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RESUMO  
O objetivo deste artigo é trabalhar a conexão entre as ferramentas de luta desenvolvidas 
pela rede de resistência das ocupações da Izidora, com as agendas, os precedentes e os 
resultados relativos a essa disputa territorial e as pautas do direito à cidade em Belo 
Horizonte. Os mais de 4 anos de conflito, para além de significar a consolidação de um bairro 
autoconstruído pelos moradores da Izidora para cerca de 8 mil famílias, são memória viva e 
continuada de processos transformadores de produção do espaço urbano. A hipótese 
defendida é que o cruzamento tecnopolítico entre ações de rua e de rede nos eventos 
performados pela #ResisteIzidora, fortalece e potencializa as tradicionais ações-direta, 
conferindo a elas poder de influência e repercussão em diferentes espaços e tempos, 
interferindo no ritmo e nas direções do conflito. O recorte faz referência a momentos de 
perigo relacionados à atualidade da ameaça de despejo em três anos distintos, 2014, 2015 e 
2016, a partir dos quais se investiga o poder de agenda das ações-direta em rede. Seguindo 
essas ferramentas, será explorado, brevemente, o rebatimento do seu uso na trajetória e 
nos resultados do conflito.  
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Ação-direta em rede e direito à cidade: #ResisteIzidora e a potência 
tecnopolítica das lutas urbanas  

 

1. #ResisteIzidora como plataforma tecnopolítica de produção do espaço urbano 

1.1. Pisa ligeiro, breve aproximação do contexto de luta da Izidora 

Quem não pode com formiga, não atiça o formigueiro. Nas comunidades da Izidora, 
ocupação Rosa Leão, Esperança e Vitória, localizadas no vetor norte do município de Belo 
Horizonte, vivem cerca de oito mil famílias de baixa renda que, desde 2013, enfrentam a 
ameaça judicial de desocupação forçada. Essa área, lugar de vasta importância ambiental, 
protagoniza um dos conflitos socioterritoriais mais simbólicos da América Latina.1 Ali, as 
estórias de famílias que garantem sua dignidade autoconstruindo espaço urbano, moradias, 
ruas, hortas comunitárias, creches, se unem a um território tradicional – o Quilombo dos 
Mangueiras –, que há anos aguarda a finalização do seu processo de demarcação.  

Outros enredos também se articulam na região, como os interesses bilionários vinculados a 
grandes projetos urbanos que cercam a área e a controversa parceria público-privada, 
Operação Urbana do Isidoro, projetada para urbanizar o território e levar a cabo um 
gigantesco empreendimento imobiliário popular, “Granja Werneck”, por meio do Programa 
Minha Casa Minha Vida (Franzoni; Prudente e Rena, 2015).  

A primeira decisão judicial autorizando o uso de força policial para retirada coercitiva das 
famílias do terreno foi expedida em 24.07.2013, poucos dias após o início espontâneo das 
ocupações, tendo vigido durante quase dois, sendo suspensa em 29.06.2015. Essa decisão 
de suspensão do despejo vigorou até que novo ato jurisdicional datado de 28.09.16 a 
revogasse, contabilizando quase 1 ano e 3 meses de interrupção da ordem de desocupação 
forçada.  

A revalidação do mandado de despejo em 2016, por sua vez, teve vigência até 20.04.2017, 
durante cerca de 9 meses, quando, novamente, outra decisão judicial suspendeu a ordem de 
reintegração de posse e desocupação forçada das famílias – ordem ainda vigente e 
aguardando recurso. A análise do lapso temporal comparando os períodos em que as 
famílias estiveram ou não ameaçadas de despejo por ordem judicial, nos leva ao rápido 
cálculo de que durante a maior parte do tempo, 2 anos e 8 meses dos 4 anos de conflito, o 
risco de desocupação existiu concretamente.   

