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RESUMO 

O presente trabalho apresenta uma discussão sobre os processos de espacialização da luta pela 

terra do campo à cidade, tendo como principais protagonistas o MST e o MTST. A discussão 

está alicerçada a partir da análise geográfica das ações dos movimentos socioterritoriais do 

campo e da cidade na conquista do território, bem como no desenvolvimento de estratégias de 

luta nos enfrentamentos contrahegemônicos, que contribuíram para o atual cenário das 

disputas da classe trabalhadora no Brasil. Centramos como ponto de partida as ações do MST 

na década de 1990 que tiveram como foco a massificação e espacialização da luta pela terra 

no Brasil. Este processo de massificação se revelou na construção de um conjunto de 

estratégias de luta que contribuíram para a organização dos trabalhadores não só no campo, 

como na cidade. O que culminou na criação de um movimento socioterritorial urbano, cuja 

sua gênese está fortemente ligada as metodologias de ação do MST, porém na cidade. 

Contudo, as particularidades dos enfrentamentos protagonizados no contexto urbano, levaram 

a necessidade de desenvolvimento de estratégias de luta específicas às particularidades do 

desenvolvimento do capitalismo nas cidades. É neste interim que o MTST começa a 

desenvolver suas próprias práticas de luta, caminhando para a construção de sua autonomia e 

territorialização. 

 

Palavras-chaves: Movimentos socioterritoriais; MST; MTST; espacialização; luta pela terra. 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo presenta una discusión sobre los procesos de territorialización de la lucha 

por la tierra del campo a la ciudad, teniendo como principales protagonistas el MST y el 

MTST. La discusión está fundamentada a partir del análisis geográfico de las acciones de los 

movimientos socioterritoriales del campo y de la ciudad en la conquista del territorio, así 

como en el desarrollo de estrategias de lucha en los enfrentamientos contrahegemónicos, que 

contribuyeron al actual escenario de las disputas de la clase trabajadora en Brasil. Centramos 

como punto de partida las acciones del MST en la década de 1990 que tuvieron como foco la 

masificación y espacialización de la lucha por la tierra en Brasil. Este proceso de masificación 

se reveló en la construcción de un conjunto de estrategias de lucha que contribuyeron a la 

organización de los trabajadores no sólo en el campo, como en la ciudad. Lo que culminó en 

la creación de un movimiento socioterritorial urbano, cuya génesis está fuertemente ligada a 

las metodologías de acción del MST, pero en la ciudad. Sin embargo, las particularidades de 

los enfrentamientos protagonizados en el contexto urbano, llevaron la necesidad de desarrollar 

estrategias de lucha específicas a las particularidades del desarrollo del capitalismo en las 

ciudades. Es en este intermedio que el MTST empieza a desarrollar sus propias prácticas de 

lucha, caminando hacia la construcción de su autonomía y territorialización.  

 

Palabras claves: Movimientos socioterritoriales; MST; MTST; espacialización; lucha por la 

tierra. 
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INTRODUÇÃO 

A construção do objeto de pesquisa do qual se delimita este trabalho está para além 

da realização do mestrado. Ele se inicia nos estudos de iniciação científica, financiados pelo 

CNPQ e desenvolvidos durante toda a graduação em Geografia, no Núcleo de Estudos 

Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária – NERA. Nestes estudos tivemos a oportunidade de, 

não só trabalhar com um extenso material documental, a partir do DATALUTA – Banco de 

Dados da Luta pela Terra, mas também diretamente com os movimentos socioterritoriais 

protagonistas das lutas, sobretudo, no campo. 

Junto ao DATALUTA, nossas pesquisas se desenvolveram na categoria de 

ocupações de terras, em que trabalhávamos diretamente com o registro, confrontação e análise 

anual dos dados de ocupações, realizadas pelos movimentos socioterritoriais do campo no 

Brasil. Este trabalho foi desempenhado de 2011 a 2014 e a partir dele pudemos analisar, 

dentro de uma contundente série histórica, as nuances dos processos de luta protagonizados 

pelos movimentos socioterritoriais do campo, bem como suas estratégias nos 

desenvolvimentos das práticas de luta.  

Como alguns dos resultados de nossas investigações, percebemos que havia um 

processo que, naquele momento, entendíamos como redefinição das práticas de luta, 

sobretudo do MST, das quais demonstravam um redirecionamento dos enfrentamentos do 

campo para a cidade. Fundamentamos nossa argumentação a partir da constatação de que 

estava havendo um decréscimo no número de ocupações de terra no campo no Brasil, 

principalmente no período de 2005 a 2010. Ao passo deste processo, o número de 

manifestações do campo na cidade aumentou no mesmo período. Em nossa leitura, este 

processo não significava que os movimentos socioterritoriais estavam abandonando as formas 

de enfrentamento no campo para disputar a cidade, mas sim que este se desenvolvia de forma 

complementar e dialética, visto que na cidade, também, encontravam-se a representação e a 

materialização dos agentes e processos do desenvolvimento do capitalismo no campo.  

Este processo ficou ainda mais claro quando, em nosso levantamento documental 

através de dados para o DATALUTA, identificamos uma ação realizada entre MST e 

movimentos socioterritoriais urbanos da Frente de Resistência Urbana. A ação foi feita em 

2014, seguida de um ato na sede da empreiteira Odebrecht, em São Paulo. Curiosamente 

observamos que as formas de atuação de tal empreiteira se reproduziam tanto no campo 

quanto na cidade, o que se conformou em um elemento em comum para a unidade da presente 

ação. Conforme declaração de Delwek Matheus, militante do MST, ao portal Rede Brasil 
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Atual, na época da ação: “São empresas que se beneficiam de recursos do Estado. No caso da 

Odebrecht principalmente, porque ela tem investimento no exterior com grandes extensões de 

terra. [...] Para nós, isso é muito importante, não basta só o MST fazer lutas, é preciso que 

outras categorias da classe trabalhadora também participem do processo”. 

No mesmo ano, em 2014, tivemos a oportunidade de contribuir no levantamento de 

dados da pesquisa de doutorado de José Sobreiro Filho, que buscava investigar a atuação dos 

movimentos socioespaciais através da atuação em redes. Neste momento participamos 

ativamente do levantamento de dados dos movimentos urbanos, desde a luta por moradia ao 

passe livre de transporte. O momento era de efervescência das lutas protagonizadas no 

contexto urbano, visto os enfrentamentos feito contra a implementação de megaeventos como 

a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Brasil, o que contribuiu 

para que tivéssemos contato com uma gama significativa de formas de ação e diferentes 

processos de luta na cidade. Neste sentido, passamos a observar que algumas formas e 

metodologias de luta de alguns movimentos urbanos, sobretudo o MTST, se assemelhavam a 

processos de enfrentamentos do MST no campo, o que nos levou ao desenvolvimento da 

hipótese de que: a realização de ações conjuntas entre MST e movimentos socioespaciais e 

socioterritoriais urbanos levava a um intercâmbio de práticas e processos de luta que passaram 

a ser representados nas cidades.  

Provocados em entender este processo, passamos a levantar informações e investigar 

previamente como estas ações se desenvolviam, o que nos levou ao desenvolvimento de um 

projeto de mestrado, contemplado posteriormente com uma bolsa de fomento à pesquisa da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. O processo inicial 

de desenvolvimento da pesquisa, em que levantávamos documentos, bem como entrevistas 

preliminares e pesquisa histórica, já fez com que revisitássemos nossas hipóteses iniciais: as 

ações conjuntas entre MST e movimentos urbanos antecedem o período da segunda metade da 

década de 2000, bem como não apenas este processo contribuiu para o intercâmbio de 

experiências e formas de luta do campo na cidade, mas como, também, efetivamente 

contribuiu com a criação e desenvolvimento de um dos movimentos socioterritoriais urbanos 

mais expressivos da atualidade, o MTST. Identificamos ainda que, a leitura da necessidade do 

MST se aproximar dos trabalhadores urbanos para engrossas as fileiras da luta pela terra e da 

classe trabalhadora, remontam desde o início de sua formação política. É com estes aportes 

iniciais que iniciamos a contestação e reflexão sobre nossas hipóteses, aliadas com a extensiva 
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pesquisa de campo, documental, levantamento de dados e bibliográfica, o que culminou na 

presente estruturação desta pesquisa.  

No capítulo 1, buscamos apontar, inicialmente, quais são nossos aportes teóricos que 

efetivamente embasam nossas análises. Estes aportes se fundam em nossa compreensão da 

imprescindibilidade da análise geográfica dos movimentos, tanto do campo, quanto na cidade, 

partindo da definição de movimentos socioterritoriais. Tendo demarcado nossa 

fundamentação teórica sobre a leitura que vamos construir sobre os movimentos 

socioterritoriais e suas respectivas ações no espaço e território, iniciamos a investigação de 

como o MST concebeu, desde sua formação, a organização dos trabalhadores na cidade e 

como isto contribuiu para os processos de territorialização no campo e na cidade. Para tanto, 

partimos de uma profunda análise dos cadernos de formação do movimento, desde 1985 à 

década de 1990. Tendo estabelecido estas concepções, identificamos que os processos de 

formação do MST com os trabalhadores da cidade contribuíram para o efetivo sucesso da 

Marcha para Brasília, marco importante para a ampliação e massificação da luta pela terra e 

início da organização do movimento na cidade. 

No capítulo 2, estabelecemos como a experiência da Marcha para Brasília aliada ao 

processo de formação do MST na cidade, contribuiu para que o movimento passasse a 

contribuiu com os processos de organização de famílias sem teto na cidade. Experiência esta 

que se inicia em Campinas, com a ocupação Parque Oziel, onde o MST começa a tentar 

adaptar suas metodologias e formas de luta para o contexto urbano. Entendendo que 

conjunturalmente as disputas pela terra no urbano possuíam grande potencial de 

enfrentamento e organização de classes, o MST cria o MTST. O MTST passar, por tanto, a 

desenvolver um protagonismo nos enfrentamentos da cidade, organizando a classe 

trabalhadora urbana e construindo territórios com base nas metodologias de luta do MST. 

Contudo, as especificidades das disputas urbanas, levaram a necessidade de não apenas 

replicar as metodologias de luta, mas desenvolve-las dentro da lógica do urbano, sem 

abandonar as efetivas contribuições das práticas desenvolvidas pelo MST no campo. 

Discutimos, também, como a construção dessas metodologias contribuíram para a autonomia 

do MTST. 

Por fim, no capítulo 3, partimos do aprofundamento dos dados levantados e trabalhos 

de campo, para entender como se constitui o atual processo de territorialização do MTST nas 



 

14 

 

cidades, com o recorte espacial da Grande São Paulo1. Também aprofundamos alguns estudos 

de casos de ocupações realizadas pelo movimento, na tentativa de estabelecer contrapontos 

metodológicos dos processos de luta protagonizados pelo MST, legitimando assim, as 

contribuições de ambas formas de luta nos enfrentamentos contrahegemonicos e na 

organização da classe trabalhadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 A região da Grande São Paulo compreende os municípios: Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha, 

Mairiporã, Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi da Cruzes, Poá, 

Salesópolis, Santa Isabel, Suzano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do 

Campo e São Caetano do Sul, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, 

Taboão da serra, Vargem Grand Paulista, Barueri, Carapicuiba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de 

Parnaíba. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O desenvolvimento dos procedimentos metodológicos está diretamente relacionado a 

nossa trajetória de pesquisa iniciada na graduação, junto ao DATALUTA. Tendo em vista que 

para além dos movimentos socioterritoriais do campo, seria necessário levantar e organizar 

informações sobre os movimentos socioterritoriais da cidade. Neste sentido, nosso primeiro 

passo no desenvolvimento desta pesquisa foi desenvolver uma metodologia de levantamento 

de dados baseada no DATALUTA.  

Aproveitando as experiências iniciais com o levantamento de dados de movimentos 

urbanos para a pesquisa de José Sobreiro Filho, aperfeiçoamos alguns aspectos e criamos uma 

base de ações do MTST na cidade. A alimentação de dados desta base seria feita, 

majoritariamente, através de levantamento em jornais impressos, online, blogs, redes sociais e 

diretamente com fontes do movimento. Sendo assim, criamos um alerta de e-mails a partir da 

ferramenta Google Alerts. Configuramos a ferramenta para que nos enviasse periodicamente 

toda e qualquer notícia que continha as palavras-chaves: mtst, movimento urbano, sem teto, 

invasão de terreno, invasão de terra na cidade, manifestação de sem teto e marcha de sem teto. 

A escolha de tais palavras chaves foi feita em consonância com a forma que, via-de-regra, os 

veículos de informação online noticiam as ações dos movimentos socioterritoriais.  

Para o levantamento em redes sociais, assinamos a notificação do feed de notícias do 

MTST no Facebook e Twitter, de modo que fossemos notificados sobre qualquer postagem 

feita pelo movimento. O MTST tem a característica de se aproveitar muito bem das redes 

sociais como veículo de informação de seu projeto política e formas de luta. Há páginas 

criadas para a maioria das ocupações realizadas pelo movimento. Um exemplo, dentre várias, 

é a página da ocupação Portal do Povo. As páginas referentes as ocupações trazem noticias e 

informações mais específicas do processo de enfrentamento daquela ocupação, enquanto a 

página principal do MTST traz noticias mais gerais e em âmbito nacional sobre o movimento. 

Entender as práticas e as formas de organização do movimento nas redes sociais foi 

primordial para que aprimorássemos e avançássemos no levantamento de dados. 

Embora a ferramenta Google Alerts seja muito efetiva no levantamento de dados, ela 

nos fornece informações apenas em tempo real, ou seja, nos são entregues via e-mail apenas 

noticias postadas a partir do momento da configuração da ferramenta. O que fez necessário 

que buscássemos informações nos acervos históricos de jornais de circulação estadual e 

nacional, como: Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, O Globo e Revista Veja. Estes 
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veículos possuem disponibilizados edições digitalizadas de seus jornais e revistas, 

organizadas historicamente desde a primeira edição. Acessamos estes acervos e fizemos 

buscas através de palavras-chaves, as mesmas utilizadas para o Google Alerts. 

As informações obtidas a partir de todas as ferramentas aqui citadas eram 

armazenadas em forma de arquivo .pdf. Visto o grande número de informações, foi necessário 

desenvolver uma metodologia de classificação e armazenamento destas notícias, afim de 

facilitar a pesquisa posterior. Sendo assim, dividimos as noticias levantadas em .pdf em dois 

principais grupos: históricas e atuais. Os recortes temporais utilizados para as noticias 

históricas foi de 1996 a 2007. Para as notícias atuais foi de 2007 a 2017. Cada notícia em .pdf 

recebeu um título que representava parte do tema da notícia, bem como sua data de 

publicação. Ex: SEM_TETO_INVADE_TERRENO_EM_CAMPINAS_01061997. 

Neste levantamento conseguimos reunir cerca de 400 notícias sobre ações do MTST 

de 1997 a 2017. O registro destas notícias foi feito através de uma planilha do Excel, em que 

classificamos por tipos de ação, data e motivações. A partir desta metodologia de 

levantamento conseguimos levantar dados sobre ocupações, manifestações e demais ações do 

MTST desde sua criação. Para as análises dos processos de formação e ações do MST, 

utilizamos os Cadernos de Formação e demais documentos históricos, disponibilizados 

integralmente no site Biblioteca Digital da Questão Agrária Brasileira. Fizemos a leitura de 

todos os Cadernos de Formação do MST de 1985 a 2000. Esta leitura também foi orientada 

por temáticas, visto que nosso intuito era extrair informações sobre aspectos da formação 

política do movimento que envolviam os trabalhadores da cidade. 

Tendo feito este extenso levantamento, partimos para construção de tabelas e mapas 

que pudessem representar os processos de espacialização e territorialização do MTST. Para o 

mapa utilizamos de informações georreferenciadas das ocupações, bem como áreas de 

zoneamento da cidade de São Paulo. As ocupações foram georreferenciadas a partir da 

ferramenta Google Earth e as áreas zoneadas pelo plano diretor estão disponíveis no site 

Gestão Urbana da Prefeitura de São Paulo.  
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Figura 1 - Procedimentos para georreferenciamento das ocupações do MTST na região Grande 

São Paulo através do Google Earth 

 
Fonte: Google Earth 

 

A análise deste material foi embasada através de pesquisa bibliográfica, da qual 

buscamos priorizar autores e temas que trouxessem discussões acerca do desenvolvimento e 

territorialização dos movimentos socioterritoriais do campo e da cidade; discussão e 

conceituação acerca dos conceitos de espaço e território material e imaterial; direito a cidade; 

reforma agrária; reforma urbana; produção do espaço e produção do território.  

Também foram realizados diversos trabalhos de campo, tanto em espaços e 

territórios do MST quanto do MTST, onde realizamos entrevistas e levantamos informações 

em loco. Foram realizadas oito entrevistas semiestruturadas com militantes de ambos os 

movimentos. Optamos pela abordagem semiestruturada, visto que o levantamento documental 

que realizamos durante toda a pesquisa permitiram que direcionássemos e pudéssemos extrair 

o maior número de informações para a produção da análise.  

Os trabalhos de campo do MTST foram realizados na cidade de Taboão da Serra, 

onde conhecemos o condomínio João Cândido; na Cidade Tiradentes, onde conhecemos a 

ocupação Esperança Vermelha; e na cidade de São Paulo, onde pudemos conhecer a ocupação 

Anastácia. A realização destes trabalhos de campo nos proporcionou informações empíricas 

das quais confrontadas com os dados e análise documental, permitiram a construção de um 

croqui de representação das formas das ocupações do MTST na cidade. A ilustração do croqui 
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não foi feita pela autora, mas a intencionalidade e os elementos a serem representados foram 

transmitidos para que fossem representados tal como aqui se apresenta. 
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CAPITULO 1 – Os movimentos socioterritoriais na análise geográfica da luta pela terra 

no campo à luta pela terra na cidade 

 

“A luta é demorada, precisa de esperança. 

Segue um novo dia, um sorriso de criança. 

Lutar pelos nossos direitos é uma forma de vencer, 

Unidos pra qualquer hora, um novo jeito de aprender. 

Pra chegar até ela temos que se organizar. 

Só se conquista a liberdade, se por ela lutar. 

Hoje nossa luta está no campo e na cidade, 

pois é uma luta de todos, de toda a sociedade. (...) 

Sou criança e sei pensar, tenho direito e vou cobrar. 

Uma vida digna nós podemos conquistar.” 

 

Cristiane, 14 anos de idade, militante do MST em New Acre, Mato Grosso do Sul. 

Poema escrito durante a sua participação na 

 Marcha Nacional por Reforma Agrária, Emprego e Justiça em 1997. 

 

Neste capítulo, nosso objetivo central é investigar como ocorreram os processos e 

discussões internas ao MST, sobre a necessidade de se organizar a classe trabalhadora para a 

composição e massificação da luta de classes. Este processo possui algumas especificidades 

conceituais e históricas. Do ponto de vista conceitual, entendemos que as ações decorridas da 

necessidade do diálogo com os demais segmentos da classe trabalhadora, sobretudo nas 

cidades, levaram ao desenvolvimento de uma série de práticas espaciais e territoriais.  

Para a análise destas práticas, ou formas de ação, partimos de um marco conceitual 

geográfico. Entendemos que as análises sobre a constituição, concepção e ação dos 

movimentos são múltiplas e flexíveis, tendo sido analisadas por um amplo espectro das 

ciências sociais, principalmente a sociologia. A análise geográfica da qual se propõe este 

trabalho, está embasada no desenvolvimento das ações espaciais e territoriais dos movimentos 

do campo e da cidade. Para tanto, entendemos que a compreensão deste processo só tem 

sentido se primarmos, efetivamente, pela análise “alicerçada em uma perspectiva 

eminentemente geográfica” (SOBREIRO FILHO, 2016, p.94). 

Neste sentido, Sobreiro Filho parte do ponto de vista da imprescindibilidade da 

análise sobre a dimensão espacial dos movimentos. A partir de uma leitura lefebvreana, a 

preocupação do autor está em compreender, dialeticamente, os movimentos enquanto produto 

e produtor do espaço e das relações socioespaciais e socioterritoriais, superando a perspectiva, 

muitas vezes construída dentro da própria geografia, do espaço apenas enquanto palco donde 

se dão as relações socais. Para o autor, a concepção do espaço apenas enquanto palco, 

não apresenta potencial explicativo e, portanto, sequer o espaço é compreendido 

como um elemento vital e/ou produto-produtor com determinações diretas em todas 

as dimensões que envolvem os movimentos socioespaciais, ou seja, dissociava-se 
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comportamentos, ações, lutas e conflitos de sua base primária e essencialidade: o 

espaço (SOBREIRO FILHO, 2016, p.94). 

 

O autor avança na perspectiva de que a lacuna nas leituras que não priorizam ou 

consideram a dimensão espacial não está na negação do espaço em si, mas sim no fato de que 

as estruturas epistemológicas elegidas para a análise não possuem elementos e ferramentas 

para o trato do potencial espacial da ação e, por conseguinte, do terirritório. Neste sentido, 

embasado em Santos, coloca que um mesmo objeto de estudo na ciência, possui suas 

condições epistemológicas específicas para a construção da análise. No caso da análise dos 

movimentos pela sociologia e geografia, conclui que “de um ponto de vista epistemológico, as 

mesmas coisas seriam, de um lado, objetos sociais e de outro, objetos geográficos” (p.77).  

Tendo posto que há diferenças epistemológicas na construção das análises das 

organizações sociais e suas relações, Fernandes nos ajuda a compreender como tais estudos 

tem sido construído sobre a perspectiva sociológica. Segundo o autor: 

Os sociólogos, na contribuição do conceito de movimento social, preocupam-se 

predominantemente com as formas de organização e com as relações sociais para 

explicar as ações dos movimentos. Essa é uma possibilidade, que contribui 

parcialmente para a compreensão dos processos sociais e geográficos. 

(FERNANDES, 2005, p.30). 

 

Vejam que na leitura de Fernandes, não há a negação da abordagem sociológica, 

contudo, a crítica se fundamenta no fato de que a flexibilidade interdisciplinar na análise 

científica não pode pressupor o esvaziamento ou mesmo a negligência dos instrumentos de 

análise geográficos. Haja visto que, “seja pelas denominações homem-meio, sociedade-

natureza, homem-espaço [...] a geografia trata tais relações de modo indissociado e dialético” 

(SOBREIRO FILHO, 2016, p.95). Sobreiro Filho também nos atenta ao cuidado de não se 

construir uma análise parcial ao importar conceitos e definições sociológicas para a análise 

geográfica. 

Vale destacar que, apesar da porosidade das ciências permitirem intensos diálogos, o 

uso indiscriminado, desadequado e desatento de tais contribuições conceituais 

importadas pode incorrer em erros crônicos, inclusive, tratando-os como metáforas 

por desconhecer as especificidades da ciência em que foi gerado e sua 

composicionalidade (leia-se também extensão) conceitual (SOBREIRO FILHO, 

2016, p.96). 

 

É a partir desta perspectiva lavrada na importância da construção geográfica e suas 

correspondentes ferramentas epistemológicas, que são cunhados os conceitos de movimentos 

socioespaciais e movimentos socioterritoriais, dos quais permeiam, aqui, nossa análise. Tal 

proposição conceitual nasce a partir de Martin (1997) e Fernandes (1999; 2005), tendo sido 

este último o autor responsável pela consolidação conceitual. Segundo Fernandes (2005): 
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As formas de organização, as relações e as ações acontecem no espaço. Elas se 

realizam no espaço geográfico e em todas as suas dimensões: social, político, 

econômico, ambiental e cultural etc. Portanto, a partir do momento que nos 

propomos a realizar uma análise geográfica dos movimentos, além da preocupação 

com as formas, ações e relações, é fundamental compreender os espaços e territórios 

produzidos ou construídos pelos movimentos (FERNANDES, 2005, p.30). 

 

Pedon, ao sistematizar a proposição de Fernandes e sua importância na análise 

geográfica dos movimentos sociais, coloca que:  

O movimento social e movimento socioterritorial constituem um mesmo sujeito 

coletivo ou grupo social que se mobiliza para desenvolver uma determinada ação em 

defesa de seus interesses. Fernandes (2000) assevera que não se trata da existência 

de dois tipos de movimentos distintos: movimentos socioterritoriais e movimentos 

sociais. Desta forma, não existem um e outro. Existem movimentos sociais desde 

uma perspectiva sociológica e movimentos socioterritoriais ou movimentos 

socioespaciais desde uma perspectiva geográfica (FERNANDE, 2008). Ao nosso 

ver, o autor ressalta que sua proposta é marcadamente epistemológica, ou seja, 

reside no campo do desenvolvimento de formulações, teóricas e conceitos, 

destinados a realizar uma leitura geográfica da dinâmica social ancetada pela luta de 

classes (PEDON, 2009, p.228). 

 

Na construção da reflexão sobre movimentos socioterritoriais, Fernandes entende 

que “a mobilidade dos territórios imateriais sobre o espaço geográfico por meio da 

intencionalidade determina a construção de territórios concretos” (2005, p.28). Ou seja, as 

ações destes movimentos possuem um sentido espacial, que é a produção do território. O 

território, tal como Fernandes ao recorrer a Raffestin (1993), possui o sentido de trunfo. 

Contudo, o autor acrescenta que mais do que trunfo, este é essencial para a existência. Sendo 

assim, “os movimentos camponeses, os indígenas, as empresas, os sindicatos [...] podem se 

constituir em movimentos socioterritoriais e socioespaciais” (FERNANDES, 2005, p.31). 

Acrescentamos, também, os movimentos socioterritoriais urbanos, considerando que o acesso 

à terra urbana e a moradia também são condições indissociáveis para a reprodução das 

relações de trabalho e, por tanto, de existência. Sendo assim, os movimentos socioterritoriais 

desenvolvem relações sociais para tratarem de seus interesses e garantir a sua (re)produção e 

(re)existência, construindo, assim, seus próprios espaços e territórios.  

Esses espaços são materializações, se concretizam na realidade, em lugares diversos, 

espaços múltiplos, e é possível mapeá-los de diferentes modos, contribuindo com 

leituras geográficas. Neste sentido, todos os movimentos são socioespaciais, 

inclusive os socioterritoriais, pois o território é construído a partir do espaço 

(LEFEBVRE, 1991). Os movimentos socioterritoriais para atingirem seus objetivos 

constroem espaços políticos, especializam-se e promovem espacialidades. A 

construção de um tipo de território significa, quase sempre, a destruição de um outro 

tipo de território, de modo que a maior parte dos movimentos socioterritoriais 

forma-se a partir dos processos de territorialização e desterritorialização 

(FERNANDES, 2005, p.30). 
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A definição de movimentos socioterritoriais de Fernandes, consolidada por Sobreiro 

Filho (2013; 2016) e por Pedon (2010)2, se constitui em um conceito chave para a 

compreensão da reflexão que nos propomos aqui desenvolver. A partir desta discussão, é 

corretor afirmar que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra se constitui em um 

movimento socioterritorial, visto que seu propósito de existência está no acesso à terra de 

famílias historicamente expulsas e desterritorializadas do campo.  

Para que isso ocorra, são construídas uma série de relações e práticas espaciais e 

territoriais que, por sua vez, dialeticamente, podem culminar em diferentes espaços, territórios 

e movimentos socioterritoriais. Buscaremos investigar aqui, algumas destas práticas espaciais 

e territoriais que propiciaram o desenvolvimento deste movimento não apenas no campo, mas 

também na cidade, a partir de uma perspectiva de unidade de classe.  

Neste sentido, a compreensão de movimentos socioterritoriais se dá, em nosso 

trabalho, sobre uma perspectiva ampla e multidimensional, das possibilidades de ações e 

conquistas no âmbito dos enfrentamentos da classe trabalhadora no campo e na cidade. Sendo 

assim, partimos de um recorte histórico das ações do MST na década de 1990, cujo marco 

está no violento confronto entre famílias em terra e o Estado e Polícia Militar, o Massacre de 

Eldorado dos Carajás. Tal episódio se desencadeou em uma série de ações no âmbito dos 

territórios materiais e imateriais, uma delas é a Marcha Nacional por Reforma Agrária, 

Emprego e Justiça. Esta, por sua vez, serviu para consolidar o entendimento do movimento da 

necessidade em se organizar a luta pela terra no campo e na cidade, se colocando frente à uma 

lógica hegemônica de desenvolvimento no campo e na cidade. Sendo assim, apresentamos 

uma breve contextualização histórica da Marcha para Brasílias e o Massacre de Eldorado dos 

Carajás. 

A Marcha Nacional por Reforma Agrária, Emprego e Justiça foi uma manifestação 

organizada pelo MST em 1997 e desde então constituiu-se como um marco no processo de 

espacialização, territorialização e visibilidade da luta pela terra para a sociedade daquela 

época. O objetivo da marcha era chegar até Brasília no dia 17 de abril de 1997, exatamente 

                                                           
2 Reafirmando a lembrança que Sobreiro Filho faz em sua tese (2016), vale destacar que os conceitos de 

movimento socioespacial e movimento socioterritorial têm sido referenciados e discutidos em análises diversas 

(teses, dissertações, monografias, relatórios e artigos), demonstrando assim sua aceitação e expansão nas análises 

dentre alas: Fernandes (1999, 2005, 2008, 2009); Neves(2004);  Origuela (2015); Fabrini et al. (2012); Pozzo 

(2012); Pereira (2015); Souza (2012); Pereira (2012); Wahren & Schvartz (2015); Mota (2012); Dalperio (2013); 

Sobreiro Filho (2010, 2013a, 2013b, 2015a, 2015b); Souza Junior (2007, 2008); Castilho (2012); Aveni & Silva 

(2010); Souza (2009); Onório & Silva (2012); Camacho (2011); Morais (2011); Machado (2011); Cardoso 

(2013); Melo & Almeida (2014); e Ramos Filho (2008, 2013); Cubas (2012); Gonçalves (2011); Coca (2011); 

Santos (2014); Felicio (2011); Souza (2012); Campos (2012); e Roos (2015) 
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um ano após o Massacre de Eldorado dos Carajás, outro marco não só da história do MST, 

mas da luta pela terra no Brasil.  

No massacre de 1996, 19 trabalhadores rurais sem terra foram assassinados em uma 

operação realizada pela Polícia Militar, no município de Eldorado dos Carajás, no estado do 

Pará3. Na ocasião, os militantes do MST seguiam em marcha até Belém como forma de 

protesto às promessas não cumpridas pelo Governador do estado, Almir Gabriel, do PSDB, no 

processo de desapropriação da Fazenda Macaxeira4, quando foram emboscados pela Polícia 

Militar (BARREIRA, 1999; NEPOMUCENO, 2007).  

Jornalistas da TV Liberal acompanhavam as famílias sem terra no momento da 

emboscada e registraram em vídeo parte do tiroteio, favorecendo que a repercussão do caso 

fosse mundial5. Veículos da impressa nacional e internacional enviaram representantes até a 

capital do Pará, Belém, para acompanharem a apuração dos fatos e responsabilidades 

judiciais. Segundo relato do Jornalista Estanislau Maria6, que participou da cobertura da 

Agência Folha nas coletivas de imprensa, as narrativas e justificativas do poder público, 

representados no Governo Federal, Governo Estadual e Secretaria de Segurança do Estado, 

eram conflitantes e buscavam se isentar da gravidade da ação. Tais posturas dos 

representantes, que deveriam prestar esclarecimentos perante a ação, já ditavam o cenário de 

impunidade que se desenharia ao longo do processo.  

Para Eric Nepomuceno (2007), no livro O Massacre, a impunidade teve início assim 

que os policiais, cientes da ilegalidade do ato que promoveram, retiraram todos os corpos da 

cena do crime, impossibilitando a realização de perícias eficazes para a localização dos 

                                                           
3MACHADO, I. “Silêncios, medos e hesitações”. Folha de S. Paulo, online, 1998. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fol/pol/semterra/relatos2.htm; 
4 No dia 05 de março de 1996, as famílias acampadas à margem da rodovia PA-275 decidiram ocupar a fazenda, dando início 

a novas negociações junto ao Incra, que havia considerado a área produtiva. Os Sem Terra, porém, denunciavam que o laudo 

foi conseguido através de um suborno junto ao superintendente do órgão federal do estado do Pará. Na ocasião, como 

tentativa de negociação, o presidente do Instituto de Terras do Estado do Pará se colocou como mediador entre o Incra, 

Governo do Estado do Pará e os trabalhadores rurais para tentar agilizar o processo de desapropriação da Fazenda Macaxeira 

e assentamento das 3.500 famílias organizadas pelo movimento. A princípio havia ficado combinado entre as partes que 

seriam enviadas 12 toneladas de alimentos e 70 caixas de remédios para o acampamento às margens da rodovia PA-275, onde 

encontravam-se as famílias que aguardavam para serem assentadas. No entanto, nenhuma destas promessas haviam sido 

cumpridas. As famílias se colocaram em caminhada até Belém, na tentativa de pressionar o governo, mas no dia 17 de abril, 

pela manhã, foi dada a informação de que as negociações estavam canceladas. Os trabalhadores bloquearam a estrada na 

altura da denominada curva do S, no município de Eldorado dos Carajás, até que as negociações fossem retomadas. Ao fim 

da tarde do dia 17 de abril, os trabalhadores rurais foram cercados por policiais militares do quartel de Parauapebas que se 

posicionaram a oeste, enquanto a leste foram cercados por policiais do batalhão de Marabá. Sem identificação no uniforme, 

cerca de 155 policiais militares iniciaram a operação utilizando bombas de gás lacrimogêneo e munição letal. O Massacre 

culminou na morte de 19 trabalhadores sem terra e outros 56 feridos e mutilados. O Massacre é, ainda hoje, conhecido como 

símbolo da violência no campo em repressão a luta pela terra (BARREIRAS, 1999; NEPOMUCENO, 2007). 
5 Para mais informações sobre a repercussão do Massacre de Eldorado dos Carajás na impressa internacional e nacional, 

acessar: http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/eldorado-de-carajas-massacre-dos-sem-terra-que-chocou-brasil-o-

mundo-19101901# 
6 MARIA, E. “Coletivas, quebra-quebra e eufemismos”. Folha de S. Paulo, Online, 1998. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fol/pol/semterra/relatos.htm; 

http://www1.folha.uol.com.br/fol/pol/semterra/relatos2.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fol/pol/semterra/relatos.htm
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autores dos disparos (NEPOMUCENO, 2007). Ainda segundo Nepomuceno e o Relatório da 

Anistia Internacional (1998), mesmo com forte pressão do MST e advogados para que 

houvesse rigorosa investigação, não foi feita reconstituição do crime e não foi apurado o fato 

de que os policiais que participaram da ação retiraram suas identificações das fardas e 

extraviaram as cautelas7 das armas.  

A repercussão do caso tomou os noticiários por cerca de 20 dias após o Massacre, 

mas as tentativas de obscurecer a responsabilidade dos envolvidos, somado a outras tragédias 

de forte impacto e comoção social e midiática8, fizeram com que o MST lançasse uma 

campanha de solidariedade à luta pela terra e memória dos 19 trabalhadores assassinados. A 

campanha iniciada em outubro de 1996, foi vinculada através de panfletos e cartazes, que 

tratavam de contextualizar a violência no campo e denunciar a impunidade com que o 

Massacre de Eldorado dos Carajás estava sendo tratada. Conforme o trecho do panfleto:  

 

A presença de uma repórter na cena do crime permitiu que a sociedade fosse posta 

diante das imagens do massacre. Causou horror e indignação. É como se os fatos 

fossem sendo desconstituídos. Trata-se de conduzir uma meticulosa operação para 

absolver pelo esquecimento os criminosos diretamente envolvidos e, ao mesmo 

tempo afastar de qualquer responsabilidade o poder civil: o governador do Estado do 

Pará, Almir Gabriel, e o Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso 

(MST, 1996, p.02). 

 

Figura 2 - Campanha de solidariedade - MST, 1996 

 

Fonte: Biblioteca Digital da Questão Agrária Brasileira. Disponível em: www.reformaagrariaemdados.org.br 

 

A campanha também anunciava a criação de um monumento em memória dos 

trabalhadores vítimas do massacre (imagem 01). O projeto que se intitulava “Monumento 

Eldorado Memória”, foi doado e construído pelo arquiteto Oscar Niemeyer na cidade de 

                                                           
7 Documento que relaciona o policial à arma utilizada no crime. 
8 No dia 31 de outubro de 1996, um avião Fokker 100 da TAM, que fazia o voo 402 pela ponte aérea entre São Paulo e Rio 

de Janeiro, sofreu uma falha mecânica, caindo sobre 8 casas próximas a pista de decolagem, matando 101 pessoas. 

Disponível em: https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=13325&anchor=261991&origem=busca.   

http://www.reformaagrariaemdados.org.br/
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=13325&anchor=261991&origem=busca
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Marabá, no Pará. Além disso, o arquiteto autorizou que o MST fizesse réplicas do 

Monumento para que fossem vendidas e o dinheiro arrecado revertido para os gastos judiciais 

com o processo. Sobre a inauguração do memorial, a Campanha de Solidariedade trazia o 

seguinte trecho: 

O Monumento Eldorado Memória quer representar a determinação de não esquecer. 

Quer que a sociedade se aproprie criticamente da sua História em todas as 

dimensões, e a transmita aos que vão nascer. A memória dos trabalhadores é 

inseparável de sua cultura. Por isso, além da palavra – o que pode o grito, se não se 

perpetua? – queremos fixar na pedra, no concreto, os fatos terríveis que os 

trabalhadores sem terra têm vivido neste período da História do Brasil (MST, 1996, 

p.02). 

 

Também é neste mesmo circular que o MST traz a frase que, posteriormente, se 

tornará o principal grito de ordem em lembrança e resistência à violência aos trabalhadores do 

campo e da cidade, de Candelária à Eldorado dos Carajás. 

 

“Candelária, 

Carandiru, 

Eldorado dos Carajás, 

A pedagogia dos aços 

Golpeia no corpo 

Essa atroz geografia. 

Se calarmos, 

As pedras gritarão...” 

(MST, 1996, p.02, grifo nosso) 

 

 A Campanha de Solidariedade lançada em outubro de 1996 foi uma das primeiras 

ações organizadas que precederam a Marcha à Brasília. Além de manter a memória do 

ocorrido em Eldorado dos Carajás, a Campanha também fez parte de um conjunto de 

estratégias do Movimento, destinadas a estreitar os diálogos entre a luta pela terra no campo e 

a luta pela terra na cidade, bem como chamar a atenção das demais camadas da sociedade 

para a legitimidade da Reforma Agrária e demais lutas dos trabalhadores sem terra.  

 

1.1. Aspectos da organização e formação política do MST e os trabalhadores da cidade 

 

O estreitamento desse diálogo entre o campo e a cidade, nos provoca a investigar 

como o MST, principal movimento socioterritorial de luta pela terra no Brasil, tem concebido 

e dialogado com os conflitos e resistências protagonizados pelos trabalhadores da cidade ao 

longo de sua trajetória, o que culminará, sobretudo, no sucesso, do ponto de vista do apoio 

dos trabalhadores da sociedade, à Marcha Nacional, em 1997. Outra questão que nos suscita 
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ao debate é, qual a importância dessa aproximação entre campo e cidade, do ponto de vista da 

organização de classe, para o contexto da luta pela terra no Brasil.  

Neste sentido, a partir da análise documental de circulares de espaços de diálogo, 

debates e documentos dos Encontros e Congressos estaduais e nacionais do MST, assim como 

os cursos e Cadernos de Formação, pudemos reunir elementos para inferir que, embora a 

violência do massacre tenha servido de combustível para a revolta popular que conduziu a 

Marcha, as bases que fundamentaram e viabilizaram a ação, tal como foi recebida pelos 

demais setores da sociedade, foi resultado de um diálogo que já estava sendo construído 

anteriormente pelo MST com os demais trabalhadores do campo e da cidade em vistas da 

massificação da luta.  

