Hélio 
Passos Rezende, que traz cenas do cotidiano permeadas por 
alguns rituais.

Outra experiência de violações de direitos é trazida com 
o caso boliviano da histórica luta pela água, que aconteceu 
em Cochabamba, no ano 2000, quando a ganância capita-
lista passou dos limites aceitáveis até mesmo por um povo 
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resignado e despertou a revolta popular. Oscar Oliveira conta 
sua experiência pessoal de tomada de consciência de que os 
bens comuns, como terra e água, estavam sendo roubados 
e da necessidade de enfrentamento das políticas de expro-
priação dos bens comuns e de invasão da terra pelo capital 
financeiro. Nessa que foi uma luta vitoriosa e inspiradora para 
outros enfrentamentos, o principal ponto a ser ressaltado é a 
tomada de consciência da opressão e o vislumbre de outras 
opções que não a privatização. No caso brasileiro, Nazareno 
José de Campos nos apresenta uma gama de possibilidades 
historicamente adotadas por comunidades tradicionais para 
uso comum da terra, trazendo considerações sobre a legisla-
ção pertinente.

Aprofundando a discussão jurídica sobre a multiplicidade 
de arranjos de propriedade, posse e moradia, Edésio Fernan-
des propõe discutir “Este obscuro objeto do Direito”, trazendo 
uma visão otimista da diversidade de instrumentos jurídicos 
existentes, embora as políticas públicas não lancem mão siste-
maticamente de tais instrumentos.

Apesar da existência de instrumentos jurídicos adequa-
dos, tendem a ser regulamentados para privilegiar os capi-
tais. Os demais textos apresentam abordagens distintas de 
experiências de resistência à hegemonia dos capitais. Mary 
Guimarães fala da experiência de ameaça de remoção de 
várias famílias no Morro das Pedras em Belo Horizonte, para 
dar lugar a uma avenida de mão dupla, que na verdade serviria 
para resolver um problema de trânsito da cidade, sem interesse 
dos moradores no empreendimento. O grupo História em Cons-
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trução na Vila das Antenas surgiu no enfrentamento dessa 
ameaça, buscando ampliar na vila a consciência histórica da 
produção daquele espaço pelos próprios moradores, enten-
dendo que a favela é parte da cidade e deve ficar na cidade.

Numa perspectiva de resistência propositiva, Leandro 
Minuchin traz a experiência do partido político Ciudad Futura 
(em Rosário, na Argentina), inspirado nos Zapatistas e no 
MST, discutindo o urbanismo infraestrutural como possibi-
lidade para desafiar as práticas de contestação da arqui-
tetura social, atualizando-as com a construção material de 
infraestrutura, produzindo um ‘comum urbano’. Numa outra 
abordagem propositiva, Jonathas de Andrade apresenta O 
Levante, proposta de resistência pela arte, promovendo a 
ocupação das ruas do Recife por carroças, logo após uma 
lei proibir seu trânsito na cidade, adotando a estratégia de 
permissão para produção de um filme com cenas de uma 
corrida de carroças. Assim, o levante fictício se confunde 
com a insatisfação dos carroceiros, que têm sua atividade 
de sobrevivência interditada por uma proposta de higieniza-
ção social, em nome de um suposto progresso urbanístico.

Resistindo a outro tipo de progresso urbanístico – a 
construção de um aeroporto com desmatamento de uma 
área ambiental – surge em 2009 uma comunidade conhe-
cida como Zona A Defender (ZAD). John Jordan apresenta a 
cultura de resistência e a ecologia da luta no enfrentamento 
cotidiano das ameaças de remoção, principalmente depois 
que foi decidido que não mais seria construído o aeroporto 
no local. O Estado entende a existência da ZAD apenas como 
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movimento de resistência contra a construção do aeroporto, 
ignorando a comunidade que se estabeleceu ali ao longo dos 
anos. A luta atual da ZAD é uma luta do comum contra o 
capitalismo.

A resistência propositiva também pode ser promovida 
por quem não sofre diretamente violações de direitos. Isso 
é mostrado por Renato Cymbalista e Bianca Antunes, que 
propõem o Fundo FICA, em São Paulo, para aquisição de 
propriedade privada comunitária para viabilizar o aluguel 
social. Por outro lado, Lurdinha Lopes discute uma proposta 
de um movimento social organizado (MNLM) de propriedade 
coletiva e cooperativa – a Ocupação Manoel Congo, no Rio 
de Janeiro –, narrando os diversos entraves contextuais, 
tanto internos quanto externos, para viabilizar o empreendi-
mento. Lurdinha encerra o debate do seminário resumindo 
o problema com as iniciativas discutidas. Sem desmerecer 
nenhuma delas, enfatiza a peleja contingencial de todas as 
experiências e a inviabilidade de nos atermos a casos, em 
pequena escala, sem formular de fato uma política pública, 
não apenas contingencial, para garantia dos direitos sócio-
-espaciais dos pobres e não do privilégio dos capitais, apon-
tando, assim, a possibilidade de vislumbrar a terra comum.

Vale ressaltar que neste livro adotamos o termo sócio-
-espacial com hífen, desobedecendo ao acordo ortográfico, 
seguindo as propostas de Marcelo Lopes de Souza e Silke 
Kapp de enfatizar tanto espaço quanto sociedade e de pensar 
o espaço como algo que constitui a sociedade e vice-versa.
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CULTURA,  
TERRA COMUM
Gabriela Moulin

O seminário internacional Terra Comum, realizado pelo 
BDMG Cultural, em parceria com a Escola de Arquitetura 
da UFMG, em maio de 2018, deu origem à presente publi-
cação que registra, amplia e amplifica seus conteúdos 
para novos públicos.

Para o BDMG Cultural, que procura estimular novos 
olhares por meio da arte e da cultura, contribuindo assim 
para o desenvolvimento da sociedade, faz muito sentido que 
dialoguemos sobre os modos de trabalhar, usufruir, perce-
ber e imaginar a terra e os espaços públicos.

É na terra, no espaço, que partilhamos as experiências 
do mundo. Como um jogo de espelhos e seus reflexos, terra 
e cultura estão ligados. Na terra se cultiva, na cultura se 
inventa novos modos de cultivar. Cultura é terra comum do 
imaginário humano, diverso, plural e infindável.

Investigar novas cosmovisões, novos olhares e enten-
dimentos da natureza e da cidade, novas formas de compar-
tilhamento de espaços naturais e urbanos é tema urgente 
e contemporâneo sobre o qual este livro traz reflexões e 
indagações. Direito à cidade, à terra e à cultura são pressu-
postos de nosso estar no mundo.

Cabe a todos nós inspirarmo-nos nesse compartilha-
mento de visões para inventarmos novos jeitos de estarmos 
aqui, agora e no futuro.

CULTURA,  
TERRA COMUM
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ABERTURA  
DO SEMINÁRIO  
TERRA COMUM
Rogério Faria Tavares

O nome do encontro – Terra Comum – merece uma palavra. 
Evocada muitas vezes como mãe, a Terra é, acima de tudo, 
o ambiente em que se vive o drama da história, quase sem-
pre marcado por conflitos e crises em torno do espaço 
habitável, como se comprova pelo rápido exame, por exem-
plo, da trajetória brasileira.

Dando-se, em grande parte, pela predação do terri- 
tório e pela exploração nada sustentável de seus bens 
naturais, pela concentração de terras, pelo recurso à 
mão de obra escrava e pela atitude hostil em relação 
aos índios, a colonização que aqui teve lugar enfrentou 
vários movimentos insurrecionais, como a Inconfidência 
Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambu-
cana de 1817.

Se no tempo do Império também não foram poucas 
as revoltas contra a violência imposta pela Corte (basta 
citar a Cabanagem, no Pará, ou a Balaiada, no Maranhão) 
no começo do período republicano elas prosseguiram – 
algumas vezes até com mais vigor – como mostram alguns 
fatos selecionados pelos historiadores.

ABERTURA DO SEMINÁRIO 
TERRA COMUM
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Apenas dois anos depois da Proclamação da Repú-
blica teve lugar a saga de Antonio Vicente Mendes Maciel, 
o Antonio Conselheiro. Fixando-se na região de Canudos, 
em 1893, ele organizou uma comunidade que seria com- 
batida ferozmente pelas forças do governo central, a 
partir de 1896. Destruído um ano depois, o agrupamento 
humano que se estabeleceu naquela região da Bahia mar-
cou a memória do Brasil para sempre. Relatada no livro 
Os Sertões, de Euclides da Cunha, lançado em 1902, a his-
tória também inspirou o escritor peruano Mário Vargas 
Llosa, que publicou A guerra do fim do mundo, em 1981, e 
o brasileiro José J. Veiga, que, oito anos depois, escreveu 
A casca da serpente.

Objeto de análises exaustivas, o episódio de Canudos 
gerou inúmeras interpretações. Sua complexidade jamais 
possibilitou conclusões fáceis. Incontestável, no entanto, 
foi o terrível incômodo causado ao ‘status quo’ pelo modo 
como aquele espaço foi ocupado e gerido.

O mesmo se pode dizer da comunidade do Caldeirão, 
localizada no Ceará. Ela foi constituída nas primeiras déca-
das do século XX pelo Beato José Lourenço, personagem 
tão fascinante quanto Conselheiro e, infelizmente, ainda 
pouquíssimo estudado. Derrotada em 1937, a experiência 
do Caldeirão virou romance, publicado em 1982, pelo 
escritor Cláudio Aguiar – fraterno amigo – o mesmo que, 
em 2014, lançou a impressionante biografia de Francisco 
Julião Arruda de Paula, o advogado e parlamentar per-
nambucano que fundou as famosas Ligas Camponesas.
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Ampliada pelo surgimento das Ligas e dos Sindicatos 
Rurais (esses, um fenômeno típico dos anos sessenta), 
a mobilização nacional pela Reforma Agrária resistiu 
por décadas a toda sorte de adversidades. Adotada pela 
Comissão Pastoral da Terra, fundada em 1975, pela Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela é hoje capita-
neada, entre outros, pelo Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra, criado em 1984, quatro anos antes que 
a nova Constituição Federal reiterasse o princípio da fun-
ção social da propriedade.

Na atualidade, a disputa pelo espaço não se dá apenas 
no campo. A estrutura da propriedade nos centros urba-
nos também é questionada pelos especialistas e pelos 
movimentos sociais, sensibilizando ainda os artistas e os 
escritores.

Às vozes de Graciliano Ramos, Jorge Amado, João 
Cabral de Melo Neto e Ariano Suassuna, cujos textos 
puseram a nu a realidade fundiária brasileira, unem-se 
hoje vozes mais recentes, como as de Carolina Maria de 
Jesus, Luís Ruffato, Conceição Evaristo e Geovani Martins, 
que expõem a relação cruel entre as cidades brasileiras e 
seus habitantes.

Função desse Instituto criado há trinta anos, o apoio 
às Artes e à Cultura se realiza de maneira mais que efetiva 
no patrocínio dado a esse encontro internacional, que 
eleva e qualifica o pensamento, o debate e a crítica sobre 
um dos temas mais caros à contemporaneidade, que é, 
sem nenhuma dúvida, o do poder sobre o espaço.



20

A sociedade brasileira só se desenvolverá verdadei-
ramente por meio da promoção do conhecimento refinado, 
cosmopolita e corajoso, conectado ao que há de mais cria- 
tivo e ousado no planeta. Não há mais tempo para cultivar 
o espírito provinciano ou tacanho, a ignorância ou os pre-
conceitos. As novas gerações têm pressa. Querem viver 
com dignidade – e em seu próprio país – na plena fruição 
de seus direitos constitucionais, entre os quais se incluem 
o acesso à moradia, à saúde e à educação. Tampouco 
aceitam mais uma postura passiva ou acomodada, que se 
exime de interferir na realidade. O caminho, pois, é o da 
reflexão e o da ação – inteligentes e assertivas. Fundamen-
tal, para isso, é abrir a mente e fazer contato com outros 
pontos de vista, sobretudo os que sejam capazes de rein-
ventar o mundo, abrindo horizontes antes impensáveis.





IMAGINAR 
A CAATINGA 

COMO BEM 
COMUM

Ines Linke e  
Louise Ganz
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Em 2012 realizamos a primeira expedição na Bahia, pas-
sando por localidades diversas de modo contingencial, 
guiadas pelos acontecimentos dentro de um raio de abran-
gência de aproximadamente 200 km. Desde antes da forma-
lização do grupo Thislandyourland, realizamos caminhadas 
e percursos nas redondezas de Belo Horizonte e em outros 
locais e regiões. Durante as andanças e viagens, o acesso 
aos bens naturais e o uso da terra como bens comuns vem 
nos interessando; e dessa forma, as práticas espaciais, 
a convivência com lugares e os diálogos com pessoas se 
tornaram elementos importantes para nosso processo 
artístico. Assim, conhecer os modos de vida, o território, 
os modos de uso e de produção do espaço e como os bens 
naturais ou insumos são tratados, nos motivaram a realizar 
a expedição na Bahia.

No sudoeste baiano, a viagem, as caminhadas, convi-
vências e trajetos nas longas estradas retilíneas do sertão, 
cercadas por terras planas, e as permanências em lugares 
com paisagens e modos de ocupação da terra tão distintos, 
nos levaram à produção de uma série de roteiros intitulada 
Expedição na Bahia, onde criamos um conjunto de histórias 
a partir dessa experiência. Um de nossos roteiros traduz  
a fala, não rara, de habitantes locais, de que a terra na  
Caatinga é terra-nua, terra-seca, terra-ruim, terra-inútil.  
Bioma característico do interior da região Nordeste, a 
Caatinga, durante séculos, foi considerada e imaginada por 
pessoas externas à região e inclusive por seus habitantes, 
como um ambiente inóspito, desértico e miserável.  
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Em comparação com os biomas brasileiros da Mata 
Atlântica e da Amazônia, conhecidos mundialmente, a 
Caatinga foi cultural e politicamente desvalorizada, ape-
sar de sua riqueza biodiversa.

A região ficou conhecida como ambiente inóspito 
e hostil, mas também foi local de diversos projetos de 
caráter desenvolvimentista, sobretudo nas décadas de 
1960/1970, como foi o caso da introdução da algaroba, 
uma espécie de planta exógena, considerada apropriada 
para servir de alimento nos períodos de seca. Por causa 
de suas propriedades, a implantação dessa árvore foi vista 
no período como uma tábua de salvação que seria respon-
sável por transformações no espaço rural do semi-árido 
nordestino. Entretanto, a planta se tornou uma praga, 
prejudicial à vegetação endógena. A algaroba é, de certa 
forma, emblemática de um modelo, uma ecologia política 
de cima para baixo, que se apoiou, no passado, em alian-
ças entre capital e propriedade da terra e afirma, no pre-
sente, o pacto entre capitais simbólicos. Projetos diversos 
legitimam uma imagem de esperança como se tudo fosse 
resolvido de forma milagrosa, mas, no entanto, ajudam na 
manutenção do sistema oligárquico enraizado historica-
mente no Brasil. Projetos continuam alimentando um ima-
ginário que vem associado à promessa de progresso e à 
esperança de uma mudança repentina que transformará a 
vida das pessoas. O milagre econômico continua na mente 
de políticos, investidores, empresários e proprietários de 
terra, e essa ideia não rompe com as bases fundantes da 
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concentração fundiária, do conservadorismo, da proprie-
dade privada de grande escala e do sistema de trabalho 
opressor de origem escravista.

Foram muitas as inquietações que apareceram ao 
longo da viagem no sertão. Surgiram perguntas sobre as 
formas tradicionais e atuais de ocupação do território, sobre 
modelos econômicos e sobre o futuro dessa região. A partir 
de perguntas como “Quais futuros podemos pensar para a 
Caatinga?” e “Por que falar em Caatinga?” criamos o traba-
lho Projeções: 100 km2 de Caatinga, em 2016. Nesse projeto, 
investigamos diversos imaginários relacionados à Caatinga, 
a partir de uma série de entrevistas realizadas com ativistas, 
arquitetos, artistas, advogados, ambientalistas, políticos, 
pesquisadores, pedindo o desenvolvimento de uma proposta 
para o futuro de uma área de terra na Caatinga. O trabalho 
partiu de uma ficção criada por nós: “considerando que 
alguns hectares de terra estão disponíveis para o desenvol-
vimento de propostas de uso, o que você imagina fazer com 
essa área?” Essa provocação busca gerar um acervo, uma 
coleção de ideias e pontos de vista, que permite visualizar o 
que as pessoas projetam sobre a terra e debater formas de 
organização social e de trabalho. Pelas respostas e projetos 
idealizados por alguns dos entrevistados fazemos uma dis-
cussão sobre o uso da terra e como cada um lida com a ideia 
de propriedade, seja como mercadoria, como propriedade 
coletiva, ou como terra e bem comuns.

A terra disponível para o desenvolvimento de propostas 
de uso escolhida por nós é uma área que corresponde a 
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um latifúndio no semiárido – 100 km2 (10 mil hectares). 
Usamos a lógica da grande extensão de terra como uma 
motivação para se pensar a terra a partir de outros 
critérios que não o da especulação, da concentração, 
exploração ou devastação. Quais outras maneiras de 
habitar, de produzir e de ocupar o espaço podemos criar? 
Em Projeções: 100 km2 de Caatinga, enviamos carta con-
vite para entrevistar pessoas com atuações diversas, 
desde representantes de uma visão contra-hegemônica, 
até empresários, políticos e jornalistas que possuem uma 
influência direta sobre as políticas públicas e/ou são 
considerados formadores da opinião pública. Muitos não 
responderam ao convite, outros ficaram interessados e 
participaram do projeto.

Quais imaginários foram projetados? Quais preva-
lecem: os que favorecem as práticas de privatização, de 
manutenção de um estado conservador, ou de criação 
de áreas de reservas impenetráveis? Quais instrumen-
tos legais foram pensados para essa área, qual seu 
argumento? O que podemos apreender a partir das 
diferentes vozes que pensam a organização do território 
nacional? Podemos inventar outros modos de ocupar e 
gerir esse território?

Transcrevemos aqui a primeira entrevista – com o 
agrônomo Clóvis de Oliveira que trabalha com agroeco-
logia, sistema agroflorestal, agricultura familiar e assen-
tamento de reforma agrária – realizada na ocasião da 
exposição Jardinalidades, na Casa do Povo em São Paulo. 
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A conversa com Clóvis aconteceu diante do público com-
posto por pessoas diversas interessadas na terra comum, 
na reaproximação entre modos de produção e modos de 
vida, no sentido da autonomia e da preservação ambiental. 
Na sua fala o entrevistado aponta um caminho de gestão 
coletiva envolvendo produção e preservação ambiental 
para os 100 km2 de Caatinga. Apresentamos para os 
entrevistados uma cartilha sobre a Caatinga e a terra dis-
ponibilizada, uma carta convite, um roteiro de entrevista e 
posteriormente produzimos o caderno com a entrevista. A 
entrevista faz parte do acervo do grupo Thislandyourland 
(formado por Ines Linke e Louise Ganz). O material, exibido 
na exposição Espólios (curadoria Marcelo Campos) na 
Casa França-Brasil no Rio de Janeiro em 2017, está dispo-
nível em projecoescaatinga.wordpress.com e será publi-
cado futuramente.

CLÓVIS Eu nasci em São Paulo, sou um ser inquieto e 
me identifiquei muito com essa história que vocês trouxe-
ram. Eu ficava imaginando o meu apartamento, torcendo 
para que não morasse ninguém, para que as plantas 
tomassem conta de tudo, das ruas, dos prédios… Ficava 
imaginando em quanto tempo as plantas iriam tomar conta 
de tudo. Em três anos a cidade, o asfalto, os prédios desa-
pareceriam. Esse jardim é o meu sonho.

A terra que vocês estão ‘doando’ tem 100 km2 e isso 
é realmente muito grande, é um desafio bem diferente de 
fazer um projeto para uma família ou para uma comuni-
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dade. Os 10 mil hectares correspondem à área de grandes 
cidades, é uma imensidão. E o que pensar para essa imensi-
dão? Tem gente ou não tem gente? Então, penso em partir do 
local para fazer um projeto coletivo com os atores que estão 
ali. Hoje eu trabalho com agroecologia, com agricultura 
familiar, com assentamento de reforma agrária.

Produção e preservação não estão separadas, não dis-
tingo uma do outra. Para mim tem que ter a produção pois as 
pessoas precisam produzir culturalmente, produzir o espaço, 
produzir de várias formas. Então é importante preservar. Fa- 
lar da Caatinga é falar de um ambiente. Não conheço a Caatin- 
ga pessoalmente, mas leio e estudo bastante. A Caatinga é 
estigmatizada como um bioma pobre, improdutivo, seco, que 
não frutifica. Mas na verdade não é isso que temos estudado. 
A Caatinga é um ambiente riquíssimo e altamente produtivo, 
por exemplo, fazendo o manejo da água, pois há a dinâmica 
da água de tempo úmido e de tempo seco. Na seca fica aquela 
coisa retorcida parecendo um cerrado sem folhas. Quando 
vem a chuva, ela se transforma da noite para o dia, verdeja 
tudo, aparece um monte de flor. Ocorre uma mudança, uma 
mágica. A paisagem desoladora transforma-se em uma pai-
sagem cheia de vida. E isso é riquíssimo! 

Portanto, o ponto inicial é: como fazer o manejo? É 
necessário ter em mente a produção e a preservação juntas 
e identificar os parceiros. Utilizo o trabalho do pesquisador 
e naturalista Bill Mollison e do ecologista David Holmgren 
como referência, balizando os trabalhos da permacultura, 
para criar o zoneamento.
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THISLAND Seria possível você estruturar ou repre-
sentar graficamente essas etapas para mostrar como se 
daria esse manejo?

CLÓVIS No primeiro momento fazemos um diagnóstico: 
quem são as pessoas que estão no local, quais seus modos 
de vida, quais interações têm com a vegetação, com o solo 
e com a água. É um diagnóstico geográfico, de reconheci- 
mento inicial, que visa saber como é o local, onde estão os 
rios e as nascentes, quais áreas estão preservadas, qual o 
estado do solo etc. É preciso conhecer o local para se fazer 
um projeto – mapear e detalhar. Busco também o índice de 
desenvolvimento. Esse índice no Brasil é medido pelo PIB 
(Produto Interno Bruto). Mas existe o FIB, que quer dizer 
Felicidade Interna Bruta. Com ele pode-se medir a vitalidade 
de uma comunidade. A comunidade tem vitalidade? Ela 
tem governança sobre si própria? Ou ela está à mercê de 
poderes externos? O que a gente tem visto ultimamente na 
política é algo de arrepiar. Não só na política, mas no com-
portamento em geral. Portanto, o primeiro passo é enten-
der quem está no local, as plantas, o espaço e, a partir daí, 
trabalhar alguns itens essenciais.

Assim, o próximo passo é criar uma zona de preserva-
ção da água. Se viveremos num ambiente que é semiárido, 
é fundamental que se tenha um bom manejo da água. O que 
vai garantir a perpetuação no território é esse manejo da 
água – é preciso fazê-la circular e fluir. Assim, identificamos 
as nascentes e utilizamos as técnicas de revegetação. Por 
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exemplo, uma das técnicas é a introdução de uma planta de 
raiz profunda, que funcionará como se fosse um cano. Mas 
a água não vai para dentro do ‘cano’, ela vai por fora. A raiz, 
dentro do solo, cria uma pequena área externa, e por aquele 
‘cantinho’ a água passa e consegue aprofundar e recompor 
os lençóis freáticos. Com essa técnica é possível fazer renas-
cer nascentes. Isso é manejo da água.

Os agricultores do Estado de São Paulo enfrentaram 
problemas de má gestão das águas, onde as nascentes 
foram diminuindo e secando com o tempo. A crise da Can-
tareira vai muito além da questão climática, de chuva ou 
não – relaciona-se com o modo de ocupação do solo no sul 
de Minas Gerais e no Estado de São Paulo, onde tudo foi 
desmatado e o pasto foi introduzido. A função das árvores é 
fundamental para a reposição das nascentes. Portanto, este 
seria um ponto vital do projeto – a preservação das nascen-
tes. E como sabemos que no semiárido há um período longo 
de estiagem, é importante planejar uma forma para a coleta 
e o armazenamento da água de chuva, utilizando as diversas 
técnicas da permacultura. Num primeiro momento seria isso.

THISLAND Você deixa bem claro que trabalharia num diá- 
logo estreito com a comunidade. Como você imagina o desen- 
volvimento desse trabalho com a comunidade nessa área?

CLÓVIS É difícil falar assim, pois é preciso conhecer a 
comunidade primeiro. Tem que viver um pouco lá, chama-
mos isso de fazer um approach. Durante um período eu 
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vou morar lá, sem fazer nada, só conhecendo as pessoas, 
vivendo o dia a dia: lavar roupa, fazer comida, deixar as 
pessoas me conhecerem. “Quem é esse cara, o que será 
que ele quer, de onde ele vem, quais são as ideias dele?” 
Eles não me conhecem, não sabem quem eu sou, não 
sabem quais são as minhas intenções, não sabem de nada. 
Nesse primeiro momento é sentir e deixar-se conhecer 
pelas comunidades para que a gente possa, através do 
diálogo, ir observando e construindo. Não adianta querer 
fazer um projeto se as comunidades não o compreendem 
ou o desejam.

THISLAND Posto que você recebeu essa terra de  
100 km2, como imagina a questão de uso e de responsabili-
dades sobre ela?

CLÓVIS Eu tenho dificuldade de pensar assim.

THISLAND Em outras palavras, queremos dizer o 
seguinte: se você poderia transformá-la em área de uso 
comum, por exemplo, ou fazer a doação da terra, ou pensar 
um modo de legalizar de forma coletiva...

CLÓVIS Possivelmente.

THISLAND Talvez a gente pudesse investigar quais os 
meios legais para transferir essa terra.
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CLÓVIS Me agrada muito o pensamento mais da 
esquerda, do campesinato, do Chayanov, por exemplo. 
Também o geógrafo Milton Santos aborda a função social 
da terra. Imaginemos que nessa terra o objetivo seja 
produzir alimentos, então, é preciso estar engajado para 
fazer acontecer. A doação da terra para as pessoas esta-
ria condicionada à ideia da produção de alimentos, para 
cumprir a função social. Só permanece na terra aquele 
que se engaja com o propósito de cumprir a função social.

THISLAND Daqui a 20 anos como você gostaria que 
as coisas estivessem funcionando nessa terra? Você tem 
alguma imagem sobre isso?

CLÓVIS Imagino um campo. Talvez não muito obje-
tivo, mas vejo uma comunidade feliz, uma comunidade 
trabalhando, produzindo alimentos, com espaços de 
mais natureza, com espaço de produção. Lembrei-me 
do sistema faxinal existente no sul do Paraná, que é um 
sistema no qual as famílias possuem os lotes e compar-
tilham uma área comum – uma área de produção em 
conjunto. Cada um tem seu lote, mas o quintal é comum a 
todos. Isso é muito interessante, pois associa o coletivo 
ao espaço individual. O coletivo também nos empodera, 
alimenta nosso espírito, nosso corpo, nossa anima. O 
coletivo é bastante importante para energizar o trabalho 
e esse processo.
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THISLAND O que você acha desse projeto acontecer na 
Caatinga? Como isso interfere ou torna específico seu projeto?

CLÓVIS É fantástico. Embora ela tenha esse estigma 
de ser improdutiva, de ser ruim, é um sistema altamente 
produtivo. Não há neve, há sol o ano inteiro. Se fizermos o 
manejo da água, conseguimos produzir. Se o solo não tem 
boa condição, pode-se produzir matéria orgânica. Como se 
trabalha o solo, como se alimenta o solo? Essas são as per-
guntas que devemos nos fazer. Então vamos trabalhar isso, 
vamos produzir riqueza. Já existem experiências práticas 
acontecendo, como a Articulação do Semiárido. Eles têm 
um programa de um milhão de cisternas, que foi revolucio-
nário na região. Se uma cisterna atende cinco famílias ou 
vinte pessoas, um milhão de cisternas, atende 20 milhões 
de pessoas. Isso possibilita a produção de alimentos e, con- 
sequentemente, a soberania alimentar. A Caatinga é um 
ecossistema, um bioma produtivo de fato, pois com a seca  
é possível irrigar, já com a neve não há o que fazer.

THISLAND Como conjugar o bioma Caatinga e essa nova 
vegetação que virá? Por exemplo, aqui preserva o bioma, ali 
introduz o novo, ou mistura-se as duas coisas? Como isso 
acontece na prática?

CLÓVIS Fala-se muito da biodiversidade, que é muito 
rica, mas que não é utilizada. Então o que adianta a riqueza 
da biodiversidade com o povo empobrecido, com o povo com 
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fome? A biodiversidade tem que ser utilizada. Então pode-
-se ter uma zona de preservação e uma zona de produção 
mesclada com espécies da Caatinga, potencializando as 
espécies da Caatinga, porque se potencializamos o uso 
das espécies locais certamente haverá menos problemas 
com insetos, com doenças e coisas assim. E nada impede 
de usar espécies exóticas também. Ouvi um relato de um 
agricultor uma vez (inclusive do semiárido) que dizia o 
seguinte: “quando é época de jaca a gente compra menos 
feijão”. Para evitar gastos e consumos extras ele consu-
mia a jaca, utilizando a jaca verde, o caroço torrado e de 
várias formas. Então, isso é algo que acontece no Brasil. 
Mas para o cálculo da renda no país considera-se apenas 
aquilo que é comercializado, vendido ou comprado, e que 
ninguém tem dinheiro. Não é somado nesse cálculo aquilo 
que alguém produz no quintal, de forma que deixe de gas- 
tar no mercado. Então se alguém produz seu milho, ou 
mandioca, e não gasta dinheiro, trata-se de uma renda  
que também deveria ser computada pelas famílias.

THISLAND Tem outros materiais ou conteúdos que 
você quer relacionar a essa proposta?

CLÓVIS O trabalho dos permacultores é fundamental. 
O Manual do Arquiteto Descalço, do arquiteto e construtor 
de comunidades Johan Van Lengen, também ajuda muito.  
O livro Unidade da Vida, do Edson Hiroshi Seó, eu adoro e 
leio muito; é um livro que mudou muitas coisas em mim.  
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Ele tinha as letras azuis. É fantástico, dá várias dicas de 
coisas simples, com baixo custo, do dia a dia, desde um 
secador solar de frutas até um ofurô solar. Imagina você 
ter um ofurô solar na Caatinga!

Tem vários materiais de agroecologia: O Manejo 
Ecológico do Solo, da Ana Maria Primavesi, é fundamental, 
é tipo um livro de cabeceira, para ser sempre consultado. 
Em A Convenção dos Ventos: Agroecologia em Contos, ela 
cria personagens, como a história das três gotinhas de 
água, que formam a nuvem e a chuva. As três gotinhas, ao 
caírem como chuva, estão desesperadas, sem saber o que 
vai acontecer com elas. Aí caem, batem numa folha, depois 
em outra folha, aí chegam na terra. Uma delas vai para a 
raiz de uma planta e as outras duas para o lençol freático e 
vão para o rio, depois o oceano. Aquela que foi para dentro 
da planta vai evaporar pela folha e novas gotinhas vão para 
o céu. E lá elas começam a conversar como foi, dizer que 
foi super legal, aconteceu isso, aconteceu aquilo etc… Na 
primeira viagem elas estavam com medo, mas agora elas 
já querem ir novamente. Quando elas voltam e começam a 
cair, haviam cortado a floresta. E aí como elas chegam na 
floresta, no chão sem floresta? É um livro que nos toca pro-
fundamente. Ela não deixa nada de fora do que acontece na 
natureza, associando uma linguagem poética e científica. É 
fantástico! Entende-se o processo todo: a necessidade da 
água, a necessidade do solo, a necessidade da cobertura 
do solo, de uma forma muito didática e lúdica. Ela traz todos 
os fundamentos importantes para fazer o manejo do solo.
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Já a agrofloresta é bastante complexa, é um sis-
tema biodiverso com o qual pretende-se a diversidade e 
a simulação da sucessão. É um conhecimento que está 
voltando com a tradição da oralidade. Ele vem através da 
prática, da oralidade, dos encontros, das conversas, e daí 
vem a construção do conhecimento para a agrofloresta. 
E nesse sentido, o pessoal do Cooperafloresta, no Vale do 
Ribeira, tem um trabalho muito consistente – há mais de 
20 anos que eles trabalham com sistemas agroflorestais. 
Eles saíram de um modelo de corte e queima para um 
modelo de ocupação e uso da floresta, mantendo-a de pé. 
Isso mudou a vida deles, mudou o processo de trabalho e 
de vida. Além disso, eles criaram uma agroindústria, para 
o processamento, que é muito importante dentro de um 
projeto desses. Não trabalham com as coisas in natura, 
fazem o processamento, e isso agrega valor e gera traba-
lho. Por exemplo, em uma estrutura familiar de casal, um 
trabalha na roça e o outro trabalha em casa no proces-
samento, e com isso, pode-se agregar valor e gerar uma 
renda – chamamos essa parte econômica de ‘vida de 
prateleira’. Uma coisa é criar banana e ter que vender a 
banana rápido para o atravessador no mercado, tendo 
uns dez dias para vender, e se não vender, perde-se a 
banana. Outra coisa é transformar a banana num doce e 
daí ganhar seis meses para poder comercializar. Então a 
pessoa se aquieta, pode ir ao mercado. É uma outra dinâ-
mica do retorno financeiro do trabalho.







CONFLITOS E 
RESISTÊNCIA 

NO MST
Ana Paula Baltazar  

e Geraldo Sebastião  
dos Santos



43ANA No início dos anos 90, Geraldo Sebastião dos San-
tos saiu da área rural de Campina Grande, na Paraíba, 
para a área urbana de Marabá, no Pará, onde trabalhava 
como pedreiro tentando sobreviver com sua esposa 
e seis filhos. Geraldo tinha sido criado na roça, traba-
lhando com seu pai na terra. A promessa de uma vida 
urbana parece ter enfeitiçado Geraldo e vários outros 
como ele, que abandonaram o campo pela cidade, sem 
saber ao certo o que lhes esperava.

Parece haver uma espécie de fetiche com bens de 
consumo disponíveis na cidade, que raramente serão 
acessados por trabalhadores explorados, como Geraldo 
e seus companheiros. São as tais necessidades impostas, 
de que fala Ivan Illich, quando uma sociedade de consumo 
impõe suas necessidades a outros grupos sociais – como 
se quem não tivesse acesso a tais bens fosse carente – e 
os grupos sem acesso começam a desejar tais bens de 
consumo e se tornam de fato carentes nesse novo con-
texto. Um dos principais problemas dessa suposta carên-
cia é explicado por José Isaía – liderança do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Pará – 
quando diz que falta consciência de que “o capitalismo 
não vai salvar, mas o socialismo”, apontando uma certa 
inércia com relação à hegemonia do capitalismo, que 
oprime e domina. Para Isaía, é fundamental ter consciên-
cia de que para deixar de ser oprimido é preciso assumir 
que existe opressão e não se conformar e achar que o 
capitalismo é para todos.
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Como Geraldo estava despertando a consciência de 
que era um oprimido, desde 1994 já simpatizava com o 
MST. Em 1996 ficou sabendo que o MST faria uma ocupa-
ção de terra e, como de costume, não se sabia onde. Nessa 
época, entendeu que a injustiça sócio-espacial era insupe-
rável sem iniciativas como essa e, mesmo sem o apoio de 
sua esposa, decidiu se juntar ao movimento. Geraldo devia 
ter sido um dos integrantes do acampamento na Fazenda 
Macaxeira, os que estavam na curva do S, quando houve 
o massacre de Eldorado dos Carajás, no dia 17 de abril de 
1996, onde foram assassinados 19 companheiros. Mas 
Geraldo perdeu o transporte de Marabá para o acampa-
mento e, como ele diz, escapou “desse destino”.