À despeito dos atos jurisdicionais mandatórios, exigindo cumprimento de ordem de 
desocupação forçada, e executório, determinando efetivação imediata desse comando, as 
três ocupações da Izidora não foram despejadas. Embora as medidas liminares devam surtir 
                                                                 
1 O conflito fundiário da Izidora foi selecionado e apresentado no Tribunal Internacional de Despejos em Quito, 
Equador, em ocasião da ONU-Habitat em 2016, como um dos sete conflitos mais emblemáticos do mundo.  
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efeito imediato, no caso das ordens que demandam mobilização de aparato policial, logística 
de acompanhamento das pessoas afetadas e soluções para seu deslocamento, dentre outras 
garantias do marco regulatório da segurança da posse, a decisão judicial passa a ter caráter 
de política pública e sua execução exige planejamento prévio.  

Quando da expedição do primeiro mandado de despejo para Izidora em julho de 2013, não 
havia nenhum órgão formal de mediação de conflitos fundiários no estado de Minas Gerais. 
Tampouco existiam canais institucionalizados para o diálogo entre a comunidade, a Polícia 
Militar (PM) e o poder executivo. No curso do conflito envolvendo as ocupações Rosa Leão, 
Esperança e Vitória, esse cenário alterou-se drasticamente. As negociações, pressionadas 
pela rede de resistência, que antes ocorriam de forma pulverizada, envolvendo diferentes 
órgãos dos poderes públicos e particulares interessados, passaram a ocupar espaço 
institucional criado especificamente para mediar e negociar conflitos fundiários urbanos e 
rurais em 2015.  

A Mesa de Diálogo e Negociação Permanente com Ocupações Urbanas e Rurais e outros 
grupos envolvidos em conflitos socioambientais e fundiários do estado de Minas Gerais 
(Mesa) tem seu marco constitutivo atrelado ao conflito da Izidora. Os movimentos sociais 
que integram essa resistência urbana compunham a rede de lutas populares que pressionou 
e reivindicou a criação deste espaço de diálogo durante a campanha do governador 
Fernando Pimentel (PT). Ademais, as tratativas da disputa territorial da Izidora inauguraram 
os trabalhos da Mesa e se iniciaram ali antes mesmo da publicação do decreto que a 
institucionalizou em julho de 2015 (Trombini e Mafra, 2017). 

Embora importante, a existência e o funcionamento da Mesa não explicam, nem garantem, 
por si só, a permanência das três ocupações no território. A aposta deste trabalho é que as 
ferramentas desenvolvidas pela luta da Izidora dizem muito mais sobre as vitórias parciais 
das ocupações, os espaços de diálogos instituídos e os precedentes judiciais progressistas 
vinculados ao conflito. Observando o comportamento de sua rede de resistência, a 
perenidade e consistência dos dispositivos acionados, bem como a pluralidade de espaços e 
tempos mobilizados, deixa claro que a força da luta foi constante e relativamente 
independente dos períodos de vigência de decisão judicial de despejo.  

A experiência incansável de resistência, em seus múltiplos agenciamentos, não responde 
sozinha ao não cumprimento da ordem de desocupação forçada. Contudo, a vivacidade e a 
criatividade da luta chamam atenção para as dimensões além (com, contra e através) do 
espaço-estatal e das mediações institucionais para responder as demandas de reprodução 
da vida no espaço urbano. As ferramentas de luta e resistência urbana são fonte de 
produção do espaço e de direito à cidade.  
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Figura 1: diagrama autoral produzido para pesquisa de tese de Julia Franzoni e projeto UB-
Indisciplinar.  

Da análise do diagrama acima (Figura 1) fica evidenciada a correlação entre os períodos de 
vigência do mandado de despejo e a quantidade de notícias sobre o conflito veiculadas na 
mídia tradicional. Se contou muito mais sobre a Izidora nos veículos coorporativos quando 
havia ordem judicial imediata de desocupação forçada. Contudo, a mesma lógica não se 
reproduz no que diz respeito ao número de ações de rua e de rede mobilizadas pela 
resistência, tampouco na quantidade de reuniões de negociação ocorridas. As ocupações 
mantiveram a pressão na luta política de forma relativamente constante e não pautadas 
unicamente pela ordem judicial. Esse esforço potente e sistemático de mobilização é causa 
que justifica relacionar a permanência das ocupações no território com sua força vital de 
organização.  