Outro elemento que fundamenta esta afirmação é a conjuntura político-econômica do 

período, baseada na ofensiva neoliberal, violência no campo, aprofundamento das 

desigualdades sociais e aumento do desemprego. Neste sentido, antes de aprofundar na 

análise da organização, concretização e repercussão da Marcha Nacional por Reforma 

Agrária, Emprego e Justiça, consideramos como sendo importante para o debate apresentado 

nesta pesquisa, pontuar alguns elementos e aspectos da formação e organização política do 

MST que sustentam esta aproximação. 

De antemão, destacamos que o diálogo suscitado pelo MST entre os trabalhadores do 

campo e da cidade, não se trata, porém, da perda de sua identidade enquanto movimento 

socioterritorial do campo, mas sim denota a compreensão de que a luta pela terra é inerente às 

demais lutas da classe trabalhadora. Neste sentido, a Reforma Agrária se constitui em uma 

luta política mais ampla, da qual a sua concretude não pode ser compreendida descolada dos 

demais processos, contradições, conflitos e resistências protagonizados pela classe 

trabalhadora. Isto fica ainda mais claro quando o MST, em um de seus gritos de ordem, diz 

que “A Reforma Agrária se faz no campo, mas se conquista na cidade”9, ou seja, o 

Movimento afirma a cidade não apenas como um espaço de/em disputa, mas como elemento 

integrante da luta política no campo. Esse elemento integrante é forjado nas relações 

capitalistas de produção e trabalho, materializadas, também, nas formas de produção, 

apropriação e expropriação do espaço. Nos colocamos a analisar, inicialmente, a construção 

desse diálogo a partir de Marx e Engels, em O Manifesto do Partido Comunista, em que para 

os autores “basta, porém, este contato para concentrar as numerosas lutas locais, que têm o 

                                                           
9 Gilmar Mauro. 28° Encontro Estadual do MST, Rosana, São Paulo. Mesa Redonda: Balanço Histórico do MST: desafios 

políticos e método de direção, 17 a 19 de fevereiro de 2017.  
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mesmo caráter em toda parte, em uma luta nacional, uma luta de classes (MARX; ENGELS, 

2007, p.47). Este caráter que aqui pinçamos para nossas análises no âmbito das ações dos 

movimentos socioterritoriais do campo e da cidade, trata-se do fim da propriedade privada e 

as desigualdades que delas se sucedem.  

Prosseguindo com a discussão, as análises nos mostram que a aproximação do MST 

com os trabalhadores da cidade é um dos aspectos constitutivos de sua forma organizativa, 

estando presente desde a sua formação enquanto organização política em 1984, no 1° 

Encontro Nacional, que aconteceu em janeiro, na cidade de Cascavel, Paraná. Segundo 

Fernandes e Stedile (2005), no livro “Brava Gente”, o grande debate que norteou o evento foi 

a concepção de movimento em vários aspectos, sobretudo, organizativos.  

[...] ele [o 1° Encontro Nacional] foi realmente fundamental porque definiu a 

concepção do movimento. Majoritariamente, acreditávamos que um movimento 

de luta pela reforma agrária, só daria certo se fosse um movimento de massas. 

Não podia ser nem um movimento de sindicato nem de Igreja. Por último, adotou-se 

a concepção de que o movimento deveria ser independente, manter sua autonomia. 

[...] Nesse I Encontro nacional também definimos os nossos objetivos em dez 

pontos, como se fosse uma plataforma de luta. Na verdade, os dez pontos resumiam 

nosso programa. O movimento era para lutar por terra, mas decidimos fazer 

também a luta pela reforma agrária e por mudanças sociais, porque vivíamos o 

clima das lutas pela democratização do país. [...] Outro ponto que constava nos 

objetivos era o de estimular a participação no movimento sindical e nos partidos 

políticos, garantindo a autonomia da organização. A autonomia aparece nos 

objetivos como uma ideia muito forte. (FERNANDES E STEDILE, 2005, p.50-51, 

grifo nosso).  

 

No ano seguinte, em janeiro de 1985, foi realizado o 1° Congresso Nacional, na 

cidade de Curitiba, Paraná. Este Congresso contou com a presença de 1600 delegados e, 

segundo Fernandes e Stedile, a ideia era “convidar todo mundo que estava fazendo luta pela 

terra no Brasil. Enfim, todos os que quisessem entrar no movimento” (2005, p.50). Além do 

debate sobre as diretrizes organizativas retomadas do 1° Encontro Nacional, a ocupação de 

terra foi definida como principal forma de luta, dando origem ao grito de ordem “Ocupação é 

a única solução”. Tal afirmação, se dá em contrapartida à conjuntura política que se 

desenhava, em que o MST se negava a aceitar a proposta de Nova República10 como solução 

para as questões político-sociais, das quais se inserem o acesso à terra.  

Outros fatores que contextualizam a análise política do 1° Congresso foi a crescente 

organização dos latifundiários em repressão a luta no campo, o que se tornaria, 

posteriormente, na União Democrática Ruralista (UDR), formada em maio de 1985 por 

fazendeiros com o objetivo fundamental de preservar o direito à propriedade privada, 

                                                           
10 Designação que a grande imprensa deu ao governo Tancredo Neves/José Sarney, que substituiu o regime militar (1985-89). 

Com o passar do tempo, a expressão foi ignorada pela própria imprensa que a criou (FERNANDES E STEDILE, 2005, p. 51) 
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mantendo-se enquanto elite latifundiária, e se posicionando contra a Reforma Agrária, 

assumidamente de forma violenta. Segundo Fernandes e Stedile (2005), a UDR agia de 

diferentes formas para reprimir as ações do MST, organizando os fazendeiros, articulando 

milícias armadas e pressionando os governos e parlamentares. “Como o Estado não podia 

desencadear a repressão maciça, porque nossas ocupações eram de massas, surgiu a UDR 

como forma de organização do latifúndio (Idem, 2005, p. 67).  

Segundo Morissawa, o ano de 1985 também marca o início do período em que o 

campo brasileiro conheceu significativa redução da área de lavouras tradicionais. Em 

contrapartida, a agricultura comercial, coberta por amplos investimentos e utilizando 

tecnologias de cultivo avançadas, cresceu quase na mesma proporção (MORISSAWA, 2001). 

O autor complementa que este cenário é típico dos países aos quais o FMI (Fundo Monetário 

Internacional) e Banco Mundial impõem seus programas de ajuste estrutural.  

Ambos os fatos continuam sendo responsáveis pela expulsão de centenas de 

milhares de trabalhadores rurais do campo. Além disso, premidos pela concorrência 

de produtos estrangeiros e pelo total abandono da agricultura familiar por parte dos 

sucessivos governos muitos pequenos proprietários perderam suas terras ao longo 

das últimas décadas do século XX (MORISSAWA, 2001, p.140). 

 

Após o Congresso que afirma a ocupação como única solução, em maio do mesmo 

ano, foram realizadas 18 ocupações de terra em Santa Catarina, com mais de 5000 famílias, 

mobilizando mais de 40 municípios (FERNANDES E STEDILE, 2005).  

Ademais, os principais elementos do ponto de vista da conjuntura, organização e 

formação política, discutidos no 1° Encontro Nacional em Cascavel e no 1° Congresso 

Nacional em Curitiba, foram sistematizados no Caderno de Formação do MST n°0111, 

organizado pela coordenação do Rio Grande do Sul e distribuído nacionalmente para as bases 

em fevereiro de 1986. Os Cadernos de Formação, juntamente com os Encontros, espaços de 

diálogo/formação e Congressos, constituem-se em uma das principais ferramentas de 

interlocução da organização e formação política entre o movimento e as bases, e entre o 

movimento e sociedade. 

                                                           
11 A numeração dos primeiros Cadernos de Formação não segue uma ordem cronológica continua e por vezes parece confusa. 

O Caderno de Formação n°01 foi elaborado pela coordenação estadual do Rio Grande do Sul em 1985, mas a sua publicação 

para circulação nacional, que utilizamos aqui, foi tirada em 1986. Já o Caderno de Formação n°05 foi organizado pela 

secretaria nacional do MST, com ano de tiragem de circulação nacional de 1985. Cremos que esta discrepância nas ordens de 

publicação pode ser atribuída, sobretudo, às dificuldades de articulação na época, no que concerne a comunicação entre 

secretarias estaduais e nacional. Para tanto, optamos por seguir a ordem dos cadernos apresentada na biblioteca digital 

reformaagrariaemdados.org.br.  
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Figura 3 - Caderno de Formação do MST n° 01: Quem é quem na luta pela terra 

 

Fonte: Biblioteca Digital da Questão Agrária Brasileira. Disponível em: www.reformaagrariaemdados.org.br 

  

O Caderno de Formação n° 01 é muito importante neste sentido, pois nele está a 

definição de quem é o sujeito sem terra que incorpora as fileiras da luta do MST pelo Brasil. 

A ilustração utilizada na capa do Caderno (imagem 02) demonstra bem a construção dessa 

identidade e a condição de conflito que o campo se encontrava. À esquerda, está o trabalhador 

sem terra e sua ferramenta de trabalho, a enxada. De punhos cerrados e postura projetada, 

demonstra a firmeza e resistência com que desafia o latifúndio e a propriedade privada. À sua 

frente está o latifundiário, com o dobro de seu tamanho, traz no pescoço o lenço sulista, 

símbolo do patronato tradicionalista no campo12, as mãos estão relaxadas com a certeza de 

que ao seu lado está o Estado e a arma. Com esta ilustração estampando o primeiro Caderno 

                                                           
12 O lenço vermelho é um símbolo tradicionalista gaúcho e sua origem está na distinção das indumentárias partidárias do 

período da Revolta dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha do Rio Grande, em 1835. O lenço vermelho, mais usado 

atualmente nos festejos tradicionalistas do Rio Grande do Sul, representava os Maragatos, liberais e insurgentes Farroupilhos 

que reivindicavam autonomia e até mesmo separação da província. O nome Farroupilha ou “farrapos” era atribuído as vestes 

maltrapilhas das tropas, em sua maioria escravos e trabalhadores rurais, que guerrilhavam ao lado dos Maragatos. No entanto, 

segundo Boris Fausto, “a verdade é que, se suas tropas podiam ser “farroupilhas”, os dirigentes pouco tinham disso, pois 

representavam a elite dos estancieiros, criadores de gado da província (2014, p.91). 

http://www.reformaagrariaemdados.org.br/
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de Formação, o MST, simbolicamente demarca que a sua construção enquanto movimento 

socioterritorial está alicerçada no enfrentamento à propriedade privada e as representações 

que a carregam. 

Nos primeiros Cadernos de Formação do MST, assim como demais materiais de 

formação e propaganda, é comum o uso de ilustrações, charges que se utilizam de quadros do 

quotidiano do trabalhador para construir críticas politizadas e situações de resistência, bem 

como textos esquemáticos organizados em forma de diálogo, tópicos ou organogramas.  Tais 

recursos, aliados a linguagem acessível, contribuem para a formação política das bases e para 

a construção da identidade do movimento.  

No Caderno n° 01 também estão presentes os princípios gerais e os compromissos 

práticos, que se referem aos elementos mais concretos dos processos de luta do MST. São 

estes os elementos que os sem terra, através dos espaços de formação, irão incorporar como 

discurso de enfrentamento e resistência constante.  

QUEM CONSIDERAMOS “SEM TERRA”: Os trabalhadores rurais que trabalham 

a terra nas seguintes condições: parceiros, meeiros, arrendatários, agregados, 

chacareiros, posseiros, ocupantes, assalariados permanentes e temporários e os 

pequenos proprietários com menos de 5 hectares. 

PRINCIPIOS GERAIS: 1 – lutar pela Reforma Agrária já. 2 - Lutar por uma 

sociedade justa e igualitária e acabar com o capitalismo. 3 – Reforçar a luta pela 

terra com a participação de todos os trabalhadores rurais, sejam arrendatários, 

meeiros e assalariados e pequenos proprietários, estimulando a participação das 

mulheres em todos os níveis. 4 – Que a terra esteja em mãos de quem nela trabalha, 

tirando o seu sustento e de sua família. 5 – O movimento dos sem terra deve sempre 

manter sua autonomia política (MST, p.07, 1986).  

 

A questão da autonomia política presente no item 5 é um aspecto interessante no que 

concerne as características organizativas do MST. Miguel Stédile13, em entrevista concedida a 

Bastos (2014), considera que fazem uma leitura equivocada de Lênin (2010) quando este se 

refere ao fato de que o partido seria o centro das organizações políticas, pois, assim, os 

movimentos sociais, sindicatos e demais organizações passariam a se constituir como um fio 

de transmissão desse órgão central que seria o partido. Na análise de Stedile, essa 

compreensão14 pode levar à paralisia dos movimentos sociais, visto a dependência da 

centralidade política exercida pelos partidos. Há o entendimento de que o MST precisa se 

constituir enquanto um movimento autônomo, que constantemente se reporta a sua base, que é 

o combustível da luta pela terra.  

                                                           
13 Miguel Stédile é pesquisador e integrante da Direção Nacional do MST. 
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No entanto, esta autonomia não significa um estado de isolamento político, uma vez 

que, também, há a compreensão de que a força política e organizacional do MST pode 

contribuir para a mobilização não só dos trabalhadores do campo, mas também da cidade. 

Conforme os princípios práticos presentes no Caderno de Formação n° 01: 

1) Unir-se na luta pela conquista da terra; 2) Articular as nossas lutas através de 

encontros, visitas e trocas de experiências; 3) Fortalecer o Movimento a nível 

estadual e nacional; 4) Sensibilizar a opinião pública para os nossos direitos; 5) Unir 

a luta do campo com a luta da cidade; 6) Ampliar o Movimento nos municípios 

e regiões onde ainda não está organizado; 7) Buscar apoio das entidades, 

sindicatos, Igrejas e denunciar os que não assumem a luta; 8) Divulgar as lutas e 

conquistas; 9) Envolver e pressionar os sindicatos para que assumam junto conosco 

a luta, ajudar os sindicatos novos e também ajudar a derrubar as diretorias pelegas; 

10) O acesso à terra deve ser através da pressão e da luta; 11) Não queremos terra 

por crédito fundiário, por BNH Rural ou outros projetos de fundos de terra, que só 

desviam as verdadeiras soluções para nossos problemas; 12) Os que conquistam a 

terra devem trabalhar, cuidar, mostrar que querem a terra para o trabalho e não para 

negócio; 13) Os que conquistam a terra devem continuar participando do 

Movimento e apoiando inclusive materialmente; 14) Em todas as conquistas sem 

terra deve-se discutir formas alternativas de posse e cultivo da terra; 15) Somos 

contra a colonização no Norte e exigimos reassentamento dos sem terra nos Estados 

(sic) de origem (MST, p.08, 1986, grifo nosso). 

 

Quando o MST traz a união da luta do campo com a luta da cidade enquanto 

compromisso prático, demonstra que o diálogo com os demais seguimentos da classe 

trabalhadora deve ser assumido pela militância enquanto prática quotidiana de luta, ou seja, 

deve permear tanto as disputas concretas quanto os posicionamentos político-ideológicos 

assumidos no enfrentamento ao grande capital. Essa prática quotidiana se reflete, também, nos 

processos de espacialização e territorialização, como demonstra o item seguinte, “6) ampliar o 

movimento nos municípios e regiões onde ainda não está organizado”. Importante ponderar 

aqui, que a dita ampliação para os municípios, não se refere especificamente a realização de 

ocupações urbanas pelo MST, mas sim mobilização da classe trabalhadora das cidades no 

processo de massificação da luta pela terra. 

Esses dois itens dos compromissos práticos (5 e 6) do 1° Caderno de Formação do 

MST, já nos fornecem alguns elementos para pensar a espacialidade do movimento, assim 

como as primeiras características fundamentais dos trabalhos de base e demais ações 

realizadas, por exemplo, nas periferias dos grandes centros e das pequenas cidades. Podemos 

refletir sobre esses elementos, iniciais, da espacialidade, a partir de Sobreiro Filho (2016), em 

que para o autor existe uma lógica-racionalidade em se conceber os processos e práticas 

espaciais.  

Esta racionalidade espacial, que também compreende intencionalidade, expressa-se 

em sua formação, na luta e resistência (cultura, econômica, política, etc,), nas formas 

de ação, em seu caráter reticular-rizomático, em suas escolhas políticas e ideologias, 

dentre outras. [...] Cremos que a escolha de tais elementos nos incita em pensar a 
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importância da localidade (onde) e o motivo/intenção da ação, refletindo assim a 

lógica/racionalidade espacial [...] (SOBREIRO FILHO, 2016, p. 109). 

O Caderno de Formação também trata de situar quais são as condições desse 

seguimento da classe trabalhadora da qual estão se propondo em dialogar e disputar. Ao fazer 

isso, amplia-se as possibilidades de ações e enfrentamentos políticos, contextualizando a luta 

pela Reforma Agrária como também sendo uma “luta econômica”15, aproximando a classe 

trabalhadora da luta pela terra (imagem 03).  

 

Figura 4 - Caderno de Formação do MST N°01: “O que a burguesia está fazendo como política 

econômica?” 

 

Fonte: Biblioteca Digital da Questão Agrária Brasileira. Disponível em: www.reformaagrariaemdados.org.br 

 

Ao colocar como os principais problemas da classe trabalhadora, do campo e da 

cidade, as desigualdades sociais, como a questão do desemprego, baixos salários, inflação, 

disponibilidade de terras e exploração pelo capital, o MST traz a centralidade do trabalho para 

o seio da disputa política, ou seja, compreende o sujeito do campo e da cidade enquanto 

inseridos em um mesmo processo no âmbito da luta social e de classe.  

Evidente que estes processos se dão salvo as diferentes características, contextos e 

estratégias de reprodução social, enfim, diferentes experiências de classe, que, por sua vez, 

irão culminar em distintas formas de organização e de luta, porém, ainda assim, enquanto 

classe trabalhadora, ou, tal como Geary (2000, p.3), como as “múltiplas identidades da classe 

trabalhadora”. Conforme Thompson (2004), as classes sociais não são oriundas de processos 

                                                           
15 Entendemos essa “luta econômica” como o enfrentamento ao grande capital representado através da dinâmica estrutural do 

modo capitalista de produção. 

http://www.reformaagrariaemdados.org.br/
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únicos de formação, e se expressam como síntese de múltiplas determinações e não como 

partes isoladas. Sendo assim, a experiência de classe é, assim, [...] determinada, em grande 

medida, pelas relações de produção em que os homens nasceram – ou entraram 

involuntariamente” (THOMPSON, 2004, p.10).  

O que estamos entendendo aqui enquanto centralidade do trabalho, também dialoga 

com a perspectiva de Thomaz Junior, em que para o autor, não podemos utilizar a definição 

de classe trabalhadora “[...] quando admitimos apenas a centralidade do trabalho assentada na 

face proletária/operária do trabalho [...] sem considerar, os movimentos que os camponeses 

protagonizam [...]” (2008, p.276). 

Importante lembrar que, no âmbito dos enfrentamentos de classe, no Caderno de 

Formação n°01, o MST também considera a participação dos sindicatos como força 

articuladora das lutas políticas e concretas, sobretudo nas cidades. Nos Cadernos, os 

sindicatos são representados através da CUT – Central Única dos Trabalhadores. Com relação 

as articulações políticas e territoriais do MST e dos sindicatos, Fernandes e Stedile fazem 

algumas distinções, destacando o potencial de transversalidade da luta pela terra. 

O sindicato tem uma base territorial que pode ser municipal ou agregar alguns 

municípios. O MST quebra como essa base territorial e, depois, cria bases territoriais 

que não obedecem à divisão das unidades da Federação. Ele cria uma outra base 

geográfica (FERNANDES E STEDILE, 2005, p.49). 

 

Neste sentido, a luta dos trabalhadores do campo e da cidade, somados aos 

sindicatos, compõem o “campo popular” organizado em oposição as classes dominantes, 

como latifundiários, grandes proprietários e empreiteiros (imagem 04). Conforme Fernandes e 

Stedile, 

[...] Desde o início, todas as formas de luta que [o MST] desenvolveu foram de 

massas, o que trouxe para dentro dele três características fundamentais. A primeira 

foi a de ser um movimento popular, em que todo mundo pode entrar. Nesse caráter 

popular, teríamos ainda uma subdivisão. De um lado popular no sentido de que 

dentro da família camponesa vai todo mundo. Participam o idoso, a mulher e as 

crianças. Nesse ponto, ele se diferencia do sindicato, porque, tradicionalmente, 

somente o homem, adulto, participa das assembleias sindicais. Percebemos que aí 

residia a nossa força, pois o homem, além de ser machista, é conservador e 

individualista. O movimento, na medida em que inclui todos os membros da família, 

adquire uma potencialidade incrível. O adolescente, por exemplo, que antes era 

oprimido pelo pai, percebe que numa assembleia sem-terra ele vota igual ao pai. A 

outra subdivisão do caráter popular e que torna mais popular ainda é que, desde o 

início, talvez até pelo trabalho da Igreja, fomos pouco sectários. Ou seja: somos um 

movimento camponês que tem essa raiz da terra, essa ideologia em que entra todo 

mundo que queira lutar pela reforma agrária. Pode entrar o militante urbano, o 

técnico da Emater, o padre etc. [...] Isso também deu uma consistência maior para o 

MST (FERNANDES E STEDILE, 2005, p32).  
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Figura 5 - Caderno de Formação do MST N°01: “O enfrentamento político entre o campo 

popular e as classes dominantes” 

 

Fonte: Biblioteca Digital da Questão Agrária Brasileira. Disponível em: www.reformaagrariaemdados.org.br 

 

O trabalho de formação feito através dos Cadernos também ressoa nas demais formas 

de comunicação com as bases e a sociedade em geral. A discussão da organização e ação 

enquanto campo popular suscitada no Caderno n° 01 se estende ao Jornal dos Trabalhadores 

Sem Terra de 1985, publicado e distribuído nacionalmente em agosto. O texto é trazido em 

uma seção chamada “Assunto para discussão”, cujo objetivo é levar até a militância e demais 

trabalhadores do campo e da cidade, que de alguma forma não puderam participar de eventos 

e espaços de socialização política, as discussões que estão sendo feitas no interior do 

movimento. O texto se alinha aos debates feitos no primeiro Encontro e Congresso, assim 

como aos princípios sistematizados no Caderno n°01, que inclui a aproximação e ação 

conjunta com os trabalhadores da cidade.  

Partindo de uma breve análise de conjuntura (imagem 05), o movimento avalia como 

sendo de fundamental importância continuar avançando na luta pela Reforma Agrária, que 

teria nos próximos dois meses (agosto e setembro) a finalização do prazo para discussões e 

sugestões ao Plano Nacional de Reforma Agrária. Em função da importância desse período, 

“a Coordenação Nacional do Movimento decidiu propor às entidades sindicais e ao 

movimento popular em geral, uma proposta de ação conjunta” (1985, p.02)16. A proposta é, 

pressionar o Governo federal e a Câmera dos Deputados em Brasília através de uma agenda 

de ações conjuntas intitulada: Semana de pressão em Brasília, de 19 a 24 de agosto e a 

Semana Nacional de Luta pela Reforma Agrária, de 01 a 07 de setembro. 

                                                           
16 Jornal Sem Terra. Ago de 1985, n°46, página 02. Disponível em: reformaagrariaemdados.org.br. 

http://www.reformaagrariaemdados.org.br/
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Figura 6 - Artigo no Jornal dos Trabalhadores Sem Terra, agosto de 1985: Uma proposta de 

ação conjunta 

 

Fonte: Biblioteca Digital da Questão Agrária Brasileira. Disponível em: www.reformaagrariaemdados.org.br 

 

Além da publicação feita no JTST, foi elaborado um documento pela CUT, assinado 

juntamente com o MST, “conclamando a todos os trabalhadores e suas entidades de classe a 

participar ativamente desta Semana Nacional de Luta pela Reforma Agrária” (imagem 06). O 

documento elaborado pelas duas entidades, sistematiza os objetivos e propostas já 

apresentadas no Jornal, porém, a necessidade de sua organização se vale, em nossa análise, 

para firmar-se enquanto ação conjunta e também para mobilizar os sindicatos ligados à CUT, 

http://www.reformaagrariaemdados.org.br/
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que naquele contexto tratava-se da principal entidade articuladora dos trabalhadores urbanos, 

circulando nas assembleias, comícios, reuniões e panfletagens nas cidades, visto que o JTST 

ainda não possuía grandes tiragens.  

 

Figura 7 -  Circular CUT e MST: Semana nacional de luta pela reforma agrária. 

 

Fonte: Biblioteca Digital da Questão Agrária Brasileira. Disponível em: www.reformaagrariaemdados.org.br. 

 

Acreditamos que o JTST e o Circular que aqui trouxemos, fundamentam muito bem 

parte da análise que estamos construindo, da qual diz respeito ao processo de formação e 

mobilização em diferentes escalas da organização política. O MST passa da formação política 

em escala nacional, através dos Encontros e Congressos, para a formação em escala local e 

regional, através dos cadernos de formação, assembleias, espaços de diálogo e ocupações. 

Essa formação, que é construída a partir dos princípios organizacionais e constante análise de 

conjuntura, retorna para escala nacional em forma de articulação e mobilização política, 

organizando a base nacionalmente, assim como os demais trabalhadores e entidades de classe.  

Seguindo com a análise dos Cadernos de Formação, a discussão sobre a situação da 

classe trabalhadora no campo e na cidade e a importância dessa aproximação/organização na 

luta pela terra, está presente, também, nos Cadernos de Formação seguintes, conforme o 

Caderno n°05. Diferentemente do Caderno n°01, que buscava contextualizar 

conjunturalmente o MST na luta de classes, assim como os princípios básicos da organização, 

o Caderno n°05 já toma como premissa a consolidação do processo de espacialização e 

http://www.reformaagrariaemdados.org.br/
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territorialização do MST no Brasil. Assim, busca encaminhar de forma prática como o 

movimento deve se organizar nas novas regionais, estados e municípios. Chama-se atenção 

para o fato de que a proposta da sistematização encontrada no Caderno, não se trata de uma  

[...] receita de como organizar o Movimento Sem Terra. São apenas as experiências 

concretas que vêm dando certo. Cada Estado, segundo sua realidade e experiência de 

luta deverá, assim, encaminhar da melhor forma sua própria organização (MST, 

1985, p.03). 

 

Ademais, o Caderno se divide em nove tópicos, sendo eles: 1) o que é [a 

organização]?; 2) como começar a organização?; 3) depois de formada a comissão municipal 

provisória; 4) procurar organizar a assembleia municipal; 5) e como se pode organizar a base 

mesmo?; 6) como está organizado a nível estadual?; 7) como está organizado a nível 

nacional?; 8) a necessidade de assessoria; 9) alguns princípios de nossa organização (MST, 

1985, p.03). 

Nos sete primeiros itens, partindo do pressuposto de que as formas de organização 

são construídas a partir da realidade da luta concreta em diferentes regiões, o movimento 

define sua forma organizativa escalarmente como: coordenação nacional; direção nacional; 

direção estadual; coordenações regionais; coordenações dos assentamentos e acampamentos 

(MST, 1985; FERNANDES, 1999). 

No item 7, trata-se de afirmar a importância da espacialização e a organização a nível 

nacional. O tópico se inicia destacando que a constituição do MST enquanto articulação 

nacional, só foi possível após inúmeras experiências de luta pela terra em vários lugares. Isto 

nos leva a entender que, neste contexto histórico, o estabelecimento do MST em várias 

regiões do Brasil é favorecido a partir de experiências de enfrentamentos/resistências, 

anteriores ao MST, com determinado nível de organização ou não. O Caderno se utiliza de tal 

constatação para reforçar a necessidade de se manter constantemente em espacialização e 

articulação com esses processos de luta, o que inclui os trabalhadores da cidade. 

A luta pela terra e a luta pela reforma agrária mais ampla: que significa mudanças 

profundas em toda a estrutura fundiária do país e na forma de produzir. Não se 

consegue ganhar, por mais bem organizado que se esteja na base. É preciso reunir 

muita força a nível de município, a nível de estado, a nível nacional, e também se 

juntar com as forças dos trabalhadores da cidade (MST, p.13, 1985). 

O movimento retoma a questão da articulação dos trabalhadores do campo e da 

cidade apenas no Caderno de Formação n°17, de 198917. Este Caderno tem como principal 

objetivo fazer um balanço dos primeiros cinco anos de criação e enfrentamento ao latifúndio, 

                                                           
17 Os Cadernos de Formação que estão entre o n°05 e n°17 dizem respeito temas como: O papel da igreja no movimento 

popular; Como se organizam os assentados; Elementos sobre a teoria da organização do campo; A mulher nas diferentes 

sociedades, entre outros, que estão disponíveis em: reformaarariaemdados.org.br.  
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governo e classes dominantes (MST, 1989), bem como sistematizar as deliberações do “plano 

quinquenal” discutido no 5° Encontro Nacional, que aconteceu na cidade de Sumaré, São 

Paulo, em 1989. É também neste Encontro que foi definido o grito de ordem do 2° Congresso 

Nacional: “Ocupar, resistir e produzir”, reafirmando a ocupação como principal forma de 

enfrentamento e acesso à terra.  

Segundo Morissawa, no balanço feito no 5° Encontro Nacional18 o MST registrava 

30 ocupações com 5.956 famílias em 12 estados, em 1988. No entanto, segundo dados do 

DATALUTA (2017) o mesmo ano registrou 71 ocupações com 10.491 famílias organizadas, 

em 22 estados. Embora para este período o DATALUTA não tenha a informação de quais 

movimentos realizaram estas ocupações, podemos atribuir esta diferença nos dados aos 

movimentos de luta pela terra, organizados ou não, que emergem a partir do cenário de 

conflito e resistência colocado a partir das ações do MST, principalmente em enfrentamento 

as práticas violentas da UDR. Diante disto, o MST analisa a necessidade de continuar 

ampliando e massificando ainda mais, organizando e articulando estes processos de luta,  

A luta pela terra é o motor principal da luta pela reforma agrária. [...] Nesta nova 

conjuntura de desenvolvimento do capitalismo e das lutas dos trabalhadores 

impõem-se a necessidade de transformar a luta pela terra em lutas massivas e 

permanentes, com caráter classista (MST, 1989, p.09) 

[...] Articular as lutas isoladas pela terra. Essas lutas ocorrem de forma muitas vezes 

espontâneas e muito localizadas, sem grande expressão social, mas representam uma 

disposição de luta dos trabalhadores e podem ter um crescimento político-ideológico 

(MST, 1989, p.12) 

 

Para o desenvolvimento desta luta massiva e permanente, ao discutir os desafios da 

luta pela terra e pela reforma agrária, se coloca como necessário 

[...] compreender as relações estruturais complexas que existem entre as classes 

sociais, as categorias sociais, seja no campo, seja na cidade. Entender as 

contradições existentes entre elas, os mecanismos de força e a correlação de poder 

que se estabelece. [...] Combinar a capacidade de luta provada nas ocupações de 

terra com outras formas de pressão. [...] Evitar o isolamento político. Utilizar a 

capacidade de luta dos trabalhadores rurais de modo a fortalecer os laços com os 

demais trabalhadores e demais setores progressistas da sociedade. Desenvolver 

novas táticas de ocupação visando realiza-las de forma permanente e de maneira 

mais eficiente e com resistência19. [...] Garantir maior participação das mulheres 

e jovens em todos os níveis da luta para conseguir maior crescimento político e 

ideológico da classe trabalhadora (MST, 1989, p.10-13, grifo nosso). 

 

A questão da participação das mulheres e jovens em todos os níveis de luta é 

elemento interessante para a nossa análise. A tentativa de rompimento com certas estruturas 

patriarcais da família camponesa tradicional, principalmente o machismo, é observada desde a 

                                                           
18 É importante ressaltar que nos anos de 1986, 1987 e 1988 foram realizados, respectivamente, o 2°, 3° e 4° Encontro 

Nacional do MST. 
19 Sobre o desenvolvimento de novas táticas de ocupação, iremos discutir mais profundamente no subcapitulo seguinte. 
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gênese do movimento. O Caderno de Formação n°02, traz o título “Mulher Sem Terra” e tem 

como objetivo discutir a participação e a formação da mulher como de fundamental 

importância para o avanço da luta pela terra, pela reforma agrária e para a transformação da 

sociedade. Além do trabalho de formação política e incentivo à participação das mulheres, a 

luta contra a sociedade patriarcal e machista está na própria estrutura organizativa do MST, 

cuja coordenação nos estados é sempre composta por uma mulher e um homem. 

Com relação a participação dos jovens na mobilização política, entende-se que é na 

juventude que o diálogo entre o campo e a cidade ocorre com maior organicidade e essa 

articulação acontece, por exemplo, através da cultura, música, samba, rap e hip-hop.  

Então, a gente acredita muito que hoje, a cultura dentro da reforma agrária popular, 

ela tem uma tarefa muito importante de ta trazendo elementos do campo e da cidade, 

principalmente quem ta nesse processo de luta. Trazendo a cultura como uma 

ferramenta, também, de politização das massas e de libertação do próprio sistema 

capitalista (John Muller, militante do MST e rapper no grupo Veneno H220, 2016). 

 

Eu acho que o rap, na humildade, chega pra mostrar que o campo e a cidade não têm 

nenhum tipo de divisória. Não tem estrada, não tem pista, não tem asfalto, não tem 

nada, o que tem é reforma agrária popular (Mano Fi, militante do MST e rapper no 

grupo Veneno H2, 2016). 

  

A questão da autonomia é novamente retomada no Caderno n°17, em que é feito o 

destaque com relação ao fortalecimento das articulações políticas com trabalhadores e demais 

setores progressistas da sociedade, como os sindicatos. Também é neste Caderno que o MST 

trata estas articulações como “alianças”:  

Para fortalecer uma aliança estratégica cumpre papel fundamental traçar bandeiras 

de lutas comuns, bem como realizarmos ações de massa, em conjunto com outros 

trabalhadores, principalmente os operários. [...] Preservar a autonomia do 

movimento. Realizar ações de massa sem se subordinar aos apoios eventuais de 

entidades de assessoria” (MST, 1985, p.14).  

 

O debate dialoga com o que discutimos anteriormente com relação aos princípios e 

autonomia do movimento construídos a partir do 1° Encontro Nacional, em 1985. No entanto, 

aqui, esta autonomia não diz respeito apenas as relações do MST com os demais movimentos 

socioterritoriais, sindicatos, partidos e demais seguimentos da classe trabalhadora, diz 

respeito, também a relação do MST com o Estado. A relação do MST com o Estado é de 

autonomia na luta e na negociação. 

Bem, tendo em vista que o Caderno de Formação n°17 trata de sistematizar as 

diretrizes do plano quinquenal discutidas no 5° Encontro Nacional, as orientações também 

enfatizam em vários pontos a questão da “propaganda”. Com isso chegamos em outro ponto 

                                                           
20 O grupo de hip hop Veneno H2 nasce em 2004 por iniciativa de jovens militantes do MST assentados na região de Franca, 

São Paulo. 
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fundamental para se compreender as práticas mais concretas com relação a articulação do 

MST e a cidade na década de 1990.  

Até o ano de 1989, o que pudemos observar através dos Cadernos, Encontros e 

Congressos é a preocupação do movimento em se firmar enquanto organização política e, 

para que isso ocorresse, a principal estratégia se estava na espacialização, territorialização e 

massificação da luta pela terra, sobretudo, através das ocupações. Neste processo, assume-se a 

articulação com os demais trabalhadores do campo e da cidade, sobretudo através dos 

sindicatos, como imprescindíveis enquanto organização de massa. Conforme Elio Neves, 

presidente da Federação dos Empregados Rurais de São Paulo, em entrevista ao JTST. 

É preciso vencer a classe dominante no dia-a-dia. O exercício do poder se dá no 

bairro, na fábrica, no campo, e a classe que estiver mais organizada é que determina 

os rumos do país [...]. O direito da propriedade no Brasil é maior que o direito à 

vida. A ocupação, além de ter ganhos concretos afronta o chamado direito à 

propriedade. Onde existe condições de ocupar, e isso traz aumento da consciência, e 

mesmo conquista da terra, ela é positiva (JTST, setembro de 1989, n°87).  

 

Sendo assim, no balanço e análise de conjuntura feito no 5° Encontro, fica claro a 

necessidade de se organizar e formar concretamente essa massa de trabalhadores, o que deve 

acontecer no planejamento dos próximos cinco anos através do aprimoramento das formas de 

formação política e “propaganda” de luta, espaços de diálogo e cultura, brigadas, além da 

formação pela ação, manifestações, marchas, protestos e ocupações.  

Especializar os militantes e organizar equipes de trabalho a nível estadual e nas 

bases. Desenvolver uma política de permanente atuação da propaganda em todos os 

níveis, feita de uma forma eficiente e diferenciada para os distintos públicos alvo: 

nossas bases; trabalhadores urbanos; demais setores da sociedade (MST, 1989, 

p.17). 

Conseguir que as Executivas dos estados assumam como uma questão política 

prioritária a questão da formação, acompanhando permanentemente e tendo um 

responsável dentro das Executivas. Garantir um vínculo de articulação com as 

escolas sindicais e outras entidades que tenham os mesmos princípios do MST e que 

possam contribuir. [...] Desenvolver novos métodos de formação que atendam as 

necessidades de qualificação e massificação do MST. [...] Desenvolver a arte e a 

cultura popular de forma massiva (MST, 1989, p.18). 

 

O que isso nos demonstra é o desafio posto de se construir a mediação entre as 

singularidades da luta no campo e a universalidade da luta de classes através da composição 

de forças. Para tanto, é preciso construir iniciativas político-pedagógicas, traduzidas na ação 

permanente para contribuir com a aproximação política com a sociedade. Tais estratégias são 

experimentadas desde a Revolução Russa de 1917, com a agitação e propaganda (agitprop), 

em que, na obra “Que fazer?”, Lênin (1978) destaca o trabalho de agitação e propaganda 

como caminho desenvolver a consciência política junto À classe trabalhadora. Neste sentido, 

segundo Bastos, a  
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agitação refere-se ao trabalho de comunicação mais próximo do militante 

revolucionário junto às massas, através da oratória, da força da voz em discursos 

públicos que buscam alcançar o maior número de pessoas possível. Enquanto o 

trabalho do propagandista envolve maior profundidade da comunicação política, 

análises mais consistentes, teóricas, e privilegia-se a forma escrita em meios como 

jornais, panfletos e revistas (BASTOS, 2014, p.57). 

 

Lênin, ainda na obra “Que Fazer?”, desenvolve a ideia de usar um jornal que 

circulasse por toda a Rússia. Esse jornal teria o objetivo de ser “um fio condutor” para a 

organização revolucionária, colaborando com a construção da formação, trabalhando a 

agitação, propaganda e mobilizando os trabalhadores. Para Lênin, “esse jornal seria parte de 

um gigantesco fole de uma forja que atiçasse cada fagulha da luta de classes e da indignação 

popular, para daí fazer surgir um grande incêndio (1978, p.127). 