Encontrei Geraldo dia 17 de abril de 2019, no 14º 
Acampamento Pedagógico da Juventude Oziel Alves 
Pereira, em homenagem a Oziel, um jovem de 17 anos 
que foi uma das 19 vítimas do massacre de Eldorado 
dos Carajás. Nesse contexto, muito emocionado, Geraldo 
conversava com várias pessoas e curiosamente tinha um 
carinho especial por pesquisadores de universidades, 
o que o levou a dedicar boa parte de seu tempo conver-
sando comigo. A história de Geraldo me parece resumir a 
resistência postulada pelo movimento, assim como diver- 
sas contradições enfrentadas pelo MST. A narrativa de 
sua entrada no MST revela a injustiça sócio-espacial e a 
necessidade do povo lutar por uma terra. Hoje, Geraldo 
Sebastião dos Santos é liderança do MST no acampa-
mento Maria Bonita, em Parauapebas no Pará.
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45GERALDO Eu nasci na roça, meu pai me criou na roça, 
em Campina Grande, na Paraíba. Eu não tinha oportuni-
dade. Eu andava 6 km para estudar, à noite, que de dia eu 
não tinha tempo. Trabalhava. Aprendi somente a escrever 
– ler-escrever – e conto bem, graças a Deus. Então, esse 
movimento sem terra, quando eu cheguei aqui no Pará, 
em 1994, foi simpatizante para mim. Eu fiz um cadastro lá 
em Marabá, onde eu trabalhava de pedreiro. Os militantes 
iam passando no carro: “Quem quiser lutar por uma terra, 
através da reforma agrária, é só encostar aqui que nós 
estamos cadastrando”. Aí eu me dirigi. Eu falei: “eu vou 
entrar na reforma agrária”.

No Maranhão, eu trabalhei com os padres; eu par-
ticipei de muita aula com os padres, que falavam muito 
para o povo se unir em comunidade, que ia chegar um 
tempo que os latifundiários iam se apoderar das terras, 
e o povo ia se acumular nas periferias da cidade. E foi o 
que eu vi quando eu cheguei aqui em Marabá. Eu falei: 
“mulher, eu vou lutar por uma terra. Tu vai?” Ela disse: 
“tu vai só, eu não vou”. Aí eu fiz meu cadastro nesse dia 
para vir aqui para 17 de abril; eu não sabia que era aqui, 
porque a militância não diz. Nós militantes não dizemos 
para ninguém onde é que vai colocar o povo. Só na hora 
certa é que nós vamos chegar lá, naquele ponto determi-
nado. Mas eu não tive oportunidade de vir para cá [Eldo-
rado dos Carajás], eu perdi o carro que vinha trazendo 
as pessoas. Fiquei lá em Marabá. Isso foi em fevereiro 
de 1996; em abril, aconteceu o massacre. Eu cheguei 
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em casa do trabalho e estava passando na televisão o 
horror de gente morto aqui, aquela confusão, aquele 
problema. Minha mulher falou assim: “se tu tivesse ido, 
Bichinho, tu tava nessa situação aí”. Eu disse: “isso aí não 
me mete medo não, se for para eu lutar por meus objeti-
vos e minha dignidade. Dói no meu coração ver os com-
panheiros que partiram para luta e hoje estão aí nessa 
situação. Mas isso aí não me mete medo de eu entrar 
na luta não. Da próxima vez que vier um cadastro, se eu 
tiver oportunidade, eu vou fazer o meu cadastro e vou 
entrar nessa luta”. Ela disse: “tu vai só, eu não te acom-
panho, nem meus filhos”. E isso aconteceu. Quando foi em 
dezembro, a comissão – os militantes – passaram lá em 
casa fazendo o cadastro e eu fui: “oi mulher, bora?” [ela:] 
“vou não, vou de jeito nenhum”. Aí eu tinha um dinheiri-
nho, fiz um rancho, deixei para ela mais os meninos e 
falei para ela: “eu só venho aqui com 30 dias”.

ANA Escapando do massacre em Eldorado dos Carajás 
em abril de 1996, Geraldo acabou se juntando, no final de 
1997, a outro acampamento, o 1º de março, em Marabá. E 
aí começa de fato sua militância no MST e a resistência.

GERALDO Sou integrado do MST. Participo dessa luta 
há 23 anos e graças a Deus tenho muito prazer. Fui funda-
dor do assentamento 1º de março, naqueles anos de 1997 
para 1998. A gente sofreu muito naquele momento de luta, 
nós não tínhamos parceiro, nós não tínhamos parceria 
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com ninguém, pode-se dizer. Só nós do MST mesmo. Mas 
mesmo assim a gente conseguiu a conquista daquela área.

ANA E essa conquista só aconteceu com muita luta. 
Geraldo conta como entraram na área – mato a dentro, 
numa noite chuvosa – narrando a peleja inicial para man-
ter o povo unido, com mulheres e crianças chorando, a 
fome nos momentos seguintes e o fechamento da estrada 
e o assalto à caminhão como estratégia, tanto para tentar 
sanar a fome, quanto para dar visibilidade à causa e à 
negligência do Incra, que nunca entregou as cestas bási-
cas prometidas.

GERALDO Entrei lá para Fazenda Pastoriza, que hoje 
é o Assentamento 1º de março. Lá era de um coronel ou 
major do exército, um tal de Xavier. Foi no dia 24 de dezem-
bro de 1996 que nós entramos, acampamos lá no Castanhal 
Arara, alguém cedeu lá um lote para fazermos nosso acam- 
pamento. Éramos 1.226 famílias. Ficamos janeiro, fevereiro… 
No dia 1º de março, nós cortamos o arame do latifúndio e 
entramos. Foi quando nós falamos: “vamos cortar o arame 
que nossa terra prometida é essa”. Éramos grupos de 
aproximadamente 60 famílias. Meu grupo tinha 62 famílias. 
Aí me perguntaram: “Seu Geraldo, o senhor vai entrar?” 
Eu disse: “já tô com ‘a broca no rim’, me acompanha”. [Um 
dizia:] “Eu não vou”. [Outro dizia:] “Eu vou acompanhar 
seu Geraldo”. A maioria me acompanhou. Nós chegamos 
lá dentro com 42 companheiros do meu grupo. Os outros 
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disseram que iam para o Incra, que o Incra ia dar a terra 
deles. Era uma fileira entrando para dentro do mato – isso 
7 horas da noite, chovendo – e outra fileira saindo para 
Transamazônica para pegar o carro para ir para o Incra 
em Marabá. Então nós entramos e chegamos num ponto 
determinado dentro da mata, era 1 hora da manhã. Então 
nós fomos caindo. Mulher chorava, menino chorava, nêgo 
se enrolava com cobra lá dentro do mato... Mas chegamos 
lá. No outro dia, dia amanheceu, a chuva parou, começa-
ram os helicópteros do exército voando. Nós estávamos lá 
debaixo das lonas, fazendo barraca já.

Nós passamos uma inclemência muito pesada, porque 
nós não tínhamos como sair para ganhar dinheiro, para 
manter as despesas. Muita criança, as criança adoeciam. 
Nós fomos na prefeitura, pedir para que doassem remédio 
para nossas crianças. O prefeito virou as costas para nós. 
Falou que não queria nada com os sem terra, que era bom 
que nós saíssemos do município dele. Ele não deu nem um 
comprimido para nós. Nós voltamos para o acampamento. 
Ficamos lá, resistimos lá. Quando foi mais ou menos em 
junho nós começamos a marcar a mata e fazer as roças. 
Mês de setembro a gente queimou as roças. Aí não tínha-
mos uma expectativa de onde buscar alimentação, nem 
quem patrocinasse. Muitas noites a gente comia o palmito 
de coco babaçu, tirava o palmito e cozinhava e era o nosso 
alimento lá dentro. Nós criamos uma comissão e viemos no 
Incra em Marabá. Criamos uma situação e eles promete-
ram dar uma cesta básica para nós. Ficamos esperando.
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Com dois meses nós tomamos a decisão de saquear 
um caminhão. Caminhão da Alvorada: um baú que vinha de 
Imperatriz com alimentação. Não aguentamos mais a fome. 
“Vamos saquear um caminhão da Alvorada?” “Vamos”. Aí 
juntamos um pessoal e viemos. Não conseguimos o carro 
da Alvorada, ele já tinha passado. Pegamos o carro do 
Correntão, lá de Marabá. Mas só vinha mais era bebida, 
era açúcar, não vinha alimentação: não vinha arroz, não 
vinha farinha, não vinha feijão, não vinha carne; vinha só 
essas ‘maracafuada’ mesmo. Mas nós tomamos a deci-
são de fazer aquele trabalho e fizemos. A [Polícia] Federal 
chegou lá no momento e eu que recebi a polícia. Quando 
eles chegaram eles me perguntaram: “Vem cá, que negó-
cio é isso aqui?” Eu falei: “Isso aqui é uma manifestação 
do movimento sem terra”. [PF:] “E por que vocês estão 
fechando a estrada?” [Geraldo:] “É porque nós estamos 
saqueando um caminhão. Lá está ele lá no baixo, o pessoal 
está tirando a carga dele”. [PF:] “Vocês acham que isso está 
certo?” [Geraldo:] “Está”. Contei a história para eles. Tínha-
mos as folhas que o Incra tinha dado para nós, da cesta 
básica que ia mandar, estava com dois meses e nunca che-
gou ninguém lá, então nós estávamos fazendo aquilo para 
chegar no conhecimento da justiça, para as autoridades 
tomarem providência. Ele falou: “eu não tenho nada contra. 
Pode fazer o trabalho de vocês, porque os político são os 
maiores corruptos, nós não temos nada contra vocês. Pode 
ficar à vontade”. Nós ficamos. Aí, nós levamos essa carrada 
de açúcar lá para o acampamento. Açúcar, balinha, pitula, 
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né? Bebida alcóolica não, nós não pegamos não. Conti-
nuamos nosso enfrentamento; choveu mês de setembro, 
nós plantamos a roça e acabou a fome. Fiz um paiolzão de 
arroz que era uma beleza! Com isso minha esposa se ani-
mou e foi para lá. Nós entramos em 1997, em 2009 o Incra 
já criou o PA de assentamento. Acabou toda a fome, mas 
infelizmente eu não pude gozar aquilo que eu queria.

ANA Geraldo continua sua história, contando de uma ten-
tativa de assassinato que sofreu, nos deixando entrever a 
fragilidade do assentamento para infiltração de bandidos, 
o descaso político com os sem terra, a negligência do Incra 
no Governo FHC e uma certa melhora no governo Lula, 
deixando claro que as instituições dependem muito ainda 
da boa vontade de quem as comanda, sem que haja expe-
dientes que garantam qualquer procedimento em favor 
dos que mais precisam.

GERALDO Se infiltrou uma quadrilha de bandido lá 
dentro, e essa quadrilha nos atropelou muito, inclusive nós 
perdemos companheiro lá dentro, já depois das terras na 
mão, já era assentamento quando se infiltrou essa quadri-
lha. Que foi que eles fizeram? Uma boa parte da comunidade 
se dividiu, eles se venderam para o prefeito de São João 
de Araguaia, através de uma cesta básica, dinheiro, e aí se 
separaram de nós do MST. Eles começaram a vender as 
terras, essa quadrilha que se infiltrou lá dentro no lugar 
dos parceiros que saíram do MST. Eles [quadrilha] falaram: 
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“aqui não vai se falar em MST, aqui vai se falar na Petrafe”. 
Aí entrou o debate, a briga. Eles inclusive me convidaram: 
“Geraldo, vem para nossa associação que nós precisamos 
do senhor”. Eu falei: “não vou. Eu estou aqui, eu falo pelos 
militantes do MST, eu não sou traíra, eu sou um homem 
muito sério e honesto, trabalhador, eu vou ficar do lado do 
esforço”. Aí foi que eles falaram: “aqui não vai ficar ninguém 
do MST. Nós vamos matar”. Essa que foi a proposta deles. 
Mas eles não falavam diretamente para mim. Eles manda-
vam recado para nossa reunião, quando nós estávamos 
sentados discutindo nossos problemas. Sempre chegavam 
aqueles caras que eram infiltrados conosco e com eles 
e davam o recado. Quando dava 7 horas da noite era um 
bang bang de tiro, ali na BR, na Transamazônica. Eu tra-
balhava na escola. Eu era vigia da escola e me trancava 
dentro do banheiro. Bala cruzava lá.

Eu trabalhava na coordenação Estadual do MST 
nessa época, então a gente tirava comissão e denunciava 
aquilo para a Polícia Federal. Eu ia direto na delegacia da 
Polícia Federal e denunciava. Aí eles falavam: “Geraldo, é 
desse jeito?” Eu digo: “é. Por que é que vocês não vão lá dar 
sossego para nós? Dá umas voltas lá, pega uma viatura, 
dá uma ronda lá no nosso assentamento, ali mora é cida-
dão, nós somos pessoas de bem, só que tem uma quadri-
lha infiltrada lá dentro, ai nós não podemos fazer nada. A 
única coisa que a gente estudou é de vir aqui falar com 
vocês”. Eles falavam assim: “nós só podemos entrar com 
autorização do Incra. Sem autorização do Incra nós não 
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podemos ir lá”. A gente ia lá no Incra. Nesse tempo chegá-
vamos lá e falávamos com o [superintendente do Incra]: 
“nós estamos sofrendo essa inclemência, assim, assim, 
através dessa quadrilha que se infiltrou lá dentro. Lá tem 
uma imobiliária de compra e venda de terra”. Sabe que que 
ele falava? Ele dizia assim: “o que eu vejo é quatro gatinho 
pingado do MST com picuinha”. Aí nós voltávamos. Porque 
aqueles lotes que o cara vendia para aqueles empresários, 
ele comprava na mão de quem entrou no início, por 3 mil 
reais naquele tempo. Isso começou em 2001. A divisão 
da escola foi em 2001. E a venda de terra começou nesse 
período, até 2003, quando a Federal entrou lá para fazer 
a retomada dos lotes. Por que [o superintendente] falava 
isso? Porque ele compartilhava com a venda de terra, de 
cada lote ele tinha mil reais, segundo informação que nós 
temos. E era verdade, bem verdade mesmo.

Aí começamos a perder nossos companheiros. 
Pessoal desistia: “eu não vou morar num inferno desses”. 
“Compra meu lote?” “Quanto é que quer no lote?” “3 mil”. 
“Pá!”. E nessa brincadeira, nós tínhamos 116 lotes vendi-
dos. O assentamento era de 328 lotes. Hoje se tiver é 30% 
[de assentados do MST]. O resto é tudo burguês, só pes-
soas de condições. Porque é ali dentro de Marabá, né? O 
pessoal começou se amedrontando, começou a ir embora. 
Aí, nós do movimento, nós que dirigíamos o assentamento, 
começamos a denunciar. Eles faziam assalto, em frente ao 
assentamento. Montaram uma cooperativa lá nessa época. 
Eles tinham supermercado lá dentro, de tudo que você 
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quisesse. Só mercadoria roubada. Nós denunciamos até 
que foi descoberto.

Aí desmanchou a quadrilha. E então veio a retomada  
de lote, no tempo que Lula entrou no governo e nós colo- 
camos a Bernadete lá no Incra. Fizemos denúncias pedin- 
do para Bernadete fazer com que a Federal entrasse lá 
dentro, para retomar aqueles lotes para gente ter um 
sossego. Bernadete concordou conosco e autorizou 
a Federal para fazermos essa retomada lá. A Federal 
entrou no mês de maio de 2003 e conseguimos ainda 
retomar 46 lotes. Os outros estão na justiça. Como nós 
não tínhamos apoio político, o juiz embargou nosso tra-
balho. Federal ficou 15 dias lá dentro, aí o juiz embargou 
e a Federal foi embora.

Qual foi a saída deles [quadrilha]? “Nós temos que 
matar esses militantes do MST, esse bando de vagabundo”. 
“Aqui não vai se falar em MST, é só a Petrafe”, eles falavam. 
Eles eram ligados à Petrafe. Aí começaram a matar nosso 
povo. Um dia mataram um rapaz, filho de um coordenador 
estadual. Iam matá-lo, mas eu pedi: “Pinto tu não vai para 
roça não, nós vamos ter uma reunião ali na escola”. Quando 
nós estávamos sentados lá na escola, debatendo nossos 
problemas, o cara chegou com o rapaz, filho do Pinto, 
acabando de morrer em cima de uma caçamba. Eu peguei 
o rapaz, tomei o carro emprestado de um amigo, prestei 
socorro, levei para Marabá. Mais ou menos uns 2 a 3 km, 
ele morreu. Morreu com a cabeça aqui na minha perna. 
Fizemos o velório dele.
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No quarto dia, o mesmo matador me pegou, me acer-
tou de revolver às 6 horas da manhã. Ele acertou um tiro 
na minha perna. Aqui a situação da minha perna [mostra 
a perna], não emendou. Ela balança. Esse assassinato, 
esse que aconteceu lá, foi dois anos depois da retomada 
de terra. A retomada começou em 2003 e essa tentativa de 
assassinato meu foi em 2005. Eles me seguiram dois anos 
para poder me pegar. Eu trabalhava na escola, era vigilante. 
Às 6 horas da manhã eu vinha para casa e tinha um moreno 
escorado na mesa. Eu fui passando e ele pegou o revólver 
e pá, pá, deu seis tiros. Acertou esse na perna. Mas mesmo 
assim, não me intimidou. Eu fiquei lá no chão caído, meus 
filhos chegaram, me pegaram, me levaram para Marabá. 
Chegou no SESP: “tem que amputar a perna dele”. Eu disse 
não. Meus filhos me levaram para Teresina onde passei 
dois anos em tratamento; passei por mão de quatro médi-
cos com essa perna, quatro cirurgias. Com dois anos eu 
voltei para casa. Aí quando eu cheguei em casa falei: “não 
dá, não dá para ficar aqui”. Aí a mulher disse: “meu velho, 
não vou te acompanhar mais não”. [Eu disse:] “Então vou 
pegar meu destino”. Mas sou muito prazeroso hoje, estou 
vivo, contando a história, e meus filhos e minha ex-esposa 
permanecem lá. Nessa luta eu já tenho três filhos formados. 
Isso para mim já é um prazer muito grande.

ANA Geraldo narra sua trajetória desde que saiu do 
assentamento 1º de março, fala brevemente de sua passa-
gem por um acampamento que enfrentou o despejo e mais 
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longamente sobre a situação atual no acampamento Maria 
Bonita, ambos em Parauapebas, no Pará. Nesse trecho a 
parceria com a universidade é ressaltada. Primeiramente, 
mostrando o papel fundamental da universidade para ga- 
rantir o respeito institucional (junto ao juiz) quando o coti- 
diano do acampamento é registrado com aval técnico, o 
que por um lado fragiliza o movimento que depende de tal 
sistematização para viabilizar o diálogo institucional, atro-
pelando sua autonomia; mas por outro lado, evita um des-
pejo iminente e é por isso muito importante. Mas a relação 
com a universidade é de mão dupla, já que essa reconhece 
a importância do MST e seu papel fundamental para gui-
á-la numa organização para o enfrentamento das perdas 
de direitos e tendências à privatização e ao desmonte do 
ensino público preconizados pelo governo atual.

GERALDO Peguei meu destino e vim para Parauapebas, 
porque não tinha outra solução pra mim. Deixei tudo lá 
para mulher e os filhos e vim pra um acampamento aí em 
Parauapebas, isso foi em 2008. Fui despejado lá da Fazenda 
São Marcos. Aí de lá eu vim para a Maria Bonita, em 2012. 
Estou bem. Sinto muito prazer, tenho muita satisfação de 
estar nessa luta. Eu vim aqui para a Maria Bonita, trava-
mos a luta. Quando a gente entrou aqui, eles conseguiram a 
liminar de despejo. Aí ficou quieto, era no governo Dilma já. 
Quando o Temer passou a ser governo ele acelerou o pro-
cesso. Os fazendeiros já tinham liminar, aí entraram com 
pedido de despejo na justiça, agora em 2018, nesse ano 
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passado. A luta travou, nós fomo para Marabá umas duas 
vezes, para audiência com o juiz. O juiz veio fazer uma visita 
aqui em maio de 2018, olhou nossa produção, viu que nós 
já temos várias casas construídas, os lotes todos cercados, 
muita produção de mandioca, banana, milho, leite. A gente 
trabalha com agricultura, com a roça, mas temos nossas 
vacas de leite. Nós não mexemos com veneno. Tudo nosso 
é adubo orgânico, pois comemos a lavoura que produzi-
mos, e também vendemos. Quem come da nossa produção 
é saudável, não mexemos com tóxico não.

A universidade veio aqui quando nós estávamos na 
fase de despejo, em meio de abril do ano passado. Fizeram 
uma pesquisa no assentamento. Andaram lote por lote. E 
eles gostaram; deram nota dez. Pegaram essa relação das 
coisas que eles viram das nossas condições e jogaram nas 
mãos do juiz agrário lá de Marabá. Com esse trabalho 
que a universidade fez aqui para nós foi que o juiz suspen-
deu o despejo. E a gente chegava lá e falava que tinha essa 
produção que estou falando e os advogados do grupo Santa 
Bárbara desmentiam a gente, diziam que era mentira, que 
aqui ninguém tinha nada não, que não existia produção, 
aqui só tinha ladrão. Mas foi com esse trabalho da univer-
sidade que o juiz falou assim: “eu vou olhar, vou fazer uma 
visita lá a vocês”. Coisa que nós nunca vimos na nossa 
vida: um juiz entrar dentro de um acampamento nosso 
para ver nossa produção. E nós vimos agora. Aí o juiz veio, 
andou em várias roças, gostou muito, andou na nossa 
escola. Ele viu que nossa escola é uma coisa de grande 
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importância. Então com isso ele suspendeu o despejo até 
hoje. Está quieto? Está.

No decorrer do tempo, de fevereiro para março de 
2019, nós recebemos outra visita da Universidade Fede-
ral, de Marabá [UNIFESSPA]. Veio com uma comissão do 
Rio de Janeiro, Roraima, Manaus, que se destacaram 
diretamente para fazer uma visita. Quando eu lembro 
disso eu choro… Recebemos esse pessoal, para uma 
reunião. Uma tarde de reunião, no que eles falaram para 
nós: “nós viemos conversar com vocês, para ouvir vocês”. 
[MST:] “Seja bem vindo”. Recebemos eles bem, graças a 
Deus. Eles pediram para nós contarmos nossa realidade 
para eles, o que que através de nossa luta conseguimos, 
como é que nós conseguimos, como é que nós nos orga-
nizamos para partir para cima dos latifundiários. A gente 
passou toda informação para eles. Eles gostaram muito. 
Eles acharam muito importante a nossa luta. Depois que 
eles nos ouviram, nós falamos que queríamos ouvi-los. 
Aí eles falaram da finalidade da vinda deles aqui para 
nos visitar, porque nós estamos todos num momento 
de sufoco, entendeu? Eles lá estão sabendo e vieram 
aqui para conversar conosco, nos ouvir. [Universidade:] 
“Agora nós vamos falar para vocês qual o nosso objetivo 
de chegar até vocês, visitar vocês”. Aí eles começaram a 
falar que gostaram muito da nossa instalação, dão muito 
valor à nossa organização, nosso jeito de conversar – 
apesar de nós não sermos pessoas universitárias, né? 
Somos trabalhadores da roça.
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Eles gostaram muito e falaram: “nós viemos trocar 
ideia com vocês, porque hoje nos encontramos numa es- 
trada fechada com esse novo governo. Esse projeto deles 
não nos agrada. Primeiro que o projeto deles é privatizar 
todos os órgãos públicos federais. A gente está vendo que 
a estrada está fechando para nós e vai causar muito pre- 
juízo para o povo brasileiro. Nós queremos dar as mãos 
para vocês para gente unir as forças campo-cidade para 
enfrentar esse governo de hoje”. Nós falamos: “nós esta-
mos prontos para enfrentar, qualquer hora que vocês 
quiserem, podem nos procurar que nós partimos para 
cima”. Eles perguntaram: “não dá trabalho para vocês se 
organizarem?” [MST:] “Não, não dá trabalho não. É espaço 
de minuto para gente se organizar”. E é mesmo. A gente, 
graças a Deus, é isso, nós somos unidos. É um prazer que 
eu tenho. E eu sinto muito prazer de hoje estar aqui con-
versando com a senhora. De tão emocionado, eu choro, 
quando eu lembro dos meus 23 anos de luta, e lembro das 
minhas conquistas. E as pessoas universitárias, destaca-
rem de São Paulo, do Rio de Janeiro, para virem conversar 
comigo aqui. A senhora é de Belo Horizonte! Não dá von-
tade de chorar?

ANA A história de Geraldo fala por si. Contudo, dois 
pontos merecem destaque para futuro aprofundamento. O 
primeiro é o papel da universidade (ou de qualquer outro 
agente externo com conhecimento técnico) que, apesar 
de importante em momentos emergenciais, pode acabar 
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criando relações de dependência e obliterando a constru-
ção de autonomia dos assentados. A fala de Geraldo mostra 
uma gratidão imensa pela assistência da universidade, sem 
questionar a contradição de tal ‘ajuda’ com o ideal de auto-
nomia do movimento. Ainda que a sistematização técnica 
seja fundamental para o diálogo institucional (principal-
mente com autoridades jurídicas), talvez ela pudesse ser 
feita pelos próprios assentados com assessoria da univer-
sidade, sem ampliar a distância entre conhecimentos coti-
diano e técnico. No Grupo MOM/UFMG vimos distinguindo 
assistência de assessoria técnica, ressaltando como um 
dos problemas da assistência um certo paternalismo, com 
criação de dependência, enquanto a assessoria pretende 
ampliar o imaginário dos assessorados para que tomem 
decisões informadas, sem dependência dos técnicos.

O segundo ponto diz respeito ao desejo da proprie-
dade da terra. Socialismo e propriedade privada não são 
vistos como contraditórios. A desigualdade sócio-espacial 
no Brasil é tão grande que a luta pela sobrevivência acaba 
passando a ser a luta pela garantia da propriedade da 
moradia. A propriedade está no centro do debate sobre 
o direito à moradia, o que é fortemente incentivado pela 
Constituição de 1988, que em seu artigo 5º coloca o direito 
à propriedade ao lado dos direitos à vida, à liberdade, à 
igualdade e à segurança. A maioria dos pobres que está 
lutando para garantir uma moradia digna não consegue 
vislumbrar a discussão da moradia desatrelada da garan-
tia da propriedade.
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No cotidiano, a prevalência do direito à propriedade 
sobre o direito à moradia pode ser ilustrada pela reação de 
Lu Dandara, moradora de uma ocupação urbana em Belo 
Horizonte, que quando confrontada sobre a necessidade de 
ampliar a discussão para além do direito à propriedade, se 
mostrou perplexa por nunca ter pensado nisso. Contudo, não 
conseguia ver como não focar em garantir a propriedade 
para que pudesse ter sossego e conseguir se ocupar da cria-
ção dos filhos e da sua própria melhoria de vida. Isso reflete 
a frase célebre de Mafalda, personagem do Quino, quando 
fala que “o urgente não deixa tempo para o importante”.

O urgente é pautado pela onipresença do capitalismo e 
a necessidade de juntar forças dos pobres sem terra para 
conquistarem suas terras. Mas, nesse contexto, a urgência 
acaba criando um abismo entre o ideal socialista, realmente 
discutido por movimentos como o MST, e o foco mais ime-
diato na propriedade. Via de regra o ideal do socialismo é 
engolido pelo contexto capitalista. Ainda que o modelo de 
propriedade latifundiária precise ser combatido, a urgência  
de uma terra para morar acaba levando ao desejo de peque-
nas propriedades como única forma de lutar contra os 
latifúndios. O importante, que é sempre adiado pelo urgente, 
seria a discussão do comum, que é quase inexistente no 
contexto brasileiro quando tratamos do direito à moradia. A 
contradição que se coloca é claramente expressa na situa-
ção dos movimentos sociais que lutam contra a propriedade 
com desejo de propriedade, deixando de vislumbrar a possi-
bilidade da terra comum.





AS VEIAS DA 
AMÉRICA 

LATINA 
CONTINUAM 

ABERTAS –  
E INTOXICADAS

Alceu Luís Castilho
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O expansionismo contemporâneo na América Latina 
não ocorre a partir de guerras. Por mais que se possa 
identificar uma tensão ‘à guerra fria’ na Venezuela, 
ele se desenha no território a partir do avanço sobre 
territórios tradicionais. Indígenas, camponeses, qui-
lombolas. Por isso, esse expansionismo é racista. 
Como já ocorreu com certo movimento supremacista1 
na Europa, o nosso avança a partir da invisibilidade, 
do silêncio. Apesar de um ou outro espasmo de indig-
nação, apenas um arquipélago midiático se propõe a 
reportar esse processo de pilhagem.

A imagem consagrada por Eduardo Galeano (1940–
2015) em seu livro de estreia, em 1971, a da América 
Latina com suas ‘veias abertas’, foi construída a partir de 
uma perspectiva histórica, com farta descrição de casos 
relativos à mineração predadora, da boliviana Potosí à 
mineira Ouro Preto. Mas essa história também pode ser 
contada como fotografia. O cenário, o território dos povos 
originários e tradicionais. O enredo, a violência.

Veias e artérias e pulmões do território latino-ameri-
cano são intoxicados diariamente pela própria mineração 
– como se viu nos crimes ambientais da Vale em Brumadi-
nho e Mariana – e pelo agronegócio. Quando se utiliza aqui 
a palavra intoxicação é de forma literal: os agrotóxicos 
são utilizados numa escala crescente e, na outra ponta do 
veneno que chega à nossa mesa (conforme o título do filme 
de Silvio Tendler sobre agrotóxicos), transfigura rios e 
contamina reservas de água.
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Mesmo o brasileiro indignado de classe média que 
busca sua comida orgânica gourmetizada – precificada 
paradoxalmente pelo próprio sistema – não costuma se dar 
conta que esse processo não ocorre no espaço vazio: há ou 
havia gente ali. Etnias com milênios de vínculo umbilical com 
a mãe terra, com os recursos tradicionais, têm seus direi-
tos violados em meio à reafirmação de discursos de ódio. Os 
descendentes de escravos veem seus territórios de resis-
tência serem transfigurados. E o universo campesino nem 
chega a ser mais definido como tal, diante da incorporação 
pelo poder da ideia de uma ‘agricultura familiar’.

As famílias que interessam ao poder são as da 
minoria expansionista. Desta forma, tudo aquilo que 
mais se assemelha no território brasileiro – do ponto de 
vista agrário – ao conceito de ‘terra comum’ está na mira 
desse expansionismo territorial, ratificado pelo poder 
político. Ao contrário do que ocorre em muitos países 
da África, não temos essas terras de uso comum como 
figura jurídica. Nosso direito aristocrático se perpetua 
sob a lógica das capitanias hereditárias.

O mais próximo disso seriam os territórios indíge-
nas e quilombolas. Mesmo assim, sob ataque cerrado. O 
próprio presidente da República foi categórico durante 
a campanha eleitoral: “nem um centímetro a mais” para 
terras indígenas e quilombolas2. Sendo ele mesmo, Jair 
Bolsonaro, cunhado de um empresário que avançou sua 
fazenda sobre um território quilombola no Vale do Ribeira, 
em São Paulo3. De Olho nos Ruralistas contou essa história 
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em outubro de 2018, durante a campanha, mas a imprensa 
brasileira preferiu agir como avestruz.

Ao optarmos pela criação de um observatório sobre 
agronegócio, em 2016, pretendíamos agendar esse pro-
cesso de destruição, para que fosse percebido de forma 
mais sistemática, mais condizente com o ritmo da captura. 
Mas esse processo está enraizado de tal forma que nem 
as forças contra-hegemônicas dão a esse movimento – 
recheado de assassinatos de sindicalistas, religiosos, 
líderes ambientais – a importância devida. Isto apesar de 
seu caráter estrutural, do papel crucial que ele tem na 
economia brasileira, refém das commodities.

Não é à toa que Bradesco e Ford são os atuais patro-
cinadores da campanha “O Agro é Pop” da Rede Globo, com 
suas inserções diárias em horário nobre, com seu parado-
xal romantismo – como se os desertos verdes erigidos pelo 
agronegócio fossem algo benéfico para o povo, ali apresen- 
tado de forma sorridente. É que o sistema financeiro e a 
indústria automobilística não estão à margem desse mo- 
delo. Das aventuras extrativistas da Ford nos anos 1920,  
no Pará, aos latifúndios pilotados por banqueiros em todo  
o país temos uma mesma visão ‘modernizante’.

Pois o agronegócio não corta linguisticamente o 
‘negócio’ de seu nome à toa. Trata-se de um processo de 
lavagem de imagem conveniente a todos os atores. O ‘agro’ 
dá uma de João sem braço e se torna um João sem negócio 
 – sem interesses econômicos, sem financeirização, de 
forma a naturalizar o expansionismo. E como se dele a 
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sociedade só pudesse colher benefícios, como se esse sis-
tema – e não a agricultura camponesa – fosse o principal 
responsável por alimentar a população.

Como se fizesse diferença, para o poder econômico, 
a destinação final do produto agropecuário. Se a cana-de-
-açúcar tiver uma rentabilidade melhor, os empresários 
do agronegócio não se proporão a plantar abacaxis. Se o 
máximo de lucro estiver no mercado do papel, as frutas 
e cereais serão preteridas em prol do eucalipto. Eis a lei. 
Mas a ideia de que o ‘agro’ seja um promotor dos alimen-
tos, por definição, é martelada até que se torne verdade. 
Mesmo que a comida por ele produzida tenha camadas 
progressivas de veneno.

Alguns dos projetos especiais desenvolvidos pelo De 
Olho nos Ruralistas nos últimos anos procuraram contar 
essas histórias, a desafiar a invisibilidade midiática. Um 
deles, o De Olho no Paraguai, presta-se bem à imagem das 
veias abertas se repetindo como violência. Por meio de um 
site específico, publicamos 36 reportagens sobre o avanço 
do capital brasileiro no campo paraguaio. Não apenas his-
tórias de colonos, portanto, de ‘brasiguaios’. Mas de gente 
instalada em São Paulo, Foz do Iguaçu (PR) ou em Campo 
Grande, a expandir seus projetos em territórios indígenas, 
entre eles, os Guarani.

Uma das reportagens emblemáticas desse avanço 
simultâneo – no Brasil e no Paraguai – informou que um 
dos principais acusados de invadir terras do povo Ayoreo, 
no Paraguai, o pecuarista Marcelo Bastos Ferraz, possui 
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também tentáculos do outro lado da fronteira, no Mato 
Grosso do Sul4. Os Ayoreo são o único povo que vive de 
forma isolada na América Latina, sem contato com a 
civilização, em um território que não seja o amazônico. 
Por meio da série, identificamos um efeito espelho: o que 
ocorre por lá, ocorre por aqui.

Esse avanço da pecuária ocorre a partir do desmata-
mento e da ameaça aos povos originários. Na outra ponta, 
quase sempre temos ‘homens de bem’, empresários com 
amplo prestígio nas colunas sociais do Sul maravilha. O 
mencionado Marcelo Ferraz é genro de Jacintho Honório 
da Silva Filho, um paulistano centenário com fazenda em 
Juti (MS), réu em processo sobre o assassinato do caci-
que Marcos Veron, em 2003.