1.2 Se morar é um privilégio, a organização tecnopolítica da rede de resistência 

Ocupar é um direito. As tradicionais ações-direta de resistência protagonizadas por 
movimentos sociais populares, comunidades afetadas e coletivos de apoiadores em atos de 
rua, vêm ocupando as mídias e os espaços virtuais em atos de rede, reconstituindo-se de 
forma tecnopolítica (Toret, 2015) em ações-direta em rede.2 Em contexto de completa 
                                                                 
2 O recorte desta investigação tem como inspiração o trabalho “The zapatista “social netwar” in Mexico”; 
pesquisa sobre a guerra em rede, “netwar”, no contexto da luta zapatista, em que a resistência, de forma 
inovadora, comunicava, ligava e conduzia, coordenadamente, diferentes ações em múltiplos espaços. 
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assimetria de poder e de guerra de informação levada a cabo pelos compromissos mercantis 
das mídias coorporativas, as ações-direta em rede podem ser ferramentas poderosas para 
disputar os mecanismos de produção de verdade. Ocupações temporárias de espaços 
públicos e privados, marchas e protestos paralisando rodovias, atos, performances e 
escrachos em frente a sede de empresas, são exemplos de ações-direta agenciadas em 
contextos de conflito que extrapolam os espaços das ruas e se organizam, perfomam e 
mobilizam os espaços de rede.  

A preparação e divulgação dos atos de rua nos espaços virtuais, a gravação e disponibilização 
em tempo real dos acontecimentos, as campanhas mobilizando imagens, frases de ordem e 
hashtags, as notas públicas e cartas abertas compartilhadas nas mídias sociais, são exemplos 
de ações de rede que co-constituem e retroalimentam as ações de rua, potencializando seu 
alcance e repercutindo nas agendas e ritmos do conflito. Disputar a produção de verdade 
relacionada à construção do espaço urbano, ocupar e expandir as ferramentas e os lugares 
tradicionais de se negociar conflitos socioespaciais e constituir canais de denúncia e também 
de efetivação de direitos na cidade são efeitos simbólicos e políticos dessas ações-direta em 
rede.  

A rede de luta #ResisteIzidora é uma articulação política que se constituiu em torno da 
agenda de resistência das ocupações urbanas de moradia Rosa Leão, Esperança e Vitória, na 
região da Izidora em Belo Horizonte. Essa plataforma enreda comunidades, movimentos 
sociais populares e diversos apoiadores numa experiência emblemática de resistência que 
traduz a força das ações-direta em rede e a potência tecnopolítica das lutas urbanas na 
disputa pela produção do espaço da cidade.3  Esse movimento político de rede se projeta em 
Belo Horizonte no espólio de junho de 2013, período de início das ocupações espontâneas 
no território da Izidora, e tem como principais movimentos sociais articuladores as Brigadas 
Populares, o Movimento de Luta Bairros e Favelas (MLB) e a Comissão Pastoral da Terra 
(CPT).  

Para o debate aqui enfrentado, interessa como o cruzamento tecnopolítico entre ações de 
rua e de rede nos eventos performados pela #ResisteIzidora fortalece e potencializa as 
tradicionais ações-direta, conferindo a elas poder de influência e repercussão em diferentes 
espaços (públicos, comunitários, privados, de mídia) e tempos (do horário comercial, do 
mercado, da burocracia estatal), capazes de disputar o ritmo e as direções do conflito.4 O 

                                                                 
3 Assim como a #ResisteIzidora, diversas outras articulações políticas em torno de lutas urbanas têm se 
constituído e influenciado as pautas, as ferramentas e o espaços de disputa pela produção do espaço urbano e 
do direito à cidade em todo país. A plataforma da Izidora faz rede com a #OcupaEstelita, #VilaSoma, 
#ParqueAugusta, #EspaçoComumLuizEstrela, #MãesDeMaio, #ParqueJardimAmerica, dentre outras.  
4 Essa demarcação é importante ao menos por dois motivos. Primeiro, para situar que para além das ações-
direta em rede, as autoras tem desenvolvido estudo e sistematização de outras ferramentas de resistência da 
luta da Izidora, trabalhadas por meio da tipologia “festa” e “incidência”. Segundo, porque temos explorado 
outras dimensões constituintes dessa luta no que diz respeito ao trabalho reprodutivo no cotidiano das 
ocupações e a dimensão anti-capitalista dos usos e funções dadas ao território e ao espaço, sobreutdo pelas 
mulheres negras moradoras da ocupação. Essa investigação e discussão tem sido levantada, sobremaneira, 
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recorte, neste artigo, refere-se a momentos de perigo relacionados à atualidade da ameaça 
de despejo em três anos distintos, 2014, 2015 e 2016, a partir dos quais se investiga o poder 
de agenda das ações-direta em rede. Seguindo essas ferramentas, iremos explorar, 
brevemente, seus rebatimentos no espaço-estatal de negociação e na pauta do direito à 
cidade em Belo Horizonte. 