Tais elementos da agitprop postos por Lênin são observados, também, nas estratégias 

de comunicação e propaganda do MST na década de 1980. Como já vimos anteriormente, o 

Jornal dos Trabalhadores Sem Terra é uma das primeiras e principais ferramentas nesse 

sentido. Barreto e Nunes ponderam algumas críticas nessa influência leninista nos métodos de 

comunicação na primeira década de vida do movimento, das quais colocam que havia uma 

excessiva linguagem panfletária que se sobrepunha às atividades práticas e permanentes de 

discussões de táticas coletivas, assim como diálogo com a sociedade (BARRETO E NUNES, 

2011). Concordamos com as autoras neste sentido, porém, entendemos que há de se 

considerar as características conjunturais em que se desenvolve. No caso, a característica 

panfletária pode ser relacionada à proximidade que o movimento mantinha com os sindicatos 

e a CUT, por exemplo, dando a ela desenrolares de acordo com o contexto histórico e os 

intercâmbios de experiência de luta.  

As autoras seguem colocando o contraponto desta estratégia de comunicação do 

movimento com o controle hegemônico da mídia sobre a comunicação, em que em uma 

sociedade  

midiatizada, a imagem construída pela mídia afeta ainda mais o reconhecimento do 

outro, sobretudo porque as mensagens que veicula através de textos, sons e imagens 

são constituidoras de simbolizações que fixam ou ajudam a legitimar significações já 

construídas (BARRETO E NUNES, 2011, p. 03). 

Neste sentido, para as autoras, no caso de movimentos que contestam a lógica 

hegemônica como o MST, a representação construída pela mídia, dificulta a conquista do 

apoio de certos segmentos da sociedade, pois constrói barreiras ao diálogo. Em vista disso, 

trazemos para o debate a dimensão simbólica das disputas políticas, fundamentais para os 

processos de organização-massificação, espacialização e territorialização do movimento.  
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Para Silva Junior, a construção de símbolos acontece mediante as representações de 

relações de poder. O poder se define, então, no interior das relações e pelos seus meios e os 

meios são utilizados para seus trunfos, “joga-se exclusivamente por meio de símbolos que 

procuram traduzir com simplicidade, e está (sic) é uma palavra-chave aqui, o poder 

estabelecido” (SILVA JUNIOR, 2015, p.41). 

Tanto na academia, órgãos públicos como também no espaço público da informação, 

ou seja, na imprensa, e, especialmente dentro das organizações e seus aparatos de 

informação, os elementos simbólicos do poder procuram se comunicar, intentam 

persuadir e abstrair dos receptores a mais completa acepção de sua ideologia 

(SILVA JUNIOR, 2015, p.41).  

 

A dimensão simbólica das relações de poder e construção do discurso, da qual aqui 

discutimos na forma de agitação e propaganda, são compreendidas por Fernandes como 

dimensão imaterial para a formação territorial e prática, também intrinsicamente originadas 

nas relações de poder. O autor parte, então, da multidimensionalidade do território e define 

sua imaterialidade, cuja importância está 

na compreensão dos diferentes tipos de território material. Nós transformamos as 

coisas, construímos e produzimos objetos na produção do espaço e do território. 

Penso o território imaterial a partir da mesma lógica do território material, como a 

determinação de uma relação de poder. Essa determinação deve ser compreendida 

como definir, significar, precisar a ideia ou pensamento, de modo a delimitar seu 

conteúdo e convencer os interlocutores de sua validade (FERNANDES, 2012, 

p.209).  

 

No âmbito destas disputas pelo território imaterial, o MST se volta a rediscutir suas 

práticas de comunicação e propagando, visando estabelecer relações mais concretas de 

diálogo. É criada então a cartilha “Como Trabalhar a Comunicação nos Assentamentos e 

Acampamentos”21 (MST, 1993). Mesmo se tratando de um documento proveniente de 

discussões iniciais conduzidas no 5° Encontro Nacional, nele já se registra uma contraposição 

à mídia hegemônica. O desenvolvimento dos elementos da comunicação contra-hegemônica 

do MST enquanto estratégia política é ainda mais aprofundada durante a década de 1990, com 

a criação do Setor Nacional de Comunicação, que conduzirá o amadurecimento teórico e 

prático acerca da agitação e propaganda. Este amadurecimento é construído, sobretudo, 

assumindo que as estratégias e instrumentos de comunicação são desenvolvidos em 

concomitância com os processos de luta, com o objetivo de mobilizar e estimular a classe 

trabalhadora e “expor a falsidade, o fracasso e a impossibilidade de realização, neste sistema, 

                                                           
21 A Cartilha propõe a produção de dois “instrumentos”: o Jornal Mural e o Jornal do Assentamento/Acampamento. Nela é 

possível encontrar textos curtos e diversas ilustrações que ensinam, passo a passo, como são produzidos esses materiais, quais 

os utensílios necessários etc. Além dessas indicações, frases apontam que a produção e a divulgação das informações devem 

ser feitas não do jeito “burguês”, mas de forma coletiva, de acordo com a linguagem da comunidade e através de formatos 

diferenciados. 



 

43 

 

das promessas da “democracia” burguesa” (MST, 2007, p.12). Para tanto, elenca-se como 

instrumentos e formas de agitprop: 

a) Discurso (palavra/oratória): comícios relâmpagos, palestras, falas em atos 

públicos... b) Publicações impressas: panfleto, jornal, mural, revistas, revista, livro. 

c) Artes plásticas: pichações, grafitagem, muralismo, painelismo, faixas, cartazes, 

fotografia, estêncil. d) Teatro: teatro jornal, teatro fórum, teatro invisível, teatro 

procissão, teatro de rua. e) Música e poesia: corais, saraus, festivais, apresentações 

de rua ou em rádios, etc. f) Indumentária/vestimenta: bonés, camisetas, bandeiras, 

broches, etc. g) Produtos da Reforma Agrária. h) Meios de comunicação de massa: 

rádio, cinema, televisão, jornal, internet. i) Manifestações passeatas. j) Carro de 

som.  k) Mística/Celebrações l) Pedagogia do exemplo. m) Ações de massa (MST, 

2007, p.12). 

 

Como exemplo do desenvolvimento dessas estratégias na mobilização dos 

trabalhadores, trazemos um dos cartazes (imagem 07) elaborados no início da década de 1990, 

com o objetivo de colocar em discussão a mobilização da luta no campo e da cidade. Observa-

se a característica da estratégia que é feita em conjunto com a CPT – Comissão Pastoral da 

Terra22, que realizará uma celebração religiosa em concomitância com a discussão política. 

Nota-se que o campo de local da atividade está em branco, a ser preenchido pelas 

coordenações locais e regionais de acordo com a demanda de organização política, podendo 

ser em um acampamento, assentamento, praça ou bairro. 

                                                           
22 Fernandes e Stedile (2005), apontam a importância da CPT, embasada na teologia da libertação, na mobilização dos 

trabalhadores do campo desde a gênese do MST. 
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Figura 8 -  Exemplo de estratégia de mobilização do MST na cidade 

 
Fonte: Biblioteca Digital da Questão Agrária Brasileira. Disponível em: www.reformaagrariaemdados.org.br. 

 

O início da década de 1990, com o Governo Collor, é marcada por forte repressão ao 

movimento. Segundo Fernandes (2000), os dois anos e meio de Governo Collor foram os 

mais difíceis do MST, com o aumento significativo da repressão em todo o Brasil e a 

consequente diminuição das ocupações de terras. Conforme dados do DATALUTA (2017), as 

ocupações do MST e demais movimentos socioterritoriais do campo, que também 

experimentaram forte repressão, passam de 86 ocupações em 1989, para 50 ocupações 1990.  

E é neste ano de 1990 que acontece o 2° Congresso Nacional, na cidade de Brasília, 

em que o grito de ordem que norteia o debate buscava, justamente, retomar a enfretamento 

constante à lógica que se construía: Ocupar, resistir e produzir. Mais uma vez o movimento 

afirma a ocupação de terra como a estratégia central de enfrentamento da luta de massas: 

ocupar o latifúndio, resistir à repressão dos grandes proprietários, a conivência do Estado e 

garantir sua reprodução social através da produção familiar. A edição n° 91 do JTST, 

publicada em janeiro/fevereiro de 1990, traz em sua capa a reprodução do cartaz que anuncia 

a chegada do II Congresso Nacional. O mesmo cartaz que irá circular na mobilização 

nacional. A edição deste jornal é mais densa que que as anteriores, visto o cenário conjuntural 

que se cercava. Diferentemente das edições anteriores que contavam com 15 a 16 páginas de 

publicação, está edição conta com 26 páginas, com editoriais, entrevistas com militantes da 

base e coordenações, assim como as pautas e principais projetos a serem discutidos no 

Congresso.  

http://www.reformaagrariaemdados.org.br/
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O editorial desta edição do JTST nos chama atenção por trazer como subtítulo, logo 

após “Ocupar, resistir e produzir”, a “Aliança operário-camponesa”. Aqui, o movimento 

declara que o maior desafio na luta dos trabalhadores é a aliança campo-cidade e afirma 

ser necessário sair do discurso e avançar nas ações concretas, lutas conjuntas e organizadas. A 

posição com relação a organização de classe para a massificação dos enfrentamentos aparece 

muito mais presente nos discursos do II Congresso Nacional, o que demonstra a presença dos 

elementos da formação desenvolvidas ao longo dos anos pelo o MST, demonstradas aqui 

através dos Cadernos de Formação. O movimento tem cada vez mais claro que a luta pela 

terra trata-se de uma luta contra-hegemônica e a aliança de classe “operário-camponesa” é 

imprescindível, sobretudo com o aumento da repressão. 

A articulação das lutas dos trabalhadores rurais e urbanos é necessária para a classe 

trabalhadora fazer frente ao processo de espoliação ao qual estão submetidos todos 

os trabalhadores. A partir do nosso congresso será necessário juntarmos forças com 

os trabalhadores da cidade para que possamos enfrentar a situação econômica e 

darmos um passo a mais para o fortalecimento da luta pela reforma agrária (JTST, 

n° 91, jan/fev de 1990). 

 

 O conceito de espoliação urbana trazido pelo MST nesta publicação, foi cunhado em 

1979, por Lúcio Kowarick, um dos principais teóricos da questão urbana. Tal conceito 

relaciona-se à superexploração do trabalho e capitalismo periférico, colocando o problema da 

pobreza e da segregação urbana no contexto das contradições do capitalismo moderno 

(KOWARICK, 1979). As características do momento histórico deste Congresso, aliadas ao 

chamado à urgência da aliança entre campo e cidade fundamentada na perspectiva teórica de 

espoliação, prenuncia muito bem o caráter das lutas protagonizadas na segunda metade da 

década de 1990, que culminarão em uma organização mais concreta do MST na cidade. 

Ademais, motivados e organizados a partir do II Congresso Nacional, o MST retoma com 

força a luta pela terra, totalizando 86 ocupações em 1991. 

Abrindo a agenda de lutas desta segunda metade da década de 1990, acontece em 

julho de 1995, o 3° Congresso Nacional, também em Brasília, cujo grito de ordem era: 

Reforma Agrária, uma luta de todos.  O Congresso contou com a participação de 5.226 

trabalhadores e os objetivos e pauta do evento foram sistematizados como: 1) levantar a 

reforma agrária para a opinião pública brasileira; 1) apresentar nossas reivindicações ao 

governo federal; 3) definir nossas prioridades de ação; 4) ser um espaço de formação política 

massiva; 5) ser um espaço de militância de todo o Brasil (MST, 1995). 

Das discussões realizadas no Congresso, principalmente com relação a levantar a 

reforma agrária para a opinião pública brasileira, foi elaborada uma Carta aos Trabalhadores 
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da Cidade. A carta traz de forma objetiva quais foram as discussões realizadas e qual a 

importância dos trabalhadores da cidade para luta pela Reforma Agrária e pelas desigualdades 

sociais. 

Resolvemos escrever essa carta a todos vocês, trabalhadores e trabalhadoras da 

cidade, para compartilhar nossas preocupações e nossa vontade de lutar. A maioria 

de vocês tem raízes no campo. Sabemos que, nos últimos 20 anos, mais de 30 

milhões de brasileiros tiveram que deixar o interior e ir para as grandes cidades. 

Expulsos da terra. Sem perspectivas de trabalho, em busca de emprego e de alguma 

esperança de vida. [...] Repudiamos esse modelo sócio-econômico que nos é imposto 

pelos países imperialistas e por uma elite gananciosa de riqueza e poder. [...] Nós 

achamos que para mudar essa situação é necessário iniciar como a reforma agrária! 

[...] Por isso continuaremos ocupando latifúndios, secretarias de agricultura, Incra. 

Fazendo passeatas e manifestações públicas para denunciar essa situação. [...] Mas 

nossa força não é suficiente. Queremos que vocês da cidade nos ajudem e participem 

de nossa luta. A reforma agrária será uma conquista de todos. Precisa ser uma luta 

de todos. 

 

No mesmo ano, o JTST de julho de 1995, traz um editorial com o título “O rei FHC e 

a realidade”. No texto, o movimento constata o caráter antipopular do governo, aliado ao que 

chamam de “escandaloso apoio da imprensa nacional” e a hipocrisia do governo. As críticas 

são, principalmente, sobre as políticas econômicas adotadas por FHC, destacando o 

pagamento de juros da dívida externa, a situação da agricultura e dos trabalhadores rurais e a 

violência no campo. Segundo Feliciano (2016), a segunda metade da década de 1990 foi uma 

das mais violentas, em que 90% dos assassinatos por resistência territorial no ano de 1995 

eram de camponeses. 

Pois é neste ano de 1995 que acontece o massacre de Corumbiara23, resultando na 

morte de 09 trabalhadores sem terra e dois policiais, no estado de Rondônia. Este conflito, 

embora tão violento quanto, não teve o mesmo destaque midiático que o Massacre de 

Eldorado dos Carajás, ocorrido no ano seguinte, em 1996, no Pará. O Massacre de Eldorado 

dos Carajás teve não só, amplo destaque na mídia nacional e internacional, mas em vários 

setores da sociedade. Parte dessa comoção pôde ser vista durante a Marcha à Brasília, iniciada 

em janeiro de 1997. 

 

 

 

 

                                                           
23 O episódio era o pior da história de Rondônia, que já estava acostumada aos conflitos agrários, mas na proporção daquele 

episódio, que ficaria conhecido como “massacre de Corumbiara. O caso era inédito também para o Brasil pós-ditadura. Na 

metade de julho de 1995, famílias sem-terra entraram na fazenda Santa Elina e depois de muitas tensões e pressões, a PM 

realizou, entre a madrugada e a manhã de 9 de agosto, a violenta operação de reintegração de posse. Ocorreu, primeiro, um 

conflito e, em seguida, uma chacina, com a morte de nove posseiros, dois policiais (Site do MST). 
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1.2. A Marcha Nacional pela Reforma Agrária, Emprego e Justiça 

 

Como afirmamos no início deste capítulo, o amplo apoio da sociedade com relação a 

Marcha à Brasília, não se tratou apenas de um ato de solidariedade ao ocorrido em Eldorado 

dos Carajás. Evidente que do ponto de vista midiático, a ampla cobertura e a natureza violenta 

dos fatos, corroboraram para o clima de indignação e revolta. O trabalho de fotografia 

documental realizado por Sebastião Salgado24, que registra os momentos mais emblemáticos 

que se seguiram após o Massacre, como o enterro coletivo das 19 vítimas, circularam o 

mundo, contribuindo para a construção do retrato de violência no campo, da qual era 

constantemente denunciado pelas organizações sociais, mas até então velado pela conivência 

das autoridades governamentais. 

Além destes, outro importante fator a se acrescentar à narrativa construída em torno 

do Massacre de Eldorado dos Carajás, foi a novela “O Rei do Gado”, exibida pela Rede 

Globo de Televisão. A novela de Benedito Rui Barbosa, que foi ao ar entre junho de 1996 e 

fevereiro de 1997, incluiu o tema da reforma agrária e os trabalhadores sem terra, retratando 

as ocupações de terras como invasões e as relações entre o movimento e 

proprietários/latifundiários, o que motivou ampla repercussão na sociedade. Conforme 

Fernandes e Stedile,  

A novela foi importante, independentemente do contexto. Houve um debate sobre 

esse assunto na revista Teoria e Debate, do PT. O impressionante é que o povão não 

vai pelo detalhe. Para o povão, o importante é que a Globo fale dos sem terra, não 

interessa o que fale. Parece que havia, assim, uma certa representação social. O que 

importa é que os sem-terra estavam na televisão, na Globo. Evidentemente, pelo fato 

de os sem terra estarem na novela do canal de TV mais assistido no país, tudo o que 

acontecia nos assentamentos, nos acampamentos, ganhava importância, podia ser 

noticiado. Tu tinhas uma exposição virtual, que era a novela, e a real, que vinha 

acontecendo no dia-a-dia, que discutia as ocupações e os problemas da escola, da 

reforma agrária, da produção e assim por diante (2005, p.137). 

 

Os autores acrescentam que a repercussão da novela não teve as mesmas proporções 

em grandes centros, como, por exemplo na cidade de São Paulo. Porém, nas pequenas cidades 

do interior, onde as disputas territoriais no campo e as ocupações, acampamentos e 

manifestações se tornaram parte do quotidiano dos municípios, a repercussão se fez ainda 

maior.  

                                                           
24 Considerado por muitos como o melhor fotógrafo documental da atualidade, Sebastião Salgado realizou entre 1980 e 1996, 

um impressionante trabalho sobre a condição de vida de milhares de trabalhadores rurais do interior do Brasil. Salgado 

acompanhou de perto ao longo de dezesseis anos a luta destes trabalhadores, determinado a testemunhar e denunciar através 

de sua obra a pobreza e a injustiça que recai sobre estas famílias. No dia 17 de abril de 1997, um ano após o Massacre de 

Eldorado dos Carajás, foi inaugurada uma exposição de Sebastião Salgado em todos os estados do Brasil e, simultaneamente, 

em mais de 40 países. 



 

48 

 

Evidente que, conforme a construção que fizemos até aqui, a telenovela global não 

foi a única responsável por colocar a reforma agrária e as práticas de luta e resistência dos 

trabalhadores sem terra em pauta na sociedade. Tal realização, trata-se de um amplo esforço 

de massificação e diálogo com os demais setores da classe trabalhadora, construído pelo 

movimento ao longo de todo seu processo de organização e formação.  

A telenovela, ainda, tampouco se trata de uma declaração uníssona de apoio a 

reforma agrária ou aos movimentos socioterritoriais e suas práticas de luta. Ou mesmo tinha o 

intuito de denúncia dos conflitos fundiários, visto que o caráter claramente apresentado não 

era de desconstruir a imagem socialmente construída - com o papel da grande mídia aliada aos 

interesses latifundiários - dos sem terra enquanto “vagabundos” e invasores desocupados, em 

contraponto aos proprietários de terras. Estes sim representados como batalhadores e 

merecedores de seu pedaço de chão, cujo o contato com as lideranças do movimento era 

representada de forma “reativa e revoltada”, pela “invasão” à sua tão cara propriedade.  

As razões e explicações para a realização das “invasões de terras” eram resolvidas 

em diálogos rasos e romantizados entre os sem terras, como, por exemplo, “ora, vou fazer o 

que lá? Vou invadir o quê?”, “faz de conta que é da sua família [...]”. Os diálogos mais 

profundos e politizados eram reservados aos proprietários de terras e representantes da classe 

política, quase sempre de forma apaziguadora. Um trecho clássico25 nesse sentido é entre o 

protagonista Bruno Mezenga – O Rei do Gado – e o Senador Caxias, a caminho de Brasília. 

Quando Mezenga é questionado por Caxias sobre o que faria se tivesse suas terras invadidas, 

o protagonista diz que não daria um tiro sequer contra os sem terra e atribui a 

responsabilidade ao Governo pela devolução de suas terras. Compara, ainda, o povo ao 

estouro de uma boiada, em que “um e outro não sabe a força que tem”. Em um curto diálogo, 

a narrativa isenta os proprietários às atribuições violentas dos conflitos por terras; coloca em 

responsabilidade do Estado as resoluções pontuais dos conflitos, descontextualizando-os 

estruturalmente; e atribui a inércia do povo a conivência de tais ações, cuja comparação com a 

“boiada” é completamente oportuna, visto que na novela há um Rei do Gado26.  

 Embora houvesse o interesse em se apresentar um retrato social do campo brasileiro 

na tentativa de romantizar a luta pela terra, os sem terra ainda eram retratados enquanto 

truculentos e hostis, deslocados no tempo e no espaço. Ademais destes fatores, concordamos 

                                                           
25 Ver Rei do Gado - Capítulo 13. Exibido em 3 de julho de 1996. Reexibido em 28 de janeiro de 2015. 
26 Resolvemos analisar com mais detalhe este trecho da novela, sobretudo, pelo fato de que o mesmo circulou amplamente 

através das redes sociais em 2015. O momento era marcado por forte crise política e ofensiva dos setores mais conservadores 

da sociedade. O trecho em vídeo da novela “viralizou” em páginas como “Movimento Família Brasileira”, 

“Intervencionistas” e “PT nunca mais”, dias antes das manifestações contra o governo de Dilma Roussef, em 2015.  
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com importância que a mesma teve em colocar os processos e enfrentamentos no campo no 

centro do debate no final da década de 1990. Cujo seu ápice foi o violento episódio em 

Eldorado dos Carajás em 1996 e a Marcha para Brasília em 1997. Porém, discordamos de 

algumas análises das quais atribuem à telenovela de Benedito Ruy Barbosa a relevância e 

protagonismo do debate, assim como sendo responsável pelo sucesso da Marcha. Ao nosso 

ver, a telenovela contribuiu, de fato, para legitimação dos interesses das elites agrárias 

brasileiras, reduzindo e deturpando o projeto de Reforma Agrária reivindicado pelos 

movimentos socioterritoriais. 

Todavia, se por um lado, havia a tentativa, mesmo que tendenciada, de se representar 

as disputas no campo através da telenovela, os demais veículos de informação, o que inclui o 

Grupo de Comunicações Globo, por outro lado, colocavam em suas páginas e noticiários, 

personalidades ligadas aos processos de luta pela terra, imagens de acampamentos e 

assentamentos, mas não analisavam as raízes históricas da má distribuição de terras, e muitas 

vezes, não contextualizavam as notícias recentes. Talvez um dos exemplos mais explícitos e 

contraditórios nesse sentido, seja a publicação de 16 de abril de 1997 da Revista Veja 

(imagem 08), pertencente ao Grupo Abril, um dos maiores conglomerados de mídia da 

América do Sul. 

Figura 9 - Revista Veja discute a Marcha para Brasília de 1997 

 

Fonte: Acervo Grupo Abril. Disponível em: www.acervo.veja.abril.com.br 

 

http://www.acervo.veja.abril.com.br/
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Em um conjunto de matérias de quase 20 páginas, a Revista Veja se dedica a analisar 

a Marcha para Brasília, traçando um perfil dos manifestantes, dos quais constatam ser, em sua 

maioria, analfabetos ou com o 1° grau incompleto, desempregados ou com um salário mínimo 

de 0 a 50 reais. O Massacre de Eldorado dos Carajás, uma das pautas da ação é tratado com 

total irrelevância, sendo mencionado apenas em um momento ao relatar o ocorrido com uma 

das sobreviventes. Grávida, ela foi espancada pelos policiais, não sendo executada apenas 

pelo fato da gestação. O destaque dado, no entanto, não está no ato de violência em si, mas 

sim na entrega da criança pela mãe à adoção depois de nascida. Situam, ainda, dubiamente, as 

relações de enfrentamento construídas pelo MST como um contraponto ao projeto de 

globalização e modernização do campo. 

No passo de 20 quilômetros por dia, os 1500 marchadores, que saíram de São Paulo, 

Mato Grosso e Minas Gerais, desfilarão pela Esplanada dos Ministérios. Na era do 

avião a jato, eles andam a pé. Quando a economia se globaliza, seu ideal é um 

pedaço de chão e uma roça atrás da casa. O mundo caminha no passo da informática 

e da alta tecnologia, e eles querem trabalhar com uma enxada na mão. A moçadinha 

vai de rock, e o hino do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, 

canta uma pátria “operária e camponesa”. Representantes de um Brasil arcaico, 

descalços, destes ruins, bicho-de-pé e pouco estudo, os sem terra invadem 

propriedades, desrespeitam a lei e enfrentam a polícia. Já morreram e mataram 

nesses conflitos. Parecem um pouco os fanáticos do beato Antonio Conselheiro. E, 

no entanto, esses marchadores do atraso são popularíssimos. O Ibope informa que os 

sem-terra caíram nos braços do povão urbano depois de O Rei do Gado: 83% 

apoiam a reforma agrária e 40% são a favor até de invasão de terras. [...] A questão 

dos sem terra virou um grande problema nacional, apesar de eles serem 

relativamente poucos. [...] Enfezados, os militantes do MST adotam um ideário que 

casa o sandinismo da Nicarágua com o zapatismo mexicano, sob as bênçãos da 

Teologia da libertação. (Revista Veja, 16 de abril de 1997, p.34)27. 

  

Contraditoriamente, a página seguinte a tal constatação com relação a luta pela terra 

e seus protagonistas marchadores do atraso, traz o título, “Condenados à luta: no chão seco 

ou na lama, os sem-terra acampam sua esperança em todo lugar”, em que apresenta como 

se constitui o cenário fundiário no Brasil que faz frente a luta do MST. 

Nenhum país continental possui uma terra tão concentrada e tão desperdiçada. Em 

14% da área agricultável, planta-se. Em 48%, cria-se gado. O resto é ocioso. No 

Norte, a região mais atrasada, 79% da área total cultivável é ocupada por imóveis 

improdutivos. Mesmo no Sul, porção considerada a mais avançada, onde a terra é 

boa, esse índice chega a 42%. Os 4.5 milhões de agricultores familiares do país, 

donos de um quarto de terras utilizadas para a agricultura, garantem o sustento direto 

de 18 milhões de pessoas, ou quase 12% da população do país. É dali que sai metade 

de toda a produção agropecuária nacional, com destaque para o feijão, a carne de 

porco, o milho, os ovos e as frutas que irão para a mesa do brasileiro (Revista Veja, 

16 de abril de 1997, p. 53). 

 

A revista lembra ainda o assentamento da fazenda Anoni, no Rio Grande do Sul, 

citando-a como uma das experiências de conquista do MST: “A Anoni, uma das fazendas do 

                                                           
27 Ver: https://acervo.veja.abril.com.br/index.html#/edition/33043?page=34&section=1 
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MST: escola e médico para crianças, soja, milho e trigo onde treze anos atrás só havia 

barracos de lona e brigas com a polícia” (idem, p.39). Nota-se o uso do termo “fazenda do 

MST”, que, em nossa compreensão, em nada se trata de uma generalização textual, mas sim 

um recurso narrativo utilizado de forma provocativa e ideológica, colocando os assentamentos 

rurais conquistados pelo MST como uma tentativa de se apropriar de uma representação da 

propriedade que confronta seus princípios. Uma tentativa de dar formas contraditórias ao 

modelo de Reforma Agrária Popular proposto pelo MST. Tais narrativas exemplificam as 

dimensões simbólicas da luta pela terra, disputadas no âmbito do território imaterial. 

A edição, que parece alternar entre narrativas ora se aproximando da luta concreta 

pela terra, ora tratando de deslegitima-la, na seção “Internacional” traz a matéria: “Problema 

Resolvido: quem fez, fez; quem não fez perdeu o interesse. A reforma agrária saiu de 

moda no mundo” (ibidem, p.53). Como quem coloca um ponto final na discussão, a Revista 

Veja traz nessa matéria as experiências Zapatistas, dentre outras no cenário mundial, 

atribuindo a concepção anacrônica de que a luta pela terra e a reforma agrária tratam-se de 

uma representação do passado, ligeiramente discutível naquele contexto, porém sem espaço 

no atual mundo globalizado.  

O que a Revista parece não considerar é a própria conjuntura política da qual a 

publicação se situa, uma vez que as matérias, embora construídas questionável e 

contraditoriamente, estabelecem um retrato da concentração fundiária, desemprego, falta de 

educação e instabilidade político-social do país, do qual, efetivamente se embasa a Marcha. A 

“longa marcha narrativa” estabelecida pela Revista Veja deixa o leitor sem saber se atrasado 

são os sem terra ou o país, bem como não explicita qual a sua posição em relação aos 

acontecimentos, visto que críticas demasiadamente diretas e demarcadamente contrárias ao 

movimento dos trabalhadores sem terra, significava ir na contramão de grande parte da 

opinião pública da época.  

O contrassenso narrativo da Revista Veja toma novos recortes na publicação da 

semana seguinte. Novamente estampando a matéria de capa, a manchete é: “Eles chegaram 

lá. O que fazer agora?”.  A matéria principal, sob o título “Lições da longa marcha 

descalça: depois da caminhada, do protesto e da festa, chegou a hora da política”, traz a 

citação de alguns trechos do diálogo entre o MST e FHC, enfatizando a desinformação do 

Presidente com relação ao andamento dos projetos de reforma agrária no país. No entanto, 

como posto, o que se entende, em um primeiro momento, enquanto desinformação de FHC, 
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na verdade trata-se de uma consciente tentativa de desmoralização e isolamento das questões 

relativas à questão agrária e disputas por terras (STEDILE E FERNANDES, 2005).   

O presidente falou do Lumiar28, projeto que prevê equipes de assistência técnica aos 

assentados. Fernando Henrique disse que o Lumiar já recebeu 21 milhões de reais no 

ano passado e terá mais de 60 milhões de reais neste ano. [...] Depois que ele 

terminou de falar, sempre fazendo questão de cobrar dados e números, Stédile disse: 

“Presidente, o senhor está mal informado. Esse projeto Lumiar nem saiu do papel.” 

Em seguida, o ministro da Reforma Agrária, Raul Jungmann, pediu a palavra para 

dizer que, de fato, o projeto Lumiar ainda estava em gestão (Revista Veja, 23 de 

abril de 1997, p29).  

 

Com relação as estratégias da grande mídia e suas disparidades em retratar a luta pela 

reforma agrária, para Vieira (et. al.), 

os grandes jornais são empresas que precisam se sustentar dentro deste modelo 

econômico atual. A mídia procura formar a opinião pública de acordo com os seus 

interesses, mas quando um acontecimento ganha o apoio popular, independente da 

posição dos meios de comunicação, é melhor remar a favor da maré (VIEIRA et. al., 

1997, p.04) 

 

Além da Revista Veja, outros grandes veículos de informação seguiram o mesmo 

recurso narrativo ao retratar a Marcha. A primeira página da edição de 18 de abril do jornal O 

Globo (imagem 09), trouxe o título: “Pela paz, sem violência: Fernando Henrique diz que 

a Marcha do MST é democrática e espera entendimento hoje”. Já as páginas de dentro da 

publicação traziam títulos de seções como: “Único momento de tensão foi no discurso de 

Rainha: líder dos sem terra chama ministro da Reforma Agrária de canalha e diz que se 

ele não for demitido, vai ser derrubado”. Em outra seção de página, o título anunciava: 

“Um grande palco também para fanfarrões: sobreviventes de Eldorado de Carajás diz 

ter ódio do Governo e da PM”. 

                                                           
28 O Projeto Lumiar foi criado na década de 1990 para fornecer assistência técnica aos agricultores assentados pelo INCRA. 

Ele tem como objetivo geral viabilizar os assentamentos, tornando-os unidades de produção, voltadas para o mercado, 

integradas à dinâmica do desenvolvimento municipal e regional. Para mais, acessar: www.incra.gov.br.  

http://www.incra.gov.br/
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Figura 10 - Jornal O Globo discute a Marcha para Brasília de 1997 

 

Fonte: Acervo Digital Memória O Globo. Disponível em: www.memoria.oglobo.globo.com 

 

As representações com relação aos processos de luta da classe trabalhadora, 

sobretudo neste contexto histórico de acirramento dos enfrentamentos pela Reforma Agrária, 

demonstram qual modelo de desenvolvimento marcadamente a grande mídia se coloca a 

representar. Quando constroem a imagem dos movimentos socioterritoriais e seus processos 

de luta em contraponto ao modelo globalizante, tecnificado e altamente rentável, representam 

os interesses de uma agenda capitalista de desenvolvimento da agricultura no campo, os 

interesses da histórica elite agrária materializada no agronegócio do setor de commodities 

nacional e internacional. Trata-se da construção de um contra-discurso em defesa da 

manutenção de um modelo hegemônico, tendo em vista a garantia do poder nas relações 

sociais contraditórias do sistema capitalista. Conforme Silva Junior, o espaço da grande mídia 

é, então, um território em disputa, “a ser ocupado de maneira híbrida e consensual ao discurso 

do próprio neoliberalismo”, em que “as variáveis do progresso e do crescimento econômico 

http://www.memoria.oglobo.globo.com/


 

54 

 

estão sempre em relevo e clamam pela aceitação cega do complexo do agronegócio (2014, 

p.96). 

A ideia do discurso do agronegócio de que só com um campo produtivo e 

competitivo se avança é incorporada em diversas matérias jornalísticas. Ao mesmo 

tempo, as lutas/resistências dos camponeses para manter suas terras ou retomar a 

elas é classificada pelos próprios veículos como baderna, crime. Isso não ocorre por 

acaso. Os meios jornalísticos constituem instrumentos importantes para a sociedade 

à medida que agem como intermediários do mundo e contribuem decisivamente para 

formação de opinião pública [...] Claro que é um meio em disputa. A imprensa, por 

exemplo, constitui um centro onde há mais de um território, como o espaço 

jornalístico existente nas páginas de um jornal ou a sua capacidade de formar 

opiniões. São soberanos, mas constantemente ameaçados e em disputa por grupos 

sociais, políticos e econômicos. Estas vozes de resistência podem se espalhar fora da 

grande imprensa a partir do acolhimento em veículos próprios ou da chamada mídia 

popular (SILVA JUNIOR, 2015, p.119).  

 

Para Cicilia Peruzzo, o desenvolvimento das mídias populares “representam uma 

contracomunicação, ou uma outra comunicação” (2009, p.132). Estas são elaboradas na 

representação das práticas de luta, projetos e modelos de desenvolvimento concebidos no 

âmbito dos movimentos e ações populares. Tais estratégias de mídias populares podem ser 

desenvolvidas pelos próprios movimentos, por associações de moradores de bairros e favelas, 

por coletivos, por iniciativa de veículos de comunicação mais progressistas, por partidos 

políticos, sindicatos, entidades religiosas, entidades estudantis e, também, pelas universidades. 

Ainda segundo Peruzzo, estas iniciativas têm como objetivo “exercitar a liberdade de 

expressão, oferecer conteúdo diferenciado, servir de instrumento de conscientização e, assim, 

democratizar a informação e o acesso da população aos meios de comunicação, de modo a 

contribuir para a transformação social” (PERUZZO, 2009, p. 132). 

Neste interim, buscamos discutir, por tanto, a construção, objetivos e 

desenvolvimento da Marcha para Brasília a partir desta perspectiva de uma perspectiva 

contrahegemônica, desenvolvidas no seio da própria Marcha, através do MST, intelectuais e 

demais setores populares. 

Como vimos, um dos recursos narrativos adotados pela Revista Veja ao traçar o 

perfil do povo que compunha a Marcha, foi estatisticamente apresenta-los enquanto de baixa 

escolaridade, cuja renda familiar variava de 0 a 100 reais por mês. Estabelecendo este perfil, o 

periódico faz-se compreender que não só os militantes que compõem à marcha, mas também 

os seus apoiadores pelas cidades do Brasil, tratam-se de uma grande massa de manobra, que 

tem apenas vaga ou nenhuma compreensão do real objetivo da ação, regida por um ideário 

transeunte e anacrônico. No entanto, em contraponto a tal concepção, Fernandes e Stédile 
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estabelecem que o apoio da sociedade à Marcha, foi pelo fato de verem na luta pela reforma 

agrária uma forma de, também, lutar por outras questões democráticas.  

Democráticas e contra o modelo neoliberal, contra o governo Fernando Henrique 

Cardoso. As pessoas foram a Brasília pelo que significava a reforma agrária para a 

sociedade como um todo. Não foi só um gesto de solidariedade. Foi uma luta 

unificadora [...] (FERNANDES E STEDILE, 2005, p.24). 

 

O caráter de luta unificada, que contempla não apenas as questões relativas a reforma 

agrária e justiça contra a violência no campo, mas também questões democráticas, está 

presente desde a proposta de organização da Marcha, cujo próprio nome busca sistematizar as 

principais pautas populares colocadas em disputa: Marcha Nacional pela Reforma Agrária, 

Emprego e Justiça. Conforme a primeira circular (imagem 10) de janeiro de 1997, chamando 

os trabalhadores do campo e da cidade dos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, santa 

Catarina, Paraná e São Paulo para compor a ação.  

O MST realiza a partir de 17 de fevereiro próxima uma grande marcha de mais de 

1000 km de São Paulo a Brasília. Irão participar desta atividade 600 trabalhadores 

rurais sem terra dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São 

Paulo. Passaremos neste trajeto por mais de 40 cidades e muitos lugarejos dos 

estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Nosso Objetivo é levar o debate da 

Reforma Agrária para o interior do país bem como discutir com a população destas 

cidades os problemas que nos afetam de forma cruel como: a saúde, educação, 

previdência social, privatizações, o desemprego, a moradia, etc. Contamos com a 

colaboração de todas as pessoas comprometidas com a construção de um país justo e 

democrático. Estaremos em breve contatando vossa entidade ou Prefeitura de seu 

município para tratarmos da passagem de nossa marcha em sua região (MST, São 

Paulo, janeiro de 1997).  

 



 

56 

 

Figura 11 -  1° Circular de organização da Marcha Nacional pela Reforma Agrária, Emprego e 

Justiça 

 

Fonte: Biblioteca Digital da Questão Agrária Brasileira. Disponível em:  www.reformaagrariaemdados.org.br 

 

O JTST de fevereiro de 1997 traz um editorial mais detalhado com relação a Marcha, 

anunciando seu início naquele mesmo mês. O texto que abre o editorial já anuncia, de pronto, 

quais são as organizações, instituições e entidades que não apenas apoiam, mas também 

participam concretamente da ação, como os trabalhadores urbanos, os sindicatos, a CUT, 

paróquias, prefeituras, personalidades e partidos políticos. Estes, juntamente com o MST, 

iniciam a caminhada de 1000 quilômetros a ser percorrida em 60 dias até Brasília. No 

editorial o movimento apresenta três principais razões para a realização da Marcha: 

Primeiro, porque o MST está lutando por uma reforma agrária ampla, que realmente 

resolva o problema de todos os 4,8 milhões de famílias de sem terra no país. Que 

reorganize a produção agropecuária, voltando-a para o mercado interno e ao 

combate à fome. [...] O segundo motivo da Marcha é nossa luta pelo emprego. Uma 

luta contra a política econômica do Governo que apenas privilegia as multinacionais 

e os bancos. [...] Como consequência disso, temos hoje 18 milhões de 

desempregados. E os agricultores estão completamente marginalizados. [...] O 

terceiro motivo está em nossa luta por justiça. O Governo FHC corre o risco de 

entrar para a história como o presidente em que ocorreram mais massacres de 

trabalhadores rurais que seguem impunes. A Marcha quer denunciar essa situação de 

impunidade em que o latifúndio e a Polícia Militar assassinam brutalmente 

trabalhadores, e fica por isso mesmo. Isto sim é ilegal e injusto, Dr. Jobim, e não as 

ocupações de terra e de prédios públicos (JTST, fevereiro de 1997, p.02). 
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As ocupações de prédios públicos que aqui se referem, tratam-se de ações articuladas 

com a agenda de mobilização nacional que incluem a Marcha à Brasília: ocupações de prédios 

do INCRA em vários estados. As ocupações de prédios públicos e/ou privados também é uma 

forma de pressionar as instituições representantes do Estado e visibilizar a luta pela terra na 

cidade (PEREIRA, 2015; FELICIANO, 2003). Estas ocupações são manifestações 

provisórias, de confronto direto e de forte caráter simbólico. Via de regra são mobilizados 

militantes para ocupar, normalmente, a frente destas repartições públicas, exigindo que algum 

representante se coloque para o debate e negociação. Lá são apresentadas as motivações para 

tal ato e as reivindicações em pauta. Normalmente são seguidas de falas de análise de 

conjuntura, místicas e, a depender da característica da reivindicação, são montados 

acampamentos. Como parte da mobilização nacional, foram ocupadas sedes do INCRA no 

Rio Grande do Norte, São Paulo, Mato Grosso e Rondônia. As ações serviram de termômetro 

com relação a disposição do Estado em receber e dialogar com a grande Marcha que se 

iniciaria em fevereiro. Para Marlene, militante do MST em Mato Grosso, com relação a 

ocupação de prédio público, entende-se que: 

O governo diz que quando a gente ocupa órgão público não tem conversa. “Ocupou 

órgão público não é para negociar com sem terra...”. Mas se não ocupar, eles não 

conversam do mesmo jeito. A gente tem que ocupar para pressionar.... Ocupação de 

terra e de órgão público são algumas das pressões que a gente usa para que o 

governo pelo menos converse com a gente... Sabemos que não resolve, mas a cada 

vez que ocupamos o Incra de nosso estado, conseguimos uma coisa nova...[...] 