Essa biografia peculiar não impediu o cantor Gilberto 
Gil de compor para ele uma música, em 2016. Em janeiro 
daquele ano a Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
estivera na Fazenda Brasília do Sul, em Juti, onde Marcos 
Veron foi executado (após ser agredido com pontapés, 
socos e coronhadas), após novas denúncias de ameaças 
feitas por homens armados. Meses depois, a família come-
morou os cem anos do patriarca com uma festa black tie 
em São Paulo. Gil compôs naquele momento a faixa Jacin-
tho, gravada em seu disco de 2018, Ok Ok Ok, uma home-
nagem ao tempo que passa. “Já sinto aqui no meu peito/ 
alguns sinais de defeito/ coração, pulmões e afins”.5

Do ponto de vista social, a letra precisa ser atualizada, 
 portanto: coração, pulmões e veias abertas. Não que 
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Gilberto Gil, dono de uma biografia comprometida com a 
defesa de direitos, esteja necessariamente sendo fiador 
do acusado de ser o mandante do assassinato de um líder 
indígena. O mais provável é que ele simplesmente desco-
nheça a história. Apesar da chance de ter feito uma busca 
básica a respeito. De qualquer forma, a canção mostra o 
quanto histórias como de Marcos Veron – e a do centená-
rio quatrocentão – estão midiaticamente invisibilizadas.

As retinas fatigadas – ou viciadas – não são privilégio 
da Globo e do Bradesco e da Ford. O agro ‘é pop’ porque 
varre suas mazelas para debaixo do tapete. O ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse em plena entrevista 
ao Roda-Viva, na TV Cultura, que não considerava Chico 
Mendes um tema importante: “Que diferença faz quem é 
Chico Mendes?”6 E é isso: que diferença faz para os repre-
sentantes mais mórbidos da elite econômica – Salles foi um 
dos fundadores do movimento Endireita Brasil – o heroísmo 
de Dorothy Stang, executada no Pará em 2005, e de Mar-
garida Maria Alves, aquela cujo assassinato em 1983, na 
Paraíba, inspirou a criação da Marcha das Margaridas?

A história da América Latina é a história de heróis e 
tumbas, como sugeriu Ernesto Sabato em seu romance 
capital, publicado em 1961. Dez anos depois Galeano publi-
cava As Veias Abertas da América Latina. Era o boom da 
literatura latino-americana, mas também tempos de espe-
rança, hoje eclipsada em meio a um decadentismo cultural 
e político. Em 1967, entre um livro e outro, Chico Buarque 
escrevia exatamente Roda Viva, sobre massificação. Teria 
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sido aquele movimento de contracultura “tudo ilusão pas-
sageira”, “que a brisa primeira levou”?

Nos anos 80, pouco antes do termo em inglês agribu-
siness ser incorporado ao nosso léxico com seu equiva-
lente agronegócio (e bem antes da amputação calculada do 
‘agro’), o capixaba Sérgio Sampaio lançava um olhar para 
a música-peça de Chico Buarque e gravava Roda Morta, 
com o seguinte subtítulo: Reflexões de um executivo.

O triste nisso tudo é tudo isso
Quer dizer, tirando nada, só me 
resta o compromisso
Com os dentes cariados da alegria 
Com o desgosto e a agonia da manada dos normais.
O triste em tudo isso é isso tudo 
A sordidez do conteúdo desses dias maquinais
E as máquinas cavando um poço 
fundo entre os braçais,
eu mesmo e o mundo dos salões coloniais.
Colônias de abutres colunáveis 
Gaviões bem sociáveis vomitando entre os cristais 
E as cristas desses galos de brinquedo 
Cuja covardia e medo dão ao sol um tom lilás. 
Eu vejo um mofo verde no meu fraque 
E as moscas mortas no conhaque 
que eu herdei dos ancestrais
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E as hordas de demônios quando eu durmo
Infestando o horror noturno dos meus sonhos infernais.
Eu sei que quando acordo eu visto a cara falsa e infame 
como a tara do mais vil dentre os mortais
E morro quando adentro o gabinete 
Onde o sócio e o alcaguete não me deixam nunca em paz
O triste em tudo isso é que eu sei disso 
Eu vivo disso e além disso 
Eu quero sempre mais e mais. 
mais e mais

O expansionismo territorial – eles querem mais e mais 
– e a violência no campo são duas faces da mesma moeda. 
Para combatê-los, é preciso enfrentar o trator da invisibili-
dade e a escavadeira do marketing. O agro será pop, tech e 
tudo na mesma medida em que a Marcha das Margaridas 
seja ignorada, que as centenas de etnias e idiomas indíge-
nas não sejam percebidas como uma de nossas principais 
riquezas culturais, que os recursos naturais gigantescos 
do território brasileiro – e do território latino-americano – 
não sejam vistos como um bem comum. Estancar a sangria 
no continente implica valorizar a sociobiodiversidade e um 
dos direitos humanos mais elementares, o direito à terra.

Lembram-se da música Miséria, dos Titãs? “Miséria é 
miséria em qualquer canto”. Ela também se aplica à tris-
teza dos desertos verdes e de suas justificações midiá-
ticas. Monocultura é monocultura em qualquer canto. 
Riquezas são diferentes.
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GAVIÃO 
KYIKATÊJÊ: 

RESISTÊNCIA E 
LUTA EM DEFESA 
DAS TRADIÇÕES 

E DO TERRITÓRIO
Pepkrakte Jakukreikapiti 

(Zeca Gavião) e  
Hélio Passos Rezende
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ZECA Espero contribuir de alguma forma, através do 
nosso sofrimento e também de nossa conquista com rela-
ção à permanência no nosso território. Nós sabemos que 
temos que deixar um legado. Nosso território é um bem 
comum para todos, mas precisamos segurar nossa marca, 
que é a pintura corporal. Eu aqui estou sozinho, mas por 
trás de mim, carrego no meu peito as crianças da minha 
aldeia. Para que isso continue crescendo, prefiro buscar 
outros conhecimentos e por isso estou aqui tentando 
entender o que é terra comum, o que é a coletividade. Por-
que nós temos essa tradição da coletividade, mas muitas 
vezes somos ignorados, por não entenderem que se fôsse-
mos dividir esse território que é de 62.000 hectares para 
cada um da família, não daria para quem quer que fosse. 
Por isso, como diz o pensador Boaventura de Sousa San-
tos, que pego como base, “temos direito de ser iguais toda 
vez que a diferença nos inferioriza; temos direito de ser 
diferentes, toda vez que a igualdade nos descaracteriza”. 
Tentamos manter a nossa diferença.

HÉLIO Pepkrakte Jakukreikapiti (conhecido como Zeca 
Gavião), cacique do povo Gavião Kyikatêjê, começa sua fala 
no seminário Terra Comum entoando um cântico em sua lín-
gua tradicional, agradecendo o convite para o debate sobre 
a terra comum, que os indígenas prezam muito, embora 
tanto sua terra quanto sua cultura venham sofrendo ata-
ques e perdas desde a invasão dos portugueses. Aqui a 
narrativa é composta por trechos das falas de Zeca Gavião 
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no Seminário Terra Comum em 2018 e num encontro na 
aldeia em 2017, e permeada por fotografias do cotidiano 
da aldeia de 2016 a 2018. As imagens mostram a pintura 
corporal de Peprwyire, desde a colheita do jenipapo, 
passando pela preparação da tinta e pintando geometrias 
que são os animais presentes na cultura Gavião; a espa-
cialidade circular da aldeia, vinda da raiz Jê; o fechamento 
da estrada de ferro em protesto contra a Vale; a corrida 
de tora; e a coletividade pela pesca.

ZECA Quem são os Kyikatêjê? Kyikatêjê é o povo do rio 
acima. Na língua Timbira oriental, pertencente à família 
Jê, kyi quer dizer cabeça, katê é o dono e jê é o povo. A 
população atual é de 300 habitantes, especificamente na 
minha aldeia, mas num total tem 1.100 dentro do territó-
rio. Minha aldeia fica situada na Terra Indígena de Mãe 
Maria, que abriga também os Parkatêjê e os Akrãnti. A 
reserva fica à margem do Rio Tocantins, no Município de 
Bom Jesus do Tocantins no sudeste do Pará, com área 
total de 62.480 hectares. Um dos impactos dentro da 
reserva é a BR222, rodovia do DNIT, que a corta ao meio. 
Tem também o linhão, onde passa a linha de transmissão 
de energia, que gera outro impacto, principalmente no 
plantio, pois o plantio se perde no período do verão, na 
época seca. A gente planta mas perde, porque tocam fogo 
e quando a gente descobre já não consegue controlar, 
pois não tem um projeto do pré-fogo, não existe um proje- 
to da Eletronorte para isso. Na parte de baixo da reserva 
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tem a estrada de ferro Carajás, também cortando a nossa 
reserva pela Vale.

HÉLIO Zeca Gavião, em sua narrativa sobre como chegou 
a ser Cacique dos Kyikatêjê (por afinidade), sendo original-
mente Akrãnti, aponta a fragilidade territorial e as interfe-
rências paternalistas institucionais externas, que ignoram 
as diferenças entre as três culturas do Povo Gavião (Parka-
têjê, Kyikatêjê e Akrãnti) e impactam o cotidiano sócio-espa- 
cial das três etnias. A narrativa revela a peleja dos indíge- 
nas com o acesso ao escasso dinheiro dos royalties que 
chegam como contrapartida pelo uso de seu território por 
empresas como a Vale e a Eletronorte. Se por um lado há 
o vislumbre da melhoria da qualidade de vida, por outro, 
há a fragilização do modo de vida coletivo, que deixa de ser 
condição para a sobrevivência, agora garantida pelo capital 
externo. Há uma invasão da cultura de consumo dos bran-
cos (kupê) e começa a haver desconfiança entre os indíge-
nas sobre privilégios individuais, que acaba se tornando 
uma desconfiança generalizada, que tende a minar ainda 
mais o modo de vida coletivo. Nas entrelinhas da narrativa 
de Zeca Gavião aparece a denúncia da falta de uma política 
pública que garanta o território indígena e as consequentes 
violações dos direitos sócio-espaciais desses povos tanto 
interna quanto externamente.

ZECA Quando eu mudei para cá, na época era chamada 
aldeia do km 30. Mas com problemas internos, o Capitão, 
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cacique Krôhôkrenhum [dos Parkatêjê], não aceitou que 
minha família ficasse aqui com eles e mandou lá para o 
Kinaré, onde ficava meu irmão adotivo. Lá eu comecei a 
observar e resgatar alguma coisa sobre a cultura. Os 
Kyikatêjê eram pessoas fortes culturalmente. Os Parkatêjê 
estavam indo em direção à extinção da língua materna, 
porque eles gostavam muito do carnaval, da festa junina e 
de bebedeira também. E para tentar resgatar acho que vie-
ram alguns estudiosos, que eles chamam de antropólogos, 
que eram os assessores do Capitão, quando iam passar a 
rede de energia na época. Quando passou a energia, acho 
que eles conversaram: “Para o senhor dominar tem que 
fazer uma única aldeia”. A Eletronorte fez as casas do jeito 
que é, circular. Então eles fizeram uma única aldeia e trou-
xeram os Kyikatêjê, os Akrãnti e ficou todo mundo junto ali.

Então quando nós viemos para cá eu comecei a estu-
dar, fazia até a quarta série, não terminava e voltava para 
o arroz de novo, para colher o arroz. E no meio de semana 
a gente ia para a castanha, portanto nunca terminávamos 
os estudos. Eu falei, bom vou ter que arrumar uma função! 
Meu irmão conseguiu pagar para mim a auto escola e 
passei a dirigir o carro da comunidade. Naquele tempo só 
tinha a D20 e o caminhão. E comecei a trabalhar sendo o 
motorista do Capitão. Eu o levava, trazia e assim fui vendo. 
Então o pessoal do CIMI (Conselho Indianista Missioná-
rio) começou a lançar nossa briga, dos Akrãnti, atingidos 
por barragem. Teve uma reunião em Brasília, meu irmão 
adoeceu e falou: “Não dá para eu ir, vai no meu lugar!” E eu 
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fui. Tinha mais de quinhentas pessoas e eu tinha uns 17, 
18 anos. Ali me deram o uso da palavra, falei e comecei a 
criar. Então me convocaram para a reunião da Cohab, e 
a todas as reuniões me chamavam. Fui observando como 
liderar, o que é liderança. Fui observando e sendo mais 
articulador, e passou tempo. E passei a ser assessor do 
Krôhôkrenhum. Articulava briga com a Vale e tudo. Foi 
quando ele me lançou para resolver o problema da Vale 
do Rio Doce. Eu já tinha experiência com essa reunião da 
Cohab. Em Manaus, São Paulo, Rio, toda reunião que tinha 
eu ia. Sempre gostei de servir. O Capitão sempre dizia: 
“Esse aqui é meu sobrinho que está assumindo meu lugar, 
estou ficando velho, ele está me ajudando.”

Eu gerenciava o recurso da comunidade dos Parka-
têjê, era meio por cento do projeto e da manutenção, 
quando morávamos juntos ainda. Era uma poupança. A 
Vale pagou uma indenização em 1985 e como a comuni-
dade não tinha personalidade jurídica, fizeram através da 
Funai. Abriram uma conta específica da comunidade para 
depositar esse dinheiro. Nosso pessoal ia sobreviver só 
dos juros dela. Eram 2 bilhões de Cruzeiros naquela época. 
Eu gerenciava tudo isso, trabalhando com o Capitão. E isso 
gerou ciúme nos filhos do Capitão. O pai confiava mais em 
mim do que neles, talvez. Por isso o Capitão me chamou e 
falou: “Queria que passasse o meio por cento para o meu 
filho gerenciar, e você fica só com os projetos mesmo. Já 
mandei fazer a casa, que é a tua casa.” E me colocaram 
como coordenador. A Vale me pagava como coordenador do 
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projeto. Naquela época eram 800 reais, eu tinha um salá-
rio para trabalhar. E falei, “tudo bem”, eu não entendia.

Então eu vim para cá e comecei a gerenciar o projeto. 
Isso foi em 2000. Quando passou um tempo, veio um tio 
meu, que me criou, e me avisou: “Olha, se prepara porque 
o pessoal vai te tirar.” A ideia era me tirar fora para não 
representar mais nada no Parkatêjê como liderança. O 
Capitão enrolou numa primeira conversa, mas a ameaça 
continuava, então fui conversar de novo e ele disse: “Real-
mente eu quero te tirar essa responsabilidade, porque a 
aldeia está bagunçada por causa de ti!” Quando a discus-
são começou entre nós eu falei: “Eu vou para o km 25 cui-
dar, e lá vai ser meu lugar, não volto para cá. Se aparecer 
um grupo que queira me seguir eu vou fazer outra aldeia!” 
Foi quando teve o rompimento. A maior turma dos Kyikatêjê 
veio, e falaram que iam morar comigo aqui. Todo mundo 
deveria ser tratado igual. Eu falei, “vocês decidem, eu não 
vou de forma nenhuma dizer vem, mas se vocês estiverem 
preparados, saibam que não é fácil”. Aqui não tem igarapé, 
mas tem castanhais, o mato fica mais bruto para cá, mas 
eu decidi ficar aqui.

O Capitão foi cortando tudo e eu mandei um documen- 
to para a Vale do Rio Doce. Aí nós ficamos aqui, era a época 
da castanha, ficamos cortando e sobrevivendo, tinha muito 
frango aqui e fomos comendo frango até que quando nós 
pensamos que estava tudo certinho, apareceu a Funai.  
O Ferreira, presidente da Funai, veio tentando apaziguar a 
situação, de certo queriam botar nós dois de frente, para 
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dividir algum recurso. Carvalho, sertanista que foi atração 
dos Gavião, dos Caiapó, também veio para tentar aconselhar 
a acabar nossa briga e voltar todo mundo para lá de novo. 
Mas eu estava decidido a não voltar de jeito nenhum.

Quando o pessoal da Funai foi embora, eu mandei o 
documento para a Vale, porque nós já estávamos aperta-
dos aqui, não tinha mais nada. “Se vocês [Vale] não apa-
recerem aqui daqui a três dias eu vou fechar a ferrovia e 
só saio de lá quando resolver”. Foi na hora, a Vale chegou 
aqui. Mas a Funai ligou antes, querendo saber se não 
íamos prender o pessoal da Vale aqui. Falei que não, que 
estávamos aqui para conversar, aí chegaram mesmo. Eu 
achava que iam decidir as coisas, mas eles chegaram, 
tentando apaziguar, falando que tem um desentendimento, 
que o Capitão me queria de volta. Eu falei não, se vieram 
só para dizer isso podiam ir embora. Eu já falei que vou 
para a ferrovia, eu vou para a ferrovia. [Vale]: “Não, não. 
Vem aqui, fala o que vocês precisam que nós vamos resol-
ver”. Ai negociamos fazer uma casa provisória toda de 
palha mesmo e disponibilizar recurso para comprar o ran-
cho. Eles disseram: “vamos passar 60 mil por mês, durante 
6 meses, aí quando terminarem esses 6 meses nós sen-
tamos e vemos como fazer, se faremos um documento ou 
como vai ser.”

Quando completaram seis meses, fomos sentar com 
a Vale. [Vale:] “esses 6 meses eram para vocês ficarem 
mais tranquilos, para não deixar faltar nada para vocês, 
mas a nossa ideia, que já conversamos com o Capitão, é 
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vocês voltarem para a Parkatêjê de novo”. Eles falavam que 
não existem três grupos, só existe um que é o Parkatêjê. 
Quem domina aqui dentro é o Parkatêjê. E eles falavam 
e falavam… E estava o procurador, estava o pessoal da 
Funai, o presidente da Funai, o presidente da Vale do Rio 
Doce e o advogado. Eu sempre guardei um livro da tese da 
Yara Ferraz, onde fala dos três povos: Kyikatêjê, Akrãnti 
e Parkatêjê. Os Parkatêjê ficavam ali em frente de Itupi-
ranga, os Akrãnti lá na montanha, e os Kyikatêjê aqui no 
frade, aí para cima. Foi quando eu peguei o livro e mostrei, 
falando que queria que lessem para mim a história do povo 
do Brasil, essa parte que fala do Gavião – Akrãnti, Kyikatêjê 
e Parkatêjê. Aí o procurador levantou, dizendo que não 
queria que tivéssemos uma briga e que poderia mandar 
embargar por danos morais a forma que as instituições 
estavam lidando com os Kyikatêjê. O convênio era único, 
mas mandou fazer um aditivo, para fazer um convênio com 
os Kyikatêjê. Aí a Vale refez tudo de novo. Foi quando criou 
um convênio específico com os Kyikatêjê, através desse 
livro. Eu dobrei a Vale do Rio Doce com esta história, do 
povo Gavião, foi quando assinaram o termo de compro-
misso, e aí não tinha jeito mesmo de voltar para lá. E com 
essa divisão, hoje o Parkatêjê pega o dele, nós pegamos 
o nosso, e aí quem está ganhando com isso, nós Gavião, 
porque aumentou para todo mundo.

Nós conseguimos assinar esse termo de compromis- 
so, fizeram um aditivo. Eu trouxe uma equipe que chama 
Extensão Amazônica, eles tem um grupo de profissionais, 
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equipe multidisciplinar que trabalha desenvolvimento na 
zona rural. Desenvolvi um projeto bom, para tentar trabalhar 
como nós iriamos nos organizar seja na área cultural, pro-
dução e tudo mais. E aí os caras começaram a crescer o olho, 
e eu comecei a querer cobrar a prestação de conta. Conse- 
guiram me tirar, tentaram apresentar outro projeto para a 
Vale, esse pessoal da Extensão Amazônica. Só que nesse 
projeto deles, cada assessor ganhava 20 mil reais. Quando 
chegou esse projeto lá direto para Vale, a Vale cortou. 
Falaram que não iam mais assinar convênio com os Kyika-
têjê, pois a planilha do Gavião Kyikatêjê chegou a 5 milhões 
e a Vale cortou. Eu liguei para Funai e falei que queria falar 
com a Vale do Rio Doce. Falei que não seguiria mais nenhum 
desses assessores aqui, todo mundo para fora. Aí foi quando 
a Vale falou que a gente iria negociar. Se nós assumíssemos, 
fechariam conosco, se ficasse essa equipe, não negociavam. 
Eu dei minha palavra. Se fechassem conosco, nós mesmos 
passaríamos a gerenciar. Fiz a proposta de compra de ônibus, 
compra do jerico (mula), do implemento e tudo, três carros, 
mais um caminhão. Naquela época nós tínhamos só esse 
recurso para a manutenção da comunidade, aí me ouviram.

[Mas a conversa com a Vale é permeada por suspensão 
e retorno de recursos por causa de diversas divergências 
entre as aldeias, que hoje somam mais de 12, pelas dissidên-
cias das 3 originais. A estratégia para pressionar a Vale tem 
sido o fechamento da ferrovia]. Hoje são 12 aldeias, são 12 
caciques. Mas eu estou batalhando para ver se unificamos 
esses caciques para pensarmos o território para daqui a 300 
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ou mesmo 50 anos. Se continuarmos com pensamentos dife-
rentes, individuais, se os caciques não tiverem a percepção 
de que a terra precisa de um apoio, que precisa de alguém 
que a defenda, amanhã ou depois aqui só vai ter fazenda, vão 
vender toda a madeira, se tivesse garimpo aqui era do mesmo 
jeito, os índios se prostituindo, as índias também. A minha 
briga é com a Vale e a Eletronorte. A Eletronorte quer que 
nós paguemos a energia. Nós nunca pagamos energia, quem 
paga é a Eletronorte que paga para a Celpa e a Celpa se vira 
para lá. Não vamos pagar. A ideia é reunir os caciques para 
tentar mostrar para eles nossa força, criar um conselho, mas 
sem essas divisões de presidente, vice e tal.

HÉLIO A ideia de vencer um adversário e obter alguma 
vantagem individual com isso não está presente na lógica da 
vida coletiva. Na corrida de tora, por exemplo, o que importa é 
ter mais gente para ‘competir’, buscando incentivar a supe-
ração de cada um como forma de reforçar a todos coletiva-
mente. Para quem assiste a corrida de tora, pode parecer 
que é apenas uma competição, com um ritual inicial e outro 
final. Contudo, os indígenas tentam superar a si mesmos, 
não um adversário. A manufatura das toras pelo mestre, 
com envolvimento das crianças, aponta um processo de 
produção coletivo, que se inicia dias antes da corrida. No dia 
anterior à corrida, há um ritual noturno de dança e canto e 
ao amanhecer do dia da corrida, outro ritual, dessa vez com o 
posicionamento de uma menina indígena, indicando o início do 
percurso, que ainda não era conhecido por ninguém. Durante 
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a corrida, os membros de cada equipe vão se revezando no 
carregamento da tora. Ao longo do percurso os companheiros 
de equipe se esforçam, mas também se divertem, por exemplo, 
banhando-se num igarapé no caminho. Ao final há outro ritual 
de dança e canto, reforçando a coletividade.

São várias as práticas que reforçam a coletividade, como 
a pesca. A pesca inclui um ritual noturno de dança e canto, 
a preparação das esteiras e redes, a pesca, e o preparo do 
peixe para o almoço.

ZECA Meu pai fez uma casa bem grande e todo mundo 
morava na mesma casa. Os casados tinham um quarto – um 
aqui e outro ali – tinha o dele e da mamãe, tinha a cozinha e um 
salão grande, com bastante rede. Comecei a observar aquilo 
e achei muito bonito a forma como papai fazia. Era sobrinho, 
parente… o papai era essa pessoa que tinha a paciência de 
cuidar de todos eles. Não sei se isso vem de berço, essa forma 
de pensar, de cuidar, mas eu também penso da mesma forma.

Não adianta você ser cacique e muitas vezes não ser 
generoso. Na parte tradicional é como organizar festa, como 
organizar caçada, como organizar seu povo, como fazer o 
casamento, a manutenção do respeito entre a sogra e o sogro, 
pai e filho. Isso que é a forma do cacique quando lidera. A con-
quista desse respeito é tentar observar de forma igualitária 
e fazer valer quem cada um é. Se tiver que capinar o passeio, 
a gente vai junto; se é para a festa, vou estar junto; se é na 
hora de almoçar, eles almoçam primeiro, eu almoço segundo; 
sempre fiz assim.















A LUTA  
PELA ÁGUA

Oscar Olivera
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Fui convidado para esse evento para falar da minha expe-
riência concreta com a terra e o território. Quero começar 
 dizendo que sou trabalhador metalúrgico e há 40 anos 
trabalho em fábricas aqui na Bolívia, e minha vida mudou 
profundamente há aproximadamente 20 anos, quando, em 
Cochabamba, decidimos enfrentar as políticas de roubo 
e de expropriação de nossos bens comuns, e a ocupação 
das nossas terras pelo capital financeiro transnacional. 
Minha visão de metalúrgico mudou totalmente a partir 
daí, pois passei a ter uma visão da terra, do território, dos 
bens comuns e da água. Aprendi com as comunidades,  
principalmente com os camponeses e agricultores, que a 
terra não é apenas espaço geográfico, mas sim um espaço 
de generosidade. A terra é a Pacha Mama – a Mãe Terra. 
Por isso a cultura ancestral das comunidades indígenas 
está tão arraigada em nós. A terra é uma mãe – é uma mãe 
que nos acolhe, porque nos permite construirmos nossas 
casas, é uma mãe que nos ensina, porque sobre ela cons-
truímos nossas escolas e universidades, é uma mãe por-
que dela brota o alimento para que possamos nos nutrir. É 
uma mãe porque nela podemos nos alegrar, nos divertir e 
nos reunir em assembleias, como essa aqui de hoje. E essa 
generosidade da Pacha Mama nos permite seguir produ-
zindo na vida.

Aprendi também que a terra está ligada ao território, 
quer dizer, o território como um espaço de convivência 
social e de relacionamento harmonioso com a natureza, 
para além da visão antropocêntrica, que coloca o homem 
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como rei do universo e toda a natureza a seu serviço. A 
visão de que a terra é apenas fonte de recursos naturais 
(dos bens comuns – como chamamos), imposta pela cul-
tura ocidental, é absolutamente falsa. Isso não tem nada 
a ver com nossa visão da terra e do território como nossa 
mãe, que é nosso espaço de convivência social, onde todos 
os seres vivos se relacionam em harmonia.

A luta pela água ocorreu no ano 2000, aqui na Bolívia, 
em Cochabamba. Foi uma luta contra a privatização da 
água, contra a expropriação de um bem comum funda-
mental para a reprodução da vida. Foi uma luta pela terra 
e pelo território. Foi uma luta contra a ocupação do capi-
tal transnacional que está em todas as partes do mundo, 
através das corporações financiadas e apoiadas pelo 
Banco Mundial. O capital transnacional associado com os 
governantes de todos os povos do mundo, de uma maneira 
cínica, perversa e criminosa, ocupam nossas terras e des- 
tróem nossos territórios, a nossa Mãe Terra – que tudo nos 
dá. Destróem nosso território que é um espaço de convi- 
vência heterossocial harmônico, de reciprocidade e de 
solidariedade. Na Mãe Terra somos um conjunto de todos 
os seres vivos da natureza, em uma convivência completa-
mente harmoniosa, alegre e feliz.

Falar da luta pela água vai além da água. Não é somen- 
te uma luta contra essas más intenções de tirar algo vital 
para a reprodução da vida, mas é sim uma luta pela própria 
vida e pela nossa mãe, é uma luta por essas formas de rela- 
cionamento, de convivência social, de harmonia com a 
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natureza, que o capital destrói completa e absolutamente. 
Querem levar nossa Mãe Terra e tudo que ela generosa-
mente constrói de maneira coletiva à mendicância. Por 
isso, a luta contra a privatização da água em Cochabamba 
não foi somente uma luta para decidir o destino e o desfru- 
te da água – de um bem comum –, mas foi, antes de tudo, 
uma luta pela terra e pelo território. Reitero que nossa mãe 
nos oferece, de maneira generosa, espaços para conviver-
mos todos juntos, todos os seres vivos, e não somente os 
seres humanos.

Por isso nós queremos hoje, aqui de Cochabamba, 
falar que, essas lutas que estão ocorrendo, não somente 
na Bolívia e no Brasil, mas em todas as partes do mundo, 
são lutas fundamentalmente em prol de nossa terra e de 
nossos territórios. As lutas contra as mineradoras, as 
petroleiras e as empresas, e contra a privatização da 
educação e da saúde, são, antes de tudo, lutas pela terra 
e pelo território, porque as represas, os campos petrolí-
feros, os acampamentos minerários estão estabelecidos 
em territórios que antes eram territórios de dignidade, 
de convivência e de harmonia. O capital vem ocupar e 
destruir, engrossando as contas bancárias dos ricos, 
poderosos e políticos deste mundo. Temos em comum, 
com todo o mundo, os mesmos inimigos: o capital finan-
ceiro transnacional, o Banco Mundial, o Fundo Monetá-
rio Internacional e os políticos de todas as cores que se 
convertem em cúmplices e sócios desse saque, dessa 
invasão e destruição. O Banco Mundial está em todas as 
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partes, os políticos estão em todas as partes, com uma 
atitude de traição aos povos, com uma atitude cínica e 
de desprezo a tudo aquilo que a Mãe Terra nos deu, a 
todos os territórios ancestrais de construção de alegria, 
felicidade e justiça, que as comunidades construíram por 
muito tempo. O capital transnacional ocupa as fábricas, 
as universidades, a saúde, os hospitais, invadem nosso 
território, nossa terra.

Somos povos que não estão dispostos a serem con-
vertidos em mercadoria e nem queremos que a cumplici- 
dade cínica e criminosa com os governos se torne reali-
dade. A luta em Cochabamba foi vitoriosa – no ano 2000, 
derrotamos o Banco Mundial. As três grandes corporações, 
que estão hoje em todo o mundo – Nextel, Vivendi e Avengoa 
– foram expulsas da nossa terra e de nosso território. Não 
permitimos que o capital financeiro transnacional impu-
sesse sua regras mercantilistas em nosso território; nós 
decidimos que a terra é nosso lugar de poder, onde nossos 
povos estão em comunhão com a natureza. Derrotamos o 
exército e a polícia, obrigamos que os soldados voltassem 
a seus quartéis e que pedissem permissão ao povo para 
de lá sair. Derrubamos todo o aparato estatal autoritário. 
O povo, reunido na praça principal aqui em Cochabamba, 
decidiu o destino e o desfrute do bem comum – a água.  
E colocamos um basta, dizendo que nós decidimos nossas 
vidas, e não o capital transnacional que, em acordo com 
os políticos, querem condenar-nos à miséria, à submis-
são e ao medo.
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Como a nossa luta em Cochabamba, há outras vito-
riosas em todas as partes do mundo, como na Argentina, 
no Chile, no Brasil – contra as empresas e as invasões dos 
latifundiários –, as lutas dos sindicatos de trabalhadores 
das empresas de água no Peru, a luta do povo uruguaio 
– que consagrou na Constituição que a água e os bens 
comuns não são objetos que se convertem em mercadorias 
–, as lutas que ocorrem em Detroit, nos Estados Unidos, 
contra o capital transnacional em pleno ventre do mons-
tro imperialista, e as lutas no oriente deste planeta. São 
lutas que nos inspiram a pensar que não estamos sós. Os 
povos muitas vezes se sentem sós porque não conhecem 
as lutas vitoriosas e a resistência digna de outros povos do 
mundo que vão alcançando vitórias. O medo é nosso maior 
inimigo, e o sentimos justamente quando imaginamos 
que estamos sozinhos e na escuridão. Essas lutas vitorio-
sas, que muitas vezes desconhecemos, são uma luz na 
escuridão, nos dão esperança para construir um mundo 
diferente, e antes de tudo, nos fazem perceber que não 
estamos sós. E isso nos faz perder o medo, nos encoraja. 
Quando vencemos o medo, como aconteceu conosco em 
2000, creio que podemos entender a solução de nossos 
problemas. A decisão de construir um mundo diferente 
como nós queremos, e a possibilidade de fazê-lo hoje e 
amanhã, não está nas mãos dos governantes, não está 
dentro do sistema, está fora. Está em nós, na gente traba-
lhadora que, no cotidiano, vai liderando uma luta contra 
esses inimigos.
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Não se perdeu, nem jamais se perderá a esperança 
de lutar por um mundo distinto, um mundo de justiça, um 
mundo de liberdade, um mundo de alegria, onde todos nós 
possamos viver como irmãos e irmãs.

Saúdo esse evento internacional que se chama Terra 
Comum, saúdo aos presentes, homens, mulheres, jovens e 
a todos que estão, certamente, me escutando e sentindo. 
Recebo vocês e saúdo para dizer que temos que voltar 
a nos colocar de pé, que não devemos nos sentir sós, e, 
antes de tudo, que há vitórias, ainda que pequenas, que 
nos possibilitam dizer que nós, povos, jamais nos rendere- 
mos. Termino com uma mensagem que aprendi das comu-
nidades e observando a natureza: creio que todas as 
pessoas e todas as instituições devem ser como a água: 
alegres, transparentes e sempre em movimento para 
conseguir um mundo diferente. Saudações e um abraço, 
irmãos e irmãs.

Traduzido do espanhol por Frederico Ganz
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Diferentes aspectos referentes ao uso da terra e demais 
bens naturais no Brasil têm gênese antiga, inclusive em 
termos jurídicos e de legislação. Especificamente às ‘ter-
ras de uso comum’, os elementos de base jurídica estão 
relacionados a leis, decretos, resoluções, registros, códi-
gos de posturas, entre outros instrumentos legais e/ou 
político-administrativos, cuja base está na legislação lusa. 
Isso, em se tratando do ‘direito positivo’, pois, em termos 
de ‘direito costumeiro’, estão também presentes a influ-
ência indígena e africana, que muitas vezes são até mais 
importantes.

Os documentos que evidenciam a categoria ‘terra 
de uso comum’ mostram uma especificidade que lhe é 
própria, que vai além do que é tratado genericamente por 
‘terra pública’, ou por ‘terra devoluta’. Há uma complexi-
dade jurídica, e as legislações referentes ao uso comum 
da terra refletem o seu tempo e a formação sócio-espacial 
em que se inserem. Nisso está presente o embate entre o 
‘direito costumeiro’, que revela um costume que é repas-
sado através das gerações, e o ‘direito positivo’, que, 
embora regulamente o uso comum, também favorece a 
sua submissão ou mesmo seu desaparecimento.

Esse posicionamento, por vezes ambíguo, do direito 
positivo, evidencia mudanças de comportamento jurídico à 
medida que vão se alterando no Brasil as relações sociais 
e de produção em direção às relações capitalistas, fortale-
cidas com a República, cuja Constituição de 1891 repassa 
aos estados-membros as chamadas terras devolutas, que 
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são colocadas à venda na lógica da propriedade privada. 
Com isso, as legislações federais que reconheciam juridi-
camente as ‘terras de uso comum’ são desconsideradas 
na maior parte do século XX. Apenas na década de 1980 
há uma tentativa de reconhecimento da existência e prá-
tica de diferentes formas de uso comum entre as chama-
das populações tradicionais, através do Plano Nacional de 
Reforma Agrária (PNRA) da Nova República, em 1985. Mais 
recentemente, em 2007, o governo federal instituiu, atra-
vés do Decreto nº 6.040, a Política Nacional de Desenvolvi-
mento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, 
garantindo “o acesso aos recursos naturais que tradicio-
nalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e 
econômica”, o que veio a favorecer as necessidades das 
chamadas populações tradicionais.

Essa discussão objetiva analisar a legislação perti- 
nente ao uso comum da terra e demais bens naturais, 
assim como, em relação às chamadas populações tradicio-
nais, o usufruto de diferentes espaços, consubstanciados 
fortemente pelos ditames do direito consuetudinário. Para 
tanto, tomo por base os inúmeros instrumentos de teor 
jurídico, que retratam, historicamente, a legislação brasi-
leira sobre a categoria terra de uso comum.