 
Este trabalho parte das investigações iniciadas há quase 3 pelas autoras, ambas integrantes 
da rede de resistência da Izidora, e fazem parte pesquisa doutoral de Julia Franzoni, com 
foco na correlação entre direito e produção do espaço urbano. A partir de um processo 
cartográfico em que mobilizamos táticas nodulares e/ou estratégias enredadas para mapear 
(inter)agindo no conflito (Franzoni, Faria e Rena, 2016), vimos levantando e sistematizando  
um conjunto de informações atinentes à economia política do conflito, a questões jurídico-
urbanísticas, a ferramentas de resistência e aos agentes envolvidos na luta territorial da 
Izidora5.  
 
2. Arrasta o pé, ação-direta em rede nos momentos de perigo 

E ergue o punho. As ocupações da Izidora tiveram início entre junho e julho de 2013 e se 
organizaram de forma espontânea em torno do agrupamento da comunidade hoje 
conhecida como Rosa Leão. Pessoas e famílias que enfrentavam as causas do déficit 
habitacional na região metropolitana de Belo Horizonte, atreladas, sobretudo, ao alto custo 
dos alugueis e a coabitação, abriram, ocuparam o terreno e foram pouco a pouco 
levantando as casas.  

Poucas semanas depois, os ocupantes já contavam com a colaboração dos movimentos de 
resistência urbana como as Brigadas Populares, o MLB e a CPT, para autoconstruir o espaço, 
organizá-lo e defende-lo. É surpreende a participação da ocupação Rosa Leão, já em julho de 
2013, na emblemática ocupação da prefeitura de Belo Horizonte pelos movimentos de 
resistência urbana, de onde saiu o compromisso político do então prefeito Márcio Lacerda 
de não levar a cabo despejos previstos e abrir canal de diálogo sobre os rumos das 
ocupações urbanas na cidade.  

A despeito do posterior descaso de Lacerda ao acordo firmado com os movimentos sociais, 
dessa importante ação-direta, ressaca de junho de 2013, fica explícita a correlação entre a 
recente luta das ocupações da Izidora com a articulação política mais ampla em torno da 
resistência urbana na cidade. Fruto da força e do trabalho coletivo de moradores e 
movimentos sociais, a plataforma de luta relacionada à Izidora, desde o início, constitui-se 

                                                                                                                                                                                                        

pela companheira de trabalho Natália Alves, responsável por desenvolver pesquisa sobre feminismos e 
produção do espaço. 
5 Parte dessa investigação foi desenvolvida no formato de uma narrativa cartográfica do conflito da Izidora, 
disponível no blog do projeto Urbanismo Biopolítico (UB), co-coordenado por Julia Franzoni e Natacha Rena, do 
Grupo de Pesquisa Indisciplinar. As informações trazidas neste artigo foram coletadas e sistematizadas pelas 
autoras no curso deste projeto <pub.indisciplinar.com>, que se desenvolve em rede com a #ResisteIzidora.  
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por meio de ações colaborativas, sendo, essa luta, também emblema de outras resistências 
de ocupações na cidade e no estado.  

A negociação do conflito da Izidora foi pautada, dentre outras razões, pela potência das 
ações-direta em rede: a força criativa da resistência foi o motor a mover a resolução 
mediada da disputa. A articulação social formada em torno da luta da Izidora permitiu a 
atuação técnica e política, coordenada pelas lideranças e movimentos sociais da rede de 
resistência (Brigadas, MLB e CPT), hábil a estancar a ameaça de despejo e, ainda, a constituir 
precedentes progressistas para a agenda do direito à cidade e conflitos fundiários, como a 
instituição da Mesa de Diálogo no governo do estado.  