(Entrevista com Marlene, militante do MST, 1997 In: SANTOS, 1997, 117). 

 

A Marcha foi estrategicamente organizada para que saísse de três pontos diferentes 

do país, aglomerando o maior número possível de militantes, passando por várias cidades. No 

dia 17 de fevereiro, uma das colunas, com integrantes da região Sul e São Paulo, partiu da 

capital paulista com 600 pessoas. A segunda coluna, com pessoas do estado de Minas Gerais, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia, saiu de Governador Valadares (MG), com 400 

integrantes. A terceira e última coluna, reuniu integrantes dos estados de Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Rondônia, Goiás e Distrito Federal, partiu de Rondonópolis (MG) com 300 

pessoas. O percurso que cada coluna percorreu foi de cerca de 1000 km até Brasília. O trajeto 

previa uma série de paradas em várias cidades, bem como realização de espaços de diálogo e 

atividades. Em alguns casos, se negociava com o prefeito, vereadores, deputados ou 

instituições parceiras da cidade, como paróquias e sindicatos, para viabilizar alojamentos e o 

pernoite. Quando isto não era possível, na maioria das vezes por recepção indesejável do 

poder público, eram levantados acampamentos na entrada da cidade ou em rodovias 

próximas. 
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Retomamos Sobreiro Filho para compreender a estratégia de realização da Marcha 

enquanto um conjunto de fatores intrínsecos às totalidades sociais organizadas no tempo e no 

espaço, das quais demonstram as características contraditórias do qual se estrutura a 

sociedade. O autor se utiliza da concepção de lógica-racionalidade-espaço-temporal, para 

analisar as estratégias de enfrentamento não enquanto ação pontual e/ou 

espontaneizada/reativa - como a construção midiática sugere -, mas sim como resultado de um 

construto de enfrentamentos históricos que se dispõem estrategicamente organizadas no 

espaço e tempo para legitimar e composicionalizar os enfrentamentos e disputas políticas. 

Neste sentido, as marchas são os exemplos mais nítidos da racionalização espaço-

temporal, tomando-se objetivos desde a eleição, ordenamento e sequenciamento dos 

lugares que comporão parcela importante em suas respectivas trajetórias de acordo 

com a importância dos momentos/instantes que se somam, além dos demais 

dialeticamente interprenetrados em outras escalas, e configuram a totalidade deste 

(sic) ação/evento. De um modo direto, as mesmas configuram-se desde a luta entre 

objetos que representam e exemplificam outra lógica-racionalidade adversa até a 

criação de um fato no tempo histórico que poderá compor um processo ou dar início 

a um novo seja em forma de ciclo de ações ou uma nova pauta também (SOBREIRO 

FILHO, 2016, p.312) 

 

Façamos um esforço reflexivo da Marcha para Brasília a partir das proposições de 

análise de Sobreiro Filho. Segundo o pré-trajeto divulgado pelo MST, a coluna que sairia da 

capital São Paulo, percorreria o trajeto passando pelas cidades de Cajamar, Jundiaí, 

Campinas, Limeira, entre outras do estado de São Paulo. Do ponto de vista da importância do 

ordenamento e sequenciamento da Marcha, este recorte que fazemos das primeiras cidades 

que compõe o percurso da região sudeste possui significativa importância, visto que são 

municípios com a presença de áreas questionáveis do ponto de vista da questão fundiária e 

regularização de terras. A passagem do movimento por estas cidades, com a realização de 

paradas para debates, negociações, atividades e diálogo com os trabalhadores da cidade, se 

materializa concretamente nos anos seguintes, com a organização do movimento e realização 

de ocupações de terras na região. Conforme as ocupações da Fazenda São Luís, em Cajamar e 

Jundiaí e ocupação da Granja Malavazi, em Limeira (DATALUTA, 2017).  

Dos elementos “dialeticamente interpenetrados”, a cidade de Campinas é muito 

importante. No contexto de passagem da Marcha, a cidade vivia a insurgência movimentos 

urbanos, com experiências de enfrentamento e organização já em curso. Neste sentido, a 

materialidade da Marcha que passa por Campinas, sobre as lentes conceituais de Sobreiro 

Filho, exemplifica a criação de outra lógica-racionalidade, neste caso no urbano, que, 

posteriormente, irá desencadear um novo fato no tempo histórico, dando início à um ciclo de 
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ações e uma nova pauta racionalmente construída. Iremos aprofundar esse processo no 

subcapitulo seguinte.  

Durante os dois meses de realização da Marcha e os 1000 km percorridos, pode-se 

afirmar, que a essência originalmente concebida, que era de visibilizar e estreitar as relações 

com a sociedade e trabalhadores da cidade, foi alcançada. No livro “Vozes da Marcha pela 

Terra”, de Andrea Paula dos Santos (1998), a autora traz uma série de entrevistas com 

militantes coletados durante o percurso da Marcha em vários estados. Chama atenção os 

relatos com relação a recepção dos trabalhadores das cidades com a passagem da Marcha. Em 

sua maioria, tais fatos são retratados com emoção e afirmação da importância e necessidade 

do vínculo classista que ali se constrói. Em alguns casos são relatados que passagem do MST 

era esperada, pois dessa forma os trabalhadores da cidade e do campo poderiam somar forças 

em pautas locais que sem organização política não estavam sendo capazes de viabilizar.  

 

Tive a oportunidade, em todas as comunidades que passamos, de fazer parte da 

equipe de debate. Participei de quase todos os debates. Conseguimos levar para a 

sociedade o que é a luta pela terra [...] e até mesmo, a má política do governo 

Fernando Henrique... Nós conseguimos nos mostrar para a sociedade! Saindo daqui, 

vamos com uma tarefa a mais, a de chegar lá, sentar com os grupos e, até mesmo, 

começar a fundação da própria cooperativa. Graças à Marcha, a gente conquistou 

150 quilômetros de luz elétrica, 15 carros de transporte das cooperativas e mil casas 

para os assentados pagarem em 25 anos! (Entrevista com Zenir, militante do MST 

em Santa Catarina, 1997, In: SANTOS, 1998, 130-132). 

 

Nos chama atenção a entrevista de Dirce, liderança do MST no Rio Grande do Sul. A 

militante destaca a importância da participação da mulher no movimento, sobretudo nos 

momentos de fortalecimento da Marcha8. Também é possível perceber, através da entrevista 

de Dirce, que ao longo da Marcha foi-se construindo ainda mais um discurso de unidade e 

sedimentação da organização da classe trabalhadora na cidade. Fica claro que com base nos 

contextos e experiências vividas e constantemente debatidas durante o percurso, o MST tem 

cada vez mais claro a necessidade de expandir as formas de luta e organização. 

[...] Mesmo com um monte de filho, acho que a mulher consegue levantar a mística 

do Movimento Sem Terra. Ela consegue reanimar o Movimento! Acho que sem a 

mulher o Movimento Sem Terra não era nada. [...] Quando estava chegando perto da 

cidade, o povo começava a correr de dentro das casas e vinha tudo na beirada da 

estrada! [...] Ela [a luta] não vai parar por aqui, porque o Movimento Sem Terra 

conseguiu mostrar pra sociedade brasileira que a gente não é nenhum criminoso, que 

nós estamos lutando por justiça [...]. O Movimento [...] de agora em diante, deve 

continuar lutando, junto com a sociedade. Devemos começar a ajudar os outros 

movimentos sociais a se organizar também. Não copiar a gente, mas fazer com que 

eles consigam forjar uma organização própria, porque nosso objetivo é o mesmo: 

transformar o país, conseguir construir um país diferente [...]  (Entrevista com Dirce, 

militante do MST no Rio Grande do Sul, 1997, In: SANTOS, 1998, p.163-164). 
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A forma como os debates foram conduzidos e discutidos ao longo das cidades e suas 

implicações para o entendimento da organização do movimento nas cidades, fica também 

explicito na entrevista de João, que registrou toda a ação por escrito em três cadernos. “Quero 

organizar isso e escrever o livro. Tenho todos os pontos marcados bem certinho”. 

Nas cidades e comunidades onde chegávamos, conversávamos, promovíamos 

palestra, mostrávamos a realidade do movimento e também o que a gente quer com 

nossa pauta de reivindicações. [...] Na nossa proposta, também levamos o lema de 

Reforma Agrária, Emprego e Justiça. Queremos ter uma união entre campo e a 

cidade, por isso carregamos esse lema. Estamos junto com os desempregados, 

lutando para que diminuam de número no nosso país. [...] Eu sou profissional na 

construção civil, na cidade, mas se derem uma terra para mim vou deixar de 

trabalhar na cidade e vou trabalhar no campo. [...] E o que acontece? Surge vaga na 

cidade e aumentam o serviço na área da agricultura (Entrevista com João, militante 

do MST no Rio Grande do Sul, 1997, In: SANTOS, 19988, p.210). 

 

As demais entrevistas presentes no livro “Vozes da Marcha”, também relatam a 

recepção que tiveram na chegada até Brasília. No dia 17 de abril as três colunas saídas de 

vários pontos do Brasil chegam até o Distrito Federal, onde também são bem recebidos pelos 

trabalhadores da cidade. Neste momento, segundo o MST, já são quase 100 mil pessoas, entre 

os militantes e trabalhadores do Distrito Federal. Segundo os militantes, o cansaço físico e 

mental se esvaiu com o encontro com os demais companheiros, o que não impediu a 

realização de uma manifestação pelo eixo monumental no mesmo dia. Foram realizadas 

celebrações culturais, entoados gritos de ordem e músicas para construir a mística do 

momento.  

Cerca de dez dias antes da chegada dos militantes do MST no Distrito Federal, 

acontecera em Brasília a 1° Conferência Nacional em Defesa da Terra, do Trabalho e da 

Cidadania (dias 2, 3 e 4 de abril de 1997). Na conferência participaram diversas entidades, 

partidos políticos, sindicatos e movimento socioterritoriais e socioespaciais, como: CUT, 

ABONG, CMP, CONTAG, MST, CNBB, UNE, UBES CONAN, COBAP, UJS, UBM, 

MAB, LAC, FASE, IBASE, CONE, CEPEL, Instituto Cidadania, Pastorais Sociais, Ação da 

Cidadania (SP/MS), Rede Unitrabalho, Instituto Ecoar, Fórum Nacional Pela Reforma 

Urbana, Fórum de ONGs Pelo Meio Ambiente, PT, PCdoB, PSTU.  

Embora de iniciativa de diversas organizações, a realização da conferência é 

compreendida no âmbito da lógica-racionalidade, visto que a Marcha para Brasília inaugura a 

possibilidade de uma agenda de mobilizações unificadas e massivas. Em carta divulgada pós 

conferência, as entidades destacam as pautas e principais pontos dos debates que se seguiram. 

A carta também convoca o conjunto da sociedade brasileira a unificar forças em detrimento 

da mobilização social. Outros principais pontos abordados na Carta síntese da Conferência 
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estão na questão indígena, quilombola, questão de gênero, direitos trabalhistas, sucateamento 

da educação pública, privatização das telecomunicações e demais empresas estatais, reforma 

urbana. Inegável, também, que o conteúdo da carta divulgada aos trabalhadores pela 

Conferência, traz elementos na análise de conjuntura advindos dos debates construídos ao 

longo da Marcha.  

A questão estratégica enquanto ação conjunta com os militantes do MST que 

estavam chegando da Marcha, fica clara na agenda de mobilização29 construída pela 

Conferência, em que são propostas diversas jornadas de lutas em Brasília e em outros estados.  

 

• 15 de abril: Jornadas de Lutas em Brasília, na defesa da Previdência, do Emprego e da 

Reforma Agrária, com caravanas de metalúrgicos, bancários, professores, funcionários 

públicos e o acampamento de desempregados.  

• 16 de abril: Dia Nacional em Defesa do SUS e da Saúde Pública.  

• 17 de abril: Manifestações em defesa de acelerar o processo da Reforma Agrária na 

chegada da Marcha do MST a Brasília, exigindo Justiça no campo contra a atual política 

econômica.  

• Semana de Mobilizações Contra a Privatização da Vale do Rio doce, Iniciada, em Outro 

Preto, no dia 21 de abril, e comício no dia 29, no Rio de Janeiro.  

• 1° de Maio: Manifestações em Defesa do emprego Salário, e da Redução da Jornada de 

Trabalho.  

• Abril e maio: Grito da Terra Brasil, por Reforma Agrária, agricultura familiar, emprego, 

previdência e salário digno, promovido pela CONTAG, CUT, CAPOIB, CNS, MONAP 

e MAB. 

• 11 a 16 de maio: Fórum Paralelo Nossa América (Belo Horizonte).  

• 3 de Junho: Dia Nacional de Ocupações Urbanas.  

• 9 e 10 de junho: Caravana dos Movimentos Populares a Brasília. 

• 7 de setembro: Grito dos Excluídos.  

• 16 de outubro: Dia Mundial da Alimentação. 

• 20 de Novembro: Dia Nacional da Consciência Negra. 

 

                                                           
29 Ver Centro de Documentação e Memória Sindical da CUT. Disponível em: www.cedoc.cut.org.br e Biblioteca Digital da 

Questão Agrária Brasileira. Disponível em: www.reformaagrariaemdados.org.br.  

http://www.cedoc.cut.org.br/
http://www.reformaagrariaemdados.org.br/
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Vemos que o caráter de luta unificada fica muito bem explícito na agenda proposta. 

Evidente que com a presença de tantas organizações envolvidas em tal mobilização, as 

concepções político-ideológicas, bem como concepção de estratégias de enfrentamento e 

resistência, venham a divergir. Contudo, é preciso considerar a importância do momento 

histórico do ponto de vista da organização permanente de classes.  

No que concerne as a agenda de mobilizações urbanas ali inclusas, alguns dos 

movimentos socioterritoriais de luta por moradia criados no final da década de 1990 e início 

da década de 2000, possuem, de fato, raízes históricas nesta jornada de lutas. Movimentos 

como a Frente de Luta por Moradia (FLM) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 

(MTST).  
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CAPÍTULO 2 -  A organização da luta pela terra chega à cidade 

2.1. A ocupação Parque Oziel em Campinas e a criação do MTST 

 

Como vimos anteriormente, a passagem da Macha para Brasília em diversas cidades 

do Brasil contribuiu não apenas para o estreitamento do diálogo do MST com os 

trabalhadores da cidade, em vias de massificar e visibilizar a luta pela Reforma Agrária. Mas, 

também, foi possível entrar em contato com outros processos de enfrentamentos contra-

hegemônicos protagonizados por trabalhadores nas cidades, mas que, no entanto, não 

possuíam, ainda, determinado nível de organização. Outra constatação a se acrescentar, para 

além das feitas pela Marcha, é o perfil dos trabalhadores que estavam compondo os 

acampamentos do MST, o que nos infere como outro indicador da situação dos trabalhadores 

da cidade. Conforme entrevista concedida à Cassab, por um coordenador estadual do MST em 

São Paulo. 

A gente começa a perceber que começa a mudar o perfil das ocupações de terra no 

estado de São Paulo, não tem mais só camponês [...] então a gente começa a 

perceber que são famílias que queriam lutar, mas não queriam sair da cidade. E 

precisavam também de alguma forma de luta para que pudesse sobreviver na cidade; 

que não iam para o campo por ter vivido algum tempo na vida urbana e se readaptar 

a rural de novo, é difícil. Então a gente começa a ter a ideia de liberar militantes do 

MST para trabalhar a questão urbana (In: CASSAB, 2004, p110) 

 

Entendendo melhor o perfil destes trabalhadores urbanos acampados em ocupações 

do MST, é possível apontar duas analises possíveis. A primeira delas diz respeito ao trabalho 

de formação do MST nas cidades e a segunda a aproximação com organizações pastorais, 

como a Fraternidade Povo de Rua30, na cidade de São Paulo, para realização de trabalhos de 

base31. Conforme Justo,  

desde abril de 1996 membros da organização pastoral católica Fraternidade Povo de 

Rua e militantes do “coletivo do Brás” do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST) promoviam conversas com cerca de 45 moradores de rua sobre as 

ações de ocupações de terras e conseguiram articular um grupo de 27 pessoas 

disposto a se unir a outros interessados em lutar por terra. Em 2 de setembro de 

1996, esses 27 moradores de rua e mais dezenas de famílias partiram para as 

imediações dos municípios de Alencar e Irene, região sudoeste do estado. Ao todo 

eram mais de 200 famílias, sendo uma grande parte proveniente da capital e da 

região de campinas, de municípios como Hortolândia e Sumaré, e outras da região 

de Sorocaba organizadas pelos respectivos núcleos do MST destas três regiões. 

                                                           
30 A Fraternidade Povo de Rua foi uma entidade católica liderada pelo Padre Naveen na década de 1990 dedicada a colher 

moradores de rua. No local eram dadas assistências como, alimentação, banho, roupas e encaminhamento para acolhimento 

em projetos sociais de habitação ou assistência social. 
31 Para Fernandes: O trabalho de base é uma metodologia de luta popular, que através de um conjunto de atividades: reuniões 

e de formação de pequenos grupos, procura-se a participação de todos. Nestes espaços de socialização política pratica-se a 

experiência de democratização das informações, de conscientização dos principais problemas que afetam a luta. Nesses 

espaços nascem a organização e resistência, que levam as famílias ao fazimento da luta (FERNANDES, 1999, p.78). 

Acrescentamos que o caráter enquanto prática multiplicadora do trabalho de base pode se dar nas favelas, nas ocupações de 

terras, nas fábricas, igrejas, espaços públicos, eventos etc.  
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Ocuparam a fazenda Cercadinho, de 34, 8 mil há em Alencar. Ficaram acampados 

por quinze dias quando tiveram de sair diante de reintegração de posse (JUSTO, 

2005, p.19).  

 

É claro que já haviam experiências de organização e resistência urbanas mais 

concretas, como, por exemplo, a União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, criado em 

1987. No entanto, o estabelecimento de um projeto neoliberal e as suas consequências nas 

relações de trabalho, aumentou consideravelmente a massa de trabalhadores desempregados e 

sem teto, delimitando um cenário de profunda crise urbana (MARICATO, 2001). Com a 

passagem da Marcha, o MST não apenas identifica este problema, como também diversas 

tentativas de mobilização e ocupações espontâneas de terrenos e prédios abandonados, o que 

os leva a refletir sobre a organização de um movimento cujas práticas de enfrentamento 

possam ser embebidas das experiências da luta pela terra no campo. Conforme entrevista 

realizada por Benoit. 

A ideia da marcha era discutir a realidade que cada cidade e região estava 

enfrentando, com isso alguns militantes do MST que passaram por lá conheceram 

alguns companheiros da cidade. Aí a coisa começou. No percurso da marcha os 

companheiros avaliavam, em todas as cidades, até a chegada em Brasília, a questão 

de como funcionava o processo de exploração nas cidades. Uma das perspectivas 

que o MST tinha antes da marcha era a de estar levando o povo da cidade para o 

campo, mas, então no percurso, se começou a ver mais claro, se começou a ver 

melhor a cidade, como funcionava, qual era o papel dela dentro do modelo que nós 

temos. Já antes, alguns militantes se deslocavam para a cidade em eventuais 

trabalhos trazendo gente da cidade para o campo, mas, a partir da marcha, se viu a 

necessidade de não só estar levando as famílias para o campo, como tentar criar 

dentro das próprias cidades focos de organização. Um dos objetivos era fazer uma 

análise mais concreta sobre a realidade urbana, sobre quais os principais problemas 

que assolam a população das cidades. Foi quando ocorreu a experiência de 

Campinas (Entrevista com Guilherme, 2001, In: BENOIT, 2001, p.135). 

 

A experiência em Campinas citada por Guilherme trata-se da ocupação Parque Oziel. 

No entanto, para compreender as principais características de tal ação, é preciso entender 

como se encontrava a questão fundiária urbana na cidade de Campinas, bem como quais as 

experiências de enfrentamento e resistência que já possuíam certo protagonismo naquele 

contexto.  

Segundo Cano e Brandão (2002), a cidade de Campinas passou por três principais 

períodos de periferização da população de baixa renda. Estes períodos foram comandados, em 

grande parte, pelo contínuo processo de industrialização e modernização da cidade, logo, 

resultando que ela se adaptasse às exigências impostas pelos novos paradigmas econômicos. 

O primeiro período de periferização, nesse sentido, ocorre no início da década de 1940 e vai 

até o final da década de 1960; o segundo período se estende de 1970 a 1990; já o terceiro se 
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inicia em 1990. Segundo Antônio da Costa Santos, em sua pesquisa sobre o mercado de 

compra e venda de terras em Campinas,  

a década de 80 e começo dos anos 90 exacerbou ainda mais na cidade a estratégia de 

determinação [...] de grandes obras públicas, em cuja órbita circulou o capital 

imobiliário local. Desenvolvendo-se, deste modo, um mecanismo de transferência de 

renda de outros setores produtivos da sociedade para um restrito conjunto de 

proprietários imobiliários, sob a forma de valorização da terra, fazendo da cidade um 

lugar privilegiado de oportunidades de negócio para certas frações do capital 

(SANTOS, 2002, p.25). 

  

No âmbito das obras públicas citadas pelo autor, que favorecem a dinâmica da 

valorização imobiliária, nos anos de 1979 e 1980 há, respectivamente, a inauguração de duas 

importantes rodovias: a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) e a Rodovia Santos Dumont (SP-

075). Ambas são algumas das principais rodovias do país - pois ligam a região metropolitana 

de São Paulo ao interior - e que se intersectam em Campinas. No mesmo período, se 

estabeleceu na região a construção do Aeroporto Internacional de Viracopos. A combinação 

destes empreendimentos eleva a cidade de Campinas como um dos principais entrepostos 

logísticos do Brasil, contribuindo efetivamente para a inserção do país na economia mundial 

(CANO E BRANDÃO, 2002). 

Estes elementos da infraestrutura estabelecidos na cidade de Campinas, somados ao 

cenário macro-econômico que se desenvolvia, dialogam com a perspectiva desenvolvida por 

Kowarick sobre as características de urbanização das cidades brasileiras e os consequentes 

processos de periferização. Para o autor, a presença destes empreendimentos e investimentos 

públicos em infraestrutura, são elementos favorecedores para a constituição de espaços vazios 

nas cidades, uma vez que em busca da valorização imobiliária, se apropriam dos benefícios 

dos investimentos nestes tipos de equipamentos urbanos. O autor descreve este processo a 

partir do exemplo da lógica de implementação de loteamentos residenciais. Segundo 

Kowarick, 

o novo loteamento nunca era feito em continuidade imediata ao anterior, já provido 

de serviços públicos. [...] entre o novo loteamento e o último já equipado, deixava-se 

uma área de terra vazia, sem lotear. Completado o novo loteamento, a linha de 

ônibus que o serviria seria, necessariamente, um prolongamento a partir do último 

centro equipado. Quando estendida, a linha de ônibus passava pela área não loteada, 

trazendo-lhe imediata valorização. O mesmo ocorreria com os demais serviços 

públicos [...]. Desta forma, tranferia-se o valor da terra, de modo direto e geralmente 

antecipado, a benfeitoria pública (1976, p.29).  

  

A área onde ocorreu a ocupação do Parque Oziel se insere exatamente no contexto 

estabelecido por Kowarick. O território pertencia a uma das grandes fazendas de café da 

região, a Fazenda Taubaté. Esta foi, em parte, desapropriada na década de 1950 para a 

execução das obras da Rodovias Anhanguera. A outra parte da extensão da Fazenda passou a 
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integrar a “Sociedade Civil Fazenda Taubaté Ltda”, entidade privada criada com o objetivo de 

promover a venda de lotes residenciais, se aproveitando do processo de expansão e 

valorização das áreas urbanas da região (SOUZA, 2009). Com a valorização da região, o 

desmembramento em lotes feito pela SCFT, resultou, segundo Ribeiro (2006), na divisão em 

quatro áreas: Jardim do Lago I, Jardim do Lago Continuação, Jardim do Lago II e Gleba B. A 

aprovação para comercialização dos lotes no Jardim do Lago I aconteceu em 1951 e pelo fato 

de ser uma região que já provia de melhorias urbanas, as vendas aconteceram mais 

rapidamente, sendo que na década de 1970 já se encontrava densamente ocupado.  

Já a comercialização dos lotes no Jardim do Lago II e do Jardim do Lago 

Continuação32, não ocorreu da mesma forma. A região não possuía as mesmas melhorias 

urbanas que o Jardim do Lago I, o que fez com que as áreas ficassem por mais tempo vazias a 

espera de valorização, como nos diz Ribeiro. 

Em função da precariedade da infra-estrutura instalada, o Jardim do Lago II 

teve sua ocupação bastante rarefeita, com 70% dos lotes não ocupados. A 

área do Jardim do Lago Continuação ficou até 1994 sem ocupação efetiva, 

quando foram abertas ruas. Foi uma tentativa para que houvesse maior 

interesse pela área, mas como não houve a instalação de infra-estrutura, a 

venda dos lotes deixou de ocorrer (RIBEIRO, 2006, p.70). 

 

Conforme a imagem 11, de 1994, o grande vazio urbano que se constitui a partir dos 

processos de acumulação e especulação imobiliária que aqui descrevemos, ficam explícitos. À 

direita da imagem é possível observar uma grande área descampada, da qual se trata do 

Jardim do Lago II e Jardim do Lago Continuação33. Também é possível observar a 

delimitação de algumas ruas, descritas por Ribeiro na tentativa de agregar valorização ao 

terreno. Às margens desta área está a Rodovia Santos Dumont, que no trevo logo acima, se 

intersecta com a Rodovia Anhanguera. Na parte superior esquerda da Rodovia Santos 

Dumont, encontra-se o Jardim do Lago I, já densamente ocupado.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Áreas da posterior ocupação Parque Oziel.  
33 A identificação das áreas foi possível através da sobreposição com imagens de satélites recentes da região. 
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Figura 12 - Imagem aérea do Jardim do Lago I, Jardim do Lago II, Jardim do Lago 

Continuação e Gleba B, 1994 

 

Fonte: DEMACAMP. In: Plano Municipal de Habitação de Campinas, 2011. 

 

A última área parcelada da Fazenda Taubaté, a Gleba B, por possuir um relevo que 

se distinguia das demais, visto a presença da nascente do córrego Taubaté, permaneceu com a 

distinção de uso do solo rural. Na imagem acima, a área está localizada no canto inferior 

direito. 

Apresentando relevo acentuado, a região com maior facilidade de acesso se localiza 

ao longo da faixa lindeira à Estrada Velha de Indaiatuba. Nesta já havia a presença 

de ocupação irregular por parte das indústrias ali instaladas e depois foi ocupada por 

moradias (RIBEIRO, 2006, p.70).  

 

Com relação a titularidade da área após este processo, segundo Souza (2009), no 

início da década de 2000, 90% da área que compreende o complexo de loteamentos 
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desmembrados da Fazenda Taubaté, pertencia a dois advogados34, o restante encontrava-se 

em posse de pequenos proprietários.  

Até então temos estabelecidos os principais elementos históricos que levam a 

compreender como ocorreram os processos de constituição de vazios urbanos através 

especulação imobiliária na região da ocupação do Parque Oziel. Contudo, para compreender a 

relação deste processo com a oferta de habitações populares, recorremos novamente a 

Kowarick, em que, para o autor, com a intensificação da industrialização e crescimento 

econômico 

cresce rapidamente o número de trabalhadores, aumentando a pressão sobre a oferta 

de habitações populares. Tais fenômenos ocorrem paralelamente à valorização dos 

terrenos fabris e residenciais [...] e com a aceleração do fluxo migratório, acumula-

se um excedente de força de trabalho na cidade.  [...] A partir de então surge no 

cenário urbano o que passou a ser designado de “periferia”: aglomerados distantes 

dos centros, clandestinos ou não, carentes de infra-estrutura, onde passa a residir 

crescente quantidade de mão-de-obra necessária para fazer girar a maquinaria 

econômica. Como acumulação e especulação andam juntas, a localização da classe 

trabalhadora passou a seguir os fluxos dos interesses imobiliários (KOWARICK, 

1979, p31). 

  

É neste cenário apresentado que se contextualizam as mobilizações e enfrentamentos 

por moradia na cidade de Campinas, no final da década de 1990. Seguindo nossa construção 

textual com base em análise de documentos históricos, entrevistas e os marcos conceituais 

estabelecidos, podemos nos aproximar do que seria o embrião da criação do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto, a partir do intercâmbio de experiências do MST e da necessidade de 

se organizar os trabalhadores na luta pela terra na cidade.  

É também neste contexto que os processos ganham contornos mais complexos, não 

podendo ser mais compreendidos apenas sobre a lente da Marcha para Brasília. Numa análise 

geográfica, podemos dizer que, para a compreensão deste processo de aproximação e 

organização da luta pela terra nas cidades, a Marcha para Brasília se constitui enquanto 

elemento analítico em escala nacional. A mesma foi de extrema importância para visibilizar e 

destacar a urgência deste processo. No entanto, para compreender as particularidades e 

complexidades, no que diz respeito a organização na região metropolitana de Campinas e São 

Paulo, e que envolvem a criação do MTST, é preciso recorrer a escala de análise local, 

dialeticamente articulada com a Marcha.  

A complexidade que tentamos elucidar, está no porquê da eleição da cidade de 

Campinas para a ocupação que originou o Parque Oziel e a organização do movimento neste 

                                                           
34 Segundo Processo Judicial de 1° Instância 0017156-19.2001.8.26.0114, disponível no Diário de Justiça do Estado de São 

Paulo (DJSP), os advogados proprietários das áreas citadas até o momento da ocupação eram: Arari Pinto de Oliveira e 

Armando Ladeira de Araújo Teixeira. 
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sentido. Haja visto que os processos de especulação imobiliária e crise urbana aqui descritos, 

também eram vivenciados em outras cidades brasileiras, conforme nos aponta Maricato em 

diversos estudos. O que colocamos é que o estabelecimento do processo pelo MST na cidade 

de Campinas, diz respeito, concretamente, a fatores que podemos analisar através da lógica-

racionalidade-espaço-temporal.  

O eixo Campinas-São Paulo configurava-se, naquele momento, como um polo 

central no âmbito da mobilização de massas pretendida pelo MST.  É neste momento que o 

MST se aproxima da Fraternidade Povo de Rua, liderada pelo Padre Antônio Carlos Naveen 

na região do Brás, em São Paulo, que mencionamos anteriormente. Segundo Gilmar Mauro35, 

uma das lideranças nacionais do MST, a Fraternidade tratava-se de um núcleo de base do 

MST dentro da cidade, com o intuito de mobilizar pessoas para a luta no campo. Podemos 

dizer, que a Fraternidade foi uma das primeiras inserções urbanas do MST na região da 

Grande São Paulo. Inclusive, segundo Gilmar Mauro, muitas destas pessoas oriundas da 

Fraternidade, que estavam em condições de rua e precariedade social na cidade, realizaram 

ocupações de terras na região do Pontal do Paranapanema e demais cidades do estado de São 

Paulo.  

Os trabalhos de base feitos em conjunto com a Fraternidade, também levaram a 

realização de várias ocupações na região de Campinas, o que fez com que se estabelecesse a 

necessidade de criação de uma Regional do MST na Grande São Paulo. Conforme Jorge, 

militante do MST nesta Regional. 

Essa Fraternidade Povo da Rua [...] trabalhavam com pessoas em situação 

vulnerável, são pessoas de rua, que não tinham onde ficar, né. Então eles tinha esse 

local lá no Brás... que inclusive foi a primeira sede da Regional da Grande São Paulo 

(Entrevista com Jorge, militante do MST, 2015).  

 

Com a criação da Regional da Grande São Paulo, inicia-se as discussões e estudos 

para a criação de uma proposta de reforma agrária que dialogasse com a população urbana, 

estas propostas se constituíram nas Comunas da Terra36. Conforme Goldfarb, as Comunas 

tratam-se de uma estratégia do MST em se organizar e conquistar territórios próximos a 

grandes centros urbanos.  

                                                           
35 A afirmação por Gilmar Mauro foi extraída em fala da mesa-redonda no Encontro Estadual do MST que participamos em 

fevereiro de 2017 na cidade de Rosana. 
36 A Comuna da Terra é uma nova forma de assentamento rural idealizada pelo MST do Estado de São Paulo [...] cujas 

principais características são: serem constituídas por pessoas que viveram muitos anos em grandes centros urbanos como São 

Paulo, Campinas, ou Ribeirão Preto e que, portanto, não possuem um passado recente ligado à terra; serem implantadas em 

áreas bem próximas aos grandes centros urbanos; utilizarem a agroecologia e a cooperação como principais diretrizes na 

produção e; possuírem a Concessão Real de Uso da área no nome de um coletivo (associação ou cooperativa), e não 

individualmente, e nem o título de propriedade da terra, o que significa que as famílias não poderão, em nenhum momento, 

vender o que seria a sua parcela (GOLDFARB, p.11, 2007).  
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[...] é importante considerar que a Comuna da Terra é uma estratégia específica para 

regiões próximas de grandes centros urbanos e que, portanto não indica uma 

mudança de toda a estratégia de ação do MST. Este possui diferentes estratégias 

para os diferentes territórios de usa atuação, além das diretrizes gerais 

(GOLDFARB, 2007, p. 20, grifo nosso).  

 

A lógica-racionalidade-espaço-temporal, expressas na diversidade de estratégias 

construídas pelo MST em diferentes territórios, também fica clara na entrevista realizada com 

Guilherme, dirigente regional do MST na Grande São Paulo. 

[...] são diversas leituras, mas uma delas é da necessidade de criar essa nova 

proposta de reforma agrária, que dialogasse com a população urbana [...] a fim de 

refazer o cinturão verde entorno das grandes cidades com a terra que tiver, que, em 

geral, são terras menores. E retomar a população agrária, camponesa e periurbana 

[...] essa aqui tem características diferentes dos camponês (sic) [...] e que é diferente 

da luta clássica. É diferente em relação ao grande latifúndio, nosso enfrentamento lá, 

é com a especulação imobiliária, muito parecida com a luta urbana nesse sentido, em 

que estamos enfrentando o inimigo que é a especulação imobiliária [...] Fazendo 

essa relação direta com o trabalhador do campo, com o trabalhador da cidade, que 

muitas vezes é o mesmo sujeito (Entrevista com Guilherme, 18 de fevereiro de 

2017).  

 

A saída da Marcha para Brasília a partir do eixo Campinas-São Paulo, conflui para a 

intersecção de todos estes elementos da organização do MST na cidade. As discussões e 

propostas estavam postas. Era então necessário garantir a organização e mobilização na 

Grande São Paulo. Como aponta Guilherme: 

[...] mas ao mesmo tempo, nós enquanto organização camponesa social e para 

nossas estratégias de médio prazo, nossas táticas de luta, nos é muito interessante 

garantir as lutas na região metropolitana de São Paulo, pois significa que se em 

algum momento, a gente tiver (sic) que retomar a decisão entre ir e compor uma luta 

massificada maior [...] nossa participação vai ser muito mais efetiva que em uma 

cidade do interior que pertence a esse eixo [...] (Entrevista com Guilherme, 18 de 

fevereiro de 2017). 

 

Entendemos, assim, que a passagem da Marcha pela cidade de Campinas traz estes 

elementos já em questão no MST, sobre as disputas territoriais e posição estratégica de 

mobilização na Grande São Paulo. Frente ao cenário de especulação imobiliária que 

demonstramos, a cidade já possuía algumas mobilizações por moradia. Através de nossas 

pesquisas em acervos históricos de jornais do estado de São Paulo, pudemos identificar 

algumas mobilizações em 1996, conforme a imagem 12. 
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Figura 13 - Folha de São Paulo: Sem Teto ameaçam ocupar prédios públicos, 1996 

 

Fonte: Acervo Folha. Disponível em: <acervo.folha.uol.com.br>.  

 

A noticia que trazemos aqui data de 30 de junho de 1996. No título da matéria já 

podemos identificar semelhanças no que diz respeito as formas de enfrentamento do MST. A 

ocupação de prédios públicos, aqui, aparece sobre a mesma lógica de pressionar o poder 

público no atendimento das pautas reivindicadas. Outra forma de ação que aparece é o 

bloqueio de rodovias. Dado o contexto do final da década de 1990, em que o MST já possui 

enfrentamentos mais massivos, bem como visibilidade na mídia, podemos apontar que esta 

ação realizada por trabalhadores urbanos na cidade de Campinas, possui raízes nas formas de 

enfrentamento, então, protagonizadas pelo MST. Contudo, o movimento ainda não atuava 

como articulador da luta urbana na cidade. Outro fator que a matéria nos aponta, é o intuito de 

mobilização permanente, visto que se explicita a intenção de organizar “um pacote de 

mobilizações” para os próximos dias.  

Além destes elementos, a matéria do jornal Folha de São Paulo traz uma informação 

confusa. O texto atribui a ação realizada em junho de 1996 ao Movimento dos Trabalhadores 

Sem Teto – MTST, o que nos leva a um impasse, pois a criação do movimento é atribuída, 

tanto pelo MTST atual, quanto pelo MST, ao ano de 1997. Em todas as entrevistas que 

realizamos, os militantes de ambos os movimentos citam 1997 como o ano de criação do 

MTST enquanto organização social, desconhecendo denominações anteriores a este ano. 

Porém, assumem a existência mobilizações espontâneas na cidade, antes da organização 

efetiva feita pelo MST. Diante disto, propomos a seguinte resolução para a incongruência de 

datas.  
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A forte crise habitacional na cidade de Campinas leva a mobilizações espontâneas de 

trabalhadores em reivindicação para a resolução do problema habitacional. Conforme 

veremos em outras matérias do mesmo ano, a presença dos sindicatos também era muito forte 

na cidade, o que pode indicar algumas influências que se aproximem de ações organizadas. O 

cenário nacional de mobilizações e enfrentamentos políticos, em que movimentos como o 

MST despontam como protagonistas, pode levar a necessidade de se construir um vinculo ou 

associação direta as demais ações que se assemelham a estas. Neste sentido, há duas 

possibilidades de construção desta associação: a primeira delas pelo próprio grupo que realiza 

a ação, que embora pequeno, vemos a pretensão em se manter mobilizado visto suas formas 

de enfrentamento. Como não haviam experiências de organização de massas pretéritas, para 

tanto, a autodenominação enquanto Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, imbuí a 

tentativa de legitimar a ação, aproximando-os, na forma de denominação, ao MST. A outra 

resolução que apresentamos como possível, é a de associação construída pelo próprio Jornal 

Folha de São Paulo, também a partir da similaridade com as formas de enfrentamento.  