São inúmeras as populações tradicionais no Brasil. 
Como o termo populações tradicionais tem suscitado in- 
terpretações as mais diversas, considero aqui o exposto 
no Decreto 6.040/2007, que afirma tratar-se de “grupos 
culturalmente diferenciados e que se reconhecem como 
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tais, que possuem formas próprias de organização social, 
que ocupam e usam territórios e recursos naturais como 
condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inova- 
ções e práticas gerados e transmitidos pela tradição”. 
Essas populações têm por hábito a utilização de terras e 
bens de uso comum, podendo ser definidas por forte teor 
étnico-cultural (grupos negros, indígenas ou caboclos), 
tendo grande diversidade de usos comuns espalhados por 
diferentes espaços, conforme observado a seguir (com 
base em Campos, 2011):

Diferentes Tipos 
de Uso Comum Áreas de Ocorrência

Áreas de passagem 
de tropas, abertas 

ao uso comum

Diferentes pontos dos trajetos pla-
nalto-litoral (Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul); e também pre-
sente no sertão nordestino

Campos de altitude 
com gado à solta

Espaços da Serra Geral e serras 
menores do leste catarinense

Campos públicos de 
uso cooperativo

Municípios de Tubarão e 
Laguna em Santa Catarina

Cocais – extratores do 
babaçu (quebradeiras 

de coco), buriti etc. 

Áreas do centro sul do Piauí 
e Maranhão; centro-norte do 
Tocantins e oeste do Pará 

Coqueirais Vários espaços no litoral nordestino

Criação à solta e 
extrativismo de  

erva mate

Planalto norte catarinense – con-
funde-se às vezes com o faxinal
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Extração livre de 
castanha, seringa, 

ouricuri, poaia, entre 
outras espécies

Em diferentes espaços da Amazônia

Faxinais Domínio no centro-sul do Paraná

Fundos de pasto e 
frechos de pasto

Áreas do norte e nordeste da 
Bahia; e também em Sergipe

Gado à solta nos 
chapadões do cerrado

Espaços de domínio de cerrado 
no nordeste e centro-oeste

Geraizeiros do 
cerrado com criação 

de gado à solta

Comunidades das ‘gerais’ – espaços de 
domínio de cerrado e caatinga na região 
do São Francisco – Minas e Bahia

Retireiros, vazantei-
ros e pantaneiros, 

com seu gado à solta

Centro-oeste, em espaços de  
cerrado, como do Pantanal

Ribeirinhos e 
pescadores

Comum em diferentes  
espaços da Amazônia

Terras de índios Espalhados em diferentes 
espaços do Brasil

Terras de negros
Em áreas de domínio de populações 
tradicionais negras, principalmente 
no nordeste e centro-oeste

Terras de santo Com domínio em áreas do 
interior nordestino

Terras soltas ou 
abertas em áreas de 

brejos e caatinga

Diferentes espaços do  
sertão nordestino

Uso comum à beira 
de rodovias e em 
espaços urbanos

Espalhados por diversos  
espaços do país
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Essa complexidade no uso comum, tanto em relação 
à sua gênese, utilização, e processo de transformação 
reflete a própria dinâmica sócio-espacial brasileira, cujo 
entendimento jurídico é também complexo. No Brasil são 
encontradas diferentes designações para o que se refere 
a uma terra de uso comum: logradouros do povo, pastos 
comuns, terra comum, terras comunais, campos comuns, 
campo público, campo logradouro público, matos do povo, 
entre outros.

As terras de uso comum se caracterizam como 
uma ‘terra do povo’, que é de uso de todos, servindo aos 
proprietários individuais independentes como um ‘suple-
mento’; e aos não proprietários, como a única área com 
condições de usufruírem. Apesar do caráter público, 
muitas das terras e bens comuns são de uso privado de 
um grupo ou de domínio público, caracterizando-se, nesse 

Uso comum por popu-
lação caiçara com 

extrativismo e gado de 
pequeno porte à solta

Área de matas e ilhas, princi-
palmente no litoral paulista

Uso comum de 
pastagens e florestas 

por população de 
origem açoriana

Região litorânea  
catarinense e gaúcha

Varjões inundáveis 
utilizados pelos 

retireiros

Região do Araguaia em 
Mato Grosso e Goiás
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caso, por diferentes formas de ‘compáscuo’ – utilização 
em comum de pradarias, campos ou terrenos de qualquer 
natureza para pastagem em comum de gado pertencente a 
proprietários diversos. (Código Civil Brasileiro, 1916).

O ‘direito de uso comum’, antes de qualquer atribui-
ção jurídica formal, tem, desde o Brasil Colônia, relação 
direta com o ‘direito consuetudinário’, repassado no 
tempo através do costume, da tradição, da memória, que 
é coletiva. Assim, usuários e ex-usuários retratam como 
sendo um costume “que vem desde os tempos dos avós”, 
conferindo com o exposto em legislações que reconhecem 
o uso comum “desde os tempos imemoriais”. O princípio do 
imemorial, argumenta Bolla (1975), tem o fim de “estabe-
lecer que a situação corresponde à ordem jurídica e é por 
todos reconhecida”, o que é corroborado por Thompson 
(1998), que ao citar Carter (1696) afirma que “quando um 
ato razoável, uma vez praticado, é considerado bom, bené-
fico ao povo e agradável à natureza e à índole das pessoas, 
elas o usam e praticam repetidas vezes, e assim, pela 
frequente interação e multiplicação do ato, ele se torna 
costume; e se praticado sem interrupção desde tempos 
imemoriais, adquire força de lei”.

Isso indica que um costume, repetido sucessivas 
vezes através das gerações, proporciona a certeza de um 
pertencimento em relação à terra ou ao bem natural usu-
fruído. Todavia, a dinâmica social faz com que os diferentes 
agentes favoreçam às transformações, as quais provocam 
novos interesses, levando ao enfraquecimento e à destruição 
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das terras de uso comum em muitos lugares, embora em 
outros resistam ou até se fortaleçam.

Em relação ao ‘direito positivo’, as terras de uso 
comum estão presentes na história brasileira desde o 
período colonial, em que leis, resoluções, editais e outros 
instrumentos impediam sua apropriação individual, afir- 
mando serem de uso exclusivo da população, de onde 
apascentariam seu gado, retirariam lenha, madeira ou 
outros produtos.

Entretanto, a situação é mais complexa, pois, conside-
rando as diferenças histórico-sócio-espaciais, há especifi-
cidades que dificultam seu enquadramento nas legislações 
vigentes, e mesmo em legislações anteriores, já que muitas 
vezes aparecem inseridas em discussões mais amplas, 
que tratam de categorias como a das terras públicas ou 
das terras devolutas.

Em termos gerais, a legislação brasileira sobre o 
assunto tem por base primeira as Ordenações do Reino, ao 
tratar dos ‘baldios’, a mais característica forma de terra de 
uso comum em Portugal, definindo serem áreas específicas 
ao ‘proveito dos pastos, criações e logramentos’ (Ordena-
ção Filipina, liv. IV, tit. 43) dos diferentes povoadores.

Cabe salientar que no caso brasileiro o uso comum 
dá-se predominantemente em terras tradicionalmente ocu- 
padas. Isso porque a maioria das populações consegue 
acesso através do instituto jurídico da posse, recorrente 
no Brasil desde o período colonial, e que permanece no 
tempo, sendo, no entender de Margarida Moura (1983), 



114

“a verdadeira forma histórica de ocupação da terra”. A 
autora afirma que simultaneamente às diferentes formas 
de uso da terra no Brasil, “havia a terra do comum, que 
tinha estatuto distinto, calcado na apropriação coletiva. 
Com essa denominação as câmaras protegiam terras de 
uso comum – pastagens, florestas de onde se retiravam 
lenha e madeira para feitura de móveis e vigas – bem como 
as aguadas” (Moura, 1983).

A perda do domínio do ‘regime de sesmarias’ e a 
ineficiência, em termos oficiais, do ‘regime de posse’ (que 
durou entre 1822 e 1850) denota um período de grandes 
transformações que o país vinha sofrendo, fortemente 
inseridas na dinâmica de um capitalismo emergente, em 
que ambos os regimes não cabiam mais na lógica do 
sistema em ascensão. Em tal contexto, a pressão sobre 
as terras de uso comum dá-se tanto por produtores com 
pouca ou nenhuma terra, quanto por membros mais 
abastados da sociedade, com intenção de ampliar suas 
terras e/ou se apropriar de bens naturais, como fontes 
d’água, matas e pastagens. Também o poder público, como 
as câmaras municipais, alegando crise financeira, passa 
a requerer da Coroa o direito de aforamento de amplos 
espaços de ‘campos de uso comum’, chegando, inclusive, a 
alienar parte ou o todo da terra comum.

A Lei de Terras de 1850 se insere nesse contexto, tanto 
que, embora reconheça, em seu artigo 5°, que “os campos 
de uso comum dos moradores de uma ou mais freguesias, 
municípios ou comarcas, serão considerados em toda 
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a extensão de suas divisas, e continuarão a prestar o 
mesmo uso, conforme a prática atual”, dá pouca garantia 
aos usuários, pois, complementa, que isso ocorrerá “en- 
quanto por lei não se dispuser o contrário”, o que abre 
a possibilidade do domínio individual de terras de uso 
comum, mesmo que elas digam respeito a um usufruto, 
sem o direito de ocupação em definitivo e sua transferên-
cia como propriedade privada.

Com a República isso se aprofunda, à medida que, 
com a Constituição de 1891, cada estado regulamenta 
“sua política de concessão de terras, começando aí as 
transferências maciças de propriedade fundiária para 
grandes fazendeiros e grandes empresas de colonização 
interessadas na especulação imobiliária” (Martins, 1983).

Nesse ínterim, é aprofundado o processo de transfor-
mação da terra em mercadoria, na lógica da propriedade 
privada, incluindo aí as terras de uso comum, que predomi- 
nantemente seguiam as premissas do direito costumeiro, e 
que sofrerão constante processo de expropriação e inser-
ção na lógica do direito positivo.

Por sua vez, os critérios de concessão por parte do 
Estado nem sempre são claros e definidos, favorecendo 
políticas clientelistas, através de uma usual política de 
‘troca de favores’. Cirne Lima (1931) nos alerta para o 
fato de que a expressão ‘favores’ “não especializa o seu 
objeto: é uma característica geral”, indo na contramão da 
Lei de Terras de cada estado, que regulava a transferên-
cia. A política de ‘favores’ chega ao ponto de favorecer o 
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uso comum aos simpatizantes do partido político então no 
poder e impedir o acesso aos não partidários (Campos, 
1991).

Todavia, apesar da expansão da apropriação privada 
sobre espaços comunalmente usufruídos, diferentes 
leis ainda mantinham referência ao uso comum da terra 
(Decreto n° 1.044, art. 102 de 19-08-1933 do estado 
do Pará; Decreto n° 351, art. 104 de 01-12-1937 do Rio 
Grande do Norte; Decreto n° 8.039, art. 189 de 24-12-
1952 do Paraná; Decreto n° 66, art. 8 e 50 de 28-10-1931 
e Decreto n° 46, art. 53 e 108 de 11-07-1934 de Santa 
Catarina; entre outros). Grande parte utilizando o termo 
“campos de uso comum dos moradores de um ou mais 
distritos”, considerando que os mesmos deveriam “pres-
tar ao fim a que eram destinados”. Mas abriam a possibi-
lidade de serem alienados, desde que “se dessa alienação 
resultarem positivas vantagens” ao órgão emitente, mos-
trando que permanecia a influência do exposto no artigo 
5º da Lei de Terras.

A nível federal, a continuidade do uso comum da terra 
em termos de legislação a partir do século XX se restringe 
basicamente ao Código Civil de 1916, que insere a figura 
jurídica do ‘compáscuo’, remetendo o uso comum à esfera 
da legislação municipal (artigo 646). Isso leva a certa 
ambiguidade jurídica, pois os estados possuem (não todos) 
artigos específicos sobre as terras de uso comum.

Francisco Pontes de Miranda (1955) chama a atenção 
para o fato de que terrenos públicos e baldios não ocorrem 
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apenas sob a legislação municipal. Segundo o autor o 
termo ‘baldio’ vem do árabe, significando bátil, inaprovei-
tado, inutilizado, portanto, não tem o mesmo significado 
de ‘baldio’ (uma terra de uso comum) percebido em Por-
tugal. Afirma que “se o terreno é de uso comum do povo, 
por instituição federal, estadual, distrital ou territorial, a 
regulação do exercício do direito de usar é conforme os 
princípios da respectiva legislação”.

Não obstante, grande parte das legislações estaduais 
que retratam as terras de uso comum no século XX ocor-
reu, principalmente, entre as décadas de 1930 e 1940, no 
período Vargas. Pode aqui estar presente tanto o aprofun- 
damento da luta entre usuários de campos comuns e a 
expansão do processo de privatização das terras, levando 
o Estado a interferir em benefício das populações prejudi-
cadas, quanto o interesse do próprio Estado e das classes 
econômicas dominantes em proporcionar, a essas áreas, 
novas funções produtivas.

Essa gradual descaracterização do instituto das ‘ter-
ras de uso comum’ reflete o processo de transformação 
socioeconômica que o país vinha sofrendo desde fins do 
século XIX, com a gradual expansão das relações sociais e 
de produção capitalistas, e que se aprofunda após meados 
do século XX, com maior inserção aos ditames da economia 
urbano-industrial. Assim, não é de se estranhar que após 
as décadas de 1950 e 1960, boa parte das áreas que eram 
comunalmente usufruídas tenham sido transformadas pelo 
próprio Estado em espaços de produção para o capital, 
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tendo por base órgãos de sustentação, como a Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e seus 
congêneres estaduais, a exemplo das ‘fazendas de experi-
mentação’ e dos ‘campos de monta’, espaços voltados ao 
desenvolvimento de espécies animais e vegetais apropria-
das à expansão da produção capitalista.

Há que se destacar também o aprofundamento do 
processo de urbanização no país, após o período citado, 
fortalecendo a regularização de áreas de posse e de terras 
de uso comum, transformando-as em propriedade privada, 
nos moldes da legislação vigente. Com o Estatuto da Terra 
(1965), o direcionamento econômico é aprofundado com 
a ênfase no “módulo rural”, como a forma mais eficaz de 
propriedade agrícola, transformando o campo cada vez 
mais em objeto da ordem capitalista. O uso comum não se 
enquadra mais nessa lógica, tornando-se, para os interes-
ses capitalistas e do próprio Estado, obsoleto e visto como 
sintoma do passado.

Entretanto, quando entra em curso o processo trans-
formador de meados do século XX, ainda que a categoria 
terra de uso comum já parecesse totalmente esquecida 
em termos de legislação (embora na prática continuasse a 
ocorrer em diferentes espaços e entre diferentes popula-
ções no território brasileiro), surge, a nível nacional, uma 
interessante exceção em termos de legislação pertinente 
a formas tradicionais de uso e ocupação da terra. Trata-se 
da Proposta para o Plano Nacional de Reforma Agrária 
(PNRA), apresentada a público em maio de 1985, no início 
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do período de redemocratização. É o primeiro documento 
após a República que chama a atenção para as inúme-
ras formas de uso comum no país, já que o Código Civil 
de 1916 trata apenas da figura do ‘compáscuo’, que não 
dá conta de todas as formas e categorias de uso comum 
existentes. Define a Proposta que também se leve em 
consideração “as formas de apropriação condominial ou 
comunitária da terra, dos recursos hídricos e florestais, 
de maneira que os trabalhadores rurais não tenham o seu 
acesso cortado a bens fundamentais efetivamente incor-
porados a sua economia”, reconhecendo a existência de:

domínios de usufruto comum, que não pertencem 
individualmente a nenhum grupo familiar, e que lhe são 
essenciais, como coqueiros, castanhas, fontes d’água, 
babaçuais, pastagens naturais, igarapés e reservas de 
matas, de onde os trabalhadores rurais retiram palha, 
talos, lenha, madeira para construções e espécies 
vegetais utilizadas em cerimônias religiosas ou de 
propriedades medicinais reconhecidas. (Proposta para 
Elaboração do 1° PNRA – MIRAD / INCRA – maio de 1985).

Essa abertura proporcionada pela Proposta man-
tém-se no Plano Nacional de Reforma Agrária (Decreto n° 
91.766) de outubro de 1985, mas numa linguagem bem 
mais simplificada e sem a mesma expressão, desapare-
cendo do documento os usos que os grupos fazem desses 
domínios de usufruto comum. Havia uma forte reação 
contrária de grupos e/ou instituições sociais, como a 
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Sociedade Rural Brasileira (empresários rurais), Sindica-
tos Rurais do Estado de São Paulo (proprietários rurais), 
a recém-criada União Democrática Ruralista (UDR), entre 
outras instituições, que consideravam a proposta “inade-
quada e inaceitável”, acusando-a de trazer embutida “uma 
intenção comunizante” (Lisboa, 1988).

A Constituição de 1988, embora reporte sobre os 
povos indígenas (artigo 231) e sobre os ‘remanescentes 
de quilombos’ (artigo 68), não trata especificamente do 
uso comum da terra, embora isso seja corrente entre 
aquelas populações. A questão, no entanto, é fortalecida 
no ano seguinte (1989) pelo fato da Convenção 169 da OIT 
incluir a noção de permanência de vida dos ‘povos indíge-
nas e tribais’.

Mas a nível estadual, legislações pertinentes se fazem 
presentes. Na Bahia, os chamados ‘fundos de pasto’, uma 
forma característica de terra de uso comum, tornam-se 
oficialmente reconhecidos na Constituição Estadual de 
1989 (artigo 178). No Maranhão, em decorrência do expres-
sivo Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco 
Babaçu (MIQCB) em defesa do uso comum das áreas de 
babaçuais (Almeida, 1995), o governo estadual criou a Lei 
do Babaçu Livre, já que a Constituição do Estado do Mara-
nhão, de maio de 1990 (artigo 196), reconhece os babaçuais 
como uma economia familiar e comunitária. No Paraná, 
são reconhecidos, através do Decreto Estadual n° 3.446 de 
1997, os ‘faxinais’, forma específica de uso comum da terra 
na região planáltica no centro-sul paranaense.
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Em termos municipais, tem-se o exemplo de Antônio 
Gonçalves, na Bahia, cuja legislação municipal de 2005 
reconhece a presença do ouricuri livre; em Curitiba, em 
2004, há o reconhecimento da cultura cigana, enquanto 
que em São Gabriel da Cachoeira, na Amazônia, em 2002, 
as línguas Nheêgatu, Tukano e Baniwa são reconhecidas 
oficialmente.

Devido às pressões de comunidades e povos tradi-
cionais pelo direito ao uso comum da terra e outros bens 
naturais, surge uma recente bibliografia a respeito, fortale-
cendo as preocupações acerca dos seus direitos. Assim, na 
atualidade, as várias formas de uso comum tendem, inclu-
sive, a se expandir e gerar maior discussão, perspectivas e 
mesmo conflitos, principalmente com a instituição de novos 
instrumentos, como o Decreto Federal de 27 de dezembro 
de 2004, que cria a Comissão Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável das Comunidades Tradicionais, o que é apro-
fundado após a definição, pelo governo federal, do Decreto 
n° 6.040 de 7 de fevereiro de 2007, que “institui a Política 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais”, reconhecendo, pela primeira 
vez na história brasileira, a existência formal das chamadas 
populações tradicionais; embora mais de dez anos depois, 
ainda não se tenha uma clara definição do que o Decreto 
realmente veio a representar para essas populações.

Reações de pessoas simpatizantes ou ligadas aos 
interesses de populações tradicionais têm sido frequen-
tes. Cite-se a reação de Pedro Ramos (2007), integrante do 



122

Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), que, ao afirmar 
que “sempre fomos excluídos das políticas macroeconômi-
cas, queremos acessar a infraestrutura, queremos tecno-
logia; somos tradicionais, mas temos direito às conquistas 
da humanidade”, questiona qual o lugar das populações 
tradicionais no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) 
do segundo mandato do governo Lula. Por sua vez, Jocilene 
Brandão (2007), da Coordenação Nacional de Quilombos 
(CONAQ) chama a atenção para o fato de que muitos dos 
empreendimentos do PAC são em territórios de populações 
tradicionais. Assim, em alusão à própria ação do Estado, 
critica a influência de grandes empresas junto à Casa 
Civil, “onde têm suas reivindicações atendidas, o que não 
ocorre com as populações tradicionais”. Já Écio Rodri-
gues (2007), professor da Universidade do Acre, vai mais 
além, questionando se o extrativismo, e especificamente 
os seringueiros, estariam incluídos no Decreto 6.040, pois, 
segundo entende, a definição de população tradicional, do 
modo como é exposta no mesmo, dificulta o enquadramento 
daquelas categorias, não explicando, contudo, as razões.

Apesar das críticas a algum ponto específico do 
Decreto, as instituições e pessoas favoráveis ao seu 
conteúdo reconhecem que houve avanços institucionais 
quanto aos diferentes povos e comunidades tradicionais 
do país, possibilitando ações e visibilidade social e jurídica. 
Não obstante, as dificuldades jurídicas no transcorrer 
do tempo não impediram a resistência, a continuidade e 
a recomposição de inúmeras populações e suas terras 
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tradicionalmente ocupadas, cujo uso comum permanece, 
inclusive, sob novas formas. Cabe salientar a presença da 
Cartografia Social – que prioriza a representação produ- 
zida por diferentes grupos sociais, enfatizando uma leitu- 
ra particular de sua realidade, cujo resultado, o mapa, 
expressa uma forma característica de ser e de viver. Tal 
cartografia tem promovido maior visibilidade das popu-
lações tradicionais e as tem ajudado juridicamente no 
reconhecimento de seus territórios.

As inúmeras formas, situações e contextos em que 
se faz presente o uso comum, tanto em relação à terra e 
demais bens naturais quanto à dinâmica sociocultural e 
produtiva das chamadas populações tradicionais, denotam 
uma grande complexidade e diversidade no tempo, espaço, 
constituição social, econômica e de fundamentação jurídica.

Há uma cumplicidade entre uso comum e população 
definida como tradicional, e que vem sendo acrescentada, 
pela ação da cartografia social. Isso vem ao desencontro 
de conceitos fortemente utilizados nos dias de hoje, como 
o de globalização, que subtende a economia e a sociedade 
com alto grau de homogeneização, como se outras relações 
sociais e de produção, que não a capitalista dominante, 
tivessem desaparecido. A realidade, contudo, tem demons-
trado que não é bem assim, e o uso comum continua exis-
tindo, segundo os diferentes contextos sócio-espaciais.

Por outro lado, vem ao encontro de outros conceitos, 
como o de sustentabilidade, hoje badalado e recorrente, 
servindo a inúmeras situações e interesses, inclusive 



124

mascarando realidades cujas ações mostram exatamente 
o contrário. Mas, em relação às populações tradicionais 
e suas formas de uso comum, a sustentabilidade é um 
elemento presente, pois, sabem elas que os bens naturais 
são essenciais ao seu modo de vida e não são infindáveis, 
logo é extremamente necessário cuidar para que eles se 
mantenham.

Infelizmente, para as populações tradicionais, e suas 
inúmeras formas de uso comum, a existência de legislação 
e instrumentação jurídica que proporciona seu reconhe-
cimento não lhes dá a devida garantia de que assim o seja. 
Forças contrárias são frequentes em nossa história e con-
tinuam presentes na atual conjuntura política e econômica 
brasileira, com um constante avanço de interesses do 
capital, a exemplo dos commodities da soja, algodão, gado, 
além da mineração e de grandes projetos, em que o Estado 
costuma igualmente estar presente. Nisso, as terras indí-
genas, quilombolas e de outras populações tradicionais 
têm sofrido constantes perdas, tendo seus direitos, inclu-
sive aqueles garantidos na Constituição, gradativamente 
esquecidos, suprimidos, ou sumariamente eliminados. 
E isso num período de tempo relativamente curto, numa 
direção oposta ao que vinha se fundamentando e avan-
çando, em termos de direito, na primeira década do século 
XXI e ainda presente na primeira metade dos anos 2010.
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Tratar o tema da terra comum é estar antenado com 
muitas das ansiedades que estão na base de diversas 
novas estratégias, processos e tentativas que têm sido 
empreendidos pelo mundo afora, no sentido de repen-
sar e romper com certos paradigmas dominantes de 
produção do espaço, de produção da cidade e de utili- 
zação de recursos naturais – base dos processos 
destrutivos, excludentes, poluentes e injustos. Com 
uma perspectiva sociojurídica, foco sobretudo nos 
processos urbanos. Pretendo discutir de forma gené-
rica algumas questões ligadas à propriedade – a pro-
priedade é apenas uma dimensão da discussão muito 
mais ampla sobre os processos de acesso à terra e à 
moradia (embora prefira o termo ‘acesso à terra e à 
moradia’). Um dos problemas mais sérios no contexto 
internacional da discussão sobre as políticas de gestão 
urbana é exatamente a redução dessa ampla discus-
são sobre acesso à terra e à moradia – incluindo aí a 
relação entre a questão fundiária e a questão da mora-
dia – a uma discussão muito específica sobre a propri- 
edade, e pior, a uma discussão mais reduzida ainda 
sobre a propriedade individual plena. Trago alguns ele-
mentos do debate internacional, assim como da minha 
experiência pessoal – pois trabalho para a ONU e para 
vários governos no mundo. Darei menos ênfase às 
novas alternativas que têm sido construídas para que-
brar a hegemonia da noção de propriedade individual e 
mais ênfase a como chegamos nesse processo.
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Quando se pensa em como as pessoas têm acesso à 
terra e à moradia, no Brasil e internacionalmente, verifi-
ca-se que há sempre um leque de relações sociojurídicas 
a serem consideradas. As pessoas têm acesso à moradia 
às vezes por relação de propriedade – seja propriedade 
individual, propriedade coletiva ou condominial, resultan-
tes de processos de compra, doação, herança, usucapião 
etc. Muita gente tem acesso à terra e à moradia não por 
processos de propriedade, mas por processos de posse 
– individual, coletiva –, seja como resultado de ocupação 
com ou sem documentos, seja às vezes através de proces-
sos de concessão de direitos reais de maneira subjetiva ou 
de maneira institucional, individualmente ou coletivamente, 
seja pelo ato da ocupação da terra, seja pelo ato do reco-
nhecimento do Poder Público. Em muitos casos, a forma 
de acesso à terra e à moradia é regulada por permissões 
e licenças administrativas mais precárias que são atos do 
Poder Público e em outros casos se dá através da ação 
de cooperativas, de associações de proprietários, arren-
damentos, formas variadas de aluguel, sendo que mais 
e mais pessoas vivem com familiares e com amigos, em 
pensões, em repúblicas, em formas variadas de co-housing, 
relações variadas de coabitação, fideicomissos, fundos de 
terra, fundos imobiliários, enfiteuse, aforamento, direito de 
superfície, assim como de costumes – em muitos países, 
os costumes ainda determinam como as pessoas têm tido 
acesso à terra e à moradia. Mais e mais pessoas hoje 
vivem de favor, e é enorme o número e a variedade de 
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práticas informais de acesso à terra: posse sem ou com 
títulos, seja em favelas, em loteamentos irregulares e/ou 
clandestinos, as casas de frente-e-fundo (que hoje domi-
nam grande parte desses processos informais), o aluguel 
informal, a proliferação de cortiços, o fenômeno da laje 
que é tão associado com a urbanização carioca, por exem-
plo. Há inegavelmente uma multiplicidade de processos.

A diversidade de arranjos sociojurídicos tem sido 
verificada em todas as partes do mundo urbanizado. Nos 
Estados Unidos, hoje, cerca de 23% dos norte-america-
nos têm acesso à terra e à moradia através de processos 
coletivos, de cooperativas, de associações de proprietá-
rios e de moradores, bem como de condomínios. Esse é 
um número muito significativo, ainda que no contexto da 
propriedade, não é a propriedade individual e sim a cole-
tiva. Em Singapura, assim como na Austrália, o número 
de pessoas que vive em condomínios supera o número de 
pessoas que vive em propriedades individuais. Essa vida 
coletiva, ainda que no campo da propriedade, já supera 
as formas tradicionais de propriedade individual. Outro 
fator que tem sido identificado, não só nos Estados Unidos 
como também na Inglaterra, é o crescimento das práticas 
de acesso à moradia via aluguel – superando os processos 
tradicionais de propriedade, seja individual, seja coletiva. 
Já no mundo informal, os dados da ONU e de outras agên-
cias reconhecem que cerca de dois bilhões de pessoas 
vivem em favelas, número esse que tem crescido muito 
significativamente em partes do mundo até então não 
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urbanizadas, como a África e a Ásia. Se por um lado, temos 
uma variedade de processos de propriedade coletiva, de 
aluguel e de relações informais com a terra e a moradia, 
por outro lado, o número de pessoas que tem propriedade 
individual é cada vez menor.

De fato, o fenômeno da propriedade individual é cada 
vez mais raro, mas ainda não temos a devida noção desse 
descompasso. Dados de várias fontes têm apontado que 
metade da riqueza do mundo está concentrada em 1% da 
população global – no Brasil, 6 indivíduos têm mais riqueza 
do que 50% da população –, uma concentração absurda da 
riqueza e de recursos, inclusive imobiliários, nas mãos de 
um número cada vez mais restrito de pessoas, companhias 
e empresas variadas. Dessa forma, a ‘narrativa da proprie-
dade individual plena’ se encontra fortalecida nesse con-
texto, e, por outro lado, tem menos presença nas práticas 
efetivas de acesso à terra e à moradia. Como explicar esse 
descompasso entre ambos os processos? Podemos buscar 
a origem no neoliberalismo introduzido por Margaret  
Thatcher, no começo dos anos 1980, quando, em duas de 
suas falas, definiu os pilares desse movimento (que num 
primeiro momento era mais nacional e depois passou a ser 
global): “vou transformar o país num país de proprietários”, 
e “não existe essa tal de sociedade” – querendo dizer que 
não há senão direitos individuais, interesses particulares, e 
a sociedade seria apenas o conjunto dos indivíduos, o con-
junto dos cidadãos, não havendo classes, grupos, categorias, 
conflitos... há apenas indivíduos.
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Essa ênfase nos indivíduos e seus direitos, especial-
mente na propriedade individual, ganhou fôlego em um 
processo que hoje, com mercados mais globalizados do 
que nunca, tem determinado o padrão de produção das 
cidades no mundo. Quem trabalha com assentamentos 
informais e programas de regularização sabe da influência 
das ideias do economista peruano Hernando de Soto, que, 
desde os anos 1980, argumenta sobre a necessidade de 
titulação dos assentamentos informais, mas tão-somente 
através do reconhecimento de títulos individuais de pro-
priedade plena, sem considerar qualquer outra opção de 
acesso à terra e à moradia. Programas de regularização 
em todo o mundo têm gerado milhões de títulos com uma 
série de efeitos negativos.

A própria ONU tem investido nessa narrativa, quando 
propõe para governos a existência do “contínuo de direi-
tos”: uma escala que parte dos direitos informais, das prá-
ticas informais e costumeiras – consideradas precárias – e 
leva a aspirar a propriedade final plena, como se houvesse 
de fato essa progressão, como se fosse uma verdade 
absoluta – uma forma mais precária virar uma forma mais 
sólida. Passam a ideia de que uma forma é intrinsecamente 
melhor do que a outra, de que a propriedade individual 
plena é necessariamente melhor do que uma forma cole-
tiva, ou uma forma de posse ou costumeira.

O fetiche em torno da propriedade individual plena 
pode ser percebido de vários lados. O mais evidente é  
o interesse dos proprietários, empreiteiras, bancos,  
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construtoras, fundos de investimentos e governos que 
veem no instituto da propriedade individual uma maior 
segurança jurídica. Há uma ênfase no sentido da homoge- 
neização dos sistemas jurídicos para acabar com as vari- 
edades de formas, a pluralidade de arranjos de posse e 
moradia, para apostar tudo na opção única da proprie-
dade individual. Agora, é verdade também que, histórica e 
culturalmente, as sociedades, inclusive a brasileira, intro-
jetaram essa narrativa, havendo uma percepção genera-
lizada de que a forma da propriedade individual plena é 
melhor – essa aspiração foi amplamente naturalizada. 
Podemos ver, por exemplo, nas pesquisas sobre o MST, 
que indicam que 75% dos membros desejam, em algum 
momento, ter títulos individuais de propriedade plena; 
vemos isso também nas favelas e nas ocupações, e com 
frequência quando se discute outras formas, como por 
exemplo, a concessão de direito real ou uma forma cole-
tiva, muita gente diz “isso é um direito de segunda catego-
ria para cidadãos de segunda classe”. Quebrar essa lógica 
é muito complicado. O próprio programa habitacional 
Minha Casa Minha Vida vem produzindo milhões de unida-
des habitacionais pelo Brasil afora, todas elas através de 
propriedade individual plena, reforçando essa ideologia, 
esse fetiche, que está em completo descompasso com as 
realidades de como as pessoas efetivamente têm acesso à 
terra e à moradia.

Essa questão profundamente ideológica não tem apoio 
em números e fatos: a propriedade é rara, a propriedade 



137

“E
st

e 
ob

sc
ur

o 
ob

je
to

 d
o 

D
ir

ei
to

”:
  

a 
m

ul
tip

lic
id

ad
e 

do
s 

ar
ra

nj
os

 d
e 

pr
op

ri
ed

ad
e,

 p
os

se
 e

 m
or

ad
ia

é excepcional e não pode ser naturalizada como se fosse a 
forma por excelência ou necessariamente a melhor forma 
de estabelecer uma relação com a terra e a moradia, e 
isso nem mesmo por razões econômicas. Revistas e publi-
cações econômicas influentes, como The Economist e The 
Financial Times, tem repetidamente trazido uma série de 
artigos, enfatizando que, hoje em dia, o custo econômico 
da propriedade é maior do que a vantagem social, isto é, 
a propriedade é cara também para o proprietário. Com 
frequência – e são muitos os artigos nesse sentido – alu-
gar, de uma perspectiva econômica, é mais interessante 
do que ser proprietário, mas claro que isso depende da 
maneira como cada país trata da questão da propriedade, 
determina encargos e determina obrigações de várias 
ordens. Essa discussão hoje é internacional: nem de uma 
perspectiva econômica a propriedade pode ser consi-
derada como, necessariamente, a melhor forma de ter 
acesso à terra e à moradia.

O jurista italiano, Stefano Rodotá, nos ajuda a enten-
der melhor esse fetiche da propriedade individual plena, 
ao falar do “terrível direito”: analisando os estudos sobre 
propriedade, ele destaca como essa disciplina jurídica é 
tão introjetada nas práticas socioculturais e socioeconô-
micas, que, em última análise, a propriedade determina, 
muito mais do que deveria, o modo como as pessoas per-
cebem a si mesmas, em sociedade, em relação aos outros.