A maior parte das reuniões de negociação foram antecedidas por ações de rua (marchas ou 
atos), que as pressionaram; essas reuniões foram também provocadas e relatadas em notas 
públicas divulgadas na rede e, quando possível, filmadas em tempo real. A iniciativa para 
negociação do conflito não foi fruto da vontade dos poderes públicos; pelo contrário, o que 
mais explica a busca por uma solução mediada da luta da Izidora é a pressão política e as 
ferramentas trabalhadas pela rede de resistência. Os momentos de perigo aqui analisados 
dizem respeito aos ápices da correlação de forças agenciadas para o cumprimento da ordem 
judicial de despejo. Esses espaços-tempo narram também a potência criativa e constituinte 
da luta, apontando para seu papel decisivo no desenrolar do conflito e na permanência das 
ocupações no território.  

Em 2014, destacamos o período correlato à divulgação, em 06 de agosto, de ofício por parte 
do estado informando a realização próxima do despejo das ocupações. Em 2015, o recorte 
temporal centra-se a partir do comunicado oficial da Polícia Militar, em 17 de junho, do 
cumprimento imediato do mandado de desocupação forçada. Em 2016, a análise 
compreende a ocasião de ameaça inaugurada pelo julgamento do mandado de segurança 
conexo às ações de reintegração de posse, em 28 de setembro, pelo órgão especial do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que viria invalidar a decisão então favorável do STJ à 
permanência das ocupações. Esses períodos seguem narrados, também, por diagramas-
linhas do tempo elaborados pelas autoras.  

2.1 Está tendo Copa, criação da fanpage #ResisteIzidora e ocupação temporária de agência 
da Caixa Econômica Federal [2014] 

Então tem que ter casa. O ano de 2014 corresponde ao último do mandato do governador 
Antônio Anastasia (PSDB) a frente do executivo mineiro. No que diz respeito ao conflito da 
Izidora, esse período foi de reforço do contexto de ameaça e de tratativas intermitentes de 
negociação, a reboque das múltiplas táticas e acionamentos mobilizados pela rede de 
resistência.   

Por demanda da coordenação de moradores e dos movimentos sociais da Izidora, a URBEL, 
empresa de habitação responsável pela política habitacional em Belo Horizonte, realizou 
cadastro das famílias ocupantes no mês de maio. Contudo, a rede de resistência e seus 
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apoiadores agiram rapidamente para denunciar o procedimento levado a cabo sem aviso 
prévio aos moradores, em dia útil e em horário de trabalho. Conforme parecer técnico dos 
Arquitetos Sem Fronteira (ASF), assinado também por professoras da Escola de Arquiteura e 
Design (EAD) da UFMG especialistas no tema, dentre outros problemas objetivos, o cadastro 
confudia juizo técnico com o de valor. 

No mesmo período, a rede de resistência clamava, por meio de ações-direta em rede, a 
retomada da negociação do conflito, como exemplifica a marcha do dia 22 de maio. Logo em 
seguida, num importante ato político de três dias de duração, entre 02 e 04 de julho, os 
movimentos sociais, comunidade e apoiadores da Izidora, em rede de luta com outras 
ocupações, ocuparam temporariamente a porta da Advocacia Geral do Estado, da prefeitura 
e da URBEL. Em nota, a rede de resistência divulgou: “está tendo Copa. Terá que ter casa 
para os sem-casa”. 

Como decorrência dessa ação-direta em rede, foi prevista uma importante reunião de 
negociação envolvendo representantes do governo do estado, do governo federal, do 
ministério público e da defensoria pública de MG, do Tribunal de Justiça, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), e advogados dos proprietários da área em conflito. Contudo, esse 
encontro foi frustrado, culminando numa série de ações-direta em rede, levadas a cabo pela 
rede de resistência, até que fosse realizada uma reunião com a presidência do TJ-MG, em 31 
de julho, envolvendo as comunidades da Izidora e das ocupações Dandara, Guaraní Kaiowá, 
Eliana Silva e William Rosa.  