O que podemos afirmar, contudo, é que a mobilização noticiada não se trata do 

movimento socioterritorial MTST, criado em 1997, embora a ação tenha sido tão legítima 

quanto. Afirmamos, sobretudo, pelo fato de que, mesmo o discurso apresentado demonstrando 

que há uma agenda de ações, com ocupações de prédios públicos e bloqueios de rodovia, não 

parecia haver uma estrutura de organização efetiva, bem como um trabalho de formação e 

construção de identidade das famílias envolvidas. Outro elemento que corrobora com nossa 

afirmação, é a apropriação das ações por sindicatos. Conforme matéria publicada no 

mesmo jornal em 30 de junho de 1996, um sindicato ligado ao PT assumiu a organização e 

liderança das ações (imagem 13). 
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Figura 14 - Folha de São Paulo: PT assume comando do movimento na cidade, 1996 

 

Fonte: Acervo Folha. Disponível em: <acervo.folha.uol.com.br>.  

 

O PT – Partido dos Trabalhadores assumiu o comando das famílias sem-teto de 

Campinas. O secretário municipal de Movimentos Populares do partido, Carlos de 

Oliveira, está organizando todas as reuniões com lideres de ocupações. Oliveira é o 

principal responsável pela criação do Movimento dos Trabalhadores, Sem Teto de 

Campinas (MTST). Ele já convocou três reuniões. O último encontro contou com a 

participação de 17 líderes de ocupações (Folha de São Paulo, 30 de junho de 1996, 

p.07). 

 

Vejam que tal constatação não condiz com os princípios práticos do MST com 

relação a sua autonomia. Conforme já discutimos anteriormente, está presente desde a 

formação do movimento a necessidade de aproximação e diálogo com os trabalhadores da 

cidade, considerando os sindicatos como essenciais no processo. No entanto, tal fator não 

poderá acontecer de maneira a interferir na autonomia do movimento, ou seja, os sindicatos 

não podem se apropriar ou interferir nos processos organizativos do movimento. Entendendo 

que o MTST é um movimento que nasce com base nos princípios organizativos do MST, faz 

se razoável que tal elemento permaneça em sua constituição, como veremos posteriormente. 

O que eliminando a possibilidade de o movimento ser liderado pelo sindicato ligado ao PT. 

Além destas ações noticiadas, outras experiências de ações de enfrentamento ao 

déficit habitacional ocorriam na cidade de Campinas. Segundo levantamento em jornais, 

foram noticiadas cerca de 86 ocupações espontâneas, entre o ano de 1996 e início de 1997. 

Estas ocupações espontâneas tinham como característica a autoconstrução de moradias. Aqui 
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entendemos por autoconstrução espontânea de moradias, o processo cuja ação não acontece 

de forma coordenada ou que não tenha em si algum embasamento estratégico de organização 

das famílias para a reivindicação de determinada área. O que podemos observar é que nestas 

reivindicações não estavam em pauta a construção de moradias populares pelo poder público, 

em vias de suprir o déficit habitacional. Mas sim, a intenção com as ocupações era a 

destinação das áreas como de interesse social, regularizando as famílias que ali já iniciaram a 

construção de suas moradias. 

 Esta distinção é fundamental para se entender a forma das ocupações, pois assim que 

já entravam na área começavam a construir as moradias com materiais de alvenaria ou 

madeira. Diferentemente das ocupações organizadas pelo MST, em que são levantados 

barracos de lona37 onde as famílias permanecem até que a área seja destinada a fins de 

reforma agrária. Também é preciso compreender esta distinção nas formas de ocupação a 

partir da lógica de produção capitalista das cidades. Conforme Kowarick: 

Ora, no processo de produção da habitação [...] as classes trabalhadoras em 

proporções que variam em cada cidade, mas que são sempre significativas, 

solucionam seu problema de moradia – além do aluguel de habitações deterioradas e 

da construção de barracos e favelas – através da autoconstrução de residências. A 

razão desta espécie de “economia natural” em pleno sistema urbano-industrial, cuja 

mola propulsora e dominante centra-se nas empresas com alta densidade de capital, 

nada têm de anacrônico, pois a produção capitalista organiza-se, não para promover 

os trabalhadores com os meios de vida necessários para sua subsistência, mas para 

realizar um excedente que é privadamente apropriado (KOWARICK, p.56, 1979). 

 

Umas, das 86 ocupações, que possuíam esta característica de autoconstrução de 

moradias eram a do Jardim do Lago II e Jardim do Lago Continuação, ocupadas em janeiro de 

1997. Inicialmente, a área de 130.000 m² foi ocupada por 50 famílias, mas os números 

aumentavam à medida que ficavam sabendo da ocupação. Sabendo que a Marcha para 

Brasília passaria pela cidade, algumas famílias entraram em contato com o MST para que 

pudessem contribuir com a organização da ocupação. Um dos militantes deslocados para 

colaborar foi Wendel Alves da Silva e segundo ele “os trabalhadores estavam desorganizados, 

e eu fui chamado para ajudar” (Folha de São Paulo, 1997, p.02). A partir da participação do 

MST as características de organização da ocupação começam a se aproximar um pouco mais 

das atuais ocupações urbanas. 

O documentário “Parque Oziel – O outro lado da história”38, traz alguns relatos da 

entrada das primeiras famílias na área. Trazemos a transcrição de alguns dos depoimentos, 

                                                           
37 Veremos que o MST se utilizara da mesma estratégia para organizar as famílias nas ocupações urbanas.  
38 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TKR7vwxoUqM 
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pois através deles é possível observar elementos das formas organizativas das ocupações do 

MST.  

 [...] muito mato alto, muitos bichos. Então nossa... ai eu via, assim, todo mundo 

naquela peleja, naquele esforço, naquele desejo de ter um lugar pra morar, então eu 

também, fiz a mesma coisa. Inclusive minhas mãos ficaram muito cheia de calos, né, 

porque a gente tinha que limpar aqueles terrenos e aquela coisa toda... Eles mediam, 

assim, por passo, e todo mundo com uma cabaninha, com uma lona preta. Então foi 

assim... foi dia após dia (Laura Rodrigues Pereira, moradora do Parque Oziel desde 

1997). 

 

As vezes a gente não dormia a noite, quando havia uma ameaça de uma reintegração 

de posse e a gente ficava atento porque eles podiam vir a noite pra retirar o pessoal. 

E a gente ficava atento, quantas vezes a gente não descia ali na beira da pista para 

fazer nossas manifestações passivas, né. Pra mostrar que a gente tava alerta, que nós 

precisamos da terra pra morar né (Maria Alice da Silva, moradora do Parque Oziel 

desde 1997.  

 

A chegada do MST às ocupações de Campinas não só colaborou com a organização 

das famílias, mas também com as negociações com o poder público. Contudo, a presença de 

um movimento socioterritorial do campo articulando ações nas cidades causaram 

interpretações equivocadas e conflitivas com relação a real atuação do MST naquele 

momento. Conforme matéria do dia 08 de janeiro de 1997, no Jornal Folha de São Paulo, o 

então prefeito de Campinas, Francisco Amaral (PPB), diz que não vai negociar com o MST, 

apenas com os sem teto. “O prefeito afirmou que prefere tratar com os sem-teto. ‘Eu vou dar 

casa para a população, não tenho terra para dar’, disse.” (FSP, 1997). Nota-se a compreensão 

equivocada por parte do prefeito de que o MST está se colocando enquanto mediador afim de 

se aproveitar do cenário e conseguir terras na cidade. Tais concepções errôneas sobre o papel 

do MST enquanto mediador, fortalece a compreensão do movimento em avançar da 

colaboração na organização das famílias nas ocupações, para efetivamente organizar um 

movimento socioterritorial que possa responder pelas pautas e reinvindicações de luta. Neste 

sentido, em fevereiro de 1997 a Marcha passa por Campinas e outros militantes do MST do 

estado de São Paulo são direcionados a colaborar na organização das famílias em Campinas.  

Uma desta é Aninha, militante do MST na Regional da Grande São Paulo. Segundo 

Aninha, nas semanas seguintes ao fim da Marcha, o MST começa a amadurecer a ideia de 

“construir um movimento urbano, com as mesmas características do movimento sem terra, 

que fizesse esse enfrentamento na questão do latifúndio urbano”39. Em Campinas, a ocupação 

do Jardim do Lago II e Jardim Continuação, já haviam sido batizadas de Parque Oziel, em 

homenagem a Oziel Alves, jovem militante do MST assassinado no Massacre de Eldorado 

                                                           
39 Entrevista concedida em 18 de fevereiro de 2017. No 28° Encontro Estadual do MST, em Rosana. 
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dos Carajás. Vejam que a presença do termo Parque no nome da ocupação já denota 

diferenças com relação as experiências de territorialização do MST no campo. Diferentemente 

do uso de nomes como Comuna ou Assentamento, que carregam consigo simbolismos e 

características territoriais próprias, a utilização do termo Parque, demonstra que a proposta do 

MST é criar um movimento cujas características territoriais se construam a partir do contexto 

e experiências urbanas. Com isso o movimento consegue afirmar o caráter unificado e a 

universalidade das estratégias de luta, preservando as potencialidades territoriais relativas ao 

campo e a cidade. Tal concepção nos remete ao diálogo freireano da inteligibilidade recíproca 

entre os trabalhadores do campo e da cidade, apontado por Boaventura de Souza Santos: 

Só através da inteligibilidade recíproca das práticas é possível avalia-las e definir 

possíveis alianças entre elas. Tal como sucede com o trabalho de tradução de 

saberes, o trabalho de tradução das práticas é particularmente importante entre 

práticas não-hegemônicas, uma vez que a inteligibilidade entre elas é uma condição 

da sua articulação recíproca. Esta é, por sua vez, uma condição da conversão das 

práticas não-hegemônicas em práticas contra-hegemônicas. O potencial anti-

sistêmico ou contra-hegemônico de qualquer movimento social reside na sua 

capacidade de articulação com outros movimentos, com as suas formas de 

organização e os seus objetivos. Para que essa articulação seja possível, é necessário 

que os movimentos sejam reciprocamente inteligíveis (SANTOS, 2008, p.35). 

 

Esta inteligibilidade recíproca também é preciso ser compreendida do ponto de vista 

da construção de um processo de significação entre estas duas facetas da luta de classe. Esta 

construção reside, por tanto, na relação dialógica das articulações do próprio movimento e 

suas práticas de luta. Apontamos essa significação no momento que marca a criação do 

MTST. Segundo Aninha, quando alguns dos militantes que participaram da Marcha retornam 

para a ocupação Parque Oziel, trazem consigo o amadurecimento proporcionado pela 

experiência e a tarefa da criação de um movimento urbano articulado organizativamente nas 

práticas de luta do MST. Elementos desse amadurecimento para a criação de um movimento 

urbano na cidade de Campinas, estão, sobretudo, na proximidade da Cidade à pontos 

estratégicos da cidade de São Paulo, do ponto de vista da mobilização. Sendo assim, os 

militantes do MST e sem teto da ocupação, se reúnem em um dos barracos para criar aquilo 

viria ser a representação de toda a identidade do movimento, a bandeira do MTST.  

E lá em Campinas, um grupo de 4 ou 5 militantes, pensamos na arte, numa mesa. 

Usamos a tampa de panela pra fazer aquela parte redonda. [...] A questão da 

simbologia da bandeira no movimento sem terra, na qual tem o casal, o homem e a 

mulher, que representam muito a luta, o facão. E a gente queria algo, assim que 

dissesse algo, ‘lá é a luta pela terra, da produção, e lá é o urbano’ que então saiu a 

questão do M, parecendo a casinha, então teve toda essa lógica, essa dinâmica. 
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Figura 15 - Bandeira do MST (1987) e MTST (1997) 

 

Fonte: www.mst.org.br e www.mtst.org.br 

 

Já com uma identidade representada através da bandeira e com uma estrutura 

organizativa sendo definida com base no MST, o MTST abre na cidade de Campinas uma 

secretaria regional. A esta altura, também já é possível identificar mudanças na construção 

dos discursos das matérias jornalísticas que noticiam as ações na cidade. As atribuições feitas 

em 1996, como sendo um movimento liderado pelo sindicato do PT se dissolvem sem 

nenhum tipo de explicação. Também não identificamos, já neste momento, nenhuma outra 

ocupação ou ação atribuída à um MTST que não o criado pelo MST. Cremos que as famílias 

que participaram das ações em 1996, foram incorporadas ao movimento em 1997.  

Sobre a criação de uma secretaria na cidade de Campinas, o Jornal Folha de São 

Paulo noticia: 

Os movimentos [MST e MTST] estão ocupando uma sala na Casa de Formação do 

STU (Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp), na rua Luzitana, 1667, na região 

central. De acordo com o coordenador estadual do MST e membro da direção do 

MST de Campinas, Weldel Alves de Lima, o objetivo é cadastrar trabalhadores 

desempregados e sem moradia. ‘Para quem quiser ir à luta, nós estaremos dando 

todo o apoio, pois sabemos que a reforma agrária ou urbana só vai sair se houver 

pressão’ (FSP, 16 de abril de 1997). 

 

A criação da secretaria é estratégica não apenas do ponto de vista do cadastramento 

das famílias ocupadas, mas também para o processo de formação dos trabalhadores e de 

lideranças urbanas que integrarão o MTST. A matéria segue com mais informações sobre a 

criação da secretaria.  

De acordo com o coordenador, esse é o primeiro escritório do MTST e MST de 

Campinas. ‘A partir de terça-feira já haverá uma pessoa lá para cadastrar os 

interessados em ocupar terras ociosas na região’, afirmou. Segundo ele, as 

articulações do MTST de Campinas estavam sendo feitas no Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais. “Era uma necessidade que nós já tínhamos faz 

tempo. Não possuíamos um espaço definido para reunir os companheiros, fazer as 

reuniões nem para centralizar as informações e os dados”, afirmou (FSP, 16 de abril 

de 1997). 
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A mesma matéria diz que já são 89 áreas ocupadas na cidade de Campinas. Destas, 

além do Parque Oziel, que chegou a ter 4.000 famílias, outras duas eram organizadas pelo 

MTST, são elas: a ocupação Jardim Campo Belo, com 3.500 famílias e a ocupação San 

Martin, com 3.500 famílias.  

Sobre a organização das ocupações, Aninha destaca as características organizativas 

do MST adaptadas às particularidades da luta urbana. Nas ocupações haviam 

[...] cozinha, setores. Levamos todas as organizações dos grupos, que por ser muito 

grande, tinha que dividir em grupos de moradores, por exemplo, se pegava 10 

famílias com proximidade, se enumerava todas as barracas, de 1 a 10. Só que no 

urbano isso se tornou tão grande que a gente tinha que fazer... 50 barracos era um 

grupo, 50 grupos seria uma brigada, e ai já formava um representante para a 

assembleia, senão não tínhamos como comunicar. Então chegamos a ter que montar 

rádio... poste nas nossas ocupações, para se comunicar [...]  em alguma eminência de 

estar chegando polícia, quando tinha que correr, para fazer uma frente. Mas teve 

essa questão toda da educação, das cozinhas coletivas, dos grupos, das brigadas, da 

saúde, dos setores. Todo esse método nós levamos para o urbano. E funcionou muito 

bem. 

 

Nas ocupações que se seguiam, o MTST buscava construir espaços de atividades 

entre as famílias das áreas ocupadas da cidade, com isso, o movimento se fortalecia na 

articulação com outras organizações de trabalhadores rurais e urbanos, para os enfrentamentos 

com os governos local, estadual e nacional. Neste sentido, o fato do movimento se organizar 

em uma cidade próxima a região metropolitana de São Paulo, garante ações estratégicas do 

ponto de vista da mobilização entre os dois movimentos. Conforme Aninha em nossa 

entrevista, 

Porque você estaria perto da capital, próxima da Praça da Sé, Paulista, aquela região 

que é onde faz luta. Assim, fortalecia o movimento sem terra, que tava com 

dificuldades muito grandes, na questão de grana mesmo, para fazer as mobilizações 

e a gente conseguia levar essa discussão, esse ponto sobre o latifúndio urbano, 

porque existe muitos, a especulação imobiliária tá ali agindo.  

 

A primeira ação organizada pelo MTST já enquanto movimento socioterritorial 

acontece na mobilização do Dia do Trabalhador. A manifestação foi realizada no dia 01 de 

maio de 1997, em Campinas, e contou com a participação de 19 sindicatos da região, além do 

MST e MTST. A ação mobilizou todas as ocupações urbanas da cidade, do qual participaram 

cerca de 4000 sem teto, sendo destaque na imprensa: “Sem teto de Campinas monopoliza os 

atos”. 

O coordenador do MST e do MTST da região de Campinas, Wendel Alves da Silva, 

disse que os trabalhadores sem terra e sem teto tem dominado os movimentos sociais 

e superado o sindicalismo. Segundo ele, a política recessiva do governo “amarra as 

mãos dos sindicatos”. O trabalhador tem medo de se mobilizar em razão do 

emprego”, afirmou. De acordo com ele, movimentos de sem teto e sem terra 

“mexem com os excluídos”. “Pessoas que já perderam o emprego e que partem para 

fazer a oposição mesmo” (FSP, 02 de maio de 1997). 
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Outra importante ação realizada pelo MTST de Campinas foi a Marcha pela Reforma 

Urbana, Emprego e Justiça. O movimento mobilizou cerca de 1000 militantes e trabalhadores 

sem teto da região de Campinas para realizar a ação, que ocorreu no período de 20 a 25 de 

julho. O percurso da Marcha foi feito até a Avenida Paulista, onde ocorreu o encerramento 

pelo MTST, MST, Central de Movimentos Populares (CMP) e CUT. O ato foi recebido 

governo da cidade de São Paulo com repressão, como relembra40 o Senhor Manoel Pereira 

Santos, morador do Parque Oziel. 

Nóis foi té pra São Paulo. Lá em São Paulo nóis encontrou a Polícia Militar e eles 

jogou bomba em nóis. Bomba de gás... não foi bom não... A bomba ela é ardida... 

Fomo pra protestar pra adquirir isso aqui. 

 

Embora o movimento estivesse mobilizado e articulado, os entraves da organização 

no contexto urbano logo despontaram. A urgência da habitação fez com que a ocupação do 

Parque Oziel chegasse a concentrar cerca de 4000 famílias em cerca de um ano. Em se 

tratando de uma experiência nova de luta, os militantes tanto do MST, quanto os novos do 

MTST, ainda não estavam familiarizados com a complexidade das relações nos grandes 

centros urbanos, do ponto de vista da organização política. Conforme o militante do MTST, 

Guilherme, ainda se começava a entender  

o papel das forças políticas dentro da cidade, como se organizar nesse meio, como se 

relacionar com os partidos políticos, com o tráfico de drogas e com todas as facções 

que se organizam no meio do urbano. Essas relações são muito mais complicadas do 

que se pensa. Passou-se assim por um estado de aprendizado. A experiência de 

Campinas serviu para isso. Foi um primeiro passo. (Entrevista com Guilherme, In: 

BENOIT, 2002, p.141).  

 

A situação de miséria era grande e segundo os jornais que acompanhavam as 

ocupações, cerca de 25% das crianças que viviam nos acampamentos, em junho de 1997, 

estavam subnutridas. Neste momento, a Comissão Pastoral da Terra (CPT), começa a dar 

assistência as famílias sem teto, com a colaboração do Padre Nelson Ferreira de Campos. 

Segundo Goulart (2011), o perfil dos acampados no Parque Oziel incluíam trabalhadores 

desempregados, aposentados, mulheres em atividades informais, metalúrgicos e professores 

desempregados, que deixaram o aluguel para diminuir os gastos ou por não conseguir pagar.  

Mesmo frente as dificuldades da realidade urbana, a ocupação Parque Oziel 

mostrava-se organizada, principalmente nas manifestações articuladas pelo MTST, como na 

construção de melhorias coletivas. Os próprios acampados, com o apoio do MTST, tiveram a 

iniciativa de criar a Associação dos Moradores do Parque Oziel, como espaço de socialização 

das famílias dentro da ocupação. Também foram improvisadas salas de aulas em barracões, 

                                                           
40 Depoimento disponível no documentário: Parque Oziel – O outro lado da história.  
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para atender as crianças que não estavam matriculadas em escolas. Os professores 

desempregados que integravam a ocupação atuavam como voluntários, formando turmas e 

reunindo os estudantes por faixa de idade (JFSP, 1997, p.03). 

Em 1998 começou a se construir pequenas hortas comunitárias, com o objetivo de 

garantir a alimentação das famílias da ocupação. Em entrevista ao Jornal Folha de S. Paulo, o 

militante do MTST João Francisco Carlota, diz que as famílias procuraram se orientar nas 

experiências do MST “em garantir seu próprio sustento” (JFSP, 1997, p.01). Neste momento, 

o que se observa é a tentativa do MTST, em conjunto com o MST, em conceber uma 

organização territorial mais definida na cidade. Em entrevista de Camila Alves41, 

coordenadora regional do MTST na época, percebe-se que o movimento começa a buscar em 

alguns elementos das discussões do MST sobre Comunas da Terra, para construir um projeto 

de organização territorial. 

Temos um projeto que gostaríamos que fosse modelo para outras ocupações: uma 

área grande que resolvesse não só a questão da moradia, mas que permitisse às 

pessoas uma horta de subsistência. E também que, dentro dessas habitações urbanas, 

houvesse uma área social, escola, projeto de farmácia viva, secretaria, galpão de 

formação de cultura e tudo o mais que a comunidade achar necessário e que o 

espaço permita fazer. [...] Isso é o oque chamamos de assentamento rururbano 

(Entrevista com Camila Alves, militante do MTST, 2003). 

 

Também em 1998, o movimento começa a presenciar o aumento da violência urbana 

nas proximidades da ocupação, o que aumentou as ações policiais ostensivas. Neste momento, 

já há diferenças importantes nas características da ocupação. Como havia um grande número 

de famílias e o processo de formação ainda estava se iniciando, já não havia mais como fazer 

o controle da construção de barracos apenas de lona, então habitações de alvenaria e madeira 

começam a ser construídas.  

Também havia dificuldade em se garantir a segurança da ocupação. Seguindo a 

forma de organização do MST, foram criados setores de segurança. Contudo, no campo, o 

caráter da segurança dos acampamentos era diferente. Na cidade era preciso lidar não apenas 

com a ameaça da reintegração de posse, mas também com as disputas territoriais com poderes 

paralelos. A tensão entre a criminalidade, pressão policial e o movimento cresce 

violentamente, o que culminou no assassinato de quatro lideranças da ocupação: Gentil 

Ribeiro; Expedito Souza Silva e Mauro Filho Garcia e Sonia Nunes Garcia (GOULART, 

2011). 

                                                           
41 Entrevista disponível em: https://midiaindependente.org/pt/red/2003/10/266768.shtm 

l 

https://midiaindependente.org/pt/red/2003/10/266768.shtm
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Tais acontecimentos trágicos corroboraram para a construção de narrativas por parte 

da mídia e dos poderes públicos locais, de que o movimento possuía associação com facções 

criminosas e tráfico de drogas. Conforme a declaração do delegado responsável por apurar os 

assassinatos feita ao JFSP, a ocupação era “terra de ninguém”, “um cangaço”. Três meses 

após o ocorrido, seis moradores da ocupação foram presos acusados de tráfico de drogas, após 

uma ronda da polícia militar na ocupação (JFSP, 1998, p.01). 

Em 1999, a Secretaria de Habitação de Campinas divulga um relatório referente a 

pesquisas realizadas nas ocupações e periferias da cidade. A situação era caótica. O relatório 

mostrava que a situação habitacional na cidade era mais grave do que a prefeitura havia 

previsto. Até 1999, 157.648 pessoas viviam em moradias precárias, o que correspondia a 

16,76% da população de Campinas. Destas 157.648 pessoas, a pesquisa mostrava que, 86.974 

(55,17%) viviam em ocupações e 63.690 (40,4%) viviam em favelas. A prefeitura de 

Campinas declarou, então, não possuir meios materiais para realizar a desapropriação das 

áreas ocupadas para a regularização das moradias. Segundo alegavam, tal ação custaria cerca 

de 12 milhões de reais aos cofres do município. No entanto, na análise de Goulart (2011), o 

que fica claro é a indisposição por parte da prefeitura em enfrentar o desgaste político 

decorrente da remoção de um grande contingente de pessoas das ocupações. 

O assassinato de militantes em 1998, instaurou um complexo cenário para o MTST e 

o MST. O militante Gentil Ribeiro, o “Paraíba”, foi assassinado em uma emboscada e as 

investigações não concluíram quais as motivações para o crime. Paraíba era uma das 

principais lideranças do MTST e, com sua morte, as famílias não reconheciam os militantes 

do MST enquanto lideranças. Sendo assim, as famílias da ocupação Parque Oziel, decidiram 

em assembleia, que a Associação de Moradores criada no início do acampamento como 

espaço de socialização das famílias, seria então responsável por organizar e representar a 

ocupação.  

Os sem teto do Parque Oziel [...] decidem amanhã em assembleia, a formação de um 

colegiado de 12 coordenadores para substituir o presidente da comissão que 

administra o local. É a primeira vez que uma entidade representará moradores de 

associação sem teto em Campinas, desde a formação do MTST [...]. Os sem teto 

resolveram extinguir a figura de um líder que centraliza o poder. A decisão de 

colocar a proposta em pauta é da atual comissão de moradores da ocupação, que era 

liderada por Paraíba [...] (JFSP, 11 de abril de 1998, p.03). 

 

Diante desta complexificação, segundo Guilherme, os militantes do MST e MTST 

que viveram a experiência em Campinas passaram por um “refluxo”. Nesse refluxo, alguns 

dos militantes do MST deslocados para contribuir na criação do MTST retornam para suas 

bases no interior de São Paulo. No entanto, os militantes sem terra das regiões próximas a 
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Grande São Paulo, permanecem com o MTST. Neste momento, a ação do MTST em 

Campinas já possuí grande repercussão e o movimento começa a refletir sobre os processos 

de desenvolvimento de sua autonomia e identificação de disputas territoriais em outras em 

outras áreas. Aqui o MTST já tem como definido que suas ações se dão fundamentalmente no 

enfrentamento ao latifúndio urbano, identificado, principalmente, nas periferias dos grandes 

centros.  

Neste sentido, os desdobramentos da Marcha para Brasília ainda ressoam sobre os 

territórios potenciais de disputa, conforme nos demonstra Camila Alves42. Antes de ingressar 

no MTST, fazia parte de um grupo centro cultural em Guarulhos. Este havia sido fundado 

com o apoio do PT, porém possuía sua própria autonomia. Este centro era “dirigido por um 

colegiado de diversas entidades, estudantes, jovens, pessoal de pesquisa, de partidos e de 

pastorais. Atendíamos pessoas vindas das favelas ou periferias”.  

As pessoas que desenvolviam esta atividade tiveram contato com o MST através da 

Marcha para Brasília. O movimento estava realizando trabalho de base nas periferias da 

Grande São Paulo, reunindo integrantes para participar da Marcha e conhecer a luta pela terra.  

[...] tivemos um primeiro contato com o MST, que estava passando pela cidade e 

organizava a Marcha Nacional pela Reforma Agrária, em 1997. Como já tínhamos o 

contato com as pessoas de periferia, fizemos o convite para que elas participassem 

da marcha. Elas foram e gostaram. Vimos que era possível fazer um trabalho mais 

direto com aquelas comunidades e, então, começamos a discutir a questão da 

regularização (Entrevista com Camila Alves, militante do MTST, 2003). 

 

Este contato com as áreas de periferias em Guarulhos feito através da Marcha, foi 

muito importante para o processo de reflexão e organização do MTST em outras áreas, após a 

experiência de Campinas. Conforme nos aponta Guilherme,  

[...] esses militantes [do MST] que viveram aquela experiência passaram por um 

refluxo, vamos dizer assim; voltaram pra a base de onde vieram, no intuito de estar 

tentando se aprofundar na ideia de como ajudar a formar essa ferramenta para a 

organização urbana. Então, no meio de 1998, alguns militantes vieram para algumas 

outras regiões, como Guarulhos, região da Grande Osasco, mais especificamente 

Itapevi e para o centro de São Paulo, com o intuito de tentar fazer uma análise de 

três regiões diferentes fora Campinas. Para traçar uma linha, um padrão das forças 

que atuam na cidade. Foi então que os companheiros participaram aqui em 

Guarulhos da constituição deste movimento, do MTST, junto com o povo daqui 

(Guilherme, militante do MTST, entrevistado por BENOIT, 2002, p136).  

 

Guilherme aponta, ainda, que neste processo, o MTST se aproximou mais das 

experiências de enfrentamento realizadas por outros movimentos urbanos, o que corroborou 

para o desenvolvimento e aprimoramento das estratégias e táticas de luta já iniciados a partir 

da experiência de Campinas, com o MST.  

                                                           
42 Entrevista disponível em: https://midiaindependente.org/pt/red/2003/10/266768.shtml 
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Eu, por exemplo, era morador daqui, morava no bairro dos Pimentas, e já vinha há 

algum tempo trabalhando no movimento urbano, em um movimento regional. Este 

movimento do qual eu participava tinha um certo contato com as favelas daqui de 

Guarulhos, era um movimento que tentava mediar com a Prefeitura e com o Poder 

público formas de legalização de áreas, de criar novas respostas para áreas daqui que 

são de risco, tentar criar formas e meios de solucionar esses problemas mais 

imediatos. Foi então que eu e uns companheiros daqui fomos conhecendo a proposta 

do MTST e ai tentamos contribuir no pensamento de estar se construindo esse 

movimento (Guilherme, militante do MTST, entrevistado por BENOIT, 2002, 

p136).  

 

Identificadas estas experiências urbanas nas regiões de Guarulhos e Osasco, 

Guilherme diz que os militantes do MTST aprofundaram as reflexões das formas de ação. 

Essa reflexão foi feita em conjunto com o MST.  

Os companheiros que tinham o compromisso desse projeto foram para o campo para 

ter um espaço onde pudessem se aperfeiçoar no campo das ideias, para que 

pudessem sintetizar as ideias. Depois disso, em 2000, foi se pensando o retorno do 

movimento. A maioria da militância que tinha se constituído em outras regiões foi 

deslocada do campo e voltou para a cidade para aplicação dessa primeira, vamos 

dizer assim, de uma dessas primeiras experiências, que seria o Anita Garibaldi 

(Guilherme, militante do MTST, entrevistado por BENOIT, 2002, p. 137). 

 

Essa ida ao campo mencionada por Guilherme, trata-se da ocupação Nova 

Corumbiara. Esta ocupação foi realizada em conjunto com MST e MTST, em 1998, numa 

área rural, em Porto Feliz, a 110 quilômetros da capital paulista.  

O perfil das famílias que foram para a Nova Corumbiara era de moradores de rua. A 

esmagadora maioria vinda do centro de São Paulo, do Brás, onde existem muitos 

albergues [...] Fizemos assembleias, atividades culturais com esse povo da rua. Num 

primeiro momento, tentamos fazer com que fossem para o campo. Mas, quando as 

pessoas se vinculam numa região produzem a sua relação social onde vivem, não é 

fácil fazer com que elas abandonem tudo isso. Algumas até ficaram no campo, mas a 

maior parte retornou à periferia (Entrevista com Camila Alves, militante do MTST, 

2003). 

  

A retomada das ações do MTST enquanto movimento socioterritorial urbano 

acontece em 2001, com a ocupação Anita Garibaldi. A ação foi feita em conjunto com 

militantes do MST, porém sobre a bandeira e autonomia organizativa do MTST. Além da 

Anita Garibaldi, outras duas ocupações foram realizadas na região da Grande São Paulo com 

a colaboração de militantes do MST: Ocupação Carlos Lamarca e Ocupação Santo Dias.  

 

2.2. Organização e territorialização do MTST na Região da Grande São Paulo 

 

A ocupação Anita Garibaldi foi realizada em 2001 e é compreendida pelo MTST 

como a primeira experiência de acampamento efetivamente com uma metodologia de trabalho 

desenvolvida pelo movimento. Como vimos, o período de 1998 a 2000, foi tido como um 

momento de refluxo e estudo de estratégias de luta. Neste período foram desenvolvendo e 
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pensando em estratégias com base nas práticas de enfrentamentos de movimentos urbanos já 

atuantes. Também realizaram trabalhos de base na região de Guarulhos e Osasco e ampliaram 

tentativas de espacialização mais embrionárias para outros estados.  

Nesse período alguns militantes foram deslocados para o Rio de Janeiro com o 

intuito também de tentar constituir essa ferramenta, essa ideia foi transportada para 

algumas regiões do Norte e do Nordeste do país, foi mandada para Natal, Rio 

Grande do Norte [...] No Rio de Janeiro [...] os companheiros desenvolveram três 

acampamentos, dessas ocupações e foi constituído um corpo orgânico da militância 

da região. Alguns militantes voltaram para cá para o estado de São Paulo, no intuito 

de estar socializando as ideias (Guilherme, militante do MTST, entrevistado por 

BENOIT, 2002, p. 137).  

 

Vemos que o período é de efervescência da constituição de estratégias, metodologia 

e espacialização da luta. O movimento também aprofunda a fundamentação de pautas de 

reivindicação. Sendo assim, temas como reforma urbana e direito à cidade começam a ser aos 

poucos incorporadas no discurso, conforme as práticas de luta foram sendo desenvolvidas.  

A ocupação Anita Garibaldi foi feita em março de 2001, em Guarulhos, Grande São 

Paulo. A definição desta área para a realização da ocupação foi feita em consonância com as 

estratégias de luta no campo, no que se refere a situação da posse e regularização da terra. As 

características da área, também, muito se assemelhavam ao processo de especulação 

imobiliária que levou à ocupação do Parque Oziel em Campinas. O local da ocupação Anita 

Garibaldi, tratava-se de um latifúndio urbano. 

A área possuía 250.000 m² e localizava-se na periferia da cidade de Guarulhos, 

próxima ao Aeroporto Internacional43. O terreno era de propriedade particular e estava 

desocupado há mais de 50 anos, sendo utilizado como deposito de lixo clandestino. O entorno 

da área possuía todas as características relativas ao processo de periferização e favelização 

dos grandes centros urbanos. Haviam muitos terrenos menores abandonas, bem como carência 

de equipamentos públicos, como atendimento à saúde, educação e transporte.  

Antes do movimento adentrar a área e iniciar o processo de ocupação, Camila Alves 

relata que foi feito um extenso trabalho de base com as comunidades e moradores da região. 

O intuito era se aproximar da população com relação aos motivos da ação, bem como quais as 

pautas de luta e estratégias de reinvindicação. O diálogo com os moradores do entorno, 

também serviu para que o movimento soubesse acerca de outras demandas da comunidade.  

                                                           
43 As principais informações acerca das ocupações aqui descritas, foram levantadas a partir de pesquisa documental em 

jornais e mídias independentes. Neste período inicial do MTST, movimento ainda não possuía um setor de comunicação bem 

definido, para tanto, dependia do trabalho de coletivos de mídia independente que realizavam a cobertura das ocupações. 

Estes coletivos eram, em sua maioria, jornalistas formados ou graduandos familiares as reivindicações do movimento. Sendo 

assim, se colocavam a colaborar na construção da memória do MTST através de matérias jornalísticas, fotografias e 

entrevistas nestas ocupações. Este material era todo disponibilizado em sites de mídia independente, sendo principal deles a 

Central de Mídia Independente: <midiaindependente.org.>. Também nos utilizaremos de matérias jornalísticas realizadas 

pela grande mídia, não apenas em contraponto, mas em complementariedade à construção de nossa narrativa. 
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Antes da entrada na área, o MTST, também, procurou estabelecer relações com os 

demais movimentos que atuavam com a população de bairros. Este contato tinha por objetivo 

construir alianças políticas, buscando fortalecer o apoio nas reinvindicações, bem como na 

montagem da infraestrutura dos acampamentos.  

No início da ocupação não havia água, nem energia, então a prioridade era primeiro 

fazer a limpeza da área e levantar os primeiros barracos de lona. Posteriormente, já com parte 

das famílias no acampamento, foram feitas reuniões para o planejamento da divisão dos lotes 

em padrões iguais para todos. Camila Alves destaca que neste momento da delimitação da 

área e construção dos barracos, o movimento recebeu assessoria da Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP). A colaboração dos arquitetos 

aconteceu desde como seria a melhor forma de estruturar os barracos aproveitando os 

materiais disponíveis na cidade, até como a elaboração de propostas de projetos para 

apresentar em negociações com os governos, para a construção de futuros empreendimentos 

destinados a habitação social. Muitos destes arquitetos faziam parte do Coletivo de Assessoria 

Técnica a Movimentos Populares (USINA-CTAH). 

A militante destaca que o emprego das metodologias de trabalho desenvolvidas, 

também serviam como formação das famílias que estavam adentrando ao movimento através 

das ocupações.  

[...] quando houve a ocupação, eram em seis brigadas com 300 grupos; cada grupo 

com 40 famílias. Essa é uma metodologia de trabalho que temos adotado. 

Escolhemos as equipes de trabalho, coordenadores, equipe de saúde, de 

infraestrutura etc [...] quem está acostumado a fazer ocupação espontaneamente não 

adere a uma metodologia tão facilmente, mas ela é necessária para que se tenha o 

mínimo de organização. Foi assim que fizemos no Anita e é essa nossa metodologia. 

Só assim é possível fazer reuniões com as famílias e discutir coisas práticas 

(Entrevista com Camila Alves, militante do MTST, 2003). 

 

O movimento também insistiu na experiência de rururbano, inicialmente construída 

no Parque Oziel, com a construção de hortas comunitárias na ocupação. Neste sentido, o MST 

colaborava com a entrega de sementes e também assessoravam nas formas de produção das 

hortas. Também foi criado um barracão para alfabetização de jovens e adultos, “usando o 

método Paulo Freire”, conforme Camila Alves. Na primeira semana de ocupação, o número 

era de 500 famílias acampadas. Após o estabelecimento de infraestrutura, assim como a 

organização da ocupação, este número subiu para 3.000 famílias, demonstrando a 

potencialidade da ocupação.  

Refletindo sobre as características deste acampamento, quando o movimento adentra 

ao terreno da Anita Garibaldi, o objetivo ali é construir um arranjo territorial embasado nos 
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princípios organizativos do movimento. Ou seja, a ocupação teria componentes fundamentais 

e comuns, como, por exemplo, as cozinhas coletivas, horta comunitária, organização das 

famílias em quadras ou grupos ordenados, núcleos de formação, educação e cultura.  

Na concepção de organização do território que o movimento tinha naquele momento, 

o papel do Estado estaria na desapropriação e regularização da área, bem como no provimento 

de recursos de infraestrutura. E o papel do movimento estaria na configuração destas famílias 

no território, pressionando o Estado e ressignificando os modos de vida impostos às condições 

periféricas, que é concebida como “bairros mais pobres, menos servidos por transporte e 

serviços públicos” (DURHAM, 1986, p.86).  

Para tanto, assim que houve a entrada na área, já se começou a estabelecer um 

processo de assentamento destas famílias por parte do MTST, como demonstra Camila Alves 

em entrevista na época da ocupação.  

No Anita, já fizemos as fossas, canalizamos valetas e a água já foi ligada. A luz está 

sendo regularizada pela Eletropaulo. Todos pagarão uma taxa mínima, todo mundo 

pagará igual. A questão é que, no assentamento, 80% da população é desempregada. 

A maioria ainda sobrevive do bico, muita gente cata papelão, vive do ferro-velho. 

Estamos discutindo um projeto para implantar uma cooperativa de reciclagem, mas 

ainda falta parceria para levar à frente a ideia (Entrevista com Camila Alves, 

militante do MTST, 2003).  