Falamos de ‘propriedade’ como se fosse um instituto 
só, quando na verdade deveríamos estar falando de ‘pro-
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priedades’, porque são várias as formas de propriedades: 
industrial, financeira, tecnológica, artística, intelectual, 
móvel, imóvel, pública, privada, comunitária, social, rural, 
urbana... Quer dizer, há um amplo leque de formas de 
propriedades reconhecidas pelas ordens jurídicas, com 
tratamentos jurídicos distintos, com graus variados de 
intervenção do Estado; em certas formas, por exemplo, 
na propriedade financeira, o grau de intervenção do 
Estado brasileiro é tamanho que legalmente ele pode até 
confiscar bens, como já se confiscou a poupança no país. 
Então, com muita legitimidade, concordando ou não com 
o argumento, podemos discutir se é o caso de acatar a 
proposta do neoliberalismo, o Estado ‘cair fora da jogada’ 
e devolver para o mercado a regulação da propriedade 
intelectual, da propriedade financeira, da propriedade 
tecnológica etc. Contudo, há uma forma de propriedade 
na qual o grau de intervenção do Estado continua sendo 
aquele do liberalismo clássico: a propriedade imobiliária. 
Há propriedades, mas o ‘nó’ do problema se encontra 
nessa forma específica que é a propriedade imobiliária. 
Nas outras formas o Estado tem promovido intervenções 
muito mais dramáticas e radicais, mas quanto à proprie-
dade imobiliária ainda estamos no século XIX. Não é nem 
o caso de se falar em neoliberalismo, porque nem refor-
mamos o liberalismo clássico.

No que diz respeito à essa forma específica da pro-
priedade imobiliária, a ordem jurídica é múltipla: proprie-
dade individual, coletiva, posse, arrendamento, enfiteuse, 
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aforamento, fideicomisso, terrenos de marinha, reserva 
indígena, terra quilombola, bens públicos de diversos 
tipos... Toda ordem jurídica, incluindo a brasileira, reflete 
isso, mesmo no que diz respeito a essa forma específica 
da propriedade imobiliária. Se há uma multiplicidade de 
processos jurídicos, então como explicar que essa forma 
específica, que é a propriedade imobiliária individual plena, 
tenha ganhado essa enorme hegemonia ideológica, quando 
a ordem jurídica reconhece outros arranjos? Temos de bus- 
car a resposta numa combinação de fatores: a natureza do 
registro imobiliário, as dinâmicas dos bancos e formas de 
acesso a crédito, o status social conferido à propriedade, 
a questão do legado e da herança que é tão importante 
na tradição cultural, sobretudo de países como o Brasil 
que não têm estabilidade econômica e que não têm outras 
formas garantidas seguras de investimento, a pressão pela 
securitização das transações financeiras, a financeirização  
imobiliária para investimento do excedente do capital globa- 
lizado. Quer dizer, há uma série de fatores que juntos expli-
cam porque essa forma específica, que é a propriedade 
imobiliária individual plena, ganhou uma enorme hegemonia 
ideológica em relação às outras formas reconhecidas pela 
ordem jurídica.

Nesse sentido, temos que fazer a crítica de como o 
próprio Direito tem contribuído para isso: em primeiro 
lugar isso passa pelas definições jurídicas obsoletas de 
propriedade, pela formação acadêmica essencialmente 
civilista dos juristas brasileiros – que até hoje consideram 
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as ocupações, o usucapião, com frequência, como se 
fossem formas de usurpação de um direito que é naturali-
zado, que é dado, que seria a-histórico, que seria natural. 
A noção de função social da propriedade tem sido repetida 
desde a década de 1930 em todas as Constituições, mas 
continua sendo, em grande medida, um princípio retórico, 
ao mesmo tempo em que os proprietários têm um arsenal 
jurídico para defesa da sua propriedade, que não é nada 
comparado às limitadas possibilidades conferidas aos 
ocupantes e aos posseiros. O caso de Pinheirinho mostrou 
isso muito claramente, e parece que estamos voltando 
rapidamente para um contexto bem típico do século XIX, 
onde se reconhecia, pelo código de civis, a possibilidade de 
defesa manu militari da propriedade, quer dizer, o proprie-
tário fazendo justiça com as próprias mãos quando tivesse 
a sua propriedade de alguma forma contestada. Se esse 
campo de disputas sempre existiu, essas disputas têm sido 
ampliadas e renovadas; na verdade nunca foram tão fortes 
e explícitas como no contexto atual do crescimento urbano 
e da formação de mercados globais.

Com o avanço dos movimentos neoliberais, parece 
que as cidades estão à venda pelo mundo afora, sendo que 
direitos individuais têm prevalecido de maneira absurda 
sobre qualquer consideração de direitos sociais e coleti-
vos: ‘valor de troca’ tem sido muito mais reconhecido do 
que qualquer ‘valor de uso’. Isso sempre existiu, essas 
disputas sempre aconteceram, porém a magnitude desse 
processo, e mais, a maneira como essas disputas têm sido 
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explicitadas, seu caráter ideológico, tudo isso veio à tona 
de uma forma que eu pelo menos nunca tinha percebido 
antes. Sempre brinco com minha primeira experiência 
de conhecer um oásis – um presente da natureza, um 
lugar lindo, com tâmaras e laranjas, cachoeiras de água 
quente, cachoeiras de água fria, um lugar atípico no meio 
do deserto –, até que descobri que era uma propriedade 
privada, alguém chegou primeiro, cercou, colocou arame 
farpado e um cachorro que perseguia quem tentasse 
entrar. Para mim, foi a demolição de um sonho de que 
existiria esse lugar comum, de todos nós. Mas é claro que, 
no meio do deserto, um lugar que tem o que não tem em 
lugar nenhum, alguém se ‘adonou’ dele primeiro – como se 
diz no nordeste brasileiro. Isso remete muito claramente 
à noção de ‘contrato social’ de Jean-Jacques Rousseau. 
Ele diz que a sociedade civil foi fundada no momento em 
que alguém olhou para a terra e disse: “é minha”. A partir 
daí, começou toda uma história de guerras, de disputas, de 
conflitos, sobretudo na medida em que os outros, segundo 
Rousseau, muito tolamente, aceitaram esse argumento 
colocado por um em exclusão dos demais.

O que temos visto em termos ideológicos por toda  
parte é uma explicitação manipulada, seletiva, das ideias 
liberais clássicas, bebendo sobretudo na fonte de Adam 
Smith, como se fossem a autorização para o mercado 
sem regulação, para mercados plenos, para direitos 
individuais plenos – quando, na verdade, o próprio Adam 
Smith diz que a propriedade individual gera desigualdade e 
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gera sobretudo um governo que é instituído para a defesa 
dos ricos contra os interesses dos pobres. Um governo 
que é constituído essencialmente para excluir os pobres 
do acesso à propriedade, essa é a natureza política dos 
governos desde que o instituto da propriedade individual 
se estabeleceu.

Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia, releu Adam 
Smith para mostrar que a própria noção de função social 
da propriedade se encontra nele. Smith entende que 
o mercado não se autorregula, tendo de ser regulado 
de tal forma que exista um equilíbrio entre interesses 
individuais e interesses sociais e coletivos. No entanto, 
a leitura literal que se faz das ideias de Adam Smith (que 
está na base do MBL e outros atores que têm crescido 
por toda parte do Brasil e fora do Brasil) é reducionista, 
manipulada e seletiva. Nesse contexto ganha vigor uma 
contra-argumentação de ordem radical, anarquista, que 
vê a propriedade como roubo – a ideia de que temos que 
enfrentar as formas de propriedade individual e coletiva 
no sentido de quebrar toda essa estrutura de poder polí-
tico que se constitui a partir do reconhecimento da insti-
tuição da propriedade individual. A noção da propriedade 
como roubo está na base de muitos desses movimentos 
de ocupação da terra pública, imóveis vazios e subutili-
zados – essa lógica está também ganhando fôlego diante 
da falta de legitimidade e de equilíbrio no modo como os 
mercados tratam os interesses individuais em relação 
aos sentimentos sociais e coletivos. O desafio é esse: qual 
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é a medida de um direito de propriedade? Esse direito tem 
sempre de ser um bem econômico, mas não pode ser só 
um bem econômico, ele tem de cumprir outras funções, 
seu conteúdo em princípio é vazio. 

A Corte Constitucional colombiana fala que a proprie-
dade tem que ter um núcleo econômico duro, mas o resto 
vai ser preenchido pela legislação urbanística e ambiental, 
que sobretudo é o que vai determinar esse equilíbrio entre 
interesses e direitos individuais e interesses e direitos 
coletivos e sociais. O papel do planejamento territorial 
urbano nesse processo é crucial: ele diz o que pode ser 
feito, onde, como, quando e por quem, determinando, 
direta ou indiretamente, onde os pobres vivem na cidade, 
qual a medida de proteção do patrimônio sociocultural e 
de preservação do patrimônio sócioambiental. Tudo isso é 
campo de disputa, e encontrar esse equilíbrio é o desafio 
colocado a gestores e atores da sociedade civil. 

No caso brasileiro, essa disputa está claramente na 
história fundiária do país. No período colonial havia essa 
pluralidade de arranjos da ordem e da posse, as sesma-
rias, as terras devolutas, especificidades como Petrópolis, 
centro de Salvador, terras de igrejas, da Santa Casa de 
Misericórdia, posturas em Ouro Preto, praias e espaços 
públicos, terrenos de marinha, baldios, reservas indígenas, 
terras quilombolas e muitas outras formas comuns faziam 
parte da ordem jurídica brasileira ao longo do período 
colonial. Esse processo foi rompido sobretudo com a Lei de 
Terras de 1850 e uma lei logo depois, igualmente impor-
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tante: a Lei do Registro Imobiliário, que torna o registro 
constitutivo da propriedade (em muitos países, o registro é 
meramente declaratório da propriedade). No Brasil, ‘quem 
não registra não é dono’. A partir de então, a exigência de 
que a terra tinha que cumprir uma função econômica para 
que o possuidor pudesse continuar exercendo seus direi-
tos desaparece, e a lei passa a permitir o registro da pro-
priedade sem posse – é possível ser proprietário sem usar 
o bem. Se a ideia da função social da propriedade continua 
sendo retórica, menos ainda se discute a necessidade da 
‘função social do registro’. A ‘função social da posse’ tam-
bém tem sido amplamente negligenciada nesse contexto da 
hegemonia da propriedade individual plena, o que tem feito 
com que o planejamento territorial, seja urbano, seja rural, 
que se faz no Brasil, não tenha qualquer base fundiária 
sólida e não se proponha a reverter a estrutura fundiária 
que foi consolidada com a Lei de Terras. Raymundo Faoro, 
em alguma medida, tratou dessa questão, mas são pou-
quíssimos os livros sobre os processos de urbanização do 
Brasil que tratam da questão da estrutura fundiária e da 
propriedade da terra; nosso planejamento tenta articular 
planejamento urbano com planejamento ambiental, com 
política de transportes, com política de habitação, mas não 
toca na estrutura fundiária. Essa desarticulação está na 
base de muitos dos problemas que temos enfrentado.

Em outros países, sobretudo os de tradição jurídica 
anglo-saxônica, há uma maior diversidade de arranjos 
fundiários e de produção de moradia social, e há também 
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uma maior articulação entre estrutura fundiária, plane-
jamento urbano e políticas habitacionais, sobretudo no 
pós-guerra. Há um leque de estratégias: áreas verdes, 
parques, commons, green belts, canais, trilhas etc., mas 
mesmo esse modelo, que é bem mais flexível do que o 
nosso, tem sido questionado, como na Inglaterra, desde 
que a crise econômica tomou o país. O novo papel das 
cidades, não mais como apenas um lugar da produção 
econômica – porque todos passam por um processo de 
desindustrialização –, e sim como objeto da produção eco- 
nômica – já que a nova economia pós-industrial, essencial- 
mente financeira continua sendo urbana – gerou uma nova 
economia: o investimento crescente na cidade, a produção 
do território urbano. Nunca se ganhou tanto com transa-
ções imobiliárias, e nesse contexto a propriedade individual 
plena está ganhando um outro peso, mesmo em países 
como a Inglaterra e outros. Hoje, nesses países, já se 
discute a função social da propriedade, ou talvez, com  
mais precisão, o ‘valor social da terra’. As estratégias  
mencionadas de trilhas, commons, parques, áreas de  
jardinagem e agricultura urbana, têm sido submetidas  
a muita pressão no sentido de privatização, flexibilização 
e desregulação.

Como nos oásis, mais e mais nos deparamos com 
placas estabelecendo que não se pode entrar, que isso 
é propriedade privada. Na minha própria experiência 
de vida na Inglaterra, é impressionante ver como agora 
isso é muito mais evidente do que era quando lá cheguei 
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– podíamos atravessar propriedades, fazer trilhas, andar 
por quase todo o país. Há uma crítica muito forte vinda dos 
movimentos trabalhistas sobre como essa estrutura cen-
tralizada, privatizada e concentrada da propriedade tem 
levado à perpetuação da pobreza, ao mesmo tempo que 
os próprios jornais econômicos reconhecem que toda a 
estrutura de poder político da aristocracia tem sido man-
tida, renovada e ampliada pela perpetuação dessa estru-
tura, que é essencialmente feudal, de propriedade. Há uma 
disputa para mudar as leis no sentido de democratizar 
mais esse processo. Enfim, o que se passa aqui e por toda 
parte, é essa hegemonia da propriedade individual plena, 
uma cultura essencialmente patrimonialista, uma dificul-
dade crescente de impor quaisquer encargos e obrigações 
aos proprietários; aquilo que a tradição civilista permite, 
que é “usar, gozar e dispor do bem” está virando o direito 
de “não usar, não gozar, não dispor do bem”, em outras 
palavras, o direito de especular. O planejamento, quando 
ele existe, é meramente regulatório e quer colocar limites 
externos, mas sob pressão crescente para flexibilização, 
desregulação, utilização de áreas verdes e, sobretudo, 
uma recusa sistemática de que o planejamento pode ser 
também e, deve ser também, o poder de obrigar: não ape-
nas dizer o que pode ser feito, mas determinar obrigações 
para usar, gozar e dispor.

Essa disputa é que está na base dos recordes his-
tóricos das transações imobiliárias. A estrutura fundiá-
ria que resulta desse embate é esta: um monte de lotes 
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vazios com serviços públicos; construções vazias ou sub- 
utilizadas; superocupação em alguns casos, com formas 
variadas de cortiços; subocupação em alguns casos, 
sobretudo de pessoas mais velhas e mais ricas que têm 
muito espaço físico em relação a outros que não têm o 
mesmo volume de espaço físico; formas crescentes de 
aluguel, levando a disputas por controle de aluguel, alu-
guel social e leasing; a informalidade que cada vez mais 
não é exceção mas é a regra; as formas variadas de casa 
de frente-e-fundo; a propriedade pública que também não 
cumpre sua função social...

O Censo brasileiro indica tudo muito claramente: um 
déficit habitacional de aproximadamente 7 milhões e um 
estoque de construções vazias maior do que o déficit, bem 
como indica que na cidade média brasileira 20% dos lotes 
com serviços se encontram vazios. Esse é um modelo per-
verso, uma estrutura fundiária perversa que não é articu-
lada com o planejamento urbano, habitacional, ambiental, 
que não bota o dedo na ferida, apenas faz regulação e, 
com frequência, como é o caso do Minha Casa Minha Vida, 
acaba agravando esse processo que é essencialmente 
um processo de exclusão e segregação sócio-espacial. 
Na Inglaterra, como resultado da pressão migratória, 
tudo está sendo convertido em novos quartos para alu-
guel – anexos, pequenas construções, barracos no fundo, 
garagens – com cinco ou mais pessoas ocupando o mesmo 
quarto; por todo lado se veem processos muito semelhan-
tes aos do Brasil e de outros países.
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No contexto da globalização, esse processo se tornou 
ainda mais obscuro, pois a financeirização crescente do 
espaço urbano e do mercado imobiliário e construtivo tem 
sido fundamental para possibilitar lavagem de dinheiro 
para o narcotráfico, várias formas do crime organizado, 
companhias fantasmas que não pagam tributo nos vários 
países onde elas têm um estoque enorme de propriedade, 
fundos de investimento, hedge funds – na verdade nem 
sabemos exatamente quem são esses atores. De certa 
forma, estamos no campo do liberalismo clássico: pouca 
tributação sobre a propriedade, o IPTU ínfimo, sistemas 
tributários indiretos e regressivos, dificuldade na tribu-
tação progressiva, nenhuma recuperação significativa 
da gigantesca valorização imobiliária que decorre não só 
das obras públicas, dos serviços públicos, mas também 
das leis urbanísticas que permitem outros usos urbanos e 
mais construção.

O civilismo está mais revigorado do que nunca. Dada 
essa impossibilidade de dizer “não pode fazer” e também 
de dizer “tem de fazer, tem que ocupar, tem que construir, 
tem que utilizar”, continuamos com o embate tradicional. A 
quem serve? Essa é a minha questão – a redução da ampla 
discussão sobre moradia a essa forma de propriedade indi-
vidual, e sobretudo essa forma dominante sem qualificação, 
que tem levado à expulsão por toda parte de comunidades 
tradicionais pelo mercado e pelo Poder Público, à gentrifi-
cação de áreas às custas do esforço coletivo e dos investi-
mentos públicos, à homogeneização dos regimes jurídicos, a 
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processos de planejamento cada vez mais capturados pelos 
empreendedores, à corrupção urbanística, ao controle 
social, à participação popular cada vez mais excluída desse 
processo. Na Inglaterra, um grande escândalo recente foi 
a revelação de que centenas de vereadores tinham sido 
completamente comprados pelos promotores imobiliários, 
aprovando projetos por toda parte.

O deslocamento de recursos públicos para o setor 
privado também está batendo recordes – terra, constru-
ção pública, crédito construtivo, CEPACs, créditos, sub-
sídios, incentivos, isenções, anistias –, e o deslocamento 
de patrimônio público para o patrimônio privado – em 
nome do ‘interesse público’ – em programas de renova-
ção, revitalização e requalificação. Isso vem associado ao 
mito da ‘moradia acessível’, já que em muitos casos, como 
o Poder Público não produz mais moradias de interesse 
social, busca-se o setor privado. Aquilo a que se chama de 
‘acessível’ não é acessível para a maior parcela da popula-
ção, cada vez mais empobrecida, que não tem mais nem no 
aluguel condições de acesso à terra e à moradia.

Jornais ingleses estão o tempo todo discutindo essa 
crise; hoje há cerca de 500 torres sendo construídas na 
cidade de Londres, mas não significa mais unidades resi-
denciais, e sim maior investimento do excedente de capital 
globalizado; e as torres, em grande parte, são mantidas 
vazias ou são tão caras que não são para quem realmente 
precisa de moradia. Essa verticalização acabou sendo um 
símbolo dessa crise profunda da moradia no país. O outro 
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lado foi o imposto que o governo impôs aos pobres que 
vivem em conjuntos habitacionais e que têm sido levados 
para outras cidades por não poderem continuar vivendo 
nas áreas centrais.

A tomada de terras – land grabbing – é outro fenô-
meno muito recente, especialmente para controle direto 
de recursos naturais, sobretudo água, e também por 
mineradoras que agora não se satisfazem mais só com 
alvarás de exploração e se tornam proprietárias. Na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, 
uma única mineradora é dona de 45% da terra de 34 
municípios. O poder político que esse ator tem é incom-
parável. São muitos os processos de tomada de terras, 
sobretudo para controle de água e áreas de produção ali-
mentícia em todo o mundo. Em processos quase que sur-
reais, grandes empresas tecnológicas, como a Google, a 
Amazon e outras, também estão comprando terras gigan-
tescas nos Estados Unidos e em outros países, para criar 
cidades enormes; bilionários, que não têm onde gastar 
dinheiro, estão comprando boa parte da Nova Zelândia, 
já antecipando um cenário catastrófico de destruição 
do mundo, pois é lá que eles vão sobreviver no momento 
desse cataclisma que destruirá o mundo.

Há também uma discussão crescente sobre heranças 
e aumento da tributação; hoje a transação imobiliária mais 
comum na Inglaterra e nos Estados Unidos envolve pes-
soas que não dão conta de manter o padrão de vida com a 
pensão depreciada e vivendo mais, e que vendem a casa 
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para as seguradoras, mantendo o usufruto ou fazem 
hipoteca. Quando essas pessoas morrem as seguradoras 
tomam as casas; então não há mais a ideia tradicional 
de herança, o que, para os jovens, sobretudo, significa 
uma redução ainda maior das possibilidades de acesso à 
moradia. Mesmo na Alemanha, que tinha uma tradição de 
aluguel e não de propriedade, a demanda pela proprie- 
dade individual plena está crescendo tanto que tem havi- 
do movimentos para a imposição de tetos de controle do 
aluguel; Berlim está fazendo um esforço nesse sentido. 
Mesmo lá, essa pressão pela propriedade individual ple- 
na tem crescido.

As novas ocupações de Belo Horizonte refletem isso, 
porque mostram que a sociedade organizada, através de 
processos autogestionados, pode fazer quase tudo, até 
soluções de tratamento de esgoto e saneamento. Mas há 
uma questão central que ainda depende da interferência 
do Estado: a questão fundiária, a questão do reconheci-
mento dos direitos sobre a terra. Mas, infelizmente, o que 
se vê é o Minha Casa Minha Vida apostando na proprie-
dade individual, e a Lei Federal 13.465, que, a meu ver, é a 
nova Lei de Terras, pois substitui a lei de 1850, propondo 
a privatização plena do patrimônio público brasileiro, do 
Amazonas até os apartamentos funcionais e os falsos con-
domínios de Brasília.

A narrativa da propriedade individual plena é um 
processo que interessa a um grupo ínfimo da população 
global, mas tem sido naturalizada por muitos. Mas, por 
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outro lado, têm surgido alternativas, que sempre existiram 
e que estão sendo recuperadas, como as cooperativas, os 
community land trusts, os condomínios, os commons, o 
usucapião coletivo... Bolonha está enfatizando a importân- 
cia dos commons e dos espaços públicos; Londres quer 
transformar toda a cidade num parque natural; em muitos 
casos se discute o investimento na propriedade coletiva 
e não individual; esquemas têm sido concebidos entre 
velhos e jovens para viverem juntos – o velho, que tem 
mais espaço físico, acomoda o jovem, que não tem acesso 
à habitação, em troca de pequenos serviços –; estudantes 
estão vivendo em casas e asilos de velhos para que pos-
sam viver no centro da cidade – porque se não for assim 
muitos deles não têm acesso mais ao centro da cidade –; 
projetos habitacionais têm dado ênfase a grupos LGBT, 
com jovens e velhos vivendo juntos; práticas variadas 
buscam alternativas coletivas com ênfase no valor de 
uso, rompendo com o modelo tradicional; as co-housing e 
outros esquemas têm surgido, como os community land 
trust, sobretudo nos Estados Unidos e em áreas decaden-
tes, áreas centrais, ou mesmo cidades esvaziadas que 
estão sendo convertidas através dessas práticas onde a 
terra é coletiva; processos de cooperativas são expressi-
vos no Uruguai e na Espanha; há casas comunitárias na 
Alemanha por toda parte; há a volta da ênfase na agricul-
tura urbana, na utilização dos espaços baldios para fins 
comuns – sobretudo na produção alimentícia mais próxima 
da população; planos existem para transformar a cidade 
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inteira numa trama verde e azul; na Índia, um grupo de 
mulheres é a maior cooperativa na Ásia, produzindo habi-
tação de interesse social...

Esse movimento é muito inspirador; reflete a busca 
por novos pactos sociopolíticos. Na base está uma nova 
visão da sociedade e está uma nova visão de cidade, mas 
está uma velha visão de economia. O professor Roberto 
Luís de Melo Monte-Mór ressalta que talvez a economia 
volte a ser a economia que na sua origem etimológica 
significa administração da casa, da nossa casa comum. 
A economia deixou de ser a gestão da nossa casa comum 
para ser a gestão do interesse de grupos de elite e não 
da sociedade como um todo. Trata-se, sobretudo, de uma 
nova visão de propriedade. Os impactos positivos são 
muito interessantes, são muitos casos, mesmo no Brasil, 
nos quais essas formas alternativas têm garantido maior 
permanência das pessoas no local, menor gentrificação e 
a não expulsão pelo mercado.

Essas soluções coletivas, contudo, são muito difíceis: 
acesso à justiça é complicado, gestão de banco de terras 
e do patrimônio público é difícil, os custos de converter um 
imóvel comercial em um imóvel habitacional são altíssi-
mos. O planejamento continua colocando muita dificuldade 
a essas estratégias, a cultura continua muito individu-
alista, sobretudo, por mais interessantes, atraentes e 
instigantes que essas estratégias sejam, elas continuam 
pontuais, continuam isoladas, erráticas, não têm continui-
dade, não têm escala, são pequenas intervenções aqui e ali 
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sem condições de ampliação, não podem ser reproduzidas 
com facilidade em outros contextos, não têm base sólida 
de uma cultura sociojurídica e sociopolítica e sobretudo 
não interferem na questão fundiária; enfim, são exceção. 
Com isso, cresce internacionalmente uma discussão sobre 
a importância da tributação sobre a terra – que não tem 
sido feita – para que a mudança paradigmática possa 
acontecer, para que se possa articular novas estratégias 
com uma mudança profunda da estrutura fundiária.

A propriedade, em todas as suas formas, é um privi-
légio, é um recurso não renovável e devia ser muito mais 
uma fonte de obrigações e responsabilidades, do que de 
direitos individuais. Para mudar essa cultura jurídica impe- 
rativa não bastam soluções pontuais, marginais, e que 
acabam por reforçar o modelo. Mudanças sistêmicas são 
fundamentais – Barcelona está caminhando nesse sentido 
– e ‘arrancar’ essa questão do Direito Civil, onde ela está 
sendo tratada, para colocar no coração do Direito Público 
é crucial. Lembrando sempre que esse é um processo utó-
pico – e lembrando Henri Lefebvre ao dizer “sonhar com o 
impossível para apreender o campo do possível”. Acho que 
temos que ter esse horizonte em mente, construir esses 
cenários para quebrar de maneira estrutural, sistêmica 
e profunda essa cultura que é tão excludente da enorme 
parcela da população do mundo, para podermos, enfim, 
construir cidades mais justas, mais eficientes, mais racio-
nais e mais sustentáveis também.
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Sou moradora do Morro das Pedras desde os 5 anos de 
idade. Minha bisavó foi destinada para aquele território 
em 1940, quando houve uma decisão de ampliação de Belo 
Horizonte seguida da decisão de remover os moradores 
da região do Barroca, destinando-os ao morro. Naquela 
época, minha bisavó recebeu um terreno onde é hoje o 
bairro Nova Granada. Nesse processo de ocupar o morro é 
que teve início o Morro das Pedras com as suas vilas. Mais 
tarde surgiu a Vila das Antenas, onde eu cresci.

Em 2009, passei pela experiência de ameaça de remo-
ção. Minha bisavó tinha vivido isso em 1940 e, em 2009, 
a história se repete com a terceira geração da família. O 
programa Vila Viva começou a ser discutido muito antes 
disso. Esse programa chegou ao Morro das Pedras de 
uma maneira bastante peculiar. Somos um aglomerado 
que fica entre as Avenidas Raja Gabaglia e Barão Homem 
de Melo, uma das regiões mais caras de Belo Horizonte, 
que hoje inclui 7 vilas e tem uma população estimada de 20 
mil moradores.

Em 2009, sem que nada tivesse sido conversado com 
os moradores, várias casas foram marcadas com núme-
ros gigantes pintados nas fachadas, com intuito de comu-
nicar que seríamos removidos, que o progresso chegaria 
até nós. Que progresso era esse? Esse questionamento 
foi feito oficialmente pelo defensor público que nos acom-
panhou, mas primeiro tivemos um estranhamento, pois 
essa numeração parece querer nos lembrar que nem 
temos nome, que não somos pessoas. Essa numeração 
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nos subjuga, não nos deixa existir, nos interdita a voz. Na 
evolução dos fatos, muitas vezes questionamos por que é 
que algumas casas eram marcadas com números e outras 
não, mas nunca nos responderam satisfatoriamente.

Ainda que com justificativa contraditória, a remoção 
nos foi comunicada em uma audiência pública. Seriam inde-
nizadas pela prefeitura 1.700 famílias – 6.000 pessoas –, 
tendo a opção de receber um apartamento no conjunto 
habitacional ou encontrar uma moradia a ser paga pelo 
programa Vila Viva no valor de R$20.000. A meu ver isso 
não era opção e duvido que alguém tenha aceitado sem 
que tenha sido para minimizar impactos, já que vínhamos 
ouvindo: “o seu destino está selado”.

Naquela época cerca de 300 apartamentos estavam 
concluídos, outros 120 seriam entregues e ainda que 
1.200 estivessem previstos, o déficit existente era muito 
grande para as 1.700 famílias. E qual o objetivo da cha-
mada revitalização? O programa previa a urbanização 
daquelas vilas, principalmente com a construção de uma 
via, que era destacada pelos técnicos como impossível de 
negociação, pois era necessário arrumar o trânsito de 
Belo Horizonte naquela região. De fato, a proposta não era 
para melhoria das moradias ou para melhorar as condi-
ções de vida dos moradores. Entendemos que nossa exclu-
são era uma solução para a cidade.

Naquele momento se fortaleceu a necessidade de 
buscarmos compreender o que estava acontecendo, 
entrando em diálogo com outros sujeitos que não os 
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técnicos da construtora e da prefeitura. Esses técnicos 
nos viam como ‘perturbadores da ordem’, uma vez que 
questionávamos os procedimentos impositivos, não nos 
enquadrando nos padrões comportamentais esperados de 
moradores de vilas e favelas nas reuniões que pretendiam 
apresentar a proposta de remoção e não discutí-la.

Para a mobilização dos moradores, bastava recorrer a 
fatos concretos, como o caso de dona Maria José e de seu 
José Maria, que moravam na Vila das Antenas há mais de 
50 anos, cuja casa, construída ao longo de uma vida toda e 
provavelmente inacabada, estava marcada para sair, com 
proposta de indenização pela construção de R$72.000. 
Seu José procurou outros imóveis, mas não encontrou 
nenhuma casa nesse valor, nem na Antena, nem em outro 
lugar distante. Com esse valor ninguém compra um ter-
reno, paga material e mão de obra para construir uma 
nova casa. Naquele primeiro momento o nosso lema era: 
“uma indenização justa é o que queremos”.

Ao longo desse processo sofríamos um impacto 
cotidiano vendo aquelas construções sendo demolidas. 
Posso dizer para vocês que não é fácil, é traumatizante 
e nos pega na alma. O barulho do martelo, pedaços de 
parede que caem. Todos os dias esse arrombo. São cenas 
de uma guerra urbana que parecia indiferente para mui-
tas pessoas que acreditavam na promessa de uma casa 
melhor; que os barracos seriam substituídos por aparta-
mentos com uma aparência melhor. Mas sempre houve o 
discurso de resistência na comunidade, desde o religioso 
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até outro que era mais politizado: “estou de luto por uma 
indenização justa”.

Em abril de 2009, chega ao Morro das Pedras o 
defensor público Marcelo Nicolielo, que se tornou um 
grande parceiro, enfrentando retaliações por isso. Uma 
das primeiras ações do defensor foi trazer para o plano 
jurídico a discriminação que as favelas alvo de obras 
do PAC estavam sofrendo pela prefeitura. A defensoria 
comunica, então, que o órgão municipal só aceitaria fazer 
o pagamento das expropriações depois que os moradores 
deixassem os imóveis. Isso coloca um novo problema para 
os moradores removidos, que precisavam negociar a 
ida para outro lugar antes de deixarem a casa que seria 
desapropriada, antes de qualquer garantia de indenização. 
“Como é possível? Se eu tenho que negociar minha ida 
para outro lugar, com que dinheiro eu vou fazer isso?” A 
prefeitura propunha algo que não acontece na sociedade, 
em lugar algum. Não dava nenhuma garantia, mas que- 
ria que os moradores negociassem uma nova moradia. 
Esses moradores de favela estavam sendo lesados por 
não terem a garantia constitucional de indenização pré- 
via, só receberiam o valor da indenização depois que 
desocupassem o imóvel. Segundo o defensor, isso não 
ocorre em outras áreas fora de favelas. Para os mora-
dores ficou claro que tal violação só acontecia por ser 
uma área de favela.

Isso levou ao questionamento jurídico das marcações 
nas paredes, que os moradores chamaram de “pichações”. 
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O defensor fez uma comparação com o que foi feito no 
nazismo: marcar as casas era condenar os moradores 
à morte. Conviver com os entulhos ou com as cenas de 
demolição era também condenar à morte. A fala de uma 
moradora é emblemática quando diz se sentir como 
moradora de terra devastada: “É degradante nossa 
situação. Antes, quando eu abria o portão da minha 
casa, eu via casas e famílias, agora parece que caiu 
uma bomba nesse local, a gente só vê buracos e muita 
sujeira e perigo. Isso causa uma depressão profunda na 
gente.” Depressão nessa situação não é uma metáfora: 
essa mulher e outros moradores passaram a fazer uso 
de medicamentos a partir dessa experiência. Esse foi o 
cenário que o Vila Viva nos trouxe. Quando questionamos, 
revoltados, a resposta de um agente da prefeitura foi 
lembrar que por definição do Código Civil Brasileiro, o 
possuidor de áreas públicas é um possuidor de má fé, 
ou seja, ele nem tem direito à indenização. A prefeitura 
se articulava juridicamente para a definição da posse da 
propriedade a partir desse princípio e o tratamento dado 
à favela era encarado como uma concessão.

O nosso grande avanço se deu pelo acesso à infor-
mação. Quando, em contato com sujeitos do Direito e da 
Arquitetura, começamos a nos dar o direito de pensar que 
aquele espaço era nosso e que não queríamos sair dali. 
Não bastava uma indenização justa, queríamos permane-
cer naquele espaço. Então o grande feito nesse processo, 
entre 2009 e 2010, foi a afirmação: “a vila fica”. Não há 
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valor que pague essa construção feita ao longo de tantos 
anos, ainda que inacabada. Não há pagamento suficiente 
para as relações de vizinhança que ali se travaram. Não há 
pagamento suficiente pela infraestrutura que ali está, mui-
tas vezes conquistada não pela atuação do poder público, 
mas pela mobilização dos moradores. E é nesse contexto 
que aparece o História em Construção. Um grupo que 
começa a partir da mobilização de alguns jovens que viam 
na cultura a possibilidade de mobilização dos moradores, 
já que aquele momento tinha revelado que a discussão 
sobre a permanência da vila precisava passar pela discus-
são da valorização. As pessoas precisavam olhar para a 
vila sem vergonha, olhar para a favela e se dizer morador 
de favela com orgulho, identificando não a falta, mas tudo o 
que construímos como legítimo.

A aproximação com a Escola de Arquitetura da UFMG 
aconteceu logo de início como possibilidade de pensarmos 
na reconstrução da história dos moradores (ouvindo os 
moradores), de fazer com que cada morador reconhecesse 
a legitimidade de sua própria voz. Isso foi propiciado a 
partir de encontros e discussões, nem sempre tranquilas, 
mas trazendo a possibilidade daquilo que é divergente vir 
à tona. Promovemos algumas ações que possibilitavam 
reconhecer quem eram as pessoas, o que elas plantavam, 
o que elas comiam, o que faziam no seu dia a dia para 
ganhar o seu dinheiro etc. Em 2010 essa experiência nos 
rendeu um vídeo que compila uma série de depoimentos 
que começam a revelar a nossa cultura. Isso fortaleceu o 
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grupo para alguns enfrentamentos diretos com a prefei-
tura, questionando seus agentes e o próprio prefeito, que 
aconteceram em 2011.

Já falei do jurídico e já falei do técnico (prefeitura), 
mas é importante mencionar também a relação com o aca-
dêmico. Em 2012, a parceria do História em Construção 
com a Escola de Arquitetura promoveu a disciplina opta-
tiva Conexão Morro-Asfalto, que impactou os dois lados 
da cidade. Por um lado, os moradores, que nem sabiam o 
que é feito numa Escola de Arquitetura, pela visibilidade do 
trabalho conjunto, passaram a entender o que a Escola de 
Arquitetura fazia e como ela poderia dialogar conosco. Por 
outro lado impactou também os estudantes, que muitas 
vezes não tinham entrado em uma favela, ainda que alguns 
fossem nossos vizinhos. Foi uma oportunidade para muitos 
fazerem conexões que, a meu ver, interferem no olhar do 
profissional. Pode-se dizer que foi um processo de forma-
ção em duas vias.