Não obstante às diversas tentativas de negociação e encontros com diferentes órgãos do 
estado, o despejo foi comunicado em ofício datado de 6 de agosto de 2014. Para alertar os 
moradores, a estratégia utilizada pela PM se assemelhou a ações que se passam em 
território de guerra: panfletos orientando os ocupantes a deixarem o terreno foram 
lançados por hilicópteros oficiais que sobrevoavam as ocupações da Izidora. Política de 
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medo e de descaso com os moradores, que vivenciavam contexto de terror e ameça de 
perda das casas. A partir daí, diferentes estratégias foram acionadas, dentre elas a 
apresentação de uma proposta de acordo por parte da rede de resistência da Izidora em 
reunião coordenada pelo ministério público em 11 de agosto e, três dias depois, novo 
encontro e nova proposta, agora articulada com os proprietários da área relativa à Granja 
Werneck.  

Nesse interím, como resultado de mobilização jurídica do ministério público de direitos 
humanos e da rede de advogacia popular Margarida Alves, no dia 11 de agosto, o juiz 
Marcos Pádua da Vara da Infância e Joventude acolheu pedido formulado em ação civil 
pública e suspendeu a ordem liminar de despejo proferida em julho de 2013 pela juiza Luzia 
Divina, da Vara da Fazenda. Contudo, passados exatos dois dias, numa resposta 
representativa da correlação entre eficiência do sistema de justiça e a defesa da propriedade 
privada, essa decisão foi cassada pela Desembargadora Selma Marques, do TJ-MG.   

No mesmo dia em que a decisão de suspensão de despejo foi cassada, a rede de resistência 
criou a página oficial #ResisteIzidora, no canal do facebook. Desde então, a repercussão da 
causa tem ganhado novas e amplas dimensões, enredando diversos espaços e agentes, 
como mostram, nesse período, a reunião aberta da #ResisteIzidora na Faculdade de Direito 
da UFMG, em 28 de agosto, com dezenas de presentes e a declaração de apoio à Izidora 
durante diversas apresentações artísticas na Vira Cultural na cidade, em 31 de agosto – 
todas essas ações compartilhadas na fanpage.  

A ação-direta em rede que mais repercussão causou na página da #ResisteIzidora neste 
período foi a ocupação de agência da Caixa Econômica Federal (CEF), em 22 de agosto. O ato 
denunciava, dentre outras questões, as irregularidades do contrato de construção de 
empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) na Izidora. Como destaca 
trecho da nota pública divulagda pela página, “o mesmo banco que financia a construção de 
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habitação de interesse social com recursos públicos federais, é o que exige a destruição de 
casas auto-construídas com o trabalho e o suor de famílias pobres, excluídas de qualquer 
possibilidade de aquisição de uma moradia digna por outros meios.”  

Essa ação repercutiu na pauta das mídias tradicionais que vinham cobrindo o tema do 
conflito da Izidora em tons claramente criminalizadores das ocupações. A ocupação da CEF 
chamou atenção para questões estruturais e mais amplas envolvendo a luta da Izidora: as 
contradições do PMCMV, os interesses coorporativos por detrás das políticas públicas e os 
diferentes modos de vida das ocupações que não cabem nos metros quadrados do 
Programa. A partir daí, ainda, o conflito alçou, mais claramente, todas as escalas federativas, 
envolvendo decididamente o governo federal –  “a Presidenta Dilma precisa ouvir as 
ocupações do Isidoro” (nota pública de 25/08) e “Luta das ocupações aponta para a abertura 
de um canal de negociação com a CEF e a Secretaria Geral da Presidência da República” 
(nota pública de 28/08).  