 

Figura 16 - Ocupação Anita Garibaldi, em Guarulhos, São Paulo, 2003 

 

Fonte: Central de Mídia Independente. 

Nos meses seguintes, tendo estabelecido um número significativo de famílias 

mobilizadas, iniciaram-se as manifestações com o intuito de pressionar a prefeitura de 

Guarulhos para assumir a intermediação da negociação entre o proprietário da área e o MTST. 

Inicialmente houveram muitas negativas do dono, que entrou com uma reintegração de posse, 

mas visto a constante pressão do movimento e o indicativo de não deixar a área, ambos 

iniciaram as negociações.  
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Em junho de 2001 a liminar de reintegração de posse foi suspensa, o que favoreceu o 

início das negociações para a regularização da área e debates sobre o desenvolvimento de 

projetos de habitação social. Neste sentido, conforme destaca Goulart (2011) e Miagusko 

(2012), houveram divergências entre o movimento e o coletivo de arquitetos que colaboravam 

na ocupação. A proposta que apresentavam era a de construção de um projeto arquitetônico, 

cujas moradias seriam construídas pelo sistema de mutirão. Contudo, a coordenação do 

MTST argumentava a impossibilidade de tal projeto, visto que o movimento não dispendia de 

recursos e materiais suficientes para a realização do mesmo. A partir de experiências 

semelhantes em outras ocupações do MTST, o movimento começa a definir a disputa por 

projetos de construção de habitação social pelos governos, entrando em negociação com 

órgãos como a CDHU.  

Para Lima (2004), a excepcionalidade do início da ocupação Anita Garibaldi, pode 

ser atribuída a alguns fatores: o primeiro deles diz respeito ao crescimento populacional de 

Guarulhos na década de 1990, sobretudo das camadas de baixa renda, o que, possivelmente, 

favoreceu o estabelecimento de movimentos populares que lutavam pela obtenção de 

equipamentos coletivos nas periferias da cidade; outro fator que aponta é quanto a relação 

com a prefeitura da cidade, que era liderada pelo prefeito Petista Elói Pietá, o que favoreceu 

no atendimento às negociações; por fim, destaca que os entraves jurídicos com relação as 

reintegrações de posse foram minimizados, já que era de interesse do proprietário vender a 

área.  

Entre os sucessos na construção de novas metodologias de ação, bem como o bom 

relacionamento nas negociações entre proprietários e prefeitura, a ocupação do MTST não se 

viu livre das mesmas complexidades do urbano que acometeram a ocupação Parque Oziel. 

Segundo Goulart,  

embora a ocupação Anita Garibaldi não tivesse sofrido com constantes despejos e 

reocupações, fixando-se por longo tempo, houve a perda da direção do 

acampamento durante anos. De um lado, devido à demora da implantação do projeto 

habitacional e, de outro, pelo enfrentamento com grupos organizados ligados ao 

tráfico de drogas e a políticos locais (GOULART, 2011, p.33).  

 

Miagusko, em seu livro, “Movimento de Moradia e Sem Teto em São Paulo”, 

também buscou investigar sobre as relações que levaram ao o que chamou e “perda de 

hegemonia” do movimento numa ocupação cujas características não eram de grandes 

conflitos com o Estado e com o proprietário. A conclusão que chega o autor, é novamente a 

dificuldade em lidar com os conflitos e disputas territoriais com os poderes paralelos 

estabelecidos na região, que se utilizavam da ocupação para o comercio de drogas. “Uma 
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aliança entre o tráfico e os políticos locais impunha esse comércio e passou a ditar as regras 

de justiça no local” (MIAGUSKO, 2012, p.212). Ainda segundo o autor, os militantes ainda 

continuaram morando na ocupação, mas foram impedidos de continuar organizando as 

famílias a partir das metodologias do movimento.  

A “retomada” do acampamento Anita Garibaldi aconteceu em 2008, mas este já não 

carregava as mesmas características da ocupação inicial. Tal como o Parque Oziel, os 

barracos foram gradativamente sendo substituídos por casas de alvenaria, crescendo 

desordenadamente, perdendo as características de organização territorial inicialmente 

concebidas e ganhando contornos característicos dos bairros que passaram por processos de 

periferização. No entanto, o movimento tentou manter-se atuante na área, que ainda tinha a 

situação irregular, conforme nos mostra Goulart 

[...] realizou-se uma creche no interior do Anita Garibaldi, como forma de 

ressignificar a atuação do movimento naquele local. Foi exatamente onde o 

movimento fincou suas raízes, que nove anos depois, militantes e coordenadores, ao 

avaliarem o processo de estadualização das lutas, aprovaram a nacionalização do 

MTST, que já vinha sendo preparada desde 2007 (GOULART, 2011, p.33). 

 

O que temos até então são duas experiências de ocupações do MTST, Parque Oziel e 

Anita Garibaldi, que, muito embora tenham características complexas com relação as disputas 

territoriais protagonizadas na cidade, se conformaram em áreas cujas famílias sem teto 

puderam se fixar.  

Outras duas ocupações ocorreram na Região Metropolitana de São Paulo: Carlos 

Lamarca, em Osasco e Santo Dias, em São Bernardo do Campo. Diferentemente do Parque 

Oziel e Anita Garibaldi, as duas ocupações seguintes sofreram despejos violentos pela Polícia 

Militar, bem como tiveram dificuldades nos processos de negociação com os governos local e 

estadual.  

A área escolhida para a ocupação Carlos Lamarca, foi um terreno abandonado no 

bairro Parque dos Príncipes, em Osasco. A área pertencia a família Matarazzo e foi ocupada 

em conjunto com militantes do MST em julho de 2002, chegando a ter entre 2000 e 3000 mil 

famílias acampadas. A relação da ocupação desta área e os processos de negociação com o 

governo do estado, ganham, aqui, características interessantes. A família Matarazzo operava a 

lógica latifundiária no campo e na cidade44 e mantinha, especialmente, relações próximas com 

                                                           
44 No ano de 2004, o MST ocupou duas fazendas da família Matarazzo no estado de São Paulo. A primeira ocupação 

aconteceu no município de Araçariguama, na Fazenda Iris. A segunda ocupação aconteceu em Pirapora do Bom Jesus, na 

Fazenda Mian (DATALUTA, 2017) 
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o então Governador Geraldo Alckmin. Segundo o MST45, o avô do Governador, José Maria 

Alckmin, foi presenteado pela família Matarazzo com uma fazenda no município de 

Bocaiúva, norte de Minas Gerais46. Não podemos afirmar qual a relação do Governador 

Geraldo Alckmin com a área em Minas Gerais. Contudo, a forma como o Governo de São 

Paulo interveio na ocupação Carlos Lamarca, nos indica que existe um estreitamento de 

interesses próximos entre o Governador e a família Matarazzo.  

Cerca de seis meses após a ocupação da área a justiça concedeu favorável aos 

proprietários a reintegração de posse. Em resposta, o movimento realizou uma manifestação 

que partiu de Osasco em direção ao Palácio do Governo do Estado de São Paulo, onde 

permaneceram acampados por dois dias, até que se iniciassem as negociações. Além desta 

manifestação, o movimento organizou um protesto, em que pediam a colaboradores de 

simpatizantes do movimento para enviar cartas de protesto para o governador, afim de 

contribuir com as pressões para negociação47. O movimento divulgou um modelo da carta 

protesto no site Central de Mídia Independente48. 

Manifestamos apoio à causa defendida pelo Movimento dos Trabalhadores Sem 

Teto (MTST), em Osasco. Repudiamos a interrupção das negociações por parte dos 

proprietários da terra e a colaboração do poder público no cumprimento da ordem de 

despejo. A limiar pode ser executada, novamente, a qualquer momento e coloca em 

risco as milhares de famílias que ali vivem. O direito à habitação e o cumprimento 

da lei estão entre os princípios da Carta de Direitos Humanos. A função social da 

terra, uma conquista da nossa constituição, foi ignorada. Garantir que os cidadãos 

tenham uma moradia digna é dever de todos aqueles que buscam justiça nas relações 

sociais. Uma esperança foi plantada num terreno baldio que antes servia apenas para 

desmanche de carros e especulação imobiliária. Pedimos vossa atuação nesse 

processo para que o direito de quem luta por uma casa seja preservado. Não 

aceitamos que os interesses comerciais de uma pessoa prevaleçam sobre o direito de 

duas mil famílias sem teto. Queremos justiça. Vossa participação política nessa luta 

é um dever. Não à ordem de despejo. Sim à desapropriação das terras urbanas 

improdutivas (CMI, 2003). 

 

Geraldo Alckmin então realiza uma proposta de transferir as famílias da ocupação 

Lamarca para um terreno da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 

Estado de São Paulo (CDHU). A área estaria na cidade de Guarulhos, há 50km da área 

ocupada em Osasco, onde, segundo o governo “daríamos água, alimento, saneamento, saúde 

e, ao longo de 120 dias, transferiríamos todos para 450 unidades da CDHU” (JFSP, 2003, 

p.6). Neste momento o MTST aceitou desocupar a área da família Matarazzo, visto a 

                                                           
45 Disponível em: http://www.apn.org.br/w3/index.php/reforma-agraria/1755-mst-ocupa-fazenda-de-articulador-do-golpe-de-

64 
46 A área foi ocupada em 2010, por 100 famílias do MST de Minas Gerais (DATALUTA, 2017) 
47 MODELO DE CARTA DE PROTESTO ÀS AUTORIDADES EM REÚDIO AO DESPEJO DOS SEM-TETO. 

Disponível em: https://midiaindependente.org/pt/blue/2003/01/44905.shtml 
48 ENVIE CARTAS DE PROTESTO PARA O GOVERNADOR. Disponível em: 

https://midiaindependente.org/pt/red/2002/11/41695.shtml 
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eminencia do despejo, e transferiram a ocupação para área de Guarulhos indicada pelo 

Governo, onde “aguardariam” a entrada nos apartamentos. Contudo, segundo o movimento, o 

documento registrado via inquérito civil para firmar o acordo, não dava garantias da entrada 

das famílias nos apartamentos da CDHU, fazendo com que as lideranças não o assinassem. 

Um mês após as famílias instalarem a ocupação na área de Guarulhos indicada por 

Alckmin, foram notificadas por ação do Ministério Público, que precisariam desocupar a área, 

pois a mesma havia sido constatada como contaminada, acontecendo o despejo em 6 de 

janeiro de 2003. No dia 07, do mesmo mês, as famílias voltam a ocupar a área pertencente a 

família Matarazzo em Osasco. Porém, sem notificação prévia de reintegração de posse, no dia 

24 de setembro de 2003, as famílias da ocupação Lamarca foram despejadas sob forte 

violência policial. Seus barracos foram derrubados e os pertences jogados em caminhões para 

serem transportados. O que não coube nos caminhões foi queimado pela polícia militar (CMI, 

2003; JFST, 2003). Como resposta ao ato violento de despejo, no mesmo dia, o movimento 

realizou uma manifestação no Rodoanel, sentido São Paulo. O ato foi novamente recebido 

com forte violência pela polícia.  

Os despejos violentos também aconteciam nas experiências de ocupações do MTST 

em outros estados. Os militantes, que mencionamos anteriormente, com a tarefa de 

construírem ocupações nas regiões Norte e Nordeste, sofreram repressão policial e uma destas 

ocorreu no Pará. A Folha de São Paulo49 deu atenção a ação noticiando como o pior conflito 

entre a polícia paraense desde o Massacre de Eldorado dos Carajás. Segundo o jornal, houve 

troca de tiros e bombas de gás foram utilizadas contra os “invasores” de um terreno no 

município de Ananindeua, resultando em 70 feridos no confronto (JFSP, 2002). A edição 

impressa do jornal trouxe um quadro ilustrando como foi o confronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1502200208.htm 
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Figura 17 - Folha de São Paulo: Conflito entre sem teto e polícia militar: como foi a ação? 

  

Fonte: Acervo Folha. Disponível em: <acervo.folha.uol.com.br>. 

 

1) Às 9h, 50 policiais chegaram com dois tratores à área invadida pelo MTST, onde moram 

5.000 pessoas. 

2) Segundo a polícia, os agentes foram atacados pelos invasores com paus e pedras. Segundo 

os sem teto, a PM chegou atirando, primeiro com balas de borracha e, depois, com tiros de 

fuzil. 

3) Após duas horas de confronto, pelo menos 70 pessoas ficaram feridas entre policiais, sem 

teto e jornalistas. A polícia recuou e deixou a invasão.  

 

No dia 19 de julho de 2003, o MTST organiza uma nova ocupação, desta vez em São 

Bernardo do Campo, região do ABC Paulista. Cerca de 75 famílias ocuparam uma área de 

170.000 m² em frente à fábrica da Volkswagen do Brasil Ltda50, no km 23,5 da Via Anchieta. 

A ocupação, que foi batizada de Santo Dias51, foi a última ação realizada em conjunto com o 

MST na região. 

                                                           
50 Atualmente depósito da Rede de Lojas Casas Bahia, subsidiária da Via Varejo S.A. 
51 Santo Dias da Silva foi operário, metalúrgico e membro da Pastoral Operária de São Paulo. Foi morto pela Polícia Militar 

quando comandava um piquete de greve, no dia 30 de outubro de 1979. Santo Dias era lavrador, mas foi expulso da terra 

onde vivia com a família em 1961, após participar de um movimento por melhores condições de trabalho. Fonte: 

memoriasdaditadura.org.br 
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A ocupação ficou rapidamente conhecida como Ocupação da Volks e ganhou grande 

repercussão nacional e internacional. A repercussão aconteceu por dois principais motivos, o 

primeiro deles se relaciona ao então eleito Presidente da República, Luiz Inácio “Lula” da 

Silva. A ocupação acontecia no “quintal” da casa de Lula, que construiu sua trajetória política 

na região do ABC. Além disso, no dia 02 de julho de 2003, dias antes da ocupação da Volks, 

Lula se reuniu com lideranças do MST no Palácio do Planalto, para tratar assuntos referentes 

a Reforma Agrária. Na ocasião, Lula usou um boné do MST, o que causou imediata polêmica 

e repercussão na mídia. Foi o suficiente para a mídia começar a correlacionar ações do MST e 

MTST, mesmo que ocorridas separadamente, como comunadas com o então Presidente52.  

É aí, nesse inquieto país real, que o MST e difusos movimentos dos sem teto 

invadem, ocupam prédios e pátios, bloqueiam rodovias, E deixam como rastro a 

suspeita de que, se o PT evoluiu para o estágio reformista, disputando e ganhando 

eleições, a dissidência revolucionária sobreviveu e está forte, ativa. [...] O problema 

está onde sempre esteve, desde o primeiro dia de governo: nas próprias bases e nos 

próprios aliados tradicionais do PT. É ai que mora o perigo: a instabilidade (JFSP, 

2003). 

 

A ocupação que se iniciou com cerca de 75 famílias, em questão de dias já contava 

com mais de 6000 pessoas. A imprensa, que agora acompanhava as mobilizações com mais 

atenção, atribuíram a rápida chegada das famílias aos moradores das favelas dos morros no 

bairro Ferrazópolis, onde se situava a área ocupada. Com o intuito de fazer uma associação 

pejorativa, a mídia se referia as famílias como “vizinhos” das favelas.  

Segundo o movimento, antes e durante os primeiros dias da ocupação já havia 

cadastrado algumas famílias que tinham interesse em participar da luta por moradia. O 

trabalho de base, desta vez, experimentou uma nova metodologia, utilizando uma Kombi com 

alto-falante para anunciar pelos bairros do entorno que o MTST havia chegado na região e 

estava convidando as famílias para integrar a luta por moradia. Conforme conta o gari 

desempregado Wellington Luciano Novaes, de 25 anos, em entrevista ao JFSP53  

“O carro de som chamava as pessoas que necessitavam de casa, e estavam dispostas 

a lutar por ela, para se engajarem na luta”. Novaes, que mora de favor no barraco de 

parentes porque não tem dinheiro para pagar aluguel, sentiu que estava bem 

próxima, a menos de dois quilômetros, a oportunidade da casa própria. 

Imediatamente, foi anunciar a revelação ao restante da família. No mesmo dia, 

Novaes, com a mulher e dois filhos – o mais novo de cinco meses-, mais sua irmã, 

também com dois filhos, seu irmão, pai de outras duas crianças, e a avó, de 65 anos, 

partiram rumo à terra prometida pelo alto-falante da Kombi (JFSP, 2003, p.01).  

 

Cabe aqui destacar que, a forma como as narrativas começam a ser construídas pela 

grande mídia sobre as ocupações do MTST, em muito se assemelham com as utilizadas no 

                                                           
52 A CADA DIA SUA AGONIA. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2707200304.htm 
53 LEMA DE GRUPO É “OCUPAR, RESISTIR E CONSTRUIR” Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2707200304.htm 
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fim da década de 1990, sobre a Marcha para Brasília. A utilização de termos reducionistas, 

com intuito de esvaziar os sentidos político-simbólicos das práticas de luta começam a ficar 

cada vez mais presente. A relação entre o MST e MTST também foi diretamente atacada pela 

mídia. Na semana seguinte a ocupação, os jornais afirmavam que o MTST seria um braço 

urbano do MST54  

Ademais, com a nova estratégia de mobilização através do carro de som, a ocupação 

rapidamente ganhou forma e se tornou uma das maiores do movimento. O perfil das famílias 

se mantinha o mesmo das ocupações anteriores, desempregados e em situação de aluguel ou 

moradia precária.  

Segundo dados do IBGE (2003), no período de dezembro de 2002 e junho de 2003, 

mostram o aumento do desemprego e a progressiva degradação das condições de trabalho. No 

período de dezembro a junho, a taxa de desocupação em seis regiões metropolitanas cresceu 

2,5 pontos percentuais, passando de 10,5% em dezembro para 13% em junho55. 

Segundo Aninha, militante do MST que participou da criação do MTST na cidade de 

Campinas, a repercussão da ocupação Santo Dias foi grande não só na região do ABC. O 

movimento recebeu amplo apoio das demais cidades da região, bem como de outros 

movimentos socioterritoriais nacionais e internacionais. 

E aí fizemos um enfrentamento muito grande, tivemos repercussão internacional, 

que foi no terreno da Volkswagen em São Bernardo do Campo, e muita gente, não 

só famílias em busca de moradia, dão apoio. [...] São Paulo, das cidades do entorno, 

e de movimentos internacionais. Então ali não era mais só o MTST, porque se 

tornou uma coisa muito grande (Entrevista com Aninha, militante do MST, 18 de 

fevereiro de 2017).  

 

Como mencionamos anteriormente, esta ocupação foi a última realizada em conjunto 

com o MST. Importante relembrar, no entanto, que o MST realizou estas ações conjuntas 

entre 2001 e 2003 na região da Grande São Paulo, com o intuito de colaborar, porém já não 

interferia organizativamente nas ações. O MTST já começa a avançar em questões relativas à 

sua autonomia de luta e elementos antes entendidos como aplicação do MST na cidade – 

rurbano - são deixados de lado, centrando o foco na luta por moradia. Porém, ainda são muito 

presentes elementos simbólicos relativos à luta no campo. Um exemplo é lema que o 

movimento começou a entoar a partir da ocupação Santo Dias: Ocupar, resistir e construir.56  

                                                           
54 NO ABC, MOVIMENTO SE DIZ “IRMÃO” DO MST. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2407200310.htm 
55 CRISE DO EMPREGO SE AGRAVA NA GESTÃO LULA. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u51647.shtml 
56 LEMA DO GRUPO É: OCUPAR, RESISTIR E CONSTRUIR. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2707200304.htm 
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A posição do Governador Geraldo Alckmin se manteve a mesma com relação as 

ocupações realizadas em Osasco e Guarulhos. O governo municipal da cidade de São 

Bernardo do Campo também ditou o mesmo tom de Alckmin, demonstrando que não haveria 

qualquer forma de negociação com o MTST, não deixando duvidas sobre o desfecho da 

ocupação Santo Dias. 

O prefeito da cidade de São Bernardo, Willian Dib do Partido Socialista Brasileiro 

(PSB), afirmava que a ocupação se tratava de uma “invasão politicamente importada” e que 

não havia sem teto na cidade, tendo em vista que os moradores de favelas eram atendidos por 

programas habitacionais do município e que, sendo assim, “não há porque atender os 

invasores” (JFSP, 2003). 

As tentativas de criminalizar o movimento, acentuada pelo clima de aversão 

sustentado pelos moradores de condomínios de classe média próximos da ocupação, ficaram 

ainda mais acaloradas com a morte de um fotógrafo em frente à ocupação Santo Dias.  

Segundo Miagusko, visto o tamanho do acampamento, os militantes dividiram as 

famílias em grupos que levaram o nome de “brigadas”. Na ocupação Santo Dias existiam 

cinco: Terra e Pátria Livre, Paulo Freire, Che Guevara, Rosa Luxemburgo e Liberdade (2012, 

p.30). A tarefa das brigadas era montar coletivos para a organização do dia-a-dia, desde a 

recepção da imprensa, apoiadores, formação política, organização dos espaços coletivos, 

assembleias, reuniões etc.  

No momento do ocorrido, o coletivo de comunicação recepcionava a imprensa na 

entrada principal do acampamento, orientando-os sobre como a visita a área seria conduzida. 

Em meio a aglomeração da imprensa, militantes e curiosos, ouviu-se um estampido e as 

pessoas se dispersaram, quando notaram que alguém estava caído no chão. Era o fotógrafo 

Luis Antonio de La Costa, que fazia a cobertura para a Revista Época. O fotógrafo foi 

atingido por um tiro, cujo realizador não foi de pronto identificado, e veio a falecer no mesmo 

dia.  

A policia militar, na investigação, levantou duas hipóteses sobre o disparo. A 

primeira seria de que dois homens que participaram de um assalto ao posto de gasolina 

próximo da entrada do acampamento, teriam se dirigido para lá e, na tentativa de furtar a 

câmera do fotógrafo, realizou o disparo. A outra hipótese apresentada pela polícia é de que o 

disparo teria saído de dentro do acampamento.  
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Nenhuma outra possibilidade está descartada. O assassino pode ser alguém do 

acampamento, que mistura todo tipo de gente, de necessitados reais a cidadãos com 

carro, celular e casa própria, homens honestos a pessoas com passagem pela polícia 

(ÉPOCA, 2003)57.  

 

Duas semanas após a morte do fotógrafo da Revista Época um suspeito foi preso e 

confessou ter sido o autor dos disparos, confirmando a primeira hipótese dada pela polícia 

sobre o roubo ao posto de gasolina58. Segundo Miagusko (2012), a identificação e prisão do 

autor dos disparos não foi suficiente para amenizar a instabilidade e tensão entre o MTST e os 

governos municipais e estadual, que iniciou imediato despejo das famílias acampadas.  

As oito horas do dia 09 de agosto de 2003, cerca 800 policiais militares da Tropa de 

Choque aguardavam em frente a ocupação Santo Dias para a retirada das famílias. Além da 

tropa de choque, segundo Miagusko, haviam 70 policiais de cavalaria, trinta cães, dois 

helicópteros e cento e quarenta veículos (MIAGUSKO, 2012, p.35). Quatro mil pessoas 

foram despejadas da área em pouco menos de 5 horas.  

A cobertura da mídia, que já se mostrava posicionadamente contrária a ocupação, 

tentou minimizar o caráter violento da desocupação, como mostra a imagem a seguir, “A esq. 

Policiais desmontam barracos durante a operação; à dir. policial observa desocupação, que, 

contra expectativas, foi pacífica” (JFSP, 2003). 

 

Figura 18 - Tropa de choque realiza reintegração de posse na ocupação Santo Dias em 2003 

 

                                                           
57 UMA BALA NO PEITO. Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR59096-

5990,00.html 
58 LADRÃO É PRESO E CONFESSA MORTE DE FOTÓGRAFO NO ABC. Disponível em: 

https://midiaindependente.org/pt/red/2003/07/259844.shtml 
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Fonte: Acervo Folha. Disponível em: <acervo.folha.uol.com.br>. 

Segundo Afonso, militante do MTST na cidade de Taboão da Serra, o ocorrido na 

ocupação Santo Dias culminou em uma divisão concreta do movimento com o MST.  

Era uma divisão que se dava em uma conjuntura muito difícil, né, nenhuma 

ocupação se mantinha, seja pela forte repressão policial, seja pela ação do judiciário, 

e assim, momentos de dispersão e crise e tal, a divisão dos lutadores também acaba 

aumentando, né, é um pouco disso tudo (Entrevista com Afonso, militante do 

MTST, em 21 de abril de 2017).  

 

Miagusko também traz a declaração de um militante sobre a divisão das ações dos 

dois movimentos, em que afirma  

[...] num primeiro momento – e isso nós avaliamos como um erro – talvez um erro 

necessário, mas que não pode ser reproduzido, o MTST buscou ser o MST urbano, 

buscou reproduzir as formas de luta e de organização do MST no espaço urbano. 

Deu errado (2008, p.184). 

 

Após a ocupação Santo Dias no terreno da Volkswagen, o MTST realizou diversas 

outras ocupações na Região da Grande São Paulo. Outras lideranças mais orgânicas começam 

a assumir a organização do movimento e os militantes do MST retornam efetivamente para 

suas áreas de atuação, como confirma Aninha.  

Daí demos uma recuada, [...] estava chegando o grupo do Boulos, os estudantes, 

uma juventude que surgiu desses acampamentos nossos e por conta desse processo 

de perseguição, ficamos mais na contenção, dando uma força. Ai em 2005 voltei pro 

campo (Entrevista com Aninha, militante do MST, em 18 de fevereiro de 2017). 

 

Em nossa entrevista com Afonso, ele ressalta que o que houve não foi um 

rompimento entre MST e MTST, mas sim concepções e compreensões conjunturais distintas 

no que diz respeito ao posicionamento político e formas de luta. Porém, isto não exclui, o fato 

de que ações estrategicamente organizadas em conjunto, do ponto de vista da unidade de 

classe, venham a acontecer, dados determinados contextos políticos e históricos. “Há períodos 

de maior embate, mas no geral o histórico do movimento é de ação coletiva sempre, né”.  

Em 2005, o MTST passa por mais um processo de formação dos militantes para 

aprimorar as estratégias de atuação no contexto urbano (GOULART, 2005). Também é a 

partir deste período que as ações do movimento se intensificam em determinadas regiões, 

formando núcleos de atuação através das ocupações na Grande São Paulo. Como Guarulhos, 

Osasco, Taboão da Serra, Itapecirica da Serra e São Bernardo do Campo. Segundo Boulos, 

estes núcleos “têm dois objetivos complementares. O primeiro é manter a base social 
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organizada na região informada do andamento do projeto habitacional e mobilizada para 

realizar novas lutas. O segundo é avançar na pauta de reivindicações”59. 

As novas lutas do qual menciona Boulos, demarcam um período em que o MTST 

amplia suas disputas se aproximando mais das discussões relativas ao direito à cidade.  

 
Temos a clareza de que a falta de moradia é apenas um dentre os muitos problemas 

produzidos pelo capitalismo. Segmentá-los é um erro grave de setores da esquerda. 

Por isso os núcleos de base que formamos [...] tem o objetivo de levantar outras 

bandeiras, desenvolver lutas de acordo com os problemas principais de cada 

comunidade. Para isso criamos o instrumento da Associação Periferia Ativa60 [...] 

nós estamos organizando a comunidade em torno da reivindicação de uma creche, 

envolvendo também pessoas que não participaram de uma ocupação. Assim, o 

trabalho se expande e se qualifica ao mesmo tempo (BOULOS, 2006). 

 

O trabalho do MTST nas periferias através da Associação Periferia Ativa tinha esse 

objetivo de ampliar as ações concretas, unificando a luta pela moradia às demandas das 

comunidades da periferia. Algumas dessas comunidades já possuíam determinado tipo de 

organização dos moradores na conquista de suas reivindicações, então o MTST se soma a 

estes enfrentamentos, ampliando o escopo das ações territoriais e afirmando o direito à cidade. 

Como direito à cidade, entendemos tal como Harvey, em que 

A questão de que tipo de cidade queremos não pode ser divorciada do tipo de laços 

sociais, relação com a natureza, estilos de vida, tecnologias e valores estéticos que 

desejamos. O direito à cidade é muito mais que a liberdade individual de ter acesso 

aos recursos urbanos; se trata do direito a mudarmos a nós mesmo mudando a 

cidade. É, também, um direito comum antes de ser individual, já que esta 

transformação depende, inevitavelmente, do exercício de um poder coletivo para 

remodelar os processos de urbanização (HARVEY, 2014). 

 

Cabe-se aqui fazer algumas ponderações sobre a discussão de direito à cidade, visto 

que esse é um discurso construído e protagonizado não apenas no bojo dos levantes e 

organizações de esquerda. O que tem se observado é uma crescente apropriação deste 

discurso para a construção e fomentação de arranjos políticos. Talvez, isso ocorra na tentativa 

de alavancar gestões e projetos, conquistando uma massa de trabalhadores com o discurso, 

quase que retórico, do direito comum à vida urbana, da gestão da cidade sustentável.  

Não só no âmbito político, este tipo de discurso - ao nosso ver, reducionista – 

também é empregado nas discussões acadêmicas, em que o direito à cidade é concebido 

meramente enquanto arranjos espaciais que pressupõem centralidades e descentralidades. Não 

                                                           
59 O MTST é mais do que um movimento por moradia. Disponível em: https://www.lsr-cit.org/2006/11/01/o-mtst-e-mais-do-

que-um-movimento-por-moradia/ 
60 A Associação Periferia Ativa é um espaço de unidade que reúne dezenas de associações e militantes comunitários na 

Grande São Paulo. Tem uma força maior nas regiões sul e oeste da metrópole, mas também está em Guarulhos e no ABC. 

Seu objetivo central é organizar e unificar lutas específicas nas comunidades. O método da APA é a atuação territorial nas 

periferias estimulando o poder popular e a mobilização.  
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raro, este tipo de abordagem acadêmica é frequentemente apropriado pelas agendas políticas 

de desenvolvimento das cidades, destoando das reais necessidades da população. 

Semelhanças deste tipo de discurso também puderam ser observadas no V Fórum Urbano 

Mundial, promovido pela ONU-Habitat, em 2010, no Rio de Janeiro, cujas discussões são 

analisadas por Maricato (2017) como uma virada conservadora do Programa UN-Habitat, que 

outrora pretendia representar os movimentos urbanos nas discussões mundiais61. 

Ao nosso ver, este tipo de abordagem, que tem se constituído como hegemônica, 

pouco contribui com os embates e disputas populares que buscam construir um direito à 

cidade que transcenda as limitações da política institucional e burocrática. Da maneira como 

vem sendo empregado, o direito à cidade é impossibilitado de se realizar enquanto plataforma 

de representação das lutas urbanas, que assegure as mudanças sociais necessárias para garantir 

direitos sociais à classe trabalhadora. É nesta perspectiva que entendemos as disputas contra-

hegêmonicas no âmbito do direito à cidade. Protagonizadas por movimentos socioespaciais e 

socioterritoriais como o MTST, que visam romper com uma agenda e lógica de administração 

urbana, que utiliza a propriedade e o capital como mediadores dos direitos à terra urbana, à 

moradia, entre outros.  

Neste sentido, no ano de 2006, uma das atividades realizadas em conjunto com o 

trabalho da Periferia Ativa e que se aproximam da perspectiva do direito à cidade, foi a 

manifestação feita na Prefeitura de Taboão da Serra. A ação que ocorreu no dia 23 de 

setembro, teve como objetivo pressionar o governo local por mudanças no Plano Diretor da 

cidade, beneficiando a implantação de projetos de habitação social. Afonso também destaca 

outras ações, cujo interpretamos como cerne o direito à cidade. 

A gente fez luta pela água. A gente colocou muita gente na rua, acho que nós fomos 

o movimento que mais colocou gente na rua durante a crise hídrica. E fomos o que 

mais conquistou coisas também. Conseguimos acordos de distribuição de caixa 

d’água, etc. Telefonia!62 Nós ocupamos acho que umas quatro empresas de telefonia 

                                                           
61 De forma crítica a posição conservadora assumida pelo V Fórum Urbano Mundial, que se negava a abrir espaço para a 

representação social dos movimentos urbanos, foi criado o Fórum Social Urbano. Iniciativa de movimentos 

socioterritoriais/socioespaciais e organizações do Rio de Janeiro, o FSU aconteceu paralelamente ao V FUM. “Por estas 

razões, os movimentos sociais e organizações do Rio de Janeiro viemos convidar todos os movimentos sociais e organizações 

da sociedade civil do mundo a construírem conosco um espaço de ampla e livre manifestação e debate no Fórum Social 

Urbano. Será um espaço e um tempo para nos conhecermos e reconhecermos, para trocarmos experiências e construirmos 

coletivamente a perspectiva de uma outra cidade: democrática, igualitária, comprometida com a justiça social e ambiental. 

[...]O Fórum Social Urbano se coloca também como uma oportunidade única para desvendar a verdadeira cidade que 

procuram esconder atrás dos muros e tapumes, assim como atrás dos discursos sobre cidades globais com sentido, os 

movimentos e organizações anfitriãs pretendem oferecer aos participantes internacionais e nacionais a possibilidade de 

conhecer um Rio de Janeiro que não está nos cartões postais nem na propaganda oficial, um Rio de Janeiro injusto e feio, mas 

que é também rico de resistência e criatividade popular(UNIÃO NACIONAL POR MORADIA POPULAR, 2017). 

Disponível em: http://www.unmp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=356:forum-social-urbano-nos-

bairros-e-no-mundo-em-luta-pelo-direito-a-cidade-pela-democracia-e-justica-urbanas&catid=36:noticias&Itemid=61  
62 MTST ocupa sede da Anatel por melhor telefonia celular. Disponível em: http://sao-

paulo.estadao.com.br/noticias/geral,mtst-ocupa-sede-da-anatel-por-melhor-telefonia-celular,1529579 

http://www.unmp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=356:forum-social-urbano-nos-bairros-e-no-mundo-em-luta-pelo-direito-a-cidade-pela-democracia-e-justica-urbanas&catid=36:noticias&Itemid=61
http://www.unmp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=356:forum-social-urbano-nos-bairros-e-no-mundo-em-luta-pelo-direito-a-cidade-pela-democracia-e-justica-urbanas&catid=36:noticias&Itemid=61
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no mesmo momento também, o que deixou o pessoal chocado e é um marco para a 

gente também [...] das ocupações de telefonia, a imprensa bateu muito na gente, 

falando que: “pô, é um movimento de moradia e tá preocupado com telefonia?”, 

porque ai é o marco, porque agora tá claro: nós não somos só um movimento de 

moradia, nós somos um movimento de luta popular (Entrevista com Afonso, 

militante do MTST, 23 de abril de 2017). 

 

Afonso faz ainda uma comparação entre MST e o MTST do ponto de vista dos 

enfrentamentos contra-hegemonicos. 

O MST conseguiu pegar bem isso na sua pauta né, que ele discutia desde o plano 

real, reforma agrária, as políticas mais gerais, aliados internacionais, palestinos, era 

muito comum na época, que era uma pauta central, mas a gente tinha essa 

dificuldade, então hoje não. Hoje a gente pode se colocar como um movimento que 

tem condição de abordar as pautas e que está na gênese do movimento, né 

(Entrevista com Afonso, militante do MTST, 23 de abril de 2017).  

 

Podemos afirmar, que as disputas em torno do direito à cidade protagonizadas pelo 

MTST, tiveram embasamento e sucesso estratégico na criação da Associação Periferia Ativa. 

Pois, do ponto de vista da racionalidade das disputas territoriais, além de ampliar as práticas 

de luta, contribui para o aumento do poder de mobilização do movimento. Isso ocorre porque 

na cidade, com o trabalho pedagógico, o MTST consegue manter os trabalhadores 

permanentemente mobilizados não, necessariamente, dependendo apenas dos acampamentos, 

mas também através da formação em comunidades da periferia.  

Em 2007, o movimento já havia se consolidado através dos trabalhos como, 

manifestações e ocupações em diversas comunidades da Grande São Paulo. Já em 2008, o 

movimento realiza uma ação de ocupações coordenadas como parte de uma mobilização 

nacional de luta por moradia. Como resultado, foram ocupadas áreas nos municípios de Embu 

das Artes (ocupação Silvério de Jesus), Campinas (ocupação Frei Tito) e Mauá (ocupação 

Terra e Liberdade). As ações buscavam se amparar nos processos de espacialização do 

movimento, criando um eixo de lutas na Grande São Paulo.  

De 1997 a 2008, o MTST já havia realizado 11 ocupações na região da Grande São 

Paulo e Campinas. Entendendo que o movimento já havia passado por um número 

considerável de enfrentamentos e práticas de luta, em maio de 2009 é organizado o Encontro 

Estadual do MTST. O objetivo era espacializar o movimento nacionalmente, formando grupos 

de atuação em diferentes estados, e qualificar as formas de enfrentamento. Contudo, para que 

isso fosse possível era necessário que as práticas de luta, bem como princípios organizativos 

estivessem sistematizados. Sendo assim, é a partir deste Encontro que nasce a Cartilha de 

Princípios do MTST.  
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Tal como os primeiros Cadernos de Formação do MST, a intenção é sistematizar da 

forma mais simples e concreta possível: quem é o MTST, quais são os principais objetivos do 

movimento, quais suas formas e práticas de luta e qual o seu projeto político. Na cartilha o 

movimento se define enquanto 

[...] um movimento que organiza trabalhadores urbanos a partir do local em que 

vivem: os bairros periféricos. Não é nem nunca foi uma escolha dos trabalhadores 

morarem nas periferias; ao contrário, o modelo de cidade capitalista é que joga os 

mais pobres em regiões cada vez mais distantes. Mas isso criou as condições para 

que os trabalhadores se organizem nos territórios periféricos por uma série de 

reivindicações comuns. Criou uma identidade coletiva dos trabalhadores entorno 

destas reivindicações de suas lutas. [...] Assim, o espaço em que milhões de 

trabalhadores no Brasil e em outros países tem se organizado e lutado é o território. 

É aí que o MTST se localiza: somos um movimento territorial dos trabalhadores 

(MTST, 2009, p02).  

 

A Cartilha destaca, também, que a luta por moradia é central nas disputas que 

protagoniza, contudo não é a única. A posição que apresentam nos é clara do ponto de vista da 

síntese de múltiplas relações experenciadas desde sua criação em Campinas, até o trabalho 

feito nas periferias, numa perspectiva de luta contra-hegemônica.  

O MTST luta por moradia, é um movimento de sem teto. O direito à moradia digna 

é uma bandeira central do nosso movimento. Mas não é única: o trabalhador que não 

tem acesso ao direito de morar dignamente – o sem teto – também não tem direito à 

educação, ao atendimento de saúde, ao transporte coletivo, à infra-estrutura básica 

em seu bairro e a muitas outras necessidades. Por isso, afirmamos que o MTST não 

é um movimento de moradia. Lutamos por moradia, mas entendemos que esta luta é 

parte de uma luta maior por condições de vida dignas (MTST, 2009, p.04). 

 

Neste enfrentamento contra-hegemônico, o movimento apresenta como principal 

projeto a Reforma Urbana. A concepção de Reforma que apresentam está na alteração 

estrutural de como se organizam as cidades, rompendo as lógicas voltadas ao mercado, 

especulação imobiliária e segregação socioespacial.  

O MTST também firma, nesta cartilha, a ocupação como principal forma de luta, 

mantendo o lema: Ocupar e resistir. 