Em 2014, houve uma nova ameaça de remoção pela 
prefeitura. Dessa vez o valor de indenização para uma 
vizinha foi definido em R$23.000. Não dava para comprar 
um outro barraco nem na vila nem em alguma cidade 
do interior. Ainda que a estratégia da prefeitura fosse 
negociar individualmente com cada morador, obviamente 
era necessário uma mobilização coletiva para enfrentar 
tamanha violação de direitos. Contudo, a mobilização cole-
tiva não é fácil. Enfrentamos vozes divergentes dentro do 
nosso próprio território e, posso dizer com tranquilidade, 
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que havia sempre uma influência externa no que essas 
vozes tentavam dizer. As pessoas recebiam propostas; eu 
mesma recebi proposta. Seria interessante para a prefei-
tura que eu aceitasse e, vale dizer, que me dariam talvez 
um apartamento, mas nas condições deles, para que eu 
deixasse de agir junto aos moradores. Essa proposta me 
foi feita às 7 horas da manhã, na porta da casa dos meus 
pais, por agentes da prefeitura. E há quem tenha dito sim 
para esse tipo de proposta e consequentemente dito não 
para nós, moradores. É preciso aprender a conviver com 
as opções individuais no contexto coletivo.

No História em Construção veio a questão de que pela 
cultura conseguiríamos avançar na mobilização de mora-
dores, usando tanto a emoção quanto a razão. O trabalho 
com a cultura desenvolvido por esse grupo sempre foi de 
diálogo, principalmente com as crianças, que tratavam de 
multiplicar junto às suas famílias o que era discutido. Tive-
mos alguns estudantes que se incorporaram ao projeto. 

Mais recentemente, em 2016, o História em Constru-
ção inaugurou uma galeria de arte, o que é algo inédito 
dentro de uma vila. Para muitos dos moradores isso nem 
fazia sentido, até entrarem e reconhecerem que ali estão 
artistas vizinhos, expondo trabalhos que eles nem des-
confiavam que aquelas pessoas pudessem fazer. Isso vira 
motivo de orgulho e mais uma contribuição para aquele 
princípio: “a vila fica”. Os nossos encontros, que passam 
pela literatura, pela música, pelo cinema, têm sempre a 
tentativa de fortalecer a identidade da favela.
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Essa identidade é ignorada e distorcida em vídeos 
institucionais, principalmente se contrapostos àqueles que 
trazem a voz dos moradores. É sempre importante reco-
nhecer quem fala, para quem fala e quais são as intenções.

Num dos vídeos institucionais a propaganda foi bem 
feita. Parece que a proposta era vender a ideia de que ali 
moravam pessoas necessitadas, sem cultura, sem civilidade, 
que precisavam da ajuda do Estado, que chega, então, 
como salvador, com argumentos técnicos, apontando a 
erradicação de riscos geológicos, sociais etc. Mas eu gos-
taria de ressaltar que se forem lá hoje visitar, aquilo que 
foi chamado de região de risco permanece sem nenhuma 
intervenção, e a região que já tinha toda a infraestrutura 
recebeu uma via que faz ligação entre as Avenidas Raja 
Gabaglia e Barão Homem de Melo, resolvendo um problema 
de trânsito da cidade com dinheiro do PAC Urbanização de 
Assentamentos Precários. Vale também notar que nos foi 
dito pelo senhor Claudius Vinícius Leite Pereira, presidente 
da Urbel, que poderíamos negociar tudo, menos tal via.

Ficou claro para nós que o interesse dos moradores 
não é prioridade. Ou seja, o rasgo que se fez na vila para 
construção de tal avenida representou para muitas famí-
lias a saída de suas casas e, na maioria das vezes, a saída 
da vila, pois poucos removidos foram morar nos predinhos. 
Inclusive o nome ‘predinho’ é bem colocado, porque as con-
dições de moradia ali são de poucos metros quadrados. O 
que se desconsidera no vídeo institucional é que os mora-
dores da vila têm algumas posses. Quais são elas? Aquilo 
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que eu havia dito sobre nossas relações de vizinhança, a 
possibilidade de construir o nosso modo de morar, que 
inclui o nosso terreiro bem aproveitado com uma plantação, 
mantendo as tradições de cultivo de plantas e criação de 
animais. No predinho a verticalização impõe outro modo 
de viver e dane-se quem não viver bem a partir desse novo 
modelo. Em contraponto, o vídeo Vou me acabar aqui, que 
sistematiza os depoimentos dos moradores da Vila das 
Antenas, mostra que nós começamos do zero, mas não 
permanecemos no zero. Quem trabalhou para essa cons-
trução sócio-espacial não foi o poder público, foi a força 
dos moradores. O vídeo institucional é colocado em xeque 
a partir dos depoimentos dos moradores.

Os dois vídeos estão disponíveis no YouTube. O que eu 
quero ressaltar trazendo esses dois exemplos é que uns 
sempre nos reconhecem pela falta, e nós nos reconhece-
mos como quem saiu da falta, passando por um processo 
de construção. Ainda que a cidade não nos veja suficien-
temente bons para aqui permanecer, não é essa a imagem 
que nós temos de nós mesmos. Somos moradores legítimos 
da cidade. A favela pertence à cidade e a favela quer ficar 
na cidade. Os moradores de favela querem o direito de 
morar do seu modo nessa cidade. Isso precisa ser enten-
dido pelo poder público, isso precisa ser entendido por 
todos esses outros modelos que têm boas propostas, mas 
não nos consideram sujeitos bastante para permitir nossa 
fala. Somos capazes sim de elaborar com o poder público 
propostas bastante complexas que nos atendam conforme 
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a nossa realidade e percepção dessa realidade. Não temos 
falta, é isso que queremos reforçar aqui. O fato de nossas 
casas serem inacabadas é porque o salário não é pago 
com justiça, mas a nossa capacidade de construção existe, 
a nossa capacidade de fazer com que a carência seja 
transformada e nos dê condições de fazer com que nossas 
famílias continuem crescendo, existe. Existia na geração 
da minha bisavó, existe na minha geração e existe na gera-
ção do meu filho, quiçá existirá na do meu neto.
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Da multiplicação dos hubs logísticos e integração de 
zonas extrativistas, às associações de catadores e admi-
nistração coletiva de prédios e terrenos ocupados, as 
cenas dos atuais processos de urbanização estão inextri-
cavelmente relacionadas à produção e à distribuição de 
infraestrutura (Arboleda, 2016; Cowen, 2014). As mesmas 
plataformas que, por códigos, roteiros e tubulações, ace-
leram a circulação do capital também configuram super-
fícies e interfaces de troca e mediações para o apareci-
mento e a circulação dos corpos no espaço.

Como Lefebvre indica em A revolução urbana, o 
urbano se transformou desde o fim dos anos 1960: de 
processo morfológico, relacionado a densidades e proxi- 
midades, e acoplado a ondas capitalistas de expansão 
industrial, o urbano passou a definir uma forma distinta 
de acumulação. A reprodução da vida urbana requer 
arranjos logísticos cada vez mais complexos, em que 
sistemas de abastecimento se tornam oportunidades 
de extração de valor e mercados imobiliários se tor-
nam meio para multiplicação da circulação financeira. 
O urbano deixou de ser apresentado como fenômeno 
subordinado a processos estruturais para se tornar 
um modo de produção. Ao adquirirem escala planetária, 
as dinâmicas urbanas não apenas suplantam barreiras 
administrativas de governos municipais, mas também 
condicionam e desafiam as estruturas regulatórias do 
Estado-nação (Brenner, 2013). Essa reconfiguração 
do urbano rompe as consolidadas escalas territoriais, 
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tecnologias de governo e hierarquias. O urbano, como pro-
cesso infraestrutural, já não pode ser contido ou regulado 
como um domínio geográfico; ele se desdobra como relação 
topológica que, atravessando as escalas, conecta agências, 
movimentos e empreendimentos dispersos. O urbano já não 
se tece, nem se experimenta, nem se governa na esfera local, 
preso a uma relação de subordinação a outras hierarquias 
institucionais e a abstrações geográficas maiores. Ao invés 
disso, a imposição das infraestruturas como meio organiza-
dor para manipular e produzir espaços e subjetividades faz 
do urbano um domínio topológico poroso e amorfo, forçando 
a atualização de coordenadas e conceitos usuais para pen-
sar e fazer política urbana (McFarlane e Vasudevan, 2014).

A construção dessas redes infraestruturais – a arti-
culação entre terra, materiais, tecnologias, mão de obra e 
regulações que é necessária para distribuir tais estrutu-
ras mediadoras – perturba e põe em questão propósitos e 
fundamentos da arquitetura social. À medida que infraestru-
turas se tornam pontos centrais para processos de acumu-
lação e, também, para atos de resistência, à medida que a 
política está cada vez mais entrelaçada à construção e às 
táticas de articulação de plataformas mediadoras, o campo 
da arquitetura também muda: deixa de apenas auxiliar, 
apoiar e acompanhar manifestações sociais de dissenso 
para se tornar indispensável ao desenvolvimento de meios 
materiais e expressivos de contestação. Neste texto abordo 
a construção de infraestruturas e como ela tem expandido 
o repertório de ação coletiva e politizado a arquitetura. 
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Analisando as ações de um partido político urbano, o Ciudad 
Futura, examino a maneira pela qual a consolidação do 
urbano como processo infraestrutural está remodelando a 
relevância política da construção. (Os dados empíricos deri-
vam do meu contato direto com o movimento desde 2011, 
incluindo trabalho etnográfico, entrevistas em profundi- 
dade e projetos de pesquisa-ação). O texto está organizado 
em três partes: a primeira indica como o urbano tem sido 
pautado pela produção de infraestruturas; a segunda 
aborda a noção de repertório e delineia como o urbano 
vem atualizando práticas estabelecidas de contestação; a 
terceira descreve como o Ciudad Futura fez da construção 
de infraestruturas um meio rumo à invenção de um novo 
comum urbano.

Infraestruturas capturam a maneira de mobilização 
de suportes materiais para enredar pessoas e espaços. 
Elas dão consistência a escalas geográficas, distribuem 
trabalho e capital, e põem em contato uma pluralidade de 
agências que concretizam modos de circulação, produ-
ção e habitação. À medida que o processo de urbanização 
planetária se consolida (Brenner, 2013), infraestruturas 
– redes de transporte e elétricas, plataformas de projetos 
habitacionais cooperativos, arranjos informais de distri-
buição e comercialização (Holston, 2019) – tornam-se meio 
e condição para que os seres humanos habitem o espaço 
e nele apareçam, ao mesmo tempo que são veículos para 
acelerar a circulação do capital e reproduzir processos de 
desapropriação (Easterling, 2016).
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Infraestruturas fazem a mediação do processo no 
qual meros corpos se tornam sujeitos urbanos (Simone, 
2015). Essas relações sócio-materiais – uma combinação 
de tecnologias locais, capital, códigos e trabalho humano 
(Star, 1999; Tonkiss, 2015) – facilitam e sustentam arti-
culações cotidianas feitas nas comunidades populares 
para reproduzir a vida e suas formas de socialização. 
Infraestruturas sociais mobilizam conhecimentos locais, 
plataformas físicas e um conjunto disperso de agências, 
delimitando “uma espécie de capacidade latente – para 
a interação, para a mudança, para a reputação social” 
(Tonkiss, 2015).

Subjetividades políticas se desenvolvem mediante 
mudanças materiais e espaciais por elas instigadas, 
que se cristalizam apenas pela construção de conexões 
infraestruturais. Para Boudreau (2017), formas contem-
porâneas de urbanidade fomentam um novo repertório 
de oposição a formas racionais e mercadológicas de 
ordenação do espaço e das relações. Enquanto formas 
neoliberais de governança minam a capacidade e a legiti-
midade do Estado para responder às demandas urbanas 
em mutação, emergem novas estratégias de participação 
e engajamento. Subjetividades que haviam se organizado 
em torno de noções de cidadania, relações de trabalho ou 
afiliação política, agora ganham consistência em redes 
associativas que repercutem e impactam plataformas 
próximas e locais (Holston, 2019). “O que é possível que 
as pessoas façam juntas é, em grande parte, uma ques-
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tão de o que existe entre elas, e como esse ‘entre’ pode 
ser moldado como pontos ativos de referência, conexão e 
ancoragem” (Simone, 2015). Espacialidades, identidades e 
repertórios usuais, associados ao conflito social moderno 
– a fábrica, o trabalhador sindicalizado, a greve –, são 
substituídos pela ativação de espaços cotidianos como 
lugares de ações coletivas e expressões territoriais, tais 
como ocupações e formas cooperativas de produção (Della 
Porta, 2015). Identidades políticas já não são forjadas por 
relações agonísticas com domínios institucionais. Em vez 
disso, há uma ênfase no resgate de formas horizontais de 
organização capazes de materializar mudanças imediatas 
para demandas cotidianas (Sitrin, 2014). Acesso a diferen-
tes redes de provisão de alimentos, engajamento em regi-
mes alternativos de mobilidade e interação, ou criação de 
plataformas de assistência financeira constituem práticas 
aglutinadas em torno de questões que não se formulam 
contra governos municipais ou nacionais. Elas são expres-
sões “do político como um ‘fazer’ mais do que como uma 
competição entre modos de ‘ser’ ou entre identidades ou 
interesses fixos” (Boudreau, 2017).

A noção de repertório serviu a estudos sobre dispu-
tas políticas, para descrever e registrar como práticas 
reivindicatórias surgem, se consolidam e se desenvolvem 
ao longo do tempo. Conflito e disputa são entendidos como 
categorias políticas indispensáveis, e a noção de repertó-
rio os torna operacionais. Um repertório remete aos meios 
para travar um dissenso; ele traduz a política em prática 
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para além das instituições. Nessa caracterização, a polí-
tica se desenvolve pela ‘aglomeração de perfomances’, 
formando um repertório estável e assimilado de disputas 
(Tilly, 2010). De marchas a greves, de ocupações a barri-
cadas, repertórios envolvem práticas e materiais: bandei-
ras, paus, barracas, cartazes e, hoje, telefones celulares 
facilitam, acompanham e codificam o ato de protestar.

“Em qualquer regime específico”, diz Tilly (2003), 
“pares de atores têm apenas um número limitado de per-
formances à sua disposição. Por conveniência, podemos 
denominar esse conjunto de performances seu ‘repertório 
de disputa’”. Há uma forte correspondência entre regimes 
políticos e sociais e o potencial de delineamento de táticas 
inovadoras de protesto. Contribuições mais recentes têm 
associado mudanças nos repertórios de disputa a altera-
ções no modo de produção capitalista. Para Della Porta 
(2015), por exemplo, os ajustes que emergiram após a 
crise financeira de 2008, numa disseminação global de 
medidas de austeridade, levaram a uma atualização do 
repertório de táticas de dissenso. Ela compreende a proli- 
feração de movimentos prospectivos, as ocupações e a 
construção de infraestruturas autônomas como nova res-
posta à redução das responsabilidades sociais assumidas 
pelos Estados no atual estágio do capitalismo democrático. 
Mas num contexto de urbanização planetária, parece mais 
pertinente associar o surgimento de novos repertórios 
de ação coletiva a alterações no modo como o espaço 
urbano é produzido e transformado. A reconfiguração do 
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urbanismo como um processo infraestrutural altera não 
apenas as alianças entre elites locais e empreendedores 
internacionais, mas também as táticas e performances 
com que coletivos urbanos manifestam o dissenso.

Coletivos urbanos transformaram a subversão dos 
programas urbanos existentes em fundamento para reno-
var o repertório da ação coletiva (Shantz, 2016). Essa sub-
versão baseia-se na construção do que Vasudevan (2015) 
denomina infraestruturas urbanas radicais. São platafor-
mas espaciais que prefiguram padrões de sociabilidade 
não governados ou prescritos por racionalidades mercan-
tis ou formas delegadas de autoridade. “Embora infraes-
truturas tenham frequentemente fragmentado as cidades 
atuais em chocantes arquipélagos de riqueza e pobreza”, 
o enfoque em infraestruturas radicais “enfatiza a relação 
entre ocupação e criação de formas alternativas de vida 
compartilhada” (Vasudevan, 2015). A criação de tais infra-
estruturas urbanas radicais se inaugura por um ato de 
ocupação e ruptura que quebra padrões estabelecidos de 
posse e propriedade. A ocupação, diz Vasudevan, é enten-
dida “como um processo político que materializa a ordem 
social que pretende encenar” (Vasudevan, 2015). Ou seja, 
Vasudevan relaciona o autogoverno a outras maneiras 
de organizar espaços e relações cotidianos. Essa trans-
formação, no entanto, só pode se dar pela transformação 
de infraestruturas em plataformas de expressão política. 
Para Vasudevan (2015), a construção de infraestruturas 
radicais implica uma forma de extração que resgata 
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fragmentos e lugares urbanos da lógica do mercado e os 
reescreve para acomodar “mundos da vida alternativos”.

Desde as primeiras intervenções no assentamento 
periférico de Nuevo Alberdi, em 2005, até a construção 
de centros distritais, em 2017, inicialmente como movi-
mento social urbano e rural, e depois como partido político 
urbano, o Ciudad Futura associou a política à materializa-
ção e à construção de infraestruturas sociais. “Para fazer 
oposição não basta demandar – você precisa mostrar 
como as alternativas funcionam”, afirmava um dos mem-
bros fundadores do movimento ao me mostrar recortes 
de jornal da campanha que haviam feito contra bairros 
privados na área de sua antiga sede. O movimento conso-
lidou sua presença política e seu ativismo com a dissemi-
nação de infraestruturas para o dissenso em toda a cidade 
de Rosário. Tais intervenções materiais geralmente impli-
caram rupturas de práticas e processos urbanos estabe-
lecidos, alterando os modos de produzir e comercializar 
bens, transformando os modos de disseminar conteúdos 
culturais e legitimar formas de identificação e conheci-
mento. O partido-movimento lançou mão de infraestruturas 
para introduzir e experimentar ‘outros mundos possíveis’ 
no contexto da cidade existente. A construção e multipli-
cação dessas infraestruturas possibilitaram ao Ciudad 
Futura passar dos ciclos de demanda, muito centrados no 
confronto com autoridades municipais e provinciais, a uma 
dinâmica de ação coletiva impulsionada por formas expres-
sivas de autoconstrução e autonomia (Minuchin, 2016).
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O movimento nasceu como reação à crise política e 
econômica que sacudiu as bases institucionais da Argen-
tina em 2001. Diante das limitações da política institucio- 
nal e da incapacidade das estruturas convencionais de  
representação para mudar arraigados padrões de explo- 
ração, um coletivo de jovens estudantes universitários 
– inspirados pela experiência zapatista e pelo MST no 
Brasil – prcurou estruturar sua atividade política para 
além dos mecanismos institucionais municipais e dos 
ritmos de estruturas burocráticas. O movimento emergiu 
como um grito de protesto contra as formas de represen-
tação predominantes, encorajado por formas horizontais 
de organização (Sitrin, 2014) e pela vontade de mudar 
a finalidade da política; em vez da reprodução de estru-
turas de poder, reivindicava uma agência para alterar 
os modos de produzir espaço e de experienciar a vida 
urbana cotidiana.

O grupo começou por estabelecer redes num assen-
tamento periférico no noroeste de Rosário, um enclave 
rururbano perfurado por olarias e cercado por condomí-
nios fechados em busca de expansão e ‘reconexão com 
a natureza’ (Minuchin, 2016). Como fragmento urbano, a 
área sintetizava os mecanismos inerentes aos processos 
periféricos de urbanização (Caldeira, 2017). Moradores 
eram ameaçados de remoção por empreendedores, que 
esperavam obter terra barata e então fazer seu lobby 
junto às autoridades para ‘codesenvolver’ o local com as 
devidas obras de engenharia e multiplicar os lucros com a 
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promessa de recuperação ambiental. Já a imersão inicial 
do grupo nessa área mostrou que a produção de terri-
tórios e o conflito pelo acesso à terra e pelo seu controle 
constituíam a questão política central que atravessava não 
apenas Rosário, mas toda a região.

As primeiras intervenções materiais do movimento 
foram realizadas em Nuevo Alberdi. Procuraram reescre-
ver territórios, extraí-los dos circuitos de mercado e da 
lógica de troca, e configurá-los como espaços de solida-
riedade e inclusão. Tal reescrita implicou um processo 
coreografado de ocupação e invenção. A maioria das ocu-
pações foi realizada por meio de acordos de cooperação, 
mas nem todas. Moradores locais ofereceram ao grupo 
uma casa para abrigar uma escola destinada a estudan-
tes que haviam sido expulsos de outras instituições. Um 
pequeno imóvel, antes usado por um padre, foi transfor- 
mado em rádio local, e um acordo com um fazendeiro 
lhes permitiu montar uma fazenda de gado leiteiro num 
terreno cobiçado por empreendedores privados. A dis-
puta legal pela fazenda não apenas lhes deu visibilidade 
pública, como também tornou evidente a importância 
do fortalecimento de táticas e performances para além 
da denúncia. A resistência teve que ser praticada pela 
reconfiguração dos usos e das modalidades de ocupação 
e experimentação do território.

As materializações iniciais em Nuevo Alberdi fun-
cionaram como infraestruturas de ocupação – interven-
ções espaciais que favoreceram a alteração de funções e 
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programas territoriais existentes. Essas infraestruturas 
buscaram confrontar a mercantilização expansiva e gene-
ralizada do espaço urbano que estava em curso em Rosá-
rio. Buscaram reescrever locais urbanos cada vez mais 
complexos como partes de um urbano comum articulado 
e em crescimento, esculpindo espacialidades onde formas 
de circulação e encontro não fossem impulsionadas por 
margens de lucro ou especulações financeiras. Em tais 
espaços se pôde experimentar formas alternativas de pro-
priedade, organização do trabalho e acumulação de valor. 
A fazenda de gado leiteiro, por exemplo, ilustrou a possibi-
lidade de uso social da terra na periferia, produzindo leite 
com preço acessível a partir de um arranjo cooperativo. 
Essa fazenda em meio a um terreno cobiçado por empreen-
dedores privados, entendida como infraestrutura, desafiou 
padrões usuais de desenvolvimento urbano, introduziu uma 
alternativa à especulação imobiliária e demonstrou outra 
forma de geração de valor. Organizada cooperativamente e 
estruturada por princípios de economia social e popular, ela 
tentou encurtar circuitos de comercialização, conectando 
produtores a consumidores e reduzindo custos.

Como um repertório, infraestruturas não apenas faci-
litam a transformação de fragmentos e lugares urbanos 
em zonas comuns, retiradas do âmbito da especulação 
imobiliária; elas também servem como plataformas para 
projetar e articular novas lógicas de pertencimento. O tra-
balho do Ciudad Futura faz da instância da construção um 
processo que consolida formas e espacialidades, e, mais 
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do que isso, desencadeia modos alternativos de ser e estar 
na cidade. Infraestruturas são comumente associadas à 
transformação e circulação da matéria, isto é, à movimen-
tação de peças e aos arranjos logísticos que facilitam pro-
cessos de habitação, troca e produção. No caso do Ciudad 
Futura, a construção de infraestruturas tem um objetivo 
diferente. Elas buscam reconfigurar práticas urbanas e 
modos de encontro.

Partindo das experiências e do aprendizado na pro-
dução e comercialização de laticínios, o movimento tentou 
explorar modos de organização popular e ativismo que 
aliviassem a pressão inflacionária. Trabalhando com eco-
nomistas e uma rede de produtores locais, transformaram 
um antigo armazém em local de montagem e distribuição 
de cestas básicas com produtos 40% mais baratos do 
que nos supermercados. A iniciativa, denominada ‘missão 
anti-inflação’, tinha por prerrogativa que as famílias se 
inscrevessem e que buscassem as cestas no armazém. 
O esquema chegou a mais de 800 membros e depois foi 
descentralizado para facilitar a coleta em cada um dos 
centros culturais e políticos criados pelo partido. A ‘mis-
são’ estabeleceu uma infraestrutura de distribuição – o 
armazém – que articulou redes de produtores e circulação 
de bens com domicílios e consumidores. Mas ela também 
rompeu práticas cotidianas de consumo. Os participantes 
eram membros da infraestrutura, não meros consumi-
dores. Tinham conhecimento da origem dos produtos e 
compartilhavam histórias acerca dos atores e processos 
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de produção, muitos deles cooperativas e estabelecimen-
tos geridos por trabalhadores.

 Depois dos anos 1970, o repertório dos movimentos  
sociais esteve focado sobretudo na materialização e expan- 
são das formas de cidadania normativa (Della Porta, 2015; 
Holston, 2019). Lutas pelo reconhecimento de direitos e 
por acesso a serviços básicos colocavam as agências do 
Estado no centro do conflito. Era preciso brigar por formas 
e modos de pertencimento, mas tudo dependia principal-
mente de respostas institucionais e arranjos conduzidos 
pelo Estado. Já as infraestruturas desenvolvidas pelo Ciu-
dad Futura apontam para o funcionamento de um tipo dife-
rente de repertório de ação coletiva, em que a experiência 
de pertencimento a uma comunidade é construída e tecida 
pela produção de plataformas autogeridas. Elas mostram 
como práticas cotidianas e espacialidades genéricas de 
troca e consumo podem ser reescritas a partir de princí-
pios de solidariedade. São infraestruturas que introduzem 
a possibilidade de experimentar ‘outra cidade na cidade’. 

A ruptura de práticas cotidianas, a capacidade de 
retirar fragmentos urbanos dos padrões repetitivos  
e expansivos de comodificação, requer consciência 
acerca de processos, agências e instituições envolvidas 
na reprodução das formas atuais de urbanização. Para 
que ativistas e habitantes urbanos valorizem as possibi-
lidades oferecidas por formas alternativas de produção 
e distribuição de alimentos, e para que compreendam o 
impacto que as forças do mercado e a comodificação têm 
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na morfologia urbana, os repertórios implementados não 
podem se limitar a espaços de produção (material), habi-
tação e troca. É preciso que incluam plataformas e redes 
de produção de conhecimento. O desafio para um partido 
político urbano experimental, como o Ciudad Futura, é ir 
além da base ativista e multiplicar espaços de interação 
onde habitantes urbanos possam experimentar outras for-
mas de ocupar a cidade. Desde as primeiras experiências 
em Nuevo Alverdi, quando desenvolveu a escola Etica para 
estudantes excluídos da educação formal, o movimento 
entendeu que territorialização e subjetivação não são 
apartados um do outro. Para romper processos de desen-
volvimento geográfico desiguais, é preciso consciência das 
forças e dinâmicas que fomentam a injustiça territorial. 
Formas expulsivas de regeneração urbana, multiplica-
ção de tipos residenciais segregados, comodificação da 
moradia, tudo isso condiciona as margens de manobra 
dos habitantes da periferia. Por isso, o movimento propôs 
desenvolver infraestruturas de aprendizagem centradas 
no imbricamento de processos territoriais e posições 
subjetivas. Juntando-se a estudantes e professores volun-
tários, o movimento coproduziu um currículo para recu-
perar e contextualizar experiências cotidianas populares, 
promover a aprendizagem pelo engajamento prático com 
processos produtivos e tornar visíveis as dinâmicas mais 
amplas de injustiça social por meio da análise de deficiên- 
cias infraestruturas locais. A Etica e o Bachillerato La 
Tablada (uma inciativa similar criada pelo movimento M26) 
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tornaram-se os dois únicos experimentos bem sucedidos 
de educação autônoma reconhecidos pelo governo da pro-
víncia de Santa Fé.

Com o objetivo de articular e ampliar as intervenções 
infraestruturais, o Ciudad Futura desenvolveu a primeira 
universidade inteiramente dedicada à ação coletiva e às 
intervenções sociais. A Universidad del Hacer (universidade 
do fazer) introduz os princípios da prospecção material 
(prefiguration) no ambiente de aprendizagem. Suas sessões 
e módulos são estruturados principalmente como iniciativas  
de pesquisa-ação, com produção de conhecimento pela 
prática e pelo fazer. Usam-se compilações e avaliações 
de casos produzidos por organizações sociais locais para 
coproduzir conhecimento. Essas experiências pedagógicas 
levaram a problematizar o relacionamento com o eleitorado. 
Não que as infraestruturas de conhecimento tenham por 
objetivo qualquer conexão com estratégias eleitorais ou 
redes clientelistas; pelo contrário, elas criam canais para 
que se estabeleça um comum não sustentado por instâncias  
de representação e delegação. As infraestruturas desen-
volvidas pelo Ciudad Futura exigem uma forma ativa de 
envolvimento, isto é, engajamento e circulação em esferas 
públicas não associadas a órgãos municipais.

A construção de infraestruturas mescla forma, 
código e prática. Aquelas desenvolvidas pelo engajamento 
popular buscam romper a maneira como mediamos nossa 
aparência no espaço urbano. Infraestruturas tornaram-se 
o centro do conflito político, pois tanto podem ser veículo 
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para ampliar e multiplicar formas de extração e explora-
ção quanto podem ser uma linguagem pela qual forças 
populares articulam outras formas de ocupar a cidade.

O papel central das infraestruturas, seja para ativis-
tas ou para pessoas envolvidas em projetos de formas e 
plataformas, amplia as margens que costumam confinar a 
discussão da arquitetura social na direção de novas for-
mas de arquitetura política. Em primeiro lugar porque ele 
provoca percepções do design e da arquitetura como con-
tribuições de apoio a uma dinâmica estrutural mais ampla. 
Infraestruturas forçam a uma espécie de deslocamento de 
foco: em vez da demanda, o foco passa a estar na instância 
da construção, mas não como atividade subsidiária e sim 
como forma primordial de expressão política. Em segundo 
lugar, o uso de infraestruturas como aspecto central 
num repertório ampliado de disputa serve para superar 
o debate acerca de virtudes e limites do urbanismo tático. 
A construção de infraestruturas como as propostas pelo 
Ciudad Futura não pretende simplesmente perturbar a 
ordem estética e simbólica da cidade, nem expressar o 
dissenso contra a comodificação do espaço mediante uma 
interrupção efêmera. Apesar de sua escala limitada e de 
sua natureza por vezes fragmentária, infraestruturas 
populares prefiguram, no presente e sem representações 
mediadoras, modos de organizar coletivos e de experimen-
tar a cidade que não fazem dos envolvidos em tais plata-
formas seus espectadores passivos, mas membros ativos 
e criadores de um possível comum urbano.
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A 1ª Corrida de Carroças do Centro do Recife aconteceu 
com a distribuição deste panfleto nas feiras de troca de 
cavalos e entre os carroceiros que atravessam diariamente 
o Recife. Apesar de ajudar no sustento com o transporte 
de cargas e na locomoção, o trânsito das carroças é proi-
bido por lei na cidade, e, em 2012, estava em processo de 
elaboração uma nova lei que autorizava a remoção das 
carroças para o interior, a pretexto de uma suposta lei de 
defesa dos animais. Se fosse em defesa dos animais, a lei 
iria educar, multar, e não remover para o interior, onde os 
maus tratos iriam continuar. Era, então, uma lei de higieni-
zação social, para o Brasil parecer menos desigual do que 
era para o período da Copa do Mundo e das Olimpíadas.

Sempre imaginei a corrida de carroças como um 
momento apoteótico e celebrativo, onde todas as carroças, 
juntas, poderiam desafiar, numa grande festa, a invisibili-
dade que a cidade oficial lança sobre elas. Para conseguir 
fazer, pedi autorização para filmar a cena de um filme que 
continha uma cena de uma corrida de carroças. Sendo 
filme, ou seja, ficção, consegui a autorização. Já os carro-
ceiros, convidei para uma corrida de carroças com premi- 
ação – bodes, ração, acessórios de montaria – onde um 
filme iria ser gravado. Foi uma das coisas mais loucas que 
já fiz e os carroceiros vieram numa presença alucinante.

Escrevi este texto, que se segue, como uma espécie  
de manifesto, dias após a corrida, e ele integra o filme  
O Levante, que fiz com as imagens gravadas no evento.  
(O Levante, 8min, 2012)
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Não é surpresa que a cidade não é de quem a vive. Não é 
surpresa que os homens que fazem a cidade, que comem, 
que habitam, que andam, que vivem, não são os mesmos 
que regem a cidade, que fazem as leis que decidem o 
futuro dessa cidade.

Essa é uma cidade que passa por cima do seu passado, 
que tratora suas vocações, que esmaga sua tradição, que 
cria leis que INVISIBILIZAM os seus habitantes, que estão 
por toda parte e que fazem a ALMA dessa cidade.

Foi preciso organizar uma corrida para reunir um grupo 
de 50 carroceiros fazendo a presença deles na cidade ser 
indiscutivelmente existente.

Foi preciso fazer uma corrida pra entender que ferradura 
derrapa no asfalto, que cavalo tropeça na curva, que uma 
roda bate na outra e a carroça vira, pra ver égua chegando 
pra correr grávida, pra ver animal maltratado chegar com 
homem-bicho maltratado, pra entender que muita dessa 
pobreza é liberdade dentro da própria opressão, que tem 
carroça que anda no maior pau na cidade com um monte 
de menino em cima, um prazer danado de sair correndo 
pela cidade, ouvir o barulho da pata do cavalo bater nos 
prédios e voltar, ecoando, multiplicando no meio dos 
carros, que tem um campo danado pra correr no meio do 
esquecimento da cidade sobre a própria cidade.

É preciso entender que a transformação política passa 
por uma consciência do corpo, que a classe se entende 
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como classe forte quando passa por uma catarse coletiva, 
por uma experiência de desejo, de transe que RASGUE a 
cidade inteira, que festeje a dissidência desse corpo coletivo 
através de um RASGO pela cidade.

E é quando a bosta risca o chão, a pata risca o chão, o 
pé grosso sai correndo pelo chão que a cidade assiste 
ESTUPEFATA mas feliz porque entende que o sublime vem 
dela própria e não de torres de 40 andares que vem de 
qualquer lugar.

Que a danada da revolução que ninguém sabe fazer e 
que o tempo todo a gente se refere passa pelo desejo e a 
sacanagem que essa cidade sabe extrair de dentro de si 
própria e de sua própria sabedoria.
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JOÃO Eu vou trazer o povão pra cidade, entendeu?
quando chegaram, ninguém deu nada por eles.
JONATHAS Sim, eles se estabeleceram, né?
JOÃO Sim, mas eles não sabem quem é o inimigo, estão 
todos desorganizados, não sabem o que é pra fazer, então 
eu vou arrumar a luta pra organizar.
JONATHAS Mas... você vai tentar organizar a luta?
JOÃO Eu vou tentar organizar a luta, como se eu fosse o 
chefe, entendeu?
JONATHAS Os sem terra estão no meio?
JOÃO Não, ainda não tem sem terra.
JONATHAS Vamos chegar neles, né?
JOÃO Quando eu terminar esse verso, aí os sem terra já 
entram, pra invadir as propriedades.
JONATHAS Aqui na cidade dá pra invadir? nas ruínas?.. 
não, nas ruínas, nos acostamentos, né? aqui mesmo?
JOÃO Aqui mesmo, que é pra atingir mais, pra arrumar 
campo pra eles.
JONATHAS Você acha que praça dá pra gente usar?
JOÃO Usa, usa... quebraram os bancos da praça, tão 
demolindo!.. Tão querendo juntar. Vamos?
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João Aboiador é um improvisador de versos que apa-
receu espontaneamente no dia da corrida de carroças e 
começou a entoar versos que combinavam o imaginário de 
cavalos e carroças com a paisagem da cidade que ali via: 
as pontes, o rio Capibaribe, os prédios. Logo mais quando 
a corrida se transformou num grande passeio-procissão 
pelas pontes, com todos os presentes, passei o megafone 
para João e ele passou a abrir o caminho com o seu canto. 
Meses depois desse dia, convidei João ao estúdio e o 
desafiei a improvisar versos, como se aquele dia de festa 
tivesse sido uma revolução dos carroceiros.