2.2 Com luta, com garra, aulão público sobre a Operação Urbana do Isidoro e marcha das 
ocupações à sede do governo estadual [2015] 

A casa sai na marra. Entre junho e julho de 2015, há um momento de pico na rede 
#ResisteIzidora, associando o perigo iminente de despejo à alta mobilização nas mídias 
sociais. Com a retomada do contexto de ameaça de desocupação forçada após divulgação de 
um comunicado da PM, novos encontros potentes de ações de rede e rua aconteceram. A 
fanpage praticamente dobrou seu número de seguidores no período relativo à campanha de 
denúncia da Operação Urbana do Isidoro. Essa campanha teve como base “aulão público” 
organizado pelo Indisciplinar-UFMG, membro da rede de resistência da Izidora, realizado em 
25 de junho, no auditório principal da EAD-UFMG. O objetivo principal do “aulão” era 
denunciar o instrumento urbanístico negocial por trás do empreendimento habitacional do 
MCMV na Izidora e, por meio da divulgação de suas irregularidades, lançar mais elementos 
para luta contra o despejo. Essa ação de rua, cuja repercussão local alcançou jornais da 
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grande mídia e emissoras de rádio e TV tradicionais, foi também uma forte ação de rede, 
contando com a transmissão online do evento, a disponibilização de sua gravação e dos 
materiais apresentados no blog do Grupo e na fanpage da Izidora, viralizando a associação, 
até então opaca, entre planejamento urbano e remoção forçada.  

Poucos dias depois, em 29 de junho, o STJ decidiu pela suspensão do despejo, na ocasião do 
julgamento de um recurso ordinário em mandado de segurança contra ato do governador 
do estado e do comandante da PM, que autorizavam a medida repressiva. Esse ato 
jurisdicional de misericórdia não se explica apenas pelas razões jurídicas da causa 
processual. Forte mobilização da rede de resistência Izidora construiu potente estratégia de 
conexão entre ações de rua e rede. A partir do nó formado pela rede de apoiadores do 
Coletivo Margarida Alves de Advocacia Popular, a rede foi amplamente mobilizada e os 
apoiadores, em diversos locais do Brasil, foram determinantes para que uma atitude 
imediata fosse tomada para conter a ação da PM. Ativistas locais, membros do ministério 
público e defensoria pública estadual e federal, estudantes universitários, coletivos de mídia 
popular, funcionários públicos do alto escalão do poder executivo e judiciário foram 
acionados pelos dispositivos da rede de forma a construir um cenário viável para que as 
estratégias articuladas pela resistência se efetivasse. E que estratégias foram essas?  

Em 19 de junho, frente à iminência do despejo e movidos pelo sentimento de insegurança, 
os moradores das três ocupações realizaram marcha pacífica contra o desalojamento 
forçado, na Linha Verde em Belo Horizonte, em direção à Cidade Administrativa do Estado. A 
ação foi duramente reprimida pela polícia militar, evidenciando o despreparo da instituição 
para lidar com a remoção de milhares famílias em um território de dimensões quilométricas.  

Atentos às repercussões jurídicas da ação policial violenta, diversos atores em rede, como 
advogados, comunicadores sociais, psicólogos, etc, realizaram mutirão nas ocupações da 
Izidora nos dias 20 e 21 de julho para colheita e filmagem de depoimentos dos moradores 
atingidos. Ainda no dia 21, o Coletivo Margarida Alves, a partir desse material, produziu um 
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dossiê de denúncia das violações cometidas pela polícia contra os moradores da Izidora, 
documento este apresentado em reuniões e audiências com o Poder Público e entregue a 
diferentes instituições nacionais e internacionais, como o Conselho Nacional de Direitos 
Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o próprio STJ. Informado da 
atuação violenta da PM, o Ministro Og Fernandes, da 2ª Turma do Superior Tribunal, 
concedeu medida liminar para suspender qualquer ação tendente ao desalojamento dos 
moradores.  

No final de junho, portanto, período em que a movimentação da fanpage atinge seu 
máximo, ocorre a paralisação do despejo por medida jurisdicional advinda das cortes 
superiores. Logo após, já no começo de julho, a página volta a seu ritmo normal de 
frequência. Embora a processualidade da rede não seja o espelho dos movimentos da rua, os 
procedimentos e as estratégias construídas pela resistência coletiva, determinantes para 
vitória parcial da luta, só se explicam por meio das conexões tecnopolíticas.  