As ocupações são o grito de um povo que não suporta mais viver calado em seus 

buracos. Que não suporta mais ter que escolher entre comer e pagar aluguel, nem 

continuar sofrendo humilhações por viver de favor na casa de alguém. Mas também 

são mais do que isso. As ocupações mostram para todos os trabalhadores que, se nos 

levantarmos de forma organizada, podemos ser muito fortes. Podemos fazer o 

governo recuar, a polícia recuar, o dono da construtora e da terra serem derrotados. 

E assim termos conquistas. [...] A ocupação de terrenos urbanos é a principal forma 

de ação do MTST. (MTST, 2009, p.05-11). 

 

Com relação a organização das ocupações, o movimento destaca como tendo o 

objetivo, além da conquista da moradia, a: formação de novos militantes; organização e 

mobilização coletiva; territorialização e referência nas comunidades.  
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Destacamos, a partir de nossas entrevistas, que, com relação as ocupações, o MTST 

se diferencia de outros movimentos sem teto, principalmente da cidade de São Paulo, que tem 

como estratégia de luta a ocupação de prédios63 abandonados. O militante Afonso nos explica 

que: 

Não é um princípio né, não é um princípio não ocupar prédio. É muito mais uma 

análise política. [...] nós não somos um movimento de moradia, nós somos um 

movimento de luta por moradia, esse é o mote, mas somos um movimento que tem a 

finalidade de organizar o povo, com a estratégia de mudança da sociedade. [...] 

nosso objetivo é juntar as pessoas através de uma demanda real, legítima, mas deixar 

claro que a moradia não é tudo, elas precisam de saúde, precisam de educação, 

precisam de saneamento básico, de transporte, de emprego, de vida decente, né, a 

moradia é um dos aspectos fundamentais para ter uma vida decente [...] sem falar 

nas condições [dos prédios] que muitas vezes são terríveis. São prédios abandonados 

há anos, as vezes prédios inacabados, interditados e com risco para pessoas. 

(Entrevista com Afonso, militante do MTST, 2017). 

 

Outro destaque feito por Afonso, é do ponto de vista da visibilidade política da luta. 

Segundo ele, ao ocupar um prédio abandonado o movimento não consegue agregar o mesmo 

número de famílias do que ocupações em terrenos. O enfrentamento através do impacto na 

paisagem que uma ocupação com mais de mil famílias em um terreno provoca, já não é o 

mesmo do que em um prédio, onde só é possível comportar de 50 a 100 famílias.  

Uma análise que gostaríamos de inferir neste sentido, aproveitando os apontamentos 

de Afonso, é com relação a configuração do território. Veja, os elementos que discutimos até 

aqui demonstram que o MTST, desde suas experiências iniciais em conjunto com o MST, 

busca, através das ocupações, construir um território cuja forma e conteúdo sejam forjadas nas 

práticas concretas de luta e em consonância com seu projeto político. No caso do MTST, não 

tão só a luta por moradia, mas o rompimento da lógica capitalista hegemônica de produção da 

cidade. Sendo assim, a ocupação de prédios abandonados, que, via de regra, se concentram na 

região central dos grandes centros urbanos, pela lógica das ações do MTST, não possuem o 

mesmo potencial de enfrentamento e produção do território que as ocupações em terrenos.  

Outro elemento apontado por Afonso está nas diferenças do entorno das ocupações 

de terrenos e prédios abandonados.  

Se você ocupa um prédio no centro, quem são seus vizinhos? São os comerciantes, 

bancos, são os moradores, que muitas vezes é uma vizinhança muito hostil, que você 

não consegue ampliar. E quando você desce para a rua, o poder de mobilização que 

você tem é pequeno, são 50 famílias. Quando você vai ocupar um terreno na 

periferia... então a gente sempre procura ocupar terrenos grandes, claro, a gente 

sempre faz um estudo para saber como é que está a situação do terreno e tal, dívida, 

porque isso nos ajuda no discurso, ajuda a justificar porque estamos ali, porque 

aquele terreno não merece ser do proprietário e sim das pessoas que estão ali Mas 

quem são as pessoas que estão? As pessoas que estão ali são dali mesmo, a grande 

                                                           
63 Não confundir com ocupações de prédios públicos e privados enquanto prática de luta para pressionar o Estado e demais 

governos em detrimento das pautas de reivindicação. 
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maioria conhece o cara da casa da frente, do bairro, ou seja, é uma vizinhança que é 

mais fácil de ser ganha (Entrevista com Afondo, militante do MTST, 2017).  

 

Estes elementos colocados, favorecem significativamente a potencialidade das ações 

de mobilização, como marchas, bloqueios e manifestações. Estas também são concebidas na 

Cartilha como principais práticas de luta desenvolvidas desde a gênese do movimento. 

Por que bloqueamos rodovias? Parar rodovias e grandes avenidas empre foi uma 

forma de chamar atenção para as reivindicações dos trabalhadores. Mas para nós é 

algo ainda mais importante. Ao bloquearmos uma via importante estamos gerando 

um imenso prejuízo aos capitalistas. Eles precisam deslocar as mercadorias da 

fábrica para os mercados ou portos (no caso de exportação). Quando enfrentam 

nosso bloqueio, as mercadorias atrasam, o que lhes traz prejuízos. Isso no caso de 

um bloqueio. Agora, imaginem todas as principais vias paradas. E para não por 

horas, mas por dias! Conseguiríamos impor uma grande derrota ao capital e avançar 

na transformação que queremos. Este é um grande objetivo do MTST (MTST, 2009, 

p05). 

 

O poder popular também é um elemento central no MTST. Este aparece como forma 

de organização na unificação da luta de classes, priorizando as decisões horizontais através 

dos núcleos, organização territorial, exercício de uma nova sociabilidade e como formação 

política para a ação militante e para o modelo de sociedade. 

No que diz respeito a formação política do MTST, esta aparece como tendo foco na 

desmistificação das relações sociais capitalistas, bem como implicam nas formas de produção 

do espaço e território, se aproximando do processo de formação concebido, também, pelo 

MST. Este processo de formação política é vivenciado durante todo o enfrentamento, desde o 

trabalho de base nas periferias, antes das ocupações, até os cursos de formação realizados pelo 

movimento. 

Um ponto que aparece bastante claro no MTST após o Encontro Nacional de 2009, é 

o fortalecimento da classe trabalhadora a partir da construção de alianças. Pode-se dizer que 

tal concepção é construída na reflexão do próprio processo de criação do movimento. Ora 

visto, o MTST é um movimento que nasce na leitura do MST da necessidade de unificar a 

luta de classe, construindo alianças e práticas de luta com os trabalhadores do campo e da 

cidade. As experiências iniciais foram fundadas com base na tentativa de se reproduzir um 

modelo de enfrentamento já experimentado e consolidado no campo. Contudo, as 

contradições e os conflitos territoriais particulares do contexto urbano, demonstraram que o 

isolamento das práticas de enfrentamento, pouco tem em contribuir com as lutas e resistências 

da periferia.  

Nas ocupações de Osasco, Guarulhos e São Bernardo, pudemos observar várias 

tentativas em romper com as fragmentações das lutas no contexto urbano, em que o 
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movimento se aproxima das comunidades e demais movimentos, constrói estratégias de 

mobilização e disputas materiais e imateriais, haja visto a importância dos coletivos de mídia 

independente. Entende-se que a unificação da luta de classes e a permanente mobilização é 

um instrumento e um direito essencial para os enfrentamentos no âmbito contra-hegemonico. 

Porém, é preciso destacar que, a unificação das lutas a partir da construção de 

alianças é concebida em consonância com os princípios da preservação da autonomia política 

do movimento. Neste sentido, construir poder popular, para o MTST, se expressa através de 

duas questões fundamentais: “autonomia e formação política. Autonomia significa que as 

decisões do MTST são tomadas pelo MTST, sem interferência de qualquer outra organização 

ou do Estado” (MTST, 2009, p07). 

Neste sentido, a partir da análise conjunta e preservando os princípios práticos da 

autonomia, nasce, em 2010, a Frente de Resistência Urbana64, como uma iniciativa nacional 

de unificar os movimentos urbanos. Conforme aponta Boulos, a Frente tem o papel de 

integrar os movimentos urbanos que partilham da centralidade da luta direta como um 

instrumento de ação coletiva. Tais elementos confluem para a proposta de Reforma Urbana 

Popular. No relatório da reunião nacional do MTST, em 2009, o movimento desenvolve qual 

a concepção que permeia esta proposta. 

é um projeto “de classe, de enfrentamento à cidade do capital”, tendo, como 

contraposição, a apropriação coletiva do espaço, a partir dos seguintes eixos: “crítica 

à cidade-mercadoria, combate ao capital imobiliário em todas as suas formas, defesa 

das expropriações de terras, questionamento das políticas de cidadania participativa 

(MTST, apud 65GOULART, 2011, p.73). 

 

Segundo Abreu, o que está imbuído nesta proposta de Reforma Urbana concebidas 

pelo MTST e pela Frente Nacional de Lutas, são as utopias revolucionárias, construídas no 

enfrentamento às contradições da sociedade capitalista. É onde está o germe de uma reforma 

urbana no sentido amplo, cabendo à classe trabalhadora e suas formas de organização e 

representação, “ousar comandar, agir, subverter, partindo das condições existentes” (ABREU, 

2015, p.135). 

A criação da Frente de Resistência Urbana foi importante na leitura feita pelo 

movimento sobre as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, mais especificamente 

do programa Minha Casa, Minha Vida, criado durante o Governo de Dilma Roussef. 

                                                           
64 A Frente de Resistência Urbana é composta por movimentos cuja luta comum esta na Reforma Urbana e direito à cidade. 

São eles: Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Movimento de Luta Popular (MLP/PA), o Movimento Urbano 

dos Sem Teto (MUST/SP), o Terra Livre – Movimento Popular do campo e da Cidade, o Movimento dos Sem Teto da Bahia 

(MSTB/BA), as Brigadas Populares (BPS), entre outros. 
65 Optamos pela utilização da citação em apud pois não conseguimos ter acesso ao documento final sobre o Relatório da 

Reunião Nacional do MTST. 
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A aliança perversa entre Estado e capital imobiliário reproduz uma lógica excludente 

e repressiva de desenvolvimento urbano. Sob a bandeira do “crescimento 

econômico” passam por cima do que estiver pela frente, em geral comunidades 

inteiras, historicamente estabelecidas (MANIFESTO FRENTE URBANA, 2010)66. 

 

A avaliação feita pelo coletivo de movimentos que compõem a Frente Urbana é de 

que os projetos habitacionais desenvolvidos pelo programa, fazem parte de uma contra-

reforma urbana. Isto se caracteriza não apenas pela investida do Estado aliado ao capital 

imobiliário, materializado nas empreiteiras, mas como no uso intensivo e abusivo de aparatos 

de repressão estatal. Neste engodo, a Frente Urbana também destaca a tentativa do Estado em 

se estabelecer, ideologicamente, através de uma falsa ideia de unidade, “paz social” e 

desenvolvimento do país, em torno da construção de megaeventos tentando legitimar práticas 

de despejos com programas habitacionais. A avaliação é que este conjunto de ações 

promovidas pelo Estado no contexto da realização de eventos como a Copa do Mundo e as 

Olímpiadas se constituem em uma contra-reforma urbana.  

Aí vem a Copa no Brasil! O sonho de muitos brasileiros promete tornar-se um 

terrível pesadelo. E, para que tudo esteja pronto, as obras começarão em breve, aliás, 

já estão atrasadas. O número de famílias despejadas no país – e não será só nas 

cidades-sede – deve chegar à casa das centenas de milhares. Em muitos casos, 

despejos sem indenização e sem alternativa de moradia. Ou com os ridículos 

“cheques-despejo”, com um valor que não permite sequer a compra de um barraco 

numa encosta de morro. Além disso, as medidas de repressão e criminalização da 

pobreza tendem a se tornar cada vez mais bárbaras nestes próximos anos, 

consolidando a política de “higienização social”. Várias situações já apontam para 

isso: as Unidades de Polícia Pacificadora, no Rio de Janeiro; o aumento da repressão 

a trabalhadores informais (especialmente camelôs) em várias cidades; o 

impedimento de moradores de periferia em frequentar espaços públicos nos centros, 

como ocorreu num shopping Center de Curitiba (por ondem judicial!) etc. A ordem 

é: a cidade para os ricos e turistas, que os pobres fiquem nas periferias! (FRENTE 

DE RESISTÊNCIA URBANA, 2010)67. 

 

O contexto das manifestações sociais realizadas em contestação a Copa do Mundo 

pode ser compreendido por três principais frentes narrativas. A primeira delas foi o 

movimento “Não Vai Ter Copa”, articulado por movimentos anarquistas e autonomistas, que 

ganharam mais expressão sobretudo a partir de julho de 2013; a segunda narrativa era a “Copa 

pra Quem”, mais articulada por setores, movimentos e partidos da esquerda; e uma terceira 

narrativa foi “Copa do Povo, to na Rua de Novo”, está articulada pela Frente de Resistência 

Urbana e o MTST. A partir desta narrativa o MTST realiza uma ocupação, dois meses antes 

da abertura oficial da Copa do Mundo, em um terreno de Itaquera, próximo ao portal principal 

                                                           
66 MANIFESTO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA OS DESPEJOS: MINHA CASA, MINHA LUTA!. 

Disponível em: https://pcb.org.br/portal2/768 
67 MANIFESTO NACIONAL DA FRENTE DE RESISTÊNCIA URBANA CONTRA DESPEJO “MINHA CASA, MINHA 

LUTA”. Disponível em: https://www.pstu.org.br/manifesto-nacional-da-frente-de-resistencia-urbana-contra-despejo-minha-

casa-minha-luta/ 
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da abertura dos jogos. A ocupação passou a se chamar Copa do Povo e inaugurou uma série 

de ações conjuntas entre MTST e a Frente de Resistência Urbana. 
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CAPÍTULO 3 – “Quando morar é um privilégio, ocupar é um direito”68 

3.1. A ocupação como forma de acesso à terra no campo e na cidade 

 

No debate que fizemos nos capítulos anteriores, buscamos contribuir na construção 

de como se deu o processo de territorialização da luta pela terra do campo à cidade, a partir da 

concepção do MST nos processos de massificação e unificação das lutas de classe. 

Apontamos como as particularidades deste processo levaram a criação de um movimento 

socioterritorial urbano, o MTST, cujas práticas de luta, inicialmente, são construídas a partir 

das experiências de enfrentamentos no campo. Contudo, as especificidades intrínsecas a 

lógica capitalista de produção das cidades fez com que o MTST construísse, na práxis, a sua 

própria metodologia de luta e projeto político.  

Embora, na construção histórica desse processo, tenhamos apontados alguns 

elementos relativos ao desenvolvimento destas metodologias de luta, neste terceiro capítulo o 

objetivo é contribuir com a reflexão da lógica de formação das ocupações urbanas realizadas 

pelo MTST.  

Tendo em vista que o MTST é um movimento que nasce com base nas experiências 

de luta pela terra no campo, partiremos aqui da concepção de autores que, ao longo de suas 

pesquisas, buscaram refletir sobre as formas e conteúdos69 destas ocupações. O intuito é 

estabelecer, inicialmente, uma análise comparativa para investigar como se desenvolveu a 

lógica destas ocupações em seus respectivos contextos. Assim posteriormente avançaremos 

para estudos de caso de experiências de territorialização do MTST.  

Sendo assim, iniciamos a reflexão a partir de Fernandes (1999; 2001; 2008; 2013), 

que quando afirma que a ocupação é a principal forma de acesso à terra, o viés de análise em 

que se fundamenta é o processo de territorialização do MST no Brasil. O contexto inicial do 

qual o autor constrói sua argumentação é a década de 1990, em que as ocupações de 

latifúndios, propriedades capitalistas, terras de negócio e exploração e terras devolutas e/ou 

griladas (FERNANDES, 1999), tornam-se uma das principais estratégias de espacialização e 

territorialização dos movimentos de trabalhadores sem terra, frente a concentrada estrutura 

fundiária brasileira. 

                                                           
68 Grito de ordem empregado pelo MTST e demais movimentos de trabalhadores sem teto no Brasil. 
69 Enquanto forma-conteúdo, entendemos tal como Sobreiro Filho (2016), em que “a ideia de forma-conteúdo representa 

assim não tão somente a perspectiva de um espaço dotado de significados, símbolos, ideologias, etc. mas de um sentido 

construído socialmente que consubstancia tempos, ações, objetos, acepções, meios e relações, e que somente podem ser visto 

em sua própria existência empírica e filosófica” (p.61).  
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Segundo o autor, o que leva, sobretudo, um movimento socioterritorial a ocupar uma 

terra é o indicativo de descumprimento de sua função social, definida pelo artigo 186 da 

Constituição Federal70 de 1988. Sendo assim, uma vez que o “Estado não apresenta iniciativa 

para cumprir a determinação constitucional, os movimentos socioterritoriais agem para que 

isso aconteça” (GIRARDI E FERNANDES, 2008, p.77). Evidente que, conforme vimos ao 

longo deste trabalho, esta não é a única motivação que permeia este tipo de ação, uma vez que 

os movimentos socioterritoriais também ocupam em reinvindicação ao acesso a água, 

moradia, saneamento, educação, políticas públicas, direito à cidade e demais direitos que 

garantam sua reprodução e transformação social. 

No entanto, o cumprimento da função social da terra é um dos elementos centrais 

para compreender e contextualizar esta forma de luta dentro da questão agrária e urbana 

brasileira, assim como no âmbito das disputas entre diferentes modelos de produção e 

desenvolvimento.  

Afiançamos a função social da terra enquanto central tanto na questão agrária, quanto 

urbana, a partir de Ermínia Maricato (1997), que ao retomar José de Souza Martins, afirma: “a 

terra é um nó na sociedade brasileira... também nas cidades”. Para Maricato, as ocupações de 

terras urbanas não podem ser compreendidas descoladas do processo de concentração 

fundiária e produção capitalista da cidade. Afirma ainda, que a compreensão de tal prática não 

deve ser restringida apenas a ações da esquerda organizada, mas sim como parte estrutural e 

institucionalizada da lógica do mercado imobiliário excludente e da ausência de políticas 

sociais71.  

Tratando-se de uma expressiva estratégia de enfrentamento para a conquista do 

território, a compreensão de Maricato e Fernandes se aproximam, visto que para o autor, a 

ocupação de terra não pode ser compreendida enquanto ação isolada e desprendida de demais 

contextos históricos, conjunturas político-econômicas, assim como de outras formas de luta e 

resistência. Nesse sentido apontado por Fernandes, acrescentamos que a ocupação de terra, 

seja ela organizada em movimentos socioterritoriais ou não, representa a síntese de múltiplas 

determinações, da qual, dialeticamente, confluirá para um novo campo de possibilidades, 

conquistas e ações. Ao mesmo tempo também é a síntese, a expressão e a condição de outras 

                                                           
70 Art, 186 da Constituição Federal. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 

segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I) aproveitamento racional e adequado; 

II) utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III) observância das disposições 

que regulam as relações de trabalho; IV) exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores 

(BRASIL, 1988). 
71 Neste sentido, Maricato também está considerando as ocupações urbanas espontâneas e desordenadas enquanto reflexo 

deste processo. Algo próximo do que vimos no segundo capítulo com as ocupações em Campinas. 
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formas de luta que a antecedem e que irão sucede-la. Em uma análise espaço-temporal, as 

ocupações de terra jamais serão as mesmas, ainda que protagonizadas por um único 

movimento. Características metodológicas são preservadas, contudo, o produto simbólico e 

espacial sempre se transforma de acordo com contextos, necessidades e adversidades.  

É por isso que Fernandes chama a atenção para a análise das ocupações de terras 

como parte de um processo mais amplo de enfrentamento e resistência, que acontece em toda 

multidimensionalidade do território. Em que os trabalhadores desafiam o Estado, que, 

majoritariamente, se apresenta representando os interesses da burguesia (FERNANDES, 

1999). Sendo parte de um processo mais amplo, as ocupações de terras são um construto 

histórico das resistências e enfrentamentos acumulados ao longo das trajetórias das 

organizações sociais. Conforme aponta Fernandes, 

a organização de uma ocupação decorre da necessidade de sobrevivência. Acontece 

pela consciência construída na realidade em que se vive. É, portanto, um 

aprendizado em um processo histórico de construção das experiências de resistência. 

Quando um grupo de famílias começa a se organizar com o objetivo de ocupar 

terra, desenvolve um conjunto de procedimentos que toma forma, definindo 

uma metodologia de luta popular. Essa experiência tem a sua lógica construída 

na práxis. Essa lógica tem como componentes constitutivos a indignação e a 

revolta, a necessidade e o interesse, a consciência e a identidade, a experiência e a 

resistência, a concepção de terra de trabalho contra a de terra de negócio e de 

exploração, o movimento e a superação (FERNANDES, 2000, p. 03, grifo nosso)  

Tal como concebe o autor, as ocupações são construídas essencialmente através da 

práxis e é neste movimento de ação-experiência-reflexão-ação que são construídas as 

estratégias e processos concretos de luta. Um trecho que chama atenção na citação de 

Fernandes é ao colocar que quando as famílias se organizam com o objetivo de ocupar uma 

terra, desenvolve-se ali um conjunto de procedimentos que definirão as metodologias de luta. 

Estes, por sua vez, estão continuamente sendo pensados, repensados, construídos e 

reconstruídos na prática cotidiana e revelam o movimento dialético que corresponde à luta 

pela terra e direitos sociais protagonizados pelos movimentos socioterritoriais.  

Podemos afirmar, neste sentido, que no processo de formação de um movimento, 

criam-se distintas metodologias de luta, que podem acontecer de formas diferenciadas de 

acordo com as conjunturas históricas da sociedade (FERNANDES, 1999), bem como a leitura 

analítica do próprio movimentos sobre estas conjunturas.  

Esse conjunto de procedimentos não se limita ao ato da ocupação em si, ou seja, 

não corresponde apenas ao momento do enfrentamento com a derrubada da cerca e o levante 

do acampamento. A construção metodológica de uma ocupação acontece desde o trabalho de 

base até a sua organização espacial. 



 

109 

 

O trabalho de base é uma forma de mobilização social adotada pelos movimentos 

socioterritoriais, cuja referência, aqui, temos o MST e o MTST. É através deste trabalho que 

os movimentos se aproximam das massas, construindo processos de formação e recrutando 

sujeitos para compor a luta. 

Conforme o próprio MST coloca em um de seus Cadernos de Formação, a 

“transformação social implica em convivência com as massas populares e não a distância 

delas” (MST, 2009, p.17). Estas se constituem fundamentalmente no alicerce e sustentação 

das transformações sociais que se reafirmam através da participação massiva dos 

trabalhadores na democratização do poder. 

O que se entende por trabalho de base e capacitação em vários campos, Fernandes 

define como sendo dimensões espaciais da socialização política e as apresenta como sendo:  

A primeira é o espaço comunicativo, construído desde as primeiras reuniões. É o 

momento da apresentação, do conhecer-se e da definição dos objetivos. Sabem o 

porquê de estarem naquele lugar. Os motivos são a necessidade e o interesse que 

juntos a revolta e a indignação, representam atitudes e sentimentos que determinam 

o tempo de ocupar. É o início de uma experiência de transformação de suas 

realidades. Outra dimensão é o espaço interativo. Esta, dependendo da metodologia, 

realiza-se antes, durante ou depois da ocupação de terra. No desenvolvimento dessas 

práticas e dessa lógica, constroem-se uma forma de organização social 

(FERNANDES, 1999, p.271). 

 

Na dimensão do espaço interativo, onde acontecem as reuniões dos trabalhos de 

base, é o momento de retomada das histórias de vida de cada sujeito que já faz parte ou que 

irá compor a luta. Esse momento está sempre associado e contextualizado no 

desenvolvimento das forças capitalistas de produção, em que são feitas as análises de 

conjuntura, das relações de exploração, de forças políticas, da articulações e alianças para o 

apoio e enfrentamento político e econômico. 

Esse é um processo de formação política, gerador de militância que fortalece a 

organização social. Todos esses processos, práticas e procedimentos colocam as 

pessoas em movimento, na construção da consciência de seus direitos, em busca da 

superação da condição de expropriadas e exploradas. A superação de suas realidades 

começa com a deliberação a respeito da participação na ocupação de terra. Essa 

tomada de decisão tem como pressuposto que somente com essa ação poderão 

encontrar solução para o estado de miséria em que vivem (FERNANDES, 1999, 

p.272). 

Os elementos apresentados podem ser observados, também, na concepção do MTST 

sobre a formação através de espaços de socialização política. No caso, as ocupações de terra72 

“são o momento em que o MTST amplia e qualifica sua militância, apostando na formação de 

                                                           
72 Cabe aqui um destaque, no sentido de que, muito embora o MTST realize ocupações em partes do território urbano 

comumente chamados de “terrenos”, denominamos esta ação aqui como ocupação de terra e não ocupação de terrenos. Esta 

opção se vale no fato de que a noção de “terra” é entendida por nós enquanto terra de trabalho, terra de reprodução de modos 

de vida, terra de moradia. Representações estas concebidas tanto no rural, quanto no urbano. Sendo assim, não trata-se de 

uma generalização, mas uma demarcação conceitual e política sobre nossa compreensão sobre tal ação. 
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coordenadores de acampamento, eleitos pela base, que ao assumir as tarefas organizativas e 

políticas da ocupação, se integram ao MTST” (MTST, 2009, p.11). Sobre a formação 

intrínseca a organização e mobilização coletiva, o movimento coloca que  

as ocupações devem representar a primazia das soluções coletivas sobre as 

individuais, tanto através da mobilização como via para conquista, quanto na 

construção de espaços coletivos, tais como cozinhas, saraus, biblioteca, dentre 

outros (Idem, p.11).  

 

O MTST aponta, ainda, que a compreensão da ocupação enquanto instrumento de 

formação e mobilização política não acontece apenas dentro da delimitação espacial do 

acampamento. Entende-se que o processo de formação só alcança seu objetivo quando se 

torna referência para seu entorno. 

Um acampamento sempre acaba, seja com o despejo ou com a conquista. Por isso, a 

referência de nossa atuação tem que ir além da ocupação, ampliando-se para as 

comunidades próximas. A maioria dos acampamentos vem destas comunidades e, 

em caso de despejo, podemos continuar o trabalho com eles neste entorno. Esta tem 

sido a experiência dos núcleos comunitários, já realizada pelo MTST em alguns 

estados. Precisamos expandir iniciativas como essas para ampliar nossa referência 

nas periferias. Assim, a ocupação seria um ponto de partida para um trabalho muito 

maior (MTST, 2009, p.11)  

 

Neste sentido, vemos que o trabalho de base e formação política são essenciais nesse 

processo. Estes, se constroem, sobretudo, através da práxis cotidiana dos processos de luta em 

diversas dimensões espaciais e, por conseguinte, implicam diretamente na construção e 

conteúdo de novos espaços e territórios. Conforme Sobreiro Filho, 

[...] as ocupações de terras expressam o sentido político intrínseco e extrínseco do 

espaço-tempo e seus respectivos processos de produção-consumo-transformação, 

especialmente, porque enquanto ação efetiva-se demandando não somente mudanças 

pontuais, mas articuladas com demais concessões e contratos sociais lastreados em 

diferentes temporalidades, espacialidades e instituições sociais. [...] Enquanto escala, 

as ocupações produzem ou podem produzir conflitos em diferentes níveis (local, 

estadual, regional, nacional e internacional/global) e com distintos sujeitos e 

instituições (Estado e governos, propriedade privada etc.), bem como também com a 

lógica hegemônica capitalista e as possíveis relações globais lastreadas também no 

espaço ocupado, enfrentando e almejado (SOBREIRO FILHO, 2016, p.305) . 

 

Feliciano (2003), também contribui na compreensão das ocupações de terra através 

dos estudos sobre o movimento camponês e a define como “uma forma de luta da classe 

camponesa na busca da criação, recriação e reprodução de um modo de vida baseado 

principalmente na autogestão e liberdade (2003, p. 108)”. O pensamento construído por 

Feliciano acerca das ocupações se aproxima de Fernandes, sobretudo quando coloca que esta 

se apresenta como um acúmulo de experiências concretas “em unir o sentido e significado da 

ocupação num componente extremamente político, coerente e ágil, reinventado através da luta 



 

111 

 

dos sem terra” (FELICIANO, 2003, p.108). Corroboramos com a compreensão de Feliciano, 

porém, acresceríamos que a ocupação é uma forma de luta, não só camponesa, mas da classe 

trabalhadora em todas as suas dimensões. 

O autor centra a discussão, principalmente na forma da ocupação materializada na 

organização do acampamento. Para a argumentação que estamos buscando aqui construir, a 

discussão sobre a forma e organização espacial do acampamento é tão relevante quanto o 

desenvolvimento da ocupação em si. Pois é a partir dos elementos levantados por Fernandes e 

Feliciano que buscaremos traçar contrapontos para a análise das ocupações e acampamentos 

do MTST realizados na região da Grande São Paulo. De antemão adiantamos que não é nossa 

intenção forçar comparações, mas demonstrar que as socializações dos processos de luta 

podem gerar padrões e aproximações das ações realizadas tanto no campo por movimentos de 

trabalhadores rurais sem terra, quanto na cidade por movimentos de trabalhadores sem teto, 

ou seja, há uma lógica nos processos de enfrentamento da classe trabalhadora à propriedade 

privada. 

Retornando a discussão sobre os acampamentos, Feliciano coloca que estes são 

sempre vistos como algo incômodo, que interfere nas situações já estabelecidas da sociedade 

local, regional e nacional. Esse caráter incômodo que o acampamento gera na sociedade não é 

propositalmente construído para destoar do ideário socialmente construído do que deve ser a 

paisagem no campo e na cidade. O acampamento evidência que naquela área e região há uma 

relação de conflito e a representação desse espaço evidência as desigualdades sociais e a luta 

de classes.  

Os acampamentos podem estar localizados dentro ou fora da propriedade 

reivindicada, na beira de uma rodovia, entre a rodovia e a cerca da fazenda, em 

estações experimentais, hortos desativados, no lote de um sitiante simpatizante do 

movimento, dentro da área de reserva seja da fazenda, seja de um assentamento que 

esteja próximo da área reivindicada. O lugar onde estarão acampados dependerá do 

conhecimento pré-adquirido sobre a situação dominial da fazenda (se é particular, 

devoluta, pública federal ou estadual), da forma como os fazendeiros e o Estado 

atuarão perante a primeira ocupação e da conjuntura e correlações de força 

(FELICIANO, 2003, p. 118). 

 

A localização do acampamento revela muito sobre a metodologia de enfrentamento 

do movimento através da ocupação. Como apresenta Feliciano, um dos elementos da 

localização dos acampamentos é o estudo pré-adquirido sobre a situação da área, no caso de 

sua análise, latifúndios rurais. Vamos analisar alguns elementos no que diz respeito a 

localização espacial através da citação do autor.  

A primeira que apresenta (croqui 1) é o acampamento localizado dentro da 

propriedade, esta é a forma que corresponde ao enfrentamento mais direto da ação. Ela 
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implica em organização estratégica e de segurança mais detalhadas e complexas. As 

ocupações em que os acampamentos são levantados dentro da propriedade, via de regra, são 

realizadas durante a noite ou madrugada, isto garante o caráter surpresa e evita a possibilidade 

de confrontos diretos com os proprietários. A derrubada da cerca e a entrada na fazenda é 

carregada de simbolismos do ponto de vista da construção da luta. É a materialização do 

enfrentamento à lógica capitalista de produção que extermina e segrega a classe trabalhadora 

dos detentores dos meios de produção. É o simbolismo da oposição às diferentes formas de 

desterritorialização, expropriação e segregação socioespacial. É, não só um ato de 

reivindicação e contestação, mas de retomada simbólica do território que dá sentido a sua 

existência e sobrevivência. 

Os acampamentos que são levantados na beira de rodovias também decorrem das 

ocupações, no entanto não há o mesmo processo de adentrar a propriedade, como relatamos 

anteriormente. Os acampamentos em beira de rodovia, normalmente, seguem dois principais 

motivos. O primeiro deles é a questão da repressão, seja ela aquela em forma de violência 

física, desprendida pelos proprietários de terras, e/ou a repressão judicial, que se manifesta 

através da reintegração de posse. Os acampamentos em beira de rodovia acontecem, na 

maioria das vezes, após outras tentativas de ocupação dentro da área, que foram interrompidas 

por reintegrações de posse, por exemplo. 

Esse tipo de acampamento em beiras de rodovia, carregam em si processos 

simbólicos tão importantes quanto a entrada na propriedade e derrubada das cercas. Pelo fato 

dos barracos de lona se estenderem ao longo de grande parte do trecho da rodovia, a 

visibilidade da ação ganha maior projeção, uma vez que os que transitam pela via consomem 

as transformações daquela paisagem. Conscientes dessa visibilidade, os movimentos 

estendem bandeiras e deixam frases de ordem que sintetizem as motivações da ação, escritas 

nas lonas dos barracos. Vemos, assim, que o aparente incômodo e desordem que uma 

ocupação e acampamento produzem, na verdade possui um sentido, uma lógica espacial. 

Esta organização espacial diz respeito, também, a forma e ordem da qual o 

acampamento se estrutura. Por exemplo, Fernandes (1999) nos apresenta que os 

acampamentos podem se configurar em formatos lineares, acompanhando a cerca da fazenda 

ou a rodovia, ou a hidrografia, dispersos ou aglomerados. Quando estão dentro da 

propriedade, muitas vezes procuram um local estratégico, podendo estar no fundo de vale, 

próximo a um córrego ou num espigão. 
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Croqui 1 - Principais formas de organização das ocupações de terra no campo 

 

Fonte: FELICIANO, C. A. 2003 

 

Estratégias de segurança também são desenvolvidas. O acampamento sempre é um 

alvo fácil, pois geralmente está distante dos centros urbanos e bem próximo de seu “inimigo” 

em potencial. Conforme Feliciano (2003), em alguns acampamentos, as famílias fazem 

buracos embaixo da cama para garantir a vida quando tiros são disparados durante a noite, 

próximo aos barracos. Também são criados setores de segurança, responsáveis por garantir, 

através de rondas e vigílias, que mal-intencionados circulem pelo acampamento.  

No caso das ocupações urbanas protagonizadas pelo MTST, é possível observar 

algumas semelhanças no que diz respeito as formas e lógicas de espacialização das ocupações 

do MST. Com relação a forma, nota-se que as ocupações de terras do MTST seguem um 

modelo semelhante a organização de conjuntos habitacionais.  

Os barracos são organizados perfiladamente em quadras (croqui 02). Estas quadras 

também possuem uma metodologia de organização específica. O objetivo é organizar as 

famílias por ordem de chegada ao acampamento. Esta ordem de chegada irá determinar, por 

sua vez, a ordem de entrada das famílias nos apartamentos quando a área for destinada a 

construção de habitações sociais. Contudo, esta não é a única determinação para se conseguir 

a moradia, além da ordem de entrada na ocupação, é considerada a participação das famílias 

nos demais processos de luta, como: atos, manifestações, assembleias, reuniões, formações 

etc. 
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Croqui 2 - Principais formas de organização das ocupações de terra do MTST nas cidades 

 

Ilustração: ROSIN, A.; Concepção: SILVA, H. C. G. M., 2018. 

 

Como, normalmente, as ocupações de terras do MTST são massivas, de 800 a 4000 

famílias, estas são organizadas em grupos. Por exemplo, as famílias que participaram do ato 

da ocupação, serão organizadas no Grupo 1 (G1). O G1 possui uma segunda metodologia de 

organização, que irá determinar a ordem das famílias que entraram na área da ocupação, por 

exemplo: G1-01; ou seja, Grupo 01, família/barraco 01.  

 

Figura 19 - Organização dos barracos na ocupação Anastácia 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2017. 

As famílias que chegarem ao acampamento posteriormente à ocupação, serão 

organizadas nos grupos seguintes (G2, G3, G4...). Cada quadra pode ter de 2 a 6 grupos, a 

depender do tamanho e quantidade de famílias na ocupação e as numerações correspondentes 

são escritas na lona de frente ao barraco, se assemelhando à numeração de casas em um 
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conjunto habitacional. Entendemos que, para além da organização, esta metodologia auxilia 

na criação da identidade e vínculo das famílias ao território que está sendo ali produzido, 

estreitando, também, os laços a partir da noção de vizinhança e unidade na luta. 

A construção do território e da identidade da ocupação, também são produzidas 

através dos espaços coletivos de socialização cultural e política do acampamento. Conforme a 

representação gráfica acima, há uma área destinada para a realização de assembleias (imagem 

19). Esta área pode ser no centro da ocupação ou em alguma de suas extremidades, 

normalmente a que possui aclive mais elevado, para garantir que todos tenham visão do 

espaço. A mesma área também pode ser utilizada para atividades culturais, como saraus e 

demais apresentações. No caso da ocupação Anastácia, realizada em 2016 no Jd. Conquista, 

em um destes espaços de socialização cultural, foi escrita a letra de uma música em 

homenagem a ocupação73. A composição foi feita pelos próprios militantes do movimento e, 

cantada em forma de samba, conta a história da ocupação 

“Eles podem até tentar, mas nossa boca não cala 

Ouçam o grito que vem lá da senzala 

Eles podem até tentar, mas nossa boca não cala 

A filha de uma escrava de beleza rara 

Moça de mente livre 

Ela era Anastácia 

Eles taparam a sua boca com uma amordaça 

Um grito silencioso que seus olhos passam 

Ouçam o grito que vem lá da senzala 

Eles podem até tentar, mas nossa boca não cala 

Na madrugada, no clarão do raiar do dia 

Nascia mais uma ocupação 

Era Anastácia chegando para libertar o nosso povo 

Dos seus medos e dessa falta de inclusão 

A nossa luta que é por moradia e os sonhos conduz 

E a partir de hoje nós não vamos mais parar 

Ouçam o grito que vem lá da senzala 

Eles podem até tentar, mas nossa boca não cala 

(...)” 

Música da Ocupação Anastácia  

Os Coordenadores do Samba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 OCUPAÇÃO ANASTÁCIA. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ar0z2z22bgw 
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Figura 20 - Espaço de assembleias e atividades culturais da ocupação Esperança Vermelha 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2017. 

Outro espaço de socialização coletiva dos acampamentos são as cozinhas. As 

cozinhas são coletivas e cada Grupo possui a sua. Sendo assim, uma ocupação com 4 grupos 

terá 4 cozinhas, já em casos em que o número de famílias acampadas é muito grande, há dois 

grupos ou mais para uma cozinha. As cozinhas são abastecidas através de doações dos 

acampados ou de famílias que moram na região, também acontecem mutirões de doações. 

Figura 21 - Cozinha coletiva da ocupação Anastácia 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2017. 

 

Além das doações, algumas ocupações, realizam a construção de pequenas hortas 

comunitárias. Cabe diferenciar, contudo, das hortas comunitárias concebidas ainda no início 
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do movimento, quando havia a tentativa de empregar uma lógica de organização rururbano, 

embasada na compreensão de assentamento urbano do MST. 

Na ocupação Anastácia a horta comunitária é coordenada pelo senhor Francisco, de 

50 anos, que após um curso técnico passou a socializar as suas experiências com o cultivo 

orgânico para a comunidade da ocupação. Segundo seu Francisco, o cultivo comunitário das 

hortaliças não possui apenas o objetivo de produzir alimento para as famílias acampadas, mas 

é uma forma de produção alternativa e resistência à produção hegemônica de alimentos 

carregadas de agentes químicos e agrotóxicos.  