1.
eu vi o que não tinha
e o que eu vou fazer agora?
eu selei o meu cavalo
de porta em porta agora
vou convidar meus amigos
pra capital com memória
trazer tudo e viajar
e ver as nossas histórias
nós não vai ficar assim,
nós quer tudo aqui e agora
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2.
ligaram o caminhão e a partida é assim
meu cavalo tá doente, precisa até de capim
só tem maré, só tem rio
e os prédios ainda são ruim
as plantações foram embora
e vocês perto de mim
é a luta pela vida, meu cavalo está 
com fome e precisa de capim

3.
é com pau e pedra e força e essa faca aqui na mão
corto parede e prédio e o sangue fica no chão
hoje a luta continua diante dos meus irmãos
vamos brigar com a gente
toco fogo na porteira e queimo tudo na hora
vou incendiar o tempo que a luta começa agora

4.
os pregos dessas carroças já estão tudo enferrujados
os pneus já tão carecas, nossos cavalos empatados
nossas facas amoladas já tão tudo aqui na mão
nós brigamos aqui pela vida, nós vamos até furar o chão
nós vamos falar até com o presidente 
que nós não paramos mais não



200

5.
eu vim de pau de arara, com fome aqui pra brigar
nas esquinas é cada um, nas sombras, em qualquer lugar
debaixo das pontes eu digo, com a lama eu vou cortar
entre rio, piaba e barco,
hoje nós mostramos aqui na praça, nós 
brigamos em qualquer lugar

6.
é tiro de improviso
é a luta sobre o chão
mato o bicho e tiro o couro
estou com o bode na mão
é grito sobre essa luta
e o matuto está no chão
morre o cavaleiro, enterro
e o defunto está no chão

7.
fizeram uma zorra feia
o sangue sobe nas veias
mas a luta é uma história

(Versos cantados por João Aboiador)
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O helicóptero da polícia voa sobre nós, seu chacoalhar 
parece nunca cessar. De noite, seu feixe de luz intenso e 
divino penetra nossas casas e cabanas. Tem sido muito 
difícil dormir nessa última semana. Até sonhar, pelo visto, 
é um crime na ZAD. E este é o ponto: estes 4.000 acres 
(aproximadamente 1.618 hectares) de território autônomo, 
esta zona a defender (ZAD), tem existido por quase uma 
década, a despeito do Estado e do capitalismo. Governo 
nenhum poderia permitir que um lugar desses prospe-
rasse. Todos os territórios que são habitados por pes-
soas que conectam a lacuna entre sonho e ação precisam 
ser destruídos antes que a sua esperança comece a se 
espalhar. É por esse motivo que a maior operação policial 
francesa desde maio de 1968, ao custo de 400 mil euros 
diários, tem tentado nos desalojar com seus 2.500 guar-
das da força militar, seus veículos blindados (APCs), suas 
escavadeiras, suas balas de borracha, seus drones, suas 
200 câmeras e suas 11 mil granadas de choque e de gás 
lacrimogêneo disparadas desde o início da operação, às 
3:20 da manhã, do dia 9 de abril de 2018.

O Estado disse que estes seriam ‘despejos direcio-
nados’, afirmando a existência de 80 zadistas ‘radicais’ 
que seriam caçados e que os restantes, os ‘bons’ zadistas, 
teriam que se legalizar ou enfrentariam o mesmo destino. 
O bom zadista era uma caricatura do ‘agricultor neorrural’, 
retornando à terra; já o mau, um revolucionário ultravio- 
lento, que somente estava ali para causar problemas. Essa, 
 é claro, era uma visão fantasiosa criada para alimentar 
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a estratégia primária do Estado, a divisão desse movi-
mento popular diverso que foi capaz de derrotar três 
governos franceses diferentes e de obter a maior vitória 
política de toda a geração na França: l’abandon de l’aéro-
port de Notre-Dame-des-Landes.

A ZAD foi inicialmente estabelecida como forma de 
protesto contra a construção de um novo aeroporto para a 
cidade de Nantes, logo após uma carta de moradores distri-
buída num encontro sobre o clima em 2009, que convidava 
o povo a se firmar no território e nos prédios: “porque”, co- 
mo escreveram, “apenas um território habitado pode ser 
defendido”. Ao longo dos anos esse território destinado a 
um mega projeto de infraestrutura evoluiu até se tornar o 
maior laboratório do comum da Europa. Antes do Estado 
francês começar a demolir nossas casas, havia 70 espaços 
habitacionais diferentes e 300 habitantes se abrigavam 
nessa paisagem de florestas, campos e pantanais. Formas 
alternativas de se conviver com o outro, com outras espé-
cies e com o mundo são experimentadas 24 horas, 7 dias na 
semana. Desde fazer o nosso próprio pão até a criação de 
uma estação pirata de rádio, de criar jardins de ervas medi-
cinais a fazer camembert ‘rebelde’, de um estúdio de rap a 
uma oficina de produção de macarrão, de uma cervejaria 
artesanal a duas oficinas de serralheria, de um sistema 
comunal de justiça a uma biblioteca, e até mesmo um farol 
funcionando – a ZAD se tornou uma nova comuna do século 
XXI. Bagunçada e divertida, essa utopia lindamente imper-
feita de resistência contra a construção de um aeroporto 
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e seu mundo recebeu o apoio de movimentos populares 
radicalmente distintos, unindo dezenas de milhares de 
anarquistas e agricultores, sindicalistas e naturalistas, 
ambientalistas e estudantes, locais e revolucionários de 
todos os tipos. Mas tudo mudou em 17 de janeiro de 2018, 
quando o primeiro ministro francês apareceu na TV para 
cancelar o projeto do aeroporto e, na mesma frase, afirmou  
que a ZAD, a ‘zona ilegal’, seria despejada e que a lei e a 
ordem seriam retomadas.

Uma verdadeira cultura de resistência evoluiu em 
paralelo à ZAD ao longo dos anos. Não são muitas as pes-
soas que estão preparadas, física ou psicologicamente, 
para lutar nas barricadas, porém milhares estão de pron-
tidão para dar apoio material em todas as suas formas. 
De ajudar na criação de um jardim de ervas medicinais 
ao fornecimento de atendimentos gratuitos de acupuntu-
ristas para ativistas, da doação de janelas velhas para a 
construção de cabanas a ensinar as pessoas a encontrar 
cogumelos. Da doação de serviços gratuitos de impressão 
de flyers ao encanamento de novas habitações. De vez em 
quando uma cultura de resistência envolve belos gestos 
clandestinos de solidariedade. Após as manifestações 
antiaeroporto de 2014, em Nantes, alguns trabalhadores 
municipais admitiram não ter colocado muita argamassa 
nas calçadas que reconstruíram, “apenas no caso de...” 
disseram.

Todo movimento de sucesso, das Suffragettes à 
abolição da escravatura, tem uma cultura de resistência 
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bastante rica. Todo mundo é tão importante quanto seu 
próximo e igualmente heróicos e necessários como os sol-
dados – como diz um banner na ZAD: “Pas de barricadieres 
sans cuisiniers” (Não existem mulheres nas barricadas 
sem homens na cozinha).

Mas uma cultura de resistência não é apenas material. 
Ela também precisa prover apoio emocional e afetivo – e 
isso pode se dar por meio do compartilhamento de histórias. 
Precisamos de histórias que nos lembrem que a resistência 
nunca é fútil, que nós somos parte de um longo histórico 
de luta e que tudo aquilo que consideramos normal neste 
mundo foi conquistado com desobediência. Precisamos 
de histórias de vidas compartilhadas e interdependências 
que contrariem as histórias capitalistas que pensam a 
vida como um campo de batalha de competição desumana. 
Precisamos de histórias que surjam dos corpos daqueles 
dentre nós que vivem a luta diretamente, em vez de esperar 
que acadêmicos e jornalistas as contem, do conforto de 
suas mesas e da segurança distante da história.

Mas uma cultura de resistência também significa se 
abrir àqueles que podem ser diferentes, aos que podem 
não ter a mesma análise revolucionária que nós temos, 
os que alguns põem na caixa denominada ‘reformistas’. É 
disso que se trata a construção de uma estrutura, é como 
tecemos uma verdadeira ecologia da luta, e essa ecologia 
nos trouxe à vida na zona.

Havíamos ouvido as histórias vindas desse lugar, 
histórias que possuíam ressonâncias de muitas das lutas 
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territoriais históricas que haviam construído os hori-
zontes que os nossos movimentos almejavam. Ecos da 
Comuna de Paris de 1871, evocações dos caracóis zapa-
tistas de Chiapas. Nós tínhamos também amigos rebeldes 
que aqui viviam, mas o mais importante é que havia os 
fios entrelaçados de DNA essenciais a qualquer Ecologia 
da Luta: o sim e o não. Resistência e criação, lutar e cons-
truir ao mesmo tempo. Tínhamos visto tantas alternativas 
que recusavam o protesto e a política, tornando-se novas 
iniciativas, cooptadas pelo capitalismo. Tínhamos sofrido 
a perda de sentido de tantos movimentos de manifesta-
ção, porque eles não tinham exemplos materiais do futuro 
que queriam. Quando o sim e o não se separam, nós per-
demos nossa força, perdemos o que dá vida à rebelião, e 
rebelião à vida.

E agora que o ‘não’ contrário ao aeroporto venceu, o 
que acontece sem ele? Iremos nos tornar um novo vale do 
silício verde? Absolutamente não. O jeito de rejeitar isso é 
fortalecer as nossas ligações com outros movimentos e 
continuar a transformar esse lugar num poderoso pro-
vedor de base material que nutre (em todos os sentidos) 
movimentos revolucionários. Sem habitar um território, 
se formos novamente dispersos no país, nós não seremos 
nada. A ZAD sempre foi contra o aeroporto e seu mundo, 
nós ainda temos um mundo a ganhar, e muitos mundos a 
recusar e resistir. Mas nós também queremos permanecer 
aqui por conta de algo muito simples, nós nos apaixonamos 
profundamente. Nos apaixonamos pela terra (bocage), suas 
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histórias e todas as suas formas de vida, tanto humana 
quanto não.

O governo quer que os habitantes da ZAD se regu-
larizem um a um, que adentrem na estrutura da lei e da 
ordem. “Ecologia não é Anarquia”, o ministro da transi-
ção ecológica e da solidariedade, Nicola Hulot, declarou 
à imprensa após uma das negociações. Uma frase de 
efeito fácil para salientar esse processo de regulariza- 
ção, esse cassetete burocrático que cai sobre nós, e 
que, caso recusemos, significará que toda a zona será 
destruída por tanques e guardas da força militar. Mas 
sua afirmação demonstra sua ignorância quanto à 
história do pensamento ecológico, muitos dos primei-
ros teóricos foram anarquistas. Élisée Reclus, poeta e 
geógrafo de fama mundial que formulou a linda ideia 
de que os humanos são simplesmente a “natureza se 
tornando consciente de si”, lutou nas barricadas da 
Comuna de Paris de 1871. Peter Kropotkin, geógrafo 
do século XIX, passou muitos anos na prisão e em 
exílio por sua política, mas foi celebrado nos círculos 
científicos como um dos primeiros pensadores de que 
a evolução não é apenas uma guerra competitiva de 
‘garras e dentes vermelhos’, mas sim que envolve uma 
cooperação, que ele chamou de Ajuda Mútua. Dos anos 
1950 para frente, Murray Bookchin, filósofo político 
americano (agora melhor conhecido por sua influência 
na tentativa de construção de uma forma não estatal 
de Confederalismo Municipal pelos Curdos, situada 
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no território autônomo de Rojova – norte da Síria), uniu 
ecologia à anarquia com seu conceito de Ecologia Social. 
Os humanos dominam e destroem a natureza, porque 
nós dominamos a nós mesmos, ele alegou. Para evitar 
o colapso ecológico precisaríamos abandonar todas as 
hierarquias – o homem acima da mulher, o velho acima 
do novo, o branco acima do negro, o rico acima do pobre.

Quando verdadeiramente habitamos um lugar, 
torna-se óbvio que a vida não tem um centro de controle, 
não tem hierarquia, não tem chefes ou patrões, não 
tem governos ou presidentes. Toda forma de vida é uma 
forma de comuna auto-organizante – profundamente 
conectada e interdependente, sempre em mudança, 
sempre embutida e emaranhada – das células nos seus 
dedos aos vermes no seu jardim, das árvores na floresta 
de Rohanne às bactérias em seu intestino. Como diz o 
biólogo e teórico cultural Andreas Weber, todas as for-
mas de vida “estão continuamente mediando as relações 
entre si – relações que têm um lado material, mas que 
também sempre incorporam significados, uma noção de 
viver e de pertencer a um local”. Todas essas relações 
seguem um princípio maior: apenas o comportamento 
que permita a produtividade e a diversidade de todo o 
ecossistema a longo prazo irá sobreviver. Quanto mais 
observamos o mundo da vida em toda sua complexidade, 
mais seremos capazes de entender como nos tornamos 
‘comuneiros’, como verdadeiramente habitar e entender 
que a separação entre o indivíduo e o todo é uma ficção.
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Ser realmente livre não é ser um indivíduo capaz de 
operar livre de restrições, é estar conectado a relações 
benéficas com pessoas e habitats, relações que te alimen-
tem de forma material e psicológica. Sem uma ligação com 
sua comida, você morre de fome, sem uma ligação com 
amantes, você se entristece. Somos livres, porque somos 
conectados. Liberdade não é quebrar as nossas correntes, 
mas torná-las raízes e veias vivas que conectam, compar-
tilham, fluem juntas e nos permitem mudar e evoluir em 
comum. A luta na ZAD não é para trazer ‘lei e ordem’ de 
volta à zona, é uma batalha entre aqueles que compartilham 
mundos e a propriedade privada, do comum contra o 
capitalismo. Essa é uma batalha pelo futuro, uma que não 
podemos perder.

Traduzido do inglês por Frederico Ganz.
Publicado originalmente em francês: Lindgaard, Jade (coord.). 
Éloge des mauvaises herbes: Ce que nous devons à la ZAD, Paris: 
Editions Les Liens qui Libèrent, 2018.
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INTRODUÇÃO Resultados recentes da política habita-
cional brasileira reacenderam a questão da propriedade 
privada como solução universal. Tendo construído mais 
de quatro milhões de moradias, o Programa Minha Casa 
Minha Vida (MCMV) colaborou para inflacionar os preços 
da terra (Geraldo, 2014), enquanto paradoxalmente depen-
dia de preços baixos de terrenos para viabilizar projetos 
(Klintowitz, 2016). Os preços da terra impossibilitam viabili-
zar moradia em localizações centrais (Ferreira, 2012; Rol-
nik et. al, 2015), algo já antecipado quando o programa foi 
anunciado (Bonduki, 2009). Os empreendimentos ficaram 
mais afastados conforme o programa avançava (Krause  
et. al, 2013).

O aluguel social é uma das alternativas defendidas 
por setores progressistas para enfrentar a periferização e 
a perda do estoque habitacional para o mercado devido à 
possibilidade de venda das unidades. Quando a proprie- 
dade da moradia é pública, garante-se o estoque de habi-
tação e criam-se mecanismos de controle dos valores de 
aluguel1. O aluguel não traz dívidas ou juros para os bene-
ficiários, que pagam pela moradia como serviço.

Neste texto, situamos a experiência de uma organiza- 
ção da sociedade civil que busca promover moradias a 
baixo custo e responder aos desafios encontrados na pro-
dução de habitação social para venda e no gerenciamento 
do aluguel social pelo poder público. O Fundo Imobiliário 
Comunitário para Aluguel (FICA) faz isso sobre duas bases: 
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propriedade comunitária e aluguel social. Relatamos aqui 
esse caso, único no Brasil.

O ALUGUEL SOCIAL NA LITERATURA  
ACADÊMICA Há pouca análise acadêmica sobre 
projetos realizados de aluguel social no Brasil. Muitos 
estudos assumem a defesa dessa modalidade como prin-
cípio, servindo mais para fomentar sua existência do que 
propriamente para avaliá-la. O dossiê Política habitacional, 
regulação do solo e aluguel social no Brasil, editado por 
Baltrusis e Mourad em 2014, por exemplo, traz artigos que 
apresentam o quadro da moradia de aluguel no país (Pas-
ternak e Bogus, 2014), problematizam a ausência da polí-
tica em Salvador (Baltrusis e Mourad, 2014), trazem dados 
sobre habitação e inquilinato em Curitiba, denunciando 
a ausência da locação social (Moreira, 2014), apontam a 
necessidade do aluguel social em Belém e a existência de 
imóveis que poderiam ser utilizados para essa finalidade 
(Mercês et al, 2014), mas apenas um artigo relata uma 
experiência já realizada, em São Paulo (D´Ottaviano, 2014).

Outra recorrência é a menção a experiências inter-
nacionais. Santos et al (2016) tomam como referência a 
experiência francesa para apontar sua ausência no Rio 
de Janeiro. Balbim (2015) traz exemplos de França e Itália 
para mostrar a viabilidade do aluguel social, na defesa 
de um programa nacional proposto pelo Ministério das 
Cidades, em 2009, que não chegou a ser regulamentado. 
Paolinelli (2017) evoca exemplos internacionais, mas 
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quando foca em Belo Horizonte aponta para expectativas 
e possibilidades.

O terceiro ponto em comum nos estudos é a menção 
à única experiência brasileira em curso até agora, no mu- 
nicípio de São Paulo, que possui um heroico programa 
mantido mais pela garra de funcionários do que por opção 
política da Prefeitura.

Analisar a experiência paulistana nos coloca frente 
a um panorama complexo. Até 2019, existem seis projetos 
realizados: Parque do Gato (486 unidades, entregue em 
2004), Olarias (137 unidades, 2004), Vila dos Idosos (145 
unidades, 2007), Asdrubal do Nascimento (40 unidades, 
2009), Senador Feijó (45 unidades, 2009), Palacete dos 
Artistas (50 unidades, 2014).

Poucos trabalhos avaliam esses empreendimen-
tos com fontes empíricas. Em 2005, o BID fez relatório 
avaliativo sobre os dois primeiros projetos. O estudo 
focou nos problemas de gestão dos empreendimentos 
e nas taxas de inadimplência. Em 2008, a Sehab e a 
Cohab fizeram nova avaliação, incorporando o terceiro 
projeto, a Vila dos Idosos, avaliando inadimplência, 
gestão condominial e os esforços do serviço social 
(Gatti, 2015). Alves de Deus (2010) analisa os dados 
dessa pesquisa, em relação à Vila dos Idosos. Kohara 
et. al. (2012) realizaram pesquisa qualitativa com 20 
moradores, 5 lideranças de movimentos e 3 gestores 
públicos. Em 2012, a Prefeitura fez nova avaliação dos 
empreendimentos (Gatti, 2015). Gatti (2015) mobilizou 
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as análises de 2005 e 2008 da Prefeitura e realizou 
visitas ao Parque do Gato e à Vila dos Idosos, onde fez 
entrevistas. Andrade (2016) usou os dados da Prefeitura 
e complementou-os com entrevistas com moradores.

Essas avaliações retratam uma situação complexa. 
No polo positivo, os empreendimentos feitos para idosos 
apresentam bom funcionamento, baixa inadimplência, 
pouca informalidade na ocupação e boa manutenção dos 
conjuntos, obtida pelo esforço e organização dos morado-
res, sempre mulheres idosas: Olga, Neide, Dóris (Vila dos 
Idosos), Maitê, Valéria (Palacete dos Artistas). Para idosos 
a solução de aluguel é considerada definitiva, diferente-
mente dos jovens (Kohara et. al. 2012). No polo negativo, 
os empreendimentos Olarias e Parque do Gato, com ina-
dimplência alta e crescente, repasses informais de unida-
des, problemas de gestão condominial e manutenção.

Em síntese, a literatura deposita enormes expecta- 
tivas na modalidade, amparada em exemplos interna-
cionais. Constata a escassez de experiências locais e 
propostas não implementadas. São Paulo é a exceção, 
relativamente pouco avaliada. O programa funciona bem 
para idosos e com problemas para os demais grupos.

ENCARANDO PROBLEMAS DE FRENTE 
Embora as políticas de aluguel social sejam essenciais, 
defendê-las de forma genérica não é suficiente. É preciso 
encarar de frente os pontos problemáticos, sem minimizá- 
-los, e propor soluções para os detalhes. Fazer isso não 



221

Pr
op

ri
ed

ad
e 

co
m

un
itá

ri
a 

e 
al

ug
ue

l s
oc

ia
l p

el
a 

so
ci

ed
ad

e 
ci

vi
l: 

o 
ca

so
 d

o 
Fu

nd
o 

FI
CA

, S
ão

 P
au

lo

é jogar contra, ao contrário, contribui para o aperfeiçoa-
mento e proliferação de experiências.

Um dos principais desafios em São Paulo é a inadim-
plência. A própria emissão dos boletos de cobrança pela 
prefeitura é difícil. Há dificuldades em fazer os boletos  
chegarem às mãos dos moradores, monitorar pagamen-
tos, receber boletos atrasados, cobrar multas. Mesmo 
superados esses desafios existe a questão maior: o que 
fazer com os inadimplentes? Nas locações privadas con-
torna-se o risco com fiadores, seguro-fiança, depósitos-
-caução. No limite existe o despejo judicial. Nos aluguéis 
informais, como em cortiços, o risco dos proprietários é 
monetarizado, transformando-se em valores extorsivos.

Algo trivial para entes privados torna-se problemático 
para o poder público. Pela Constituição, o Estado brasilei- 
ro deve garantir moradia, e não privar pessoas de teto. 
Inquilinos inadimplentes podem invocar esse direito, mobi-
lizar apoio de defensoria pública ou assessorias técnicas 
para evitar despejos. Isso significa desgaste político para 
os gestores públicos, normalmente avessos ao risco. Em 
eventual despejo, a prefeitura precisaria prover alguma 
moradia substituta em albergue, pensão, auxílio aluguel. 
Isso pode custar mais do que manter um morador inadim-
plente. Não por acaso, em 15 anos de programa em São 
Paulo não houve despejo por falta de pagamento. Isso faz 
muito sentido pelo lado do bem estar e estabilidade das 
famílias, mas é enorme desafio para a saúde financeira e 
administrativa da política.
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A inadimplência tende a ser epidêmica: se um mora-
dor não paga o aluguel e não ocorre um despejo, aumen-
tam as chances de seu vizinho parar de pagar, pela per 
cepção de que não há riscos em suspender pagamentos. 
Há efeito bola de neve: em São Paulo a inadimplência sobe 
rapidamente e baixa com muita dificuldade, mesmo com 
trabalho social intenso.

Paradoxalmente, a inadimplência gera direitos de 
propriedade. Um morador que não paga o aluguel de imó-
vel público por cinco anos sem oposição do Estado pode 
adquirir direitos a uma Concessão Especial de Uso para 
Fins de Moradia. O imóvel pode ser, na prática, privatizado. 
Não há situação fácil: cobrar os inadimplentes traz con-
sequências financeiras, administrativas e políticas; não 
cobrar também. Não podemos assumir que moradores 
pagarão aluguéis de bom grado por compreenderem ser 
importante. A população tem demandas urgentes e, se 
percebe que a inadimplência não traz riscos de despejo, 
há grande probabilidade de fazê-lo.

Há outras questões menores: como realizar serviços 
de manutenção, como trocas de lâmpadas, consertos de 
elevadores, serviços de jardinagem? Como envolver os 
condôminos na gestão dos empreendimentos, otimizando 
o desembolso de recursos? Como calcular o valor dos alu-
guéis? Esses pontos podem ser resolvidos, mas o esforço e 
o pessoal mobilizado são grandes.

Atores políticos fazem cálculos de risco para orientar 
suas ações. Prevalece a percepção de altos riscos relacio-

-
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nados a um programa de locação social. Entregar proprie-
dade é mais popular do que entregar contratos de aluguel. 
Isso ajuda a explicar porque São Paulo segue há 15 anos 
como único exemplo, mesmo despertando a atenção de 
prefeituras progressistas, ativistas e pesquisadores.

O debate não vem avançando muito. De um lado ativis-
tas e pesquisadores defendendo as políticas baseadas em 
aluguel. De outro gestores públicos que podem defender a 
modalidade na teoria, mas não aderem na prática.

Em meio a essas discussões, a Associação para a 
Propriedade Comunitária (chamada também de FICA, 
Fundo Imobiliário Comunitário para Aluguel), um grupo 
multidisciplinar formado em São Paulo em 2015, colocou 
em curso uma experiência alternativa, destinada a enfren-
tar a problemática do aluguel social a partir da perspec-
tiva da sociedade civil.

Não é algo novo no mundo. Associações, fundações, 
non-profits, cooperativas são estruturantes das experiên-
cias internacionais mencionadas nas pesquisas brasileiras, 
como na França (Balbim, 2015; Santos et al, 2016), Itália 
(Balbim, 2015) e África do Sul (Moretti et. al, 2016). Em 
geral a moradia promovida pelo terceiro setor antecedeu 
as políticas públicas, com uma produção de forma incre-
mental de experiências, conhecimento técnico e resultados 
positivos, constituindo-se aos poucos como interlocutor 
confiável do Estado. O Estado não agiu como criador desse 
sujeito social, mesmo sendo elemento fundamental para 
sua consolidação e crescimento. A literatura no Brasil 
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reconhece a relevância do terceiro setor nessas políticas, 
mas ao propor medidas propõe uma agenda essencial-
mente governamental.

UM ESTUDO DE CASO: A EXPERIÊNCIA FICA 
No início de 2015, um grupo uniu-se para pensar questões 
relacionadas à propriedade não especulativa, promovida 
pela Associação lanchonete.org2, plataforma cultural 
criada para efetivar um projeto cultural sem efeitos gen-
trificadores. O grupo começou também a pensar em como 
garantir propriedade imobiliária não especulativa para a 
moradia – foi o começo do FICA.

Dentro do projeto da lanchonete.org, foram feitos 
encontros com a participação de convidados que cozinha- 
vam, e os convidados contribuíam de forma voluntária 
para o projeto. As doações em dinheiro mostraram que 
havia mais do que ideias e intenções, colocava-se em 
curso um processo real. Esses encontros foram funda-
mentais para a construção de um grupo de colabora-
dores de diversas qualificações: arquitetos, sociólogos, 
artistas, economistas, advogados, historiadores.

O lanchonete.org, por fim, adquiriu uma lanchonete 
no centro de São Paulo, salvaguardando o espaço de um 
processo de especulação – o proprietário da lanchonete 
continuou no lugar em que estava, mas pagando um alu-
guel acessível. O FICA ganhou autonomia e se estabeleceu 
como grupo independente, com o intuito de comprar imó-
veis para a moradia de baixa renda.
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Desde o início era clara a necessidade da criação de 
uma instituição, pois não seria possível guardar de forma 
privada o dinheiro doado. Dentre os primeiros apoiado-
res, estavam advogadas de um escritório especializado 
em direito público, que elaboraram pro-bono uma propos- 
ta para a criação de uma instituição, dando os primeiros 
passos para a formalização do FICA.

Primeiros passos: burocracias para começar  
Na ordem jurídica brasileira havia duas alternativas: 
criar uma associação ou uma fundação. O modelo de 
uma fundação seria o mais apropriado para a gestão de 
patrimônio, mas criar uma fundação pressupunha uma 
estrutura administrativa complexa e cara. A sugestão foi 
a de iniciar como uma associação – modelo de funciona-
mento muito mais leve – e, posteriormente, se oportuno, 
tornar-se uma fundação.

Sem recursos expressivos ou um grande doador, a 
Associação pela Propriedade Comunitária foi concebida 
com um funcionamento enxuto, respeitando o marco 
regulatório do terceiro setor, instituído naquele ano. 
Baseia-se em uma diretoria mínima (presidente, vice-
-presidente, diretor financeiro e dois diretores suplen-
tes) nomeada por uma assembleia geral que se reúne de 
forma ordinária uma vez por ano. A diretoria tem man-
dato de três anos. Não foram propostos pelo estatuto 
conselhos consultivos, administrativos ou deliberativos3.

Em setembro de 2015, o estatuto foi finalizado e em 
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5 de outubro daquele ano ocorreu a reunião de fundação 
oficial da instituição e a posse de uma primeira diretoria, os 
responsáveis civis pela entidade.4 Os passos seguintes foram 
mais demorados do que imaginado: levou-se quase um ano 
para registrar a associação, adquirir um CNPJ, e abrir uma 
conta bancária. Isso se deveu à inexperiência do grupo e do 
contador contratado, que não tinha especialidade em tercei- 
ro setor, e não conhecia os passos necessários.

Ao mesmo tempo, foram feitas discussões sobre a 
marca. O nome oficial era muito técnico e o grupo precisava 
de um nome fantasia mais conciso. Um publicitário sugeriu 
o nome final, a sigla FICA para Fundo Imobiliário Comunitá-
rio para Aluguel.

Em meados de 2016, saiu a autorização oficial para fun-
cionar e uma conta bancária para receber doações. No início 
de 2017, ficaram prontos um site (www.fundofica.org) e uma 
campanha de crowdfunding. O FICA podia ir para a rua.

Segundo passo: começo do trabalho em campo  
O trabalho inicial foi feito de forma voluntária, em um pacto 
de que não haveria deadlines, metas e prazos apertados. 
O projeto já estava em curso, mas levaria o tempo neces-
sário até a aquisição de um primeiro imóvel. A ideia é que 
isso aconteceria em cinco anos, e adquiriria escala com o 
tempo. Mas a velocidade do processo surpreendeu.

Durante o percurso, surgiram doações de peso – a 
mais importante delas vinda de um casal de apoiadores:  
a oferta de aquisição de um imóvel para ser utilizado pelo 
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FICA como experiência, em regime de comodato, por 
oito anos. Ao final desse período, os doadores avaliarão 
o projeto: se o FICA amadurecer, poderá ser feita uma 
doação definitiva.

O primeiro apartamento foi adquirido no mercado em 
julho de 2017, por R$162.000, doados pelos apoiadores. 
Trata-se de uma kitinete de 47 m2, desocupada havia 10 
anos e em inventário e, por isso, em mau estado. Foi cons-
tituído um grupo de trabalho dentre os associados para 
fazer um projeto coletivo de reforma do apartamento.

A existência do primeiro apartamento deu visibilida- 
de fundamental para o projeto: possíveis apoiadores 
puderam conhecê-lo e perceber que era mais do que 
uma ideia abstrata. Foram realizadas reuniões no apar-
tamento, a imprensa foi convidada5. Com isso, o grupo de 
apoiadores foi aumentando – atualmente são cerca de 80 
contribuintes regulares.

De outubro a dezembro de 2017, ocorreu em São 
Paulo a XI Bienal de Arquitetura, e o Apartamento do 
FICA foi aberto à visitação com detalhes sobre o funcio-
namento do projeto. Em dezembro de 2017, o FICA foi 
chamado para um debate público sobre locação social, 
compartilhando a mesa de debates com um vereador, o 
então secretário municipal de habitação e um empresá-
rio: os associados perceberam, então, que estavam sendo 
levados a sério6.
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Terceiro passo: ocupar o primeiro apartamento
De posse do primeiro apartamento, iniciaram-se discus-
sões sobre como ocupá-lo. Eram necessários critérios, 
afastando suspeitas de arbítrio ou favorecimentos. Mas o 
processo deveria ser cuidadoso, pois com apenas um apar-
tamento o custo de errar seria muito alto para o projeto.

Era consenso que o FICA não tem vocação de ocupar 
o lugar do Estado, ou seja, não poderia subsidiar seus 
moradores nos custos regulares da moradia. Em reuniões 
e finalmente em uma assembleia geral de associados foi 
decidido o valor a ser cobrado, considerado como o ‘valor 
de custo’ do primeiro apartamento: além do condomínio 
(R$310, IPTU isento), teria as seguintes componentes: 
R$100 de taxa de desgaste do apartamento, para fazer 
frente a eventuais quebras e consertos; R$100 para aju-
dar a custear a Associação, tendo em vista a sua susten-
tabilidade a médio prazo; R$100 como contribuição para o 
fundo, ajudando na compra de novos apartamentos; R$20 
de seguro do imóvel, contra desastres externos. O total 
atingido foi de R$630 mensais.

O valor de R$630 desapontou alguns integrantes 
do grupo, que tinham como base de comparação o valor 
cobrado pelos projetos de locação social da Prefeitura, 
de até R$300. Por outro lado, ajudou a precisar o público-
-alvo. Sem subsídios públicos, a proposta não é substituir 
o Estado. Não adiantaria selecionar moradores em alta 
precariedade, que requerem políticas públicas estrutura-
das que o FICA não pode atender. Percebeu-se que o FICA 
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teria condições de atender uma família inserida no mundo 
do trabalho, mas que não tivesse renda suficiente para 
morar em boas condições em lugar central. Uma família 
com renda de dois salários mínimos utilizaria menos de 
30% de sua renda com despesas de moradia, parâmetro 
internacionalmente considerado adequado.

Outros critérios além da renda eram necessários. 
Uma associada, Tania Christopoulos, realizou um workshop 
no apartamento do FICA, em novembro de 2017, aplicando 
metodologia intitulada ‘personificação’. Trata-se da cons-
trução progressiva de uma personagem, em grupos, a par-
tir de perguntas sobre como essa personagem apreende o 
mundo, seus desejos, temores, vivências. Em uma interes-
sante convergência, foram aparecendo os critérios: família 
chefiada por uma mulher; qualquer composição familiar 
pode ser aceita; deve existir uma criança no domicílio; a 
chefe da família deve trabalhar na região central.

O maior dilema referia-se ao local de origem da mora-
dora. Para alguns ela deveria viver na periferia, a mudança 
para o Centro, evitando longas horas de deslocamento. 
Para outros, deveria já morar no Centro, mas ameaçada 
por altos valores de aluguel ou despejo, evitando gentri-
ficação e preservando laços de vizinhança. Com apenas 
um apartamento, a escolha não era simples. A solução de 
compromisso para os critérios foi debatida em assembleia 
em dezembro de 2017: uma moradora que já tivesse vivido 
no centro e também em bairros distantes, que poderia por-
tanto narrar as distintas experiências.
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Definidos os critérios, era necessário construir um pro-
cesso de seleção. Fomos desaconselhados a fazer uma cha-
mada pública via redes sociais. A chamada aberta resultaria 
possivelmente em uma grande quantidade de candidatos, e 
frustraríamos todos, exceto a selecionada. A reação dos não 
selecionados poderia até causar riscos para a imagem do 
projeto. A solução proposta foi a de fazer uma seleção indi-
reta, por meio de redes e entidades de confiança do FICA.

Em assembleia geral, em outubro de 2018, foi definido  
o processo de seleção, consolidando os critérios e o proces- 
so de indicação por entidades. Foi feita uma primeira lista 
de entidades a serem envolvidas e escolhido um grupo de 
associados que coordenaria o processo7. Um formulário 
de inscrição foi construído, incluindo dados mais técnicos, 
como renda familiar, composição familiar, endereço atual, 
até de costumes, como locais do centro em que costuma ir  
e por que gostaria de morar no centro.

A expectativa era receber 3 nomes por entidade, 
construindo uma lista de 30 nomes. Uma comissão com a 
presença de colaboradores de fora do FICA reduziria essa 
lista a dez nomes, que seriam entrevistados, com o apoio de 
profissionais como psicóloga e assistente social.