Nesses dois casos exemplificados, o aulão público e a mobilização para denúncia da violência 
policial, interligados no tempo e no espaço, a rua foi feita rede, e a rede criou rua. As 
dimensões tecnopolíticas da #ResisteIzidora indicam que a combinação estratégica de ações 
em múltiplos espaços e tempos, que só são possíveis quando dispositivos digitais se 
associam à astúcia analógica das pessoas envolvidas, criam corpos, uma força política não 
personificada, e constroem territórios; a Izidora permanece viva.  

2.3 Chega de golpes, marcha das ocupações à sede do TJ-MG e visita do ex-presidente Lula 
às ocupações da Izidora [2016] 

No povo brasileiro. O ano de 2016 foi marcado, sobretudo, pelo contexto do golpe jurídico-
parlamentar no Brasil. As medidas de austeridade levadas a cabo em alta velocidade pelo 
governo ilegítimo, impactaram sobremaneira as políticas de desenvolvimento econômico e 
social, como o Programa Minha Casa Minha Vida, ferindo de morte seu direcionamento às 
famílias de baixa renda. Há, ainda, a reconfiguração dos investimentos no entorno da 
Izidora, sendo que alguns projetos urbanísticos na região não se confirmaram e, ademais, o 
governo do estado apresentou notícia aventando a venda da Cidade Administrativa – sede 
do governo estadual próxima às ocupações da Izidora. O cenário era de incerteza política e 
corte de gastos que afetam diretamente os direitos sociais, como o direito à moradia.  

No que diz respeito às eleições municipais, sai Márcio Lacerda (PSB) e entra Alexandre Kalil 
(PHS) no cargo de Prefeito. Em campanha eleitoral, Kalil teve como mote, dentre outros, o 
slogan “a Izidora tem que funcionar”, visitando as ocupações antes e depois de eleito, 
entoando a promessa de regularização fundiária. No contexto da crise política e de 
resistência ao governo ilegítimo, apoiar a luta das ocupações urbanas serviu como 
plataforma para firmar posição ao lado dos que mais precisam. Não só Kalil soube aproveitar 
esse contexto, como também o ex-presidente Lula que, em 29 de novembro, realizou visita à 
Izidora, posicionando-se em sua defesa. A ida de Lula, organizada e acompanhada pelos 
movimentos de resistência urbana da Izidora, seguida de nota pública compartilhada nas 
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redes sociais, teve forte impacto nas mídias coorporativas e serviu, também, para divulgar 
ainda mais a luta das ocupações.  

Todo esse caldo político, econômico e social fermentou no sentido de retomar as 
negociações do conflito da Izidora, reabrindo-se a Mesa, antes suspensa, em 18 de outubro. 
Antes, contudo, houve forte atuação e pressão social da #ResisteIzidora diante da revogação 
judicial da decisão que suspendia o despejo das ocupações. Mobilizando ações de rua e de 
rede no período, a rede de resistência trouxe o conflito de moradia novamente à cena das 
mídias coorporativas, induzindo manchetes como “Por uma cidade em todos existam”, do 
jornal O Tempo, publicada em 01 de outubro.  

O órgão de cúpula do TJ-MG julgou, em 28 de setembro, o mandado de segurança, cuja 
decisão em junho de 2015, no STJ, suspendeu o despejo das 3 ocupações. O acórdão do 
Superior Tribunal, ato premiado pelo CNJ pelo respeito aos direitos humanos, foi prolatado 
pelo Ministro Og Fernandes e, de forma progressista, reconheceu a relação entre os efeitos 
territoriais da decisão e a garantia dos direitos dos ocupantes. Dessa forma, referida decisão 
incorporou a experiência daqueles que iriam sofrer suas consequências e entendeu que a 
indeterminação do modus operandi a ser adotado para a execução de despejo faz prova pré-
constituída do direito de exigir as garantias fundamentais aos moradores da área de conflito 
(Franzoni, 2015).  

Com o lema, “nenhum direito a menos, nenhum despejo a mais”, a #ResisteIzidora 
mobilizou ação-direta em rede, combinando grande marcha das ocupações à sede do TJ-MG, 
com denúncia, por meio de nota pública, de diversas irregularidades atinentes ao conflito, 
defendendo que morar dignamente é um direito humano. No texto da nota divulgada no dia 
do julgamento, a #ResisteIzidora, em conjunto com Ocupação Guarani