Eles não quer saber se vai por veneno no nosso alimento, na nossa hortaliça, ou 

produto químico... nós somos só orgânico só, nossos professores ensinam a gente só 

orgânico. Nossa saúde é mais fraca, agora gente mais novo come hidropônico... 

alface também que vai muita química pra matar inseto. No nosso nem se o inseto 

come... eles são orgânicos, os insetos não fazem mal pra saúde. Agora quando eles 

quererm produção grande, eles querem tudo pra matar inseto, pra adubagem 

química... Então esses novo que estão estudando mais pro mundo do dinheiro, né, 

não porque vai cuidar da saúde dos mais velhos (FRANCISCO, entrevista, 24 de 

março de 2017) 

 

Em nossa visita à ocupação, seu Francisco nos conduz até a área onde estão as hortas 

que cultiva e demonstra na prática como aplica e domina os conhecimentos que adquiriu no 

curso técnico de agropecuária.  

A horta começou nesse canteiro aqui... eu não tinha muda, dai veio umas alface na 

doação ali que tinha umas raizinha, eu coloquei lá (...) e essas carreirinhas que tem 

aqui é o coentro E essa aqui é nossa compostagem... nosso adubo que sobra, que 

vem estragado né, que não ocupar, a gente enterra ele e depois dessa camada aqui eu 

jogo uma cada de terra aqui e deixo, vou jogando outra camada e deixo. Dai vai 

fazer uma compostagem natural (FRANCISCO, entrevista, 24 de março de 2017). 

Figura 22 - Composteira Natural no Canteiro Comunitário da Ocupação Anastácia 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2017. 

O curso técnico em agropecuária da qual cursa seu Francisco é feito na escola Tabor, 

na Zona Leste de São Paulo. A escola é uma instituição filantrópica destinada a educação de 

jovens e adultos através de supletivos.  
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Em relação ao local elegido para a realização da ocupação, este é feito a partir de 

pesquisas sobre a situação fundiária da área, se a mesma possui dividas públicas, como 

impostos, ou se a situação da posse é irregular. Exemplo deste tipo de levantamento feito pelo 

movimento é o da ocupação Copa do Povo, realizada em 2014 em Itaquera. A área de 155 mil 

m² ocupada pertencia a Viver Incorporadora e Construtora S.A. e segundo Guilherme 

Boulos74, da direção nacional do MTST, 

a área está classificada fraudulentamente como área rural e por isso não está sujeita a 

IPTU. Paga Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. O valor anual é de 57 

reais!75 Por isso, não há débito. Temos desconfiança que esta manobra possa ter 

ligação com as práticas da máfia do ISS que atuou nos bastidores da prefeitura em 

gestões anteriores. A área está marcada como industrial há 10 anos. Paga ITR por 

fraude. É sonegação evidente (2014). 

  

Outro exemplo é a área da ocupação Anastácia, que pertence a Construtora e 

Imobiliária Savoy, uma das empresas com maior concentração de empreendimentos e 

latifúndios urbanos da cidade de São Paulo e região metropolitana. Um levantamento feito 

pela mesma matéria da Folha de São Paulo76 que aponta a concentração de imóveis da 

empresa, também destaca o montante deficitário na arrecadação do IPTU (Imposto Predial e 

Territorial Urbano) do grupo na cidade de São Paulo. 

Levantamento feito pela Folha mostrou que, em 2009, os shoppings do grupo na capital 

paulista encabeçavam a lista dos devedores do imposto, com R$ 86,2 milhões em atraso, ou 

57% da dívida do segmento. A empresa diz que moveu ações discutindo erros de lançamento 

do IPTU, mas depositou o valor em juízo, o que suspende o direito da prefeitura de cobrar o 

imposto até a decisão da Justiça (2011). 

 

Como veremos mais a frente, as ocupações, tendem a acontecer em áreas da 

periferia, porém, também podem acontecer próximas a vias expressas e rodovias ou próximas 

a condomínios e bairros residências de classe média-alta. No caso das ocupações próximas às 

vias expressas, a lógica se aproxima das ocupações do MST e em se tratando de uma 

ocupação em área urbana, o fator visibilidade tende a ser muito maior. Outra questão é que, a 

proximidade com as vias facilita a realização de manifestações e bloqueios. Este tipo de ação, 

em um contexto urbano, possuí impactos multiescalares, conforme Sobreiro Filho 

os bloqueios (via-de-regra de rodovias, ruas e avenidas) afetam vias que a priori 

parecem permitir somente a circulação de capitais (nacionais e internacionais) e 

sustentação/manutenção de seus respectivos territórios, mas ao compreende-la como 

uma das principais etapas da produção capitalista (leia-se do espaço também), a 

mesma também afeta outras etapas importantes (produção, consumo e troca). Deste 

modo, afetar a circulação/mobilidade das matérias-primas e dos potenciais 

                                                           
74 O MAIOR LEGADO DA COPA FOI A ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA. Disponível em: 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/201co-maior-legado-da-copa-foi-a-especulacao-imobiliaria201d-463.html 
75 Até o fechamento deste trabalho não conseguimos levantar fontes além do MTST que confirmam esta informação. 

Contudo, a área de fato foi desapropriada por intermédio judicial, sendo destinada a construção de habitação popular. Tal fato 

leva a crer que a área possuía, de fato, irregularidades. 
76 SAVOY É A DISCRETA DONA DE SÃO PAULO. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/me2702201109.htm 
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consumos do capital bem como da própria privatização das estradas, por meio de 

concessões, caracterizam-se como um dos modos mais ofensivos para o capital e 

governo(s) realizadas pelos movimentos. Assim, o bloqueio de uma via afeta a 

agenda, os territórios, o metabolismo social e espaço-temporal e ações atreladas e 

que podem dar base à lógica hegemônica estatal e, sobretudo, capitalista; 

(SOBREIRO FILHO, 2016, p.291). 

 

Figura 23 - Ocupação do MTST em beira de via expressa no município de São Paulo 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2017. 

 

Com relação a ocupações de terras realizadas próximas a condomínios residenciais 

de alto e médio padrão, há um exemplo emblemático no histórico de ações do movimento. 

Trata-se da ocupação Portal do Povo, realizada em um terreno ao lado do residencial de luxo 

Portal do Morumbi, na Vila Sonia. A área, que estava ociosa há 20 anos, possui 200 mil m² e 

pertence a Construtora e Incorporadora Even, abrigou 4000 famílias e sofreu inúmeras 

investidas por parte, não só dos proprietários, mas dos moradores do condomínio Portal do 

Morumbi. 
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Figura 24 - Panfleto “Sobre uma ocupação”, distribuído pelo MTST em 2013 

 

Fonte: Facebook MTST. Disponível em: facebook.com/mtstbrasil 

 

Um último elemento a ser analisado sobre as formas e conteúdos das ocupações de 

terras realizadas pelo MTST, está na mobilização. Via de regra, o movimento mobiliza a 

própria base de militantes para realizar a ocupação. Em alguns casos, acampados de outras 

ocupações participam da ação, afim de massificar acelerar o processo de montagem dos 

barracos. Contudo, é preciso novamente destacar o trabalho de base realizado nas periferias. 

Em 2013, em uma das assembleias feitas na Ocupação Faixa de Gaza, o movimento distribui 

um panfleto (imagem 17) cuja ilustração buscava reconstruir as condições socioeconômicas e 

o perfil das famílias que participam e que podem vir a participar dos processos de 

enfrentamento. 
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3.2. Espacialização e territorialização das ocupações de terra do MTST na região da 

Grande São Paulo 

Em nosso levantamento conseguimos registrar o que acreditamos ser boa parte das 

ocupações de terras realizadas pelo MTST na região metropolitana de Campinas e São Paulo, 

desde 1997, ano de sua criação, até 2017 (tabela 1). Neste sentido, uma primeira observação 

que fazemos ao refletir sobre estes dados, é com relação a sua distribuição espacial. Na lógica 

das ocupações de terras do MTST, observamos que está diretamente relacionada com a 

organização das classes sociais no contexto urbano. Amparamos esta reflexão a partir Negri, 

do qual diz que: 

Pensar o urbano através da organização espacial das classes sociais nos reporta a 

inúmeros problemas de ordem social, econômica, política e ideológica. Dentre eles, 

destacam-se: pobreza, miséria, violência, degradação ambiental e social, exclusão, 

desemprego, falta de moradia, favelização, periferização, segregação, insuficiência 

de transporte adequado, entre outros (NEGRI, 2008, p.129).  

 

Neste sentido, as áreas e bairros onde foram realizadas as ocupações registradas, via 

de regra são espaços cujo são observados os elementos apontados por Negri, como veremos 

mais adiante.  

Outra questão, complementar, a se observar é que a primeira ocupação realizada no 

município de São Paulo, ocorreu apenas em 2013, dezesseis anos após a criação do 

movimento. Em um primeiro momento, com base nas reflexões feitas sobre os processos de 

formação e mobilização nas periferias, podemos dizer que as ocupações se voltaram para São 

Paulo apenas depois de um processo de consolidação efetiva da formação de base. Do ponto 

de vista da realização de ocupações de terras, é uma análise possível, contudo, isto não 

significa que o movimento não tenha protagonizado outras formas de luta na cidade até 2013. 

A partir de nossos registros, através de matérias de jornais e fontes diretamente ligadas ao 

movimento, como as mídias sociais e entrevistas, no período de 1997 a 2013, o MTST 

realizou 23 ações na cidade de São Paulo, entre elas: marchas, manifestações, bloqueios de 

rodovia, bloqueio de avenidas e outras vias e ocupações de prédios públicos.  

Uma análise mais aproximada da perspectiva histórica que temos feito, é de que a 

realização da primeira ocupação de terra do MTST na cidade de São Paulo em 2013, está 

diretamente relacionada com um conjunto de fatores que pressupõe: a criação do Programa 

Minha Casa Minha Vida – Entidades em 2009; a consolidação da Frente de Resistência 

Urbana criada em 2010; as disputas em torno das mudanças na Lei de Zoneamento do Plano 
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Diretor da cidade, durante a gestão de Fernando Haddad; e as ações de enfrentamento e 

resistência contra os despejos realizados para a implementação de megaeventos como a Copa 

das Confederações em 2013 e a Copa do Mundo em 2014. 
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Tabela 1 - Ocupações de terras urbanas realizadas pelo MTST na região metropolitana de Campinas e São Paulo (1997-2017) 

 

 

Ano Nome da Ocupação Propriedade do Terreno Município Bairro

1997 Parque Oziel Privado Campinas Pq. Oziel

2001 Anita Garibaldi Privado Guarulhos Ponte Alta

2002 Carlos Lamarca Privado(Industrias Mataraazzo) Osasco Jd. Umuarama

2003 Santo Dias Privado(Volkaswagen) São Bernardo do Campo Ferrazópolis

2004 Rosa Luxemburgo Privado(Hicks Muse) Osasco Jd. Tereza

2005 Chico Mendes Privado Taboão da Serra Jd. Helena

2007 João Cândido Privado(Frigorífico Eder) Itapecerica da Serra Valo Velho/Vila Calu

2008 Frei Tito Privado Campinas Jd. Maria Rosa

2008 Silvério de Jesus Privado Embu das Artes Jd. Nossa Senhora de Fátima

2008 Terra e Liberdade/Nova Mauá Público(Petrobrás) Mauá Jd. Olinda

2008 Zumbi dos Palmares Privado Sumaré Jd. Denadai

2010 Che Guevara Privado Taboão da Serra Jd. Helena

2010 Nova Palestina Privado Santo André Jd. São Jorge

2010 Santa Cristina Privado Santo André Jd. Santa Cristina

2012 Novo Pinheirinho-Santo André Privado Santo André Jd. do Estádio

2012 Novo Pinheirinho-Embu das artes Público (CDHU) Embu das Artes Parque Pirajussara

2013 Dona Deda Público São Paulo Campo Limpo

2013 Capadócia N.I. São Paulo Jardim do Ingá

2013 Faixa de Gaza Privado São Paulo Paraisópolis

2013 Vila Nova Palestina Privado São Paulo M'boi Mirim

2014 Portal do Povo Privado São Paulo Vila Sonia

2014 Carlos Mariguella Privado Carapicuíba Rua São Camilo, Carapicuiba

2014 Copa do Povo Privado São Paulo Itaquera

2014 Numa Pompílio Público São Paulo Cidade Tiradentes

2015 Dandara Privado São Paulo São Mateus

2015 Maria Bonita Privado Itapecerica da Serra Jd. Idemori

2015 Jd Corisco Privado São Paulo Jd. Corisco

2015 Paulo Freire Privado Embu das Artes Jd. Batista

2016 Oziel Alves Público (Petrobrás/Dersas) Mauá Jd. Oratório

2016 Novo Sonho N.I. São Paulo Vila Fundão

2016 Hugo Chaves Privado Guarulhos Jd. Ponte Alta 1

2016 Anastácia Privado São Paulo Jd. Conquista

2016 Esperança Vermelha Privado São Paulo Cidade Tiradentes

2017 Povo Sem Medo Privado São Paulo Capão Redondo

Total 34 ocupações

Tabela 1 - Ocupações de terras urbanas realizadas pelo MTST na região metropolitana de Campinas e São Paulo (1997-2017)

Organização: SILVA, H. C. G. M. - 2017.
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A primeira ocupação do MTST na cidade de São Paulo, Dona Deda, leva o nome de 

uma falecida militante do movimento, e estava situada em um terreno de 3300m², no bairro do 

Campo Limpo, chegando a abrigar 600 famílias. A reinvindicação é que o terreno, que é da 

Prefeitura, fosse destinado como Zonas Especiais de Interesse Social 1 (ZEIS 1). A 

reinvindicação enquanto ZEIS 1, está diretamente ligada as disputas feitas em torno do Plano 

Diretor Estratégico para que as Leis de Zoneamento fossem refeitas.  

Como chamamos atenção anteriormente, é preciso pensar a lógica da espacialização 

das ocupações de terras do MTST a partir da organização das classes sociais no meio urbano. 

Se analisarmos os dados relativos aos indicadores sociais das subprefeituras do município de 

São Paulo, veremos que tanto a ocupação Dona Deda, em Campo Limpo, quanto a ocupação 

Vila Nova Palestina, em M’boi Mirim e Capadócia, no Jardim do Ingá e Faixa de Gaza, em 

Paraisópolis, ambas em 2013, estão localizadas nas regiões com os piores indicadores sociais 

do município, desde 200777. No caso de Campo Limpo, embora a renda média do chefe de 

família fosse de R$1050,00 reais, vejam que a média de orçamento por habitante é de 

R$53,75 reais. Ou seja, uma das regiões com menor investimento público, o que se torna 

imediatamente perceptível no índice de população residente em favelas, que é de 24,37%.  No 

caso da ocupação Vila Nova Palestina, em M’Boi Mirim, os indicadores são ainda mais 

acentuados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Utilizamos dados de 2007, pois é o ano cujo levantamento feito pela Rede Nossa São Paulo utilizou-se dos indicadores que 

nos são relevantes para a análise. Como a ocupação analisada é de 2013, a variação dos indicadores neste período não 

interfere na questão central que é: estas são regiões de expressiva desigualdade social no município de São Paulo. 
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Tabela 2 - Orçamento per capita e indicadores socioeconômicos por subprefeituras no município 

de São Paulo, 2007 

   Subprefeitura
Orçamento de 2007 

por habitante (em R$)

 Renda média do 

chefe de família

 % da população 

em favelas

Sé 361,82 2.200,00   0,77 

Perus 172,37 550  23,2

Santo Amaro 126,99 3.000,00  3,23

Parelheiros 123,69  450  13,4

Vl Maria/Vl Guilherme 105,21 950  4,98

Jabaquara 97,95 1.400,00  11,42

Lapa 92,89 2.700,00  5,67

Pinheiros 91,88 4.400,00  0,2

Mooca 90,61 1.700,00  2,15

Cidade Tiradentes 88,8 500  3,09

Aricand/Form/Carrão 87,64 1.250,00  2,74

Guaianases 87,48 500  15,54

Jaçanã/Tremembé 84,7 950  8,59

Ermelino Matarazzo 83,92 800,00   18,48

Vila Mariana 83,49 3.550,00    0,63

Santana/Tucuruvi 79,22 1.800,00  1,23

Butantã 70,25 2.050,00  13,21

São Miguel 66,51 600  12,18

Pirituba 64,61 950  13,06

Casa Verde/Cachoeir.  64,14 1.000,00  11,23

Ipiranga 62 1.300,00  14,45

Freguesia/Brasilândia 61,51 850  13,29

Penha 58,57 950  5,97

Itaquera 56,86 750  4,79

São Mateus 56,04 600  10,18

Itaim Paulista 54,11 550  7,91

Campo Limpo 53,75 1.050,00  24,37

Vl Prud. / Sapopemba 52,98 850  11,43

Cidade Ademar 49 700  21

M'Boi Mirim 44,49 550  26,24

Capela do Socorro 41,61 700,0   23,62

Tabela 2 - Orçamento per capita e indicadores socioeconômicos por 

subprefeituras no município de São Paulo, 2007

 
Fonte: Rede Nossa São Paulo. Disponível em: http://www.nossasaopaulo.org.br. Organização: SILVA, H. C. G., 

2018.  

 

Por se tratar da primeira ocupação no município de São Paulo, vários veículos de 

mídia digital e impressa, veicularam a notícia da ação. Em uma destas matérias jornalísticas78, 

um militante, que se identifica como coordenador do acampamento, informa sobre a recepção 

da comunidade de Campo Limpo com relação a ocupação. 

                                                           
78 OCUPAÇÃO DONA DEDA COMPLETA UM MÊS NO CAMPO LIMPO. Disponível em: 

http://www.fiamfaam.br/momento/?pg=leitura&id=5100&cat=0 

http://www.nossasaopaulo.org.br/
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É normal uns torcerem o nariz, mas depois que a gente ocupou o pessoal está bem 

tranquilo. Eles falam que nós somos bem organizados e pessoas direitas. Antes de a 

gente ocupar tinha estupro [no terreno], teve um cara que morreu queimado, era 

mulher assaltada, mas agora acabou. Os vizinhos aqui da frente trazem doação, 

comida, colchão, coberta. Eles ajudam bastante. Os que vêm conversar com a gente 

estão felizes por estarmos aqui (Entrevista feita por Rafael Augusto, em 05 de 

dezembro de 2013). 

 

Nesta colocação, fica evidenciado os resultados dos trabalhos de base e formação 

realizados juntamente com a comunidade, através da Periferia Ativa. A comunidade não só 

passa a compreender os objetivos da ação, mas qual a sua importância para o contexto do 

bairro, visto que a realização de uma ocupação chama a atenção do poder público para a 

situação daquela área. Também é importante ressaltar a relação de ressignificação do espaço. 

Uma constatação feita pelo jornalista responsável pela matéria, diz respeito ao atual 

contexto das discussões imobiliárias que estavam sendo feitas naquele momento.  

Fiquei [...] pensando como toda a imprensa está pautada em atacar o aumento do  

IPTU nas regiões mais ricas, porque influencia diretamente no bolso dos mantedores 

do veículo para o qual trabalham, enquanto, durante um mês, aquelas 600 famílias, 

que, alheias à especulação imobiliária e de um muro cada vez mais individualista, 

sonham, juntamente com o próximo da barraca do lado, em trocar as lonas e 

madeiras que os protegem por um teto e paredes de cimento (Rafael Augusto, em 05 

de dezembro de 2013). 

 

A análise feita pelo jornalista também é muito pertinente para a nossa reflexão, pois 

ela evidencia como as ações do MTST são feitas na contra-mão mão da lógica mercadológica 

própria dos processos de especulação imobiliária, assim como, também, demonstra como a 

grande mídia se apropria destes processos na construção dos discursos. 

Uma questão sobre a virada das ocupações do MTST para a cidade de São Paulo, diz 

respeito as Zonas Especiais de Interesse Social. As ZEIS, segundo a Prefeitura de São Paulo, 

são porções do território destinadas, predominantemente, “à moradia digna para a população 

de baixa renda por intermédio de melhorias urbanísticas, recuperação ambiental e 

regularização fundiária de assentamentos precários e irregulares, bem como à provisão de 

novas Habitações de Interesse Social”79.  

Segundo o atual Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo, existem quatro 

tipos de ZEIS demarcadas na cidade: 

ZEIS 1 – é o grande espaço da cidade, são áreas ocupadas por população de baixa 

renda. Inclui favelas e loteamentos irregulares e alguns conjuntos habitacionais que não estão 

regulares. Hoje no território de São Paulo representa um percentual grande das Zeis, cerca de 

129 km² do território de São Paulo. 

                                                           
79 GESTÃO URBANA SP: ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL – ZEIS. Disponível em: 

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/zona-especial-de-interesse-social-zeis/ 
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ZEIS 2 – Terrenos baldios ou subutilizados, nos quais deve ser proposta a produção 

de moradias de interesse social, equipamentos sociais, culturais, etc. 

ZEIS 3 – São imóveis ociosos, galpões abandonados, deteriorados, cortiços, em 

locais onde tem boa oferta de infra-estrutura.  

ZEIS 4 – Glebas ou terrenos em áreas de proteção aos mananciais dotados de infra-

estrutura urbana, nos quais se permite a produção de habitações de interesse social, 

exclusivamente destinadas à população transferida de áreas de risco e das margens das 

represas  

As disputas feitas entre MTST, em conjunto com a Frente de Resistência Urbana, e 

Prefeitura para a reestruturação do PDE, giraram em torno da destinação de áreas de ZEIS 

para áreas de Habitação de Interesse Social (HIS). Em 2002, o PDE definia que as HIS 

atenderiam a população de 0 a 10 salários mínimos. Após a redefinição, a nova faixa de renda 

está em diálogo com o Programa Minha Casa, Minha Vida, atendendo a população que ganha 

de 0 a 6 salários mínimos.  Outra alteração está nos percentuais para destinação de HIS nos 

diferentes tipos de ZEIS. A nova diretriz permite a construção de empreendimentos mais 

flexíveis, desde que atendendo obrigatória e exclusivamente à população de baixa renda. 

“Assim, os percentuais mínimos de área construída para HIS [...] deverão ser de 60% em 

ZEIS 1, de 50% em ZEIS 2 e 3, e de 80% em ZEIS 4” (SÃO PAULO, 2014). As ocupações 

realizadas em 2013 aconteceram no contexto destas disputas, pressionando a Prefeitura para 

reformulação do Plano Diretor. As quatro ocupações ocorreram em áreas reivindicadas 

enquanto ZEIS 1 – HIS, enquadrando-se em projetos de habitação.  

Outro elemento que é possível observar nos registros das ocupações do MTST na 

região metropolitana de São Paulo é que, via de regra, estas são realizadas em terrenos 

privados, além disso, são em áreas, em sua maioria, consideradas periféricas.  

Em se tratando de áreas situadas na periferia, a composicionalidade territorial da qual 

a ocupação se propõe, rompe com uma lógica mercadológica de hierarquização e 

parcelamento do solo urbano. Rolnik e Bonduki contribuem nesta reflexão definindo a 

periferia como “parcelas do território da cidade que têm baixa renda diferencial” (1982, 

p.147). Esta renda diferencial corresponde, então, as diferenças de localização, condições 

físicas e aos investimentos aplicados sobre o terreno, tanto pelos seguimentos privados, 

quanto pelo Estado. Notamos a diferença na concepção de Rolnik e Bonduki, com relação a 

algumas outras desenvolvidas no âmbito geográfico, em que a periferia aparece 

frequentemente vinculada à questão da distância do centro da cidade, ou seja, em forma de 
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segregação. A análise dos autores se constrói justamente na crítica a este tipo de definição, do 

qual classificam como sendo um uso indiscriminado de critérios geográficos. Para os autores, 

a distância com relação ao centro não é definidora, pois próximo aos centros também existe 

zonas de baixa renda diferencial e, em áreas distantes, zonas de alta renda diferencial. Um 

exemplo são os condomínios fechados. Recorremos a Marcelo Lopes de Souza, para melhor 

exemplificar as diferencialidades nas noções geográfico-conteituais sobre segregação e 

periferização nas cidades, sobretudo em grandes centros. Esta diferenciação, neste trabalho, é 

muito importante, pois trabalhamos com os dois conceitos. Porém, a noção de periferização 

analisamos sobre as formas de mobilização, ação e formação das bases do MTST. Já a noção 

de periferia, empregaremos sobre a perspectiva de implementação dos empreendimentos do 

MCMV destinados a habitação social. Apesar de definir metodologicamente suas diferenças 

conceituais, veremos mais a frente que no processo de produção capitalista das cidades e 

territorialização dos movimentos socioterritoriais, os dois elementos se intercruzam. 

Neste sentido, a compreensão de segregação socioespacial em Souza está relacionada 

a processos e condições que levam um determinado grupo social a residir e/ou se concentrar 

em um determinado espaço involuntariamente, como, por exemplo, o processo de formação 

de guetos. Complementando com Marcuse (2006), a segregação socioespacial é 

compreendida por um processo que age constantemente para a manutenção do mesmo. Para o 

autor, o gueto é “uma área involuntariamente concentrada espacialmente e usada pela 

sociedade dominante para separar e limitar um grupo particular da população, externamente 

definida como racial ou étnica” (p.111). Ainda para Marcuse, a segregação destes guetos foi 

imposta de fora por um conjunto de força, sendo a indústria imobiliária proeminente entre elas 

e o instrumento desta imposição foi o Estado. 

Com relação a concepção de periferia e/ou periferização, Souza também se aproxima 

da reflexão de Rolnik e Bonduki, destacando que a compreensão apenas pela dualidade 

centro-periferia, não dá conta da compreensão da complexidade com que se desenvolve as 

cidades. 

A noção de periferização no Brasil está substituindo a demarginalização espacial. 

Essa noção é muito próxima da de marginalização, mas com um componente 

espacial mais forte. Ela lembra também parte da dualidade “centro-periferia”’, o que 

não reflete a complexidade das cidades. [...] Ela é frequentemente confundida com a 

noção de exclusão ou aparece como sinônimo de pobreza. Deve ser lembrado que a 

população da periferia não está segregada, mas ocupa o espaço em que o Estado 

tolera (ou permite) as implantações fora das normas oficiais ou mesmo irregulares 

(laissez-faire) em áreas que não interessam ao mercado imobiliário (SOUZA, 2013, 

p.31). 
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Cruzando as contribuições conceituais de Rolnik e Bonduki, Marcurse e Souza com 

os dados de ocupações de terras realizadas pelo MTST, também podemos chegar a algumas 

conclusões com relação a lógica de espacialização do movimento. Vejam que, no atual PDE, 

as áreas tidas como ZEIS 3 são àquelas com a presença de grande quantidade de imóveis 

ociosos. Ao mesmo tempo, estão em locais de boa oferta de infra-estrutura, ou seja, elementos 

completamente pertinentes aos processos de especulação imobiliária. Se sobrepusermos os 

dados de ocupações de terras do MTST, com as áreas de ZEIS, veremos, como no mapa a 

seguir, que estas estão em consonância, tanto com a reivindicação da regularização de áreas 

para destinação de habitação social (ZEIS 1 e 2), como em áreas onde encontram-se terrenos 

ociosos, muitas vezes em alta dívida pública, destinados a valorização imobiliária (ZEIS 3).  

Outro dado utilizado na elaboração do mapa, é o de terrenos desocupados com mais 

de 10m². Segundo o Código Urbano80, as informações foram levantadas de acordo com 

georreferenciamento feito pela prefeitura, que organiza os dados de acordo com os 

pagamentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), sendo a maioria dos terrenos 

pertencentes a empresas privadas, como a Eletropaulo.   

 

 

                                                           
80 “O Código Urbano é um banco de dados aberto, destinado a produção de tecnologias livres para as cidades. Trata-se de 

uma iniciativa que faz parte de um conjunto de ações voltadas para construção de conhecimento e ferramentas que facilitem a 

participação direta da sociedade no acompanhamento de questões políticas, econômicas, sociais e ambientais.” Os dados 

georreferenciados levantados pelo grupo foram feitos como forma de fomentar o debate em torno da nova Lei de Zoneamento 

da cidade de São Paulo.  
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Se a espacialização das ocupações de terras do MTST possui embricadamente uma lógica 

que visa contestar e romper os processos de produção capitalista da cidade, a destinação de 

empreendimentos mediados pelo Estado, através de programas sociais de habitação, caminha na 

reprodução da cidade e da moradia enquanto necessária para a reprodução do capital. Conforme Ana 

Fani Carlos, 

Na contemporaneidade, a sociedade é dominada pelo econômico, de maneira que a 

acumulação se concretiza na produção de um espaço mundializado como tendência e 

momento de realização do capitalismo, apontando que a necessidade de superação 

dos movimentos de crise se faz pela incorporação de novas produções ao processo 

de acumulação, dentre elas a do espaço urbano, que se efetiva com a hegemonia do 

capital financeiro. A “produção da metrópole como negócio” se situa neste contexto, 

dando novo conteúdo à urbanização contemporânea, na qual o espaço aparece como 

condição necessária ao processo de reprodução do capital, isto é, o capital só pode 

ser realizar através da estratégia que torna o espaço um momento do processo 

produtivo. Neste momento, a reprodução da metrópole é condição necessária a 

reprodução do capital. Trata-se, aqui, do capital concretizando-se na produção 

específica do espaço sob a forma de empreendimento imobiliário (seja para 

escritórios ou para habitação) (CARLOS, 2015, p.44). 

 

O que Carlos nos atenta é o fato de que a realização da produção social tem sido feita como 

parte do núcleo do processo de acumulação que, sob a forma financeira, realiza-se preferencialmente, 

através da reprodução do espaço urbano.  

Rolnik contribui com a compreensão deste processo a partir da análise do Programa Minha, 

Minha Vida, atual política habitacional do Governo Federal, lançada em 2009. Para Rolnik, tal política  

vem desencadeando impactos territoriais significativos nas cidades brasileiras. 

Embora o programa tenha lançado o tema da habitação uma posição de destaque na 

agenda do Governo Federal, incluindo grandes subsídios, o padrão de inserção 

urbana de seus empreendimentos reafirma a predominância de um modelo de 

urbanização excludente e precário na maior parte das cidades do país, espacialmente 

nas regiões metropolitanas (ROLNIK, 2015, p.127)  

Esse padrão citado por Rolnik se observa já na forma de implementação dos projetos, visto 

que, contraditoriamente, o conjunto de políticas sociais de habitação são combinados com práticas de 

mercado e circuitos financeirizados que os programas ativam e se submetem, aproximando-o do 

processo de financeirização da moradia e da cidade. Esta financeirização dos espaços, sobretudo os 

aqui analisados, como os de habitação social, estão diretamente relacionados a uma prática e 

racionalidade imposta pelo neoliberalismo. Neste sentido, o que tem se observado em políticas 

habitacionais, principalmente o MCMV, é de que estas tem beneficiado mais as empreiteiras do que de 

fato a crise e o déficit habitacional em si. 

Questões estas diretamente relacionadas as contradições nas concepções de direito à cidade 

da qual discutimos anteriormente, em que setores do mercado imobiliário se apropriam do discurso 

para afiançar um processo de financeirização do direito à habitação social. Segundo Rolnik 

[...] embora seja inovador na concessão de um volume significativo de subsídios 

para o atendimento das necessidades habitacionais dos setores de renda mais baixa 
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da população e na ampliação e barateamento do crédito para a compra de imóveis 

por setores de renda intermediária, o programa não levou em conta a dimensão 

territorial como um aspecto relevante de uma política habitacional orientada para a 

universalização doa cesso à moradia em condições adequadas, tendo negligenciado o 

enfrentamento do problema da segregação socioespacial em função da renda nas 

cidades brasileiras. Pelo contrário, verificou-se que a sistemática do programa, 

atribuindo um protagonismo na concepção das operações às construtoras privadas, 

que geralmente se incumbem da elaboração de projetos e da escolha de terrenos, 

incentivou a proliferação de grandes conjuntos em lugares onde o custo da terra é o 

mais baixo possível – uma condição fundamental para a rentabilidade das operações 

-, reiterando um padrão histórico de ocupação do território onde o assentamento da 

população pobre é feito prioritariamente em periferias precárias e mal equipadas 

(ROLNIK, 2015, 128).  

A partir do que foi constado por Rolnik, podemos inferir que com o poder decisório sobre a 

localização e o desenho do projeto completamente centralizado nos agentes privados, ou seja, nas 

empreiteiras, o objetivo central do programa não poderia ser outro senão a financeirização e 

rentabilidade, relação essa estreitamente relacionada ao projeto neoliberal de habitação social de 

mercado através da padronização de projetos. 

De pacote de salvamento de incorporadoras financeirizadas, o MCMV transformou-

se na política habitacional do país, baseada no modelo único de promoção da casa 

própria, acessada via mercado de crédito hipotecário. Abortou-se, assim, a incipiente 

construção de uma política habitacional diversificada, aderente às especificidades 

locais e sob controle social, aposta dos movimentos sociais e dos militantes da 

reforma urbana no início do governo Lula (ROLNIK, 2015, p.309). 

 

A pressão ativa dos movimentos socioterritoriais sobre este aspecto mercadológico das 

políticas habitacionais levaram a criação de outros subprogramas, sendo estes o MCMV Entidades, 

Plano Nacional de Habitação Rural (PNHR) e MCMV-Sub 50, este último para municípios com 

menos de 50 mil habitantes. Contudo, além destes subprogramas estarem subordinados à mesma 

lógica mercadológica, eles representam menos de 10% do total de unidades e dos recursos previstos 

em seu lançamento.  

No caso do MTST, o movimento esteve constantemente pressionando e envolvido no 

processo de implementação do primeiro empreendimento habitacional destinado às famílias 

participantes dos processos de enfrentamento protagonizados pelo movimento. Trata-se do 

condomínio João Cândido, no Jardim Salete, em Taboão da Serra, que teve seu projeto 

aprovado em 2013 e a inauguração ocorreu em 2015. O movimento reivindicou participação e 

conhecimento ativo dos processos de implementação do empreendimento, desde o provimento 

dos recursos ao desenho e desenvolvimento do projeto. A concepção do projeto do 

Condomínio João Cândido foi feita juntamente com o coletivo de arquitetos USINA e o 

objetivo central desta parceria era romper com a padronização dos apartamentos que vinham 

sendo implementados pelas empreiteiras. Conforme nos relata Jota, militante do MTST e 

atual morador do condomínio João Cândido. 
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O maior desafio do MTST é que conseguíssemos apartamentos amplos. Com 2 

dormitórios de 54m² e de 3 dormitórios com 64m², com elevador, hall, 

estacionamento, portaria, salão de convivência para todos os moradores. Nós 

tivemos que provar para o governo, na época do Lula e da Dilma, né, que nós 

conseguíamos construir apartamentos grandes com os mesmos subsídios que eles 

fazem com a COHAB e aquele projeto SINGAPURA, que são apartamentos 

minúsculos, né, pequenos e com a mesma verba que pode construir esse grande 

(Entrevista com Jota, militante do MTST, 23 de abril de 2017). 

 

A dimensão da territorialização do MTST através da implementação de conjuntos 

habitacionais como o do Condomínio João Cândido, trata-se da materialização dos constantes 

enfrentamentos da luta pela terra e na terra dentro de um contexto do urbano. A disputa por um 

conjunto habitacional com mais qualidade de estrutura e mais qualidade de vida e menos lucro para as 

construtoras, são enfrentamentos importantes que alimentam as lutas da classe trabalhadora, da qual se 

inserem em um extenso conjunto de direitos. Tal como Sabrina Fernandes (2015), é preciso 

compreender que a casa edificada faz parte de um processo mais amplo de politização, de tal forma 

que qualquer avanço e conquista não deva ser um “ponto de descanso”, mas sim a evidência de que a 

luta de classes é o caminho para as transformações do espaço no campo e na cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

134 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho apresenta uma discussão sobre os processos de espacialização 

da luta pela terra do campo à cidade, tendo como principais protagonistas o MST e o 

MTST. A discussão se alicerçou a partir da análise geográfica das ações destes 

movimentos socioterritoriais do campo e da cidade na organização espacial das formas de 

lutas, como manifestações, acampamentos e ocupações, bem como na conquista do 

território, bem como no desenvolvimento de estratégias de luta nos enfrentamentos 

contrahegemônicos, que contribuíram para o atual cenário das disputas da classe 

trabalhadora no Brasil. Dentre estas estratégias destacamos os processos de formação a 

partir das cartilhas e cadernos de formação veiculados entre trabalhadores do campo e da 

cidade durante os anos de 1985 a 1990. Constatamos, ainda, que este trabalho de 

formação, para além da contribuição da construção de uma leitura de unidade de classe 

entre trabalhadores do campo e da cidade na composição dos enfrentamentos 

contrahegemônicos, se constitui em processos pedagógicos de organização do espaço e 

disputas pelo território, como demonstrado durante a Marcha Nacional por Reforma 

Agrária, Emprego e Justiça.  

As ações do MST durante a década de 1990 tiveram como foco a massificação e 

espacialização da luta pela terra no Brasil. Este processo de massificação se revelou na 

construção de um conjunto de estratégias de luta que contribuíram para a organização dos 

trabalhadores não só no campo, como na cidade. O que culminou na criação de um 

movimento socioterritorial urbano, cuja sua gênese está fortemente ligada as metodologias 

de ação do MST, porém na cidade. Contudo, as particularidades dos enfrentamentos 

protagonizados no contexto urbano, levaram a necessidade de desenvolvimento de 

estratégias de luta específicas às particularidades do desenvolvimento do capitalismo nas 

cidades.  

O desenvolvimento deste estudo aliado a extensa pesquisa documental, análise de 

dados e discussão teórica, contribuiu substancialmente para compreender elementos dos 

processos de espacialização da luta pela terra no campo e na cidade. Importante ressaltar 

que nosso recorte de análise vinculado as ações espaciais e territoriais destes movimentos, 

não permitiu que aprofundássemos em frentes e aspectos específicos de ambos os 

movimentos, MST e MTST.  
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Contudo, é indispensável mencionar que, muito embora possamos observar 

semelhanças metodológicas do ponto de vista das formas de luta, os projetos de sociedade 

e posicionamentos político-conjunturais de cada movimento possuem marcadamente suas 

próprias características e princípios. Isto pode ser verificado nas atuais frentes que cada 

movimento constrói nos processos de enfrentamentos políticos locais e nacionais. 

Atualmente o MST faz parte da Frente Brasil Popular e o MTST contribui na construção 

da Frente Povo Sem Medo, ambas com plataformas e projetos particulares às 

características das instituições, movimentos e sindicatos dos quais representam. 

Acreditamos que a constatação de que o MTST nasce de um processo de luta pela 

terra do campo à cidade, em nada diminui ou deslegitima suas práticas de luta e 

conquistas no território. Muito menos entendemos que a atual formação do movimento 

corresponde à um braço urbano do MST, conforme algumas leituras, sobretudo da mídia 

hegemônica no início dos anos 2000 demonstraram. De fato, o MTST é um movimento 

que nasce de um processo de territorialização e massificação da luta pela terra do campo à 

cidade, alçado pelo MST, contudo, as especificidades intrínsecas a lógica capitalista de 

produção das cidades fez com que o MTST construísse, na práxis, sua própria 

metodologia de luta e projeto político.  

Os resultados aqui obtidos demonstram que o MTST tem se afirmado enquanto 

protagonista nos enfrentamentos contrahegemônicos disputados no urbano, preservando 

seus princípios de autonomia e constantemente desenvolvendo suas formas de luta.  

Nos enfrentamentos contra o capital e o Estado, e suas materializações através da 

produção capitalista do espaço, o MTST se coloca em oposição as práticas e modelos de 

desenvolvimento mercadológicos. É neste sentido que acreditamos que, atualmente, o 

desenvolvimento da luta no campo e na cidade se aproximam: nas ações como parte de 

uma luta de classe, da classe trabalhadora, que possuí representações tanto nas frentes 

urbanas quanto camponesas, sendo a unidade desses processos de luta, estabelecida nos 

enfrentamentos contrahegemonicos.  
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