A resposta das entidades foi mais fraca do que ima-
ginado. As entidades acionadas trabalhavam com famílias 
que recebiam menos de dois salários mínimos, ou que já 
estavam na fila para receber um apartamento por meio dos 
movimentos de ocupação, por exemplo. Outras entidades 
pré-selecionaram uma candidata e indicaram apenas uma 
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família, seja porque não queriam indicar outras famílias ou 
para evitar expectativas frustradas. Nesse proces- 
so, entendeu-se que é preciso construir mecanismos que  
conectem melhor o FICA com as potenciais moradoras, 
encontrando e estreitando laços com entidades que te- 
nham acesso ao perfil de famílias que o FICA busca. No 
final, apesar de não ter recebido tantas candidatas quanto 
se esperava, a experiência foi positiva: houve duas roda-
das de chamadas com as entidades, 12 formulários rece-
bidos e 6 entrevistas realizadas. O perfil das entrevistadas 
variou entre mulheres casadas com filhos/as, mulheres 
solteiras com filhos/as, casais homoafetivos com filhas, 
e uma candidata com emprego fixo, mas saindo de uma 
situação de rua.

As entrevistas foram realizadas em maio de 2019, com 
apoio de uma assistente social, uma psicóloga e uma repre-
sentante do FICA, no próprio apartamento. As conversas 
giraram em torno das vidas pessoais e profissionais das 
candidatas, expectativas em relação ao futuro, do porquê o 
apartamento seria importante em sua atual fase de vida. O 
grupo classificou as entrevistadas em ordem de prioridade, 
e a primeira da lista foi chamada. A família selecionada 
responde às principais características previstas: tem filhos, 
trabalha no centro, possui renda de pouco mais do que 
dois salários mínimos. Um dos critérios não foi preenchido 
– aliás, por nenhuma das selecionadas para as entrevistas, 
o de ter experiência de moradia na periferia. A candidata 
selecionada chegou a São Paulo do Nordeste ainda criança 
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e sempre morou no Centro, onde construiu toda sua vida: foi 
onde estudou, onde conheceu o marido, onde os filhos nasce-
ram e estudam. Em junho de 2019, foi elaborado o contrato 
de aluguel e a mudança aconteceu em julho.

Próximos passos: desdobramentos da função do FICA
A abordagem pragmática e incremental adotada pelo FICA 
vem trazendo um conjunto de desdobramentos. O processo 
de aquisição de propriedade por meio de crowdfunding 
está dando resultados, e em julho de 2019 o FICA tinha em 
caixa R$130.000, valor suficiente para iniciar a busca de 
um segundo imóvel. O grupo vem sendo reconhecido pelo 
acúmulo de conhecimento sobre modelos alternativos de 
propriedade, e realizou um curso sobre essa temática no 
segundo semestre de 2018.8 Foi possível dar início à profis-
sionalização da equipe, algo que é almejado desde a criação 
da instituição.

Em 2019, o FICA participará da Bienal de Arquitetura 
de Chicago, com uma instalação que reproduz a planta do 
primeiro apartamento com uma campanha sob o mote “What 
does an ethical landlord look like?” (O que é um proprietário 
ético?). Em parceria com um escritório de advocacia, fez uma 
proposta para a mobilização de patrimônio público tombado 
para moradia em aluguel social na Vila Itororó, espaço emble- 
mático no centro de São Paulo. Vem buscando soluções para 
intervir em cortiços, moradias tradicionais de aluguel em 
que os altos valores pagos pelos inquilinos acabam alimen-
tando a precariedade e violação de direitos.
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O FICA vem também problematizando a ideia de pro-
priedade privada relacionada a usos agrícolas, pensando 
sobre a aplicação de instrumentos que viabilizam a sepa-
ração entre o direito de propriedade e o direito de uso e 
que tipo de contratos podem ser pensados para viabilizar e 
perenizar os usos responsáveis da terra agrícola.9

CONSIDERAÇÕES FINAIS A promoção de políti-
cas alternativas à propriedade privada no Brasil oferece 
pouco material empírico até o momento. Uma das princi-
pais apostas é a locação social mediante a constituição 
de um parque público de moradia gerido pelo Estado. A 
única experiência significativa, a de São Paulo, mostra um 
conjunto de desafios de difícil enfrentamento, mas também 
algumas conquistas importantes.

O FICA, pequena iniciativa de construção de um 
fundo de propriedade promovido pela sociedade civil 
para aluguel social, permite olhar para essa problemá- 
tica a partir de outro ponto de vista. Experiência em 
pequena escala, que precisa construir suas próprias 
soluções sem muitos paralelos, é um laboratório interes- 
sante para pensar nas minúcias do funcionamento dos 
regimes de locação social. Como operar dentro dos mar- 
cos normativos nacionais, combinando instrumentos 
existentes? Qual o valor de um aluguel justo? Que tipo de 
contrato firmar? Como lidar com a inadimplência? Como 
compartilhar responsabilidades pela manutenção das 
moradias? Quais os critérios de seleção de moradores? 
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Quais as responsabilidade e potencialidades de agentes 
extragovernamentais, quais seus limites de atuação? 
Essas perguntas vêm permitindo movimentar o debate 
sobre o aluguel social, com o reenquadramento e a 
reformulação de antigos desafios.

É sempre arriscado fazer a história do presente e 
problematizar uma experiência em curso aqui e agora. 
São muitos os pontos em aberto e outros tantos vão se 
apresentar conforme o projeto cresce e se enraíza. Não 
são possíveis respostas definitivas em um experimento 
tão recente e em escala tão reduzida. Aqui fizemos uma 
necessária sistematização da experiência e de suas 
apostas, compartilhando aprendizados e esperanças.
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A ocupação Manoel Congo, nesses tempos tão áridos, tem 
sido vista como uma experiência que deu certo, “um raro 
final feliz”, como apontou o Jornal O Globo após noticiar 
como catástrofe a implosão do edifício ocupado em São 
Paulo. Contudo, é necessário contextualizar, pois nós 
não gostaríamos de ser reconhecidos assim, não é nosso 
propósito juntar quarenta e duas famílias e construir 
uma comunidade alternativa em algum lugar. A proposta 
do Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM), do 
qual faço parte, é de enfrentamento ao modo capitalista 
de produzir desigualdade, seja no campo, seja na cidade. 
Somos contra a transformação da cidade em um negócio. 
Os pobres, sejam pretos, sejam brancos, são todos enxo-
tados dos lugares onde a valorização chega pelos recur-
sos públicos, porque a terra, por si só, não tem valor. O 
valor que lhe é conferido vem do orçamento público por 
meio dos investimentos que são feitos em um certo local. 
São os ônibus que passam, a água, a luz, a vizinhança, 
tudo o que chega e confere valor; e esse valor é sempre 
apropriado pela mesma classe de pessoas, nunca volta 
em benefício dos que, não raras as vezes, são jogados 
para bem longe dos lugares onde têm minimamente a pos-
sibilidade de vender a sua força de trabalho.

Tudo que é necessário à vida digna e plena do ser 
humano nesse território chamado cidade foi transformado 
em mercadoria e, embora a gente tenha lutado muito para 
colocar na Constituição de 1988 alguns direitos sociais 
como obrigação do Estado, esses direitos ou são ignorados 
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ou são mercantilizados. Por um lado, quanto maior a 
demanda, mais caro o bem. Quanto mais pedimos por 
água, mais a água fica cara; quanto mais pedimos por 
casa, mais a casa fica cara; quanto mais achamos impor-
tante a universalização do acesso à educação pública de 
qualidade, mais ela é combatida, precarizada, mais univer- 
sidades são fechadas, mais o ensino fundamental e médio 
nas escolas é sucateado. Por outro lado, tudo vira negócio.  
Se tem gente morrendo, enterrar gente vira um grande 
negócio; se tem vontade de matar, se a barbárie está insta-
lada, vender arma vira um grande negócio; se tem muitos 
dependentes químicos, vender droga vira um grande negó- 
cio. Como se houvesse uma mão invisível que transfomasse 
tudo em mercadoria e, como sempre ouvimos que neces-
sitamos das mercadorias, entende-se que, nessa lógica, a 
moradia é instituída pelo capital como uma mercadoria, e a 
terra, que precisa existir para que se instale a moradia, é 
a mercadoria original, a mais controlada. Desse modo, não 
adiantam incontáveis leis de ocupação e de uso do solo, 
a função social da propriedade na Constituição, institu-
tos de regulação da especulação imobiliária como o IPTU 
progressivo. Não adianta fazermos tudo o que fizemos nas 
últimas décadas – que os advogados chamam de direito 
positivo, aquilo que temos colocado na lei para garantir, 
universalizar ou minimamente democratizar o acesso a 
bens e serviços, ao desenvolvimento da vida – pois nada 
disso tem surtido efeito. É ineficiente a lei que nos protege, 
mas é muito eficiente a lei que nos exclui, que nos violenta, 
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essa é muito eficiente, porque para isso existe uma coisa 
chamada política de segurança pública.

Quando nós escolhemos o lugar para ocupar em 2007, 
já vínhamos de toda uma trajetória de luta e de enfrenta-
mento com a cidade-negócio, com o modo capitalista de 
usurpar os nossos direitos na cidade. Já fizemos aquilo 
para contestar, escolhemos o centro para isso, já tínhamos 
ocupado esses lugares. Mas a maioria dos lugares que 
os movimentos organizados ocupam são vazios, situados 
em lugares com pouco valor urbano, que têm pouca ou 
nenhuma infraestrutura. Nós estávamos no ano da Confe-
rência Nacional das Cidades, 2007.

Não sei se todos sabem, mas com o advento da eleição 
do Luiz Inácio a gente construiu o Ministério das Cidades 
para coordenar as ações sobre o urbano, para fazer a 
interface entre os diversos serviços e equipamentos públi-
cos que democratizassem o acesso à cidade. O Ministério 
das Cidades se constituiu em quatro ou cinco secretarias 
dos serviços mais impactantes do urbano: Secretaria de 
Mobilidade, Secretaria de Programas Urbanos, Secretaria 
de Habitação. Essas secretarias todas eram coordenadas 
por uma secretaria executiva que por sua vez, obrigatoria-
mente, tinha que ouvir um conselho nacional das cidades  
que era eleito a partir das conferências municipais. Assim, 
havia conferência municipal, conferência estadual e confe- 
rência nacional. Essa é a proposta de cogestão da cidade. 
Nós, aqueles que constroem a cidade e realizam seus 
sonhos e choros no dia a dia, assim como também os 
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empresários, que usufruem e lucram com as cidades, 
estávamos todos sentados no conselho das cidades, 
sentados num conselho junto com o governo para dis-
cutir um conjunto de recursos e intervenções no Brasil. 
Esse era o grande sonho. Não era o sonho final, porque 
no sonho final não tinha o segmento empresarial, mas já 
foi um sonho conciliatório, porque o governo disse ser 
impossível fazer um conselho no qual estivessem só os 
movimentos populares e sindicais, pois o governo não 
tinha governabilidade para isso.

Governabilidade – palavra bonita que nós ouvimos 
durante 12 anos e sufocamos os nossos sonhos para 
atender essa palavra. E então nós, já de início, concedemos 
na formação do conselho. Formamos o conselho da con-
ciliação, instalamos o Ministério das Cidades em 2004, e 
em 2005 nós perdemos o Ministério das Cidades. Ele foi 
para o Partido Progressista quando Olívio Dutra foi exo-
nerado em 2005. E nós sabíamos que era o fim de quase 
três décadas de reflexão, sofrimento e ação. Pensadores 
e sofredores contra a negação da cidade, a academia que 
nos ajudava a refletir e nós que agíamos e alimentávamos 
no cotidiano a academia, os teóricos e as ONGs, fomos der-
rotados em 2005. Pouca gente nesse país ficou sabendo 
da nossa derrota, porque alardear aquela derrota seria 
arranhar a governabilidade. Pela tal governabilidade 
assumimos aquela derrota e ficamos calados. E, ao ficar-
mos calados, ficamos reféns daquilo que era possível num 
Estado burguês com hegemonia do capital; reféns daquilo 
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que era possível, da migalha que pudesse cair debaixo 
da mesa na época da fartura. Era uma fartura, pouco se 
falava de crise como se fala hoje: “crise internacional disso, 
crise internacional daquilo”.

Naquela época era permitido que migalhas caíssem 
para nós. E eu estou lembrando dessa coisa toda para dizer 
que pode não ter sido por acaso nada do que a gente passou 
de 2007 até hoje, numa ocupação urbana, para que a gente 
hoje, depois de quase onze anos, chegasse a ter 97% de obra 
executada. Nada disso que eu vou dizer para vocês aconte-
ceu por acaso. Nenhuma derrota que estamos sofrendo hoje 
é por acaso e nem é unilateral. Não existe um único culpado, 
um único lado responsável por isso. Eu gosto de assumir 
a parte que me cabe, a responsabilidade de classe quando 
nos omitimos, quando negociamos em nome de manter a 
governabilidade, mas sempre lembrando que há princípios 
e premissas que são inegociáveis. Ainda que tenhamos ade-
rido à tal governabilidade, não posso apoiar a negociação 
de algumas coisas que comprometem a minha estratégia 
no futuro, que comprometem a estratégia no horizonte. Nós 
avançamos na construção do Estatuto da Cidade na década 
de 1990, construímos e colhemos mais de um milhão de 
assinaturas para constituição de um fundo com o sistema 
nacional de habitação de interesse social. Foram conquistas 
que não envolveram só um dia, mas sim mais de um milhão 
de pessoas diretamente e muitas outras indiretamente. E 
quando a gente joga fora uma conquista por conta da gover-
nabilidade, institui o arremedo e fica calado, não dá...
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E aí quando se fala do Minha Casa Minha Vida, eu 
retomo o que tem a ver com a Manoel Congo. Em 2007, 
aquela ocupação ocorreu, porque o Rio de Janeiro se 
recusou a participar da Conferência das Cidades. Nós 
participamos da primeira e da segunda conferências, na 
terceira conferência, em 2007, nós dissemos que não 
iríamos participar. Até hoje não tivemos uma prestação de 
contas do governo federal para nos dizer porque é que as 
deliberações da primeira conferência foram e ainda são 
negligenciadas. Para que iríamos lá para a terceira? Para 
andar de avião, para ganhar diária, para ganhar tapinhas 
nas costas, para dizer que o governo é nosso, que agora 
somos amigos do rei? Não é a classe trabalhadora que 
está incluída, são os conselheiros que estão incluídos. O 
lugar de conforto é dos conselheiros, que são represen-
tantes de um segmento e têm que representá-lo. Eu só 
serei incluída quando a minha classe ou minha categoria 
estiver incluída. Em 2007, quando decidimos não participar  
da conferência, decidimos que não iríamos permitir que 
nossa participação fosse dada como uma omissão na 
construção da política urbana, porque seria isso que iriam 
fazer; dizer que no Rio de Janeiro tinham jogado o chapéu, 
não queriam mais fazer a luta pela reforma urbana, porque 
a construção do sistema nacional do desenvolvimento 
urbano passava pelas conferências. Nós não fomos para 
a conferência como participantes e delegados, mas fomos 
como ocupantes e despejados da ocupação Manoel Congo, 
na Rua Senador Dantas, onde funcionava, décadas atrás, 
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o Cine Vitória, que foi muito importante para cultura do 
Brasil e estava abandonado há quase duas décadas. Então 
nós decidimos que nós iríamos ocupar, na véspera da 
conferência, no Dia Internacional de Luta pelo Habitat, 
numa época na qual todos os segmentos da luta popular 
pela reforma urbana se mobilizam, a nossa ação seria uma 
ocupação e não a ida para a conferência.

Ocupamos o Cine Vitória, no dia 1º de outubro de 
2007; fomos despejados no dia 2 de outubro de 2007. Ocu-
pamos em seguida um outro espaço que era do governo 
do estado, destinado à polícia civil; fomos despejados e 
ficamos acampados na rua. Recebemos guarida de compa-
nheiros e companheiras de uma outra ocupação e ficamos 
lá até o dia 28 de outubro, dia em que planejamos ocupar 
o local onde hoje é a ocupação Manoel Congo. Mas desde 
2006, quando deliberamos numa reunião estadual nossa, 
começamos a preparar a ocupação, porque para nós 
‘ocupar’ não é só cortar um cadeado; ocupar é conseguir 
fazer um pacto com as pessoas que vão compartilhar com 
você um mesmo espaço; é manter a ocupação, resistir. E 
isso não é coisa que você faz juntando as pessoas em 5 
minutos. Tem muita gente que gostaria de ocupar e que se 
você chamar vem em 5 minutos. Quem não quer um lugar 
quentinho para descansar sua cabeça? Mas a gente não 
acha que tem o direito de desmoralizar um instrumento 
tão odiado pelo capital e por isso mesmo tão importante 
pra luta da classe trabalhadora. Questionar a sacralidade 
da propriedade privada é fundamental para nós que não 
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somos amantes do capitalismo. Mas isso não pode ser 
um ato isolado, não pode ser uma ação voluntária de uma 
hora para outra, isso precisa ser organizado. Reservamos 
um tempo para pensar os cenários possíveis que poderiam 
ocorrer, para termos o máximo de precaução, nos prepa-
rando para problemas imprevistos. Gastamos um ano para 
fazer isso; para discutir com todas as famílias e fazer um 
pacto entre nós. A classe trabalhadora se auto-organiza, 
é assim que tem que ser. Não tínhamos um pedagogo, um 
expert em metodologia; tínhamos nossa intuição da luta 
do dia a dia. Então ficamos pensando qual seria a melhor 
forma para em um ano motivar todos, que éramos mais de 
150 pessoas, a desenhar uma comunidade que nós mes-
mos viveríamos e constituiríamos.

Então a metodologia que a gente utilizou era assim: 
“olhe sua realidade, o que não gosta nela? Olhe a sua 
possibilidade, o que você precisa fazer ali e qual é a parte 
que te cabe de responsabilidade?” Eram perguntas e 
respostas que a gente fazia em grupo; e a gente sempre 
se encontrava. Quando junta o grupo é uma beleza. Com 
essa metodologia construímos uma coisa que chamamos 
de carta de princípios. Essa carta falava do que a gente 
queria e das penas que a gente se imputava. Porque no 
debate, você descobre que está acostumado com vários 
valores que não poderão ser cultivados. Estamos acostu-
mados com valores que obtivemos na nossa vivência, na 
nossa igreja, dos nossos pais, nossa família, nosso vizinho, 
como a competitividade, o preconceito. “Eu sou o protó-
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tipo que deus fez, tudo aquilo que não é igual a mim está 
errado, imperfeito”. É o individualismo, ‘é meu’, é a pessoa 
do eu. Começamos a identificar e discutir isso, porque não 
iríamos abrir mão desses valores de um dia para o outro, 
isso não acontece com ninguém. Mas nos desafiamos a 
lutar contra esses valores internamente e desconstruí-los. 
Fazemos isso até hoje, talvez façamos até morrermos, 
porque nós não somos diferentes de cada um e cada uma 
que está aqui, mas todos compartilhamos a determinação 
de que esses valores não nos servem.

Então a construção cotidiana que a gente pactuava 
tinha que ser acompanhada de uma organização para 
que ela acontecesse. Quando pactuávamos que os filhos 
das 150 pessoas que estavam ali não eram mais somente 
delas, mas eram de todos nós, que o desenvolvimento 
pleno deles era responsabilidade de todos, quando escre-
víamos isso numa carta de princípio, isso vinha de um 
debate sobre as crianças na favela irem para a boca de 
fumo, sem que ninguém ligasse, sem que ninguém falasse 
nada. Morriam, jogavam o corpo, queimavam, e aí o vizinho  
contava para mãe. Por conta de diversos relatos do grupo 
é que íamos pactuando o que teríamos que fazer diferente 
daquilo que doeu tanto até hoje. E esses pactos vinham 
combinados com a forma que iríamos nos organizar. 
Tínhamos uma comissão de mais de 50 pessoas que era 
subdividida. Sabíamos que encontraríamos um lugar 
degradado, não sabíamos o quão degradado, mas sabíamos 
que já tinha quase 20 anos de abandono. Tínhamos que nos  
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precaver. Dentro dessa comissão imensa tinha uma série 
de equipes que reuniam habilidades que outros não tinham: 
um faz tudo na elétrica, um faz tudo na hidráulica. Esse povo 
que trabalhava na construção civil ía reformar todo o inte-
rior do prédio que a gente ocupasse. O outro companheiro 
que era professor de circo ía ajudar aqueles que íam entrar 
primeiro – porque era um prédio alto de 10 andares – então 
ía ajudar numa estratégia de entrada. Então as coisas 
foram confirmadas de acordo com os problemas que nós 
identificamos, o que levou tempo. Para manter a mobiliza-
ção, muitas pessoas ficaram desgastadas.

Quando você pactua comigo uma coisa abstrata, só 
a conversa nos convence, mas quando é real e concreto 
aquilo deixa de ser tão fácil. Se eu pactuo com a Ana que 
nós vamos morar juntas numa casa, eu com meu marido 
e ela com o marido dela, mas que se o marido dela bater 
nela, ele vai ser expulso, ela vai dizer “meu marido é um 
doce, nunca vai fazer isso”. Ela pactua comigo e assina a 
carta de princípio. Mas amanhã, quando o marido dela 
a espancar e de fato for retirado, ela vai dizer que não 
concorda mais com esse princípio. Já estamos acostuma-
dos a viver com isso lá fora. Embora a gente reflita bem 
para tomar uma decisão, a responsabilidade pelas nossas 
opções é muito dura e às vezes nós não a queremos. Nesse 
sentido é um desgaste tremendo para uma equipe, que 
coordena a segurança interna, ter que bater numa porta 
e arrancar um pai de família e dizer: “você tá fora daqui”. 
Como também é muito duro no caso de alguém brigar de 
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vez em quando ou fazer coisas que não deve, e a coorde-
nação ter que dizer: “quem manda aqui somos nós, vamos 
fazer uma assembleia agora, porque não entra polícia 
aqui”. Na nossa ocupação só entra polícia se meter o pé na 
porta. Isso aconteceu uma vez. Era engano, era a Polícia 
Federal com endereço falso. Mas só entram se for a força. 
Nós não chamamos a polícia. Nós resolvemos os nossos 
problemas internamente, por mais desgastantes que eles 
sejam – e são desgastantes.

As relações são impregnadas do que vem de fora e 
para serem desconstruídas leva uma vida inteira. Mas isso 
não nos tira a esperança, mesmo a gente se machucando, 
como foi o caso quando tivemos que abandonar o fundo 
de habitação. Nosso prédio foi comprado pelo governo 
do estado como proponente junto ao Fundo Nacional de 
Habitação. O prédio era no INSS e, ainda que tenha sido 
comprado com recursos do fundo nacional, o recurso 
para obra veio do Minha Casa Minha Vida Entidades, pois 
o fundo nacional foi completamente desarticulado e foi 
instituído no lugar dele o Minha Casa Minha Vida. Então 
brigamos para que o Minha Casa Minha Vida tivesse a 
modalidade Entidades, que fica com um pedacinho dos 
recursos do Minha Casa Minha Vida Empreiteira. O Enti-
dades é direcionado à autogestão, para os movimentos 
que não são tratados como movimentos. Quero lembrar 
aqui da fala do Zeca Gavião, sobre os povos indígenas: 
“exigiram que a gente tivesse personalidade jurídica”. Pois 
é assim que fazem conosco. A personalidade jurídica é a 
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forma de desfazer ou desorganizar o sujeito político cole-
tivo, e aí eles o transformam num sujeito jurídico capaz de 
responder ação nesse sistema contratualista que a gente 
vive. E assim fizeram conosco, e é assim que funciona a tal 
da autogestão, através de um contrato com uma entidade 
jurídica. Não somos vistos como um movimento, somos tra-
tados como entidade jurídica. Como tal iniciamos o Minha 
Casa Minha Vida Entidades há quatro anos e já estamos 
terminando a obra. Mas sabíamos que a condição para nos 
mantermos num prédio que é parede e meia com a câmara 
de vereadores do Rio seria termos condições de sustenta-
bilidade, por isso fizemos questão de reservar uma parte 
do segundo andar e do térreo para a geração de trabalho 
e renda. Para isso formamos uma cooperativa que chama 
Liga Urbana, para trabalharmos com cultura e alimentação. 
Na verdade chamamos de cultura gastronômica.

Fazemos hoje o que dá para fazer, mas o desafio é 
o da sustentabilidade, e a ideia é que tenhamos um caixa 
coletivo para cobrir o custo com a manutenção do prédio e 
também custo eventual com uma ou outra família que não 
consiga pagar a Caixa Econômica pela casa, evitando que 
aquele imóvel vá para leilão. O último desafio que estamos 
enfrentando agora é legalizar o direito de uso, que estamos  
construindo junto ao governo do estado. Quando digo go- 
verno do estado, no que diz respeito à Manoel Congo, é o 
Instituto de Terra e Cartografia do estado, que é o pedaço 
mais limpo; um instituto que tem uma função de existên-
cia e tenta não se distanciar disso, apesar de passar por 
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diversos governos. Nós estamos construindo a nossa 
concessão de direito real de uso. O nosso imóvel não é 
para compra e venda. Temos as unidades habitacionais, 
que serão registradas individualmente, e os espaços de 
uso comum – um dedicado à infância e à adolescência, um 
espaço multifuncional dedicado à organização e à educa-
ção e um dedicado à geração de trabalho e renda – esses 
espaços ficarão no nome coletivo.
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MANIFESTO NO 
ENCERRAMENTO  
DO SEMINÁRIO
Lurdinha Lopes

Eu já não aguento mais as coisas pequenas, o foco, o 
caso. Estou muito sem tolerância com o caso, isso porque 
ficamos muito tempo fazendo casos, juntando todos numa 
grande prática que pudesse fundamentar a nossa utopia 
de transformação. E não conseguimos dessa maneira. 
Não é culpa minha nem sua, talvez não seja de ninguém. 
Mas a gente é inocente e vai preso assim mesmo. A bar-
bárie está instalada. Há alguns anos atrás, a gente dizia 
assim: socialismo ou barbárie – replicando teóricos de 
outros países. Hoje nem isso podemos dizer, porque a 
barbárie está instalada. A sensibilidade do humano com o 
humano não existe mais, nem dentro da família nem fora 
dela. A morte é banalizada, o Estado de bem-estar social 
ruiu, aqueles que nos enganavam conseguiram por um 
tempo, e ruíram, e já não conseguimos sustentar nem a 
democracia burguesa. O Estado prende e mata, para evi-
tar a concorrência. Estamos num momento difícil.

Admiro o Renato Cymbalista, que se dispõe a intervir 
numa injustiça com a qual ele é obrigado a conviver, que 
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ele não concorda e se angustia. A ideia da locação social 
que ele traz é um debate que também tentamos fazer; 
alguns são contra e outros a favor; eu pessoalmente sou 
contra, porque isso não vai resolver, já que a questão cen-
tral para nós é a questão fundiária, é a retomada da terra 
nesse país, seja urbana, seja rural. Se não enfiarmos 
o dedo dentro do coração do monstro, vamos continuar 
fazendo cócegas no seu calcanhar, e ele continuará 
fazendo a mesma coisa. Então eu acho que no âmbito do 
grupo, de pessoas, de organizações não governamentais, 
tudo o que vier para nós é válido. Mas no âmbito de classe, 
de movimento popular, movimento sindical, de quem se 
compromete com a emancipação dessa classe, não dá 
mais para apostar em coisas que solidificam a estrutura 
que já sabemos ser necessário combater. Ao invés de 
aluguel, imaginemos uma concessão de direito real de uso 
– o Estado tem um imóvel e o entrega para uso e cobra a 
manutenção. Aí o Estado não se responsabiliza pelo custo 
de manter. Desse modo há uma intervenção, de fato, na 
questão da propriedade, garantindo o uso e impedindo que 
esse imóvel seja disponibilizado para o mercado. Ouvimos 
várias vezes, em reuniões no Rio de Janeiro com o setor 
imobiliário, que os favelados estavam sendo promovidos 
a cidadãos, porque suas casas estavam sendo incluídas 
no mercado imobiliário. O mercado acredita que esse 
reconhecimento formal é um grande benefício para nós, 
do mesmo modo que o trabalhador terceirizado ou quar-
teirizado se sente feliz com a porcaria de um emprego. 
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Mas o que nos interessa e precisamos é de uma casa com 
dignidade, habitabilidade para usar, para nós e para nossas 
futuras gerações, e não uma mercadoria. A desmercantili-
zação da terra, da moradia e de tudo o que são bens e ser-
viços essenciais ao pleno desenvolvimento da vida, tem que 
ser uma premissa dos movimentos populares e sindicais. Se 
não, vamos continuar rodando em círculos. Daí me pergunto 
sobre as propostas de sociabilidade, tipo condomínios verti-
cais, construídas para o povo de uma favela – como conse-
guem viver ali sem se matar? Como mil famílias são jogadas 
em um condomínio do Minha Casa, Minha Vida, distante do 
centro urbano, do trabalho, de tudo, removidos de regiões 
diferentes da cidade, onde há facções adversárias? Porque 
dentro da favela, o morador se identifica simbolicamente 
com a facção que manda no território durante décadas. 
Então quando é removido e deslocado para um condomínio, 
e ali se encontra com pessoas que se identificam simbolica-
mente com outra facção – e não estou falando de bandidos 
não, falo de famílias trabalhadoras – cria, assim, um barril 
de pólvora. E sabe qual resposta o poder público dá para 
isso? Chama a milícia. A milícia instala a eleição no condo-
mínio, faz a gestão, e isso significa que meninos e meninas 
pretos são assassinados todos os dias. Então qual é a saída 
dentro dessa lógica de mercado?

Na mesma esteira Renato, me pergunto sobre o sen-
tido da instituição de CNPJs na autogestão do Minha Casa, 
Minha Vida, programa em que nós, do MNLM estamos 
incluídos. A exigência de CNPJ implica: saber fazer casa, 
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saber construir, saber coordenar um canteiro de obras, 
ter técnicos sob sua responsabilidade; mas ao mesmo 
tempo, o gestor que nos contrata diz que somos incom-
petentes. Isso nos obriga a virar uma empreiteira, a nos 
qualificarmos, a contratar técnicos.... Estamos fazendo 
mal? Não, estamos democratizando o mercado da indús-
tria da construção civil. Estamos criando vagas, emprei-
teiras sociais. Mas isso é uma merda. Não nascemos para 
ser empreiteira. Enquanto fico ocupada, construindo 204 
casas, deixo de ser ativista. Porque eu sou ativista da 
reforma urbana. Passei 11 anos construindo 204 casas, 
enquanto 7 milhões de famílias, no mínimo, estão sem 
moradia – em termos quantitativos, – e mais de 30 milhões 
de famílias – em termos qualitativos – moram precariamente. 
Enquanto construo, não tenho tempo de lutar, porque 
preciso me qualificar para não ser incompetente como 
gestora de uma empreiteira. Fico preocupada com isso, 
preocupada em não trocar de papel, em não abrir mão do 
nosso papel, porque o vácuo da mobilização, da direção 
política, do movimento popular e sindical, de partidos de 
esquerda, é o vácuo que vai ser ocupado por alguém ou 
por alguma ideologia. E no nosso caso, salvo melhor juízo, 
está sendo ocupado pelo fascismo.

Temos que reaprender nosso lugar na história. 
Estamos morrendo, somos assassinados, cada um aqui 
morre, quando recebe a notícia de que um companheiro 
ou companheira da luta pela terra no campo foi assassi-
nado. Eu morro um pedaço quando a Marielle Franco é 
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executada com cinco tiros. Nós estamos morrendo. Em 
2013, fomos para as ruas sem direção, como num levante 
– levamos muito tiro de bala de borracha, muito gás lacri-
mogêneo, muito desrespeito, muita violência; 20 pessoas 
ficaram presas durante um longo período, outras tantas 
são criminalizadas e monitoradas o tempo todo, tem um 
preto preso, porque estava com uma garrafa de pinho 
sol. E não se fala mais nisso, não aconteceu nada. Então 
nós fazemos os nossos enfrentamentos cotidianos. Não 
se faz uma manifestação no Rio de Janeiro desde 2013 
que não tenha bomba, que não tenha um aparato policial 
maior que o número de militantes. Os black blocs levaram  
a culpa de 2013, porque interessou para a esquerda 
progressista, para a esquerda light. Mas não interessou 
dizer que tinha um decreto, uma lei antiterror – onde a 
reunião de mais de quatro pessoas já bastaria para ter 
um batalhão de choque em volta. Em todas as capitais 
onde seriam realizados os jogos, e especialmente no 
Rio de Janeiro, que é o operatório da desgraça, fomos 
sitiados. Você sabe qual é o primeiro passo do PAC? A 
pacificação do território – e isso significa a demanda 
do território pelas forças nacionais – pela instalação 
das UPPs. Por isso o morro Santa Marta recebeu UPP, 
por isso o Pavão Pavãozinho recebeu UPP… fazia parte 
a intervenção nas favelas, que para qualquer governo 
passa pela pacificação do território. E o que chamam de 
pacificação do território? Pé na nossa porta, bomba na 
nossa cara, isso que é pacificação.



261

Então, não sei se disse coisa com coisa, mas vou 
finalizar dizendo para vocês que nós temos que aprender 
que não é tanto o fato de eu não ter morrido ainda, ou de 
cada um aqui não ter morrido ainda, mas sim que a nossa 
classe já está morrendo. Está morrendo na sua dignidade, 
na sua concepção de dignidade, está negociando com a 
palavra vida, chamando a sobrevivência de vida, está san-
grando, está morrendo, e estamos tentando arrumar um 
buraco para nos salvar. O medo do confronto está fazendo 
com que a gente negue aqueles que lutam e fazendo com 
que nos afastemos dos confrontos, e acreditando que 
ainda tem saída negociável e que ainda tem muito tempo 
para a gente construir. Não temos mais muito tempo, 
nós estamos perdendo o bonde da história, não sei como 
vamos fazer para juntar os cacos da nossa própria classe, 
daqueles que vivem do próprio trabalho. Vamos chegar lá 
na frente, olhar para trás e ver que não temos mais classe.

E vou dizer para vocês que a remoção de um conjunto 
de famílias de seu território, ou de uma única família, é a 
coisa mais perversa que pode existir. Um território não 
é um conjunto de casas, um território é onde as pessoas 
constróem seus sonhos, sua vida, onde se reconhecem. 
A política de remoção, dentro da política habitacional 
urbana, é a face mais perversa do poder público. Isso não 
começou ontem, isso é antigo, e não vai ter fim, a menos 
que a gente incorpore a ideia de que defender o território, 
onde famílias constroem sua subjetividade, é muito mais 
importante do que defender o valor de uma indenização 



262

de uma casa. Qualquer ordem de remoção, venha de onde 
vier, tem que ser contestada. Primeiro é dizer não, para 
depois entender as razões da remoção. É área de risco? 
Esse risco pode ou não pode ser sanado? Onde estão os 
técnicos, geólogos, para solucionar? O motivo da remoção 
é por ser área de risco, ou por ser área de rico? Tem que 
varrer a sujeira, pobre deixa feio o ambiente – é esse um 
motivo. Portanto, diga não à remoção, e depois, que venha 
o poder público expor os motivos e debater. Se junte com 
quem está lutando. Junte forças. Temos que estar juntos,  
descobrindo nossos caminhos para um horizonte de liber- 
tação; e na nossa libertação cabe todo mundo, só não cabe 
o lucro, não cabe a ganância, a acumulação. A nossa pro-
posta de sociedade é absolutamente democrática.
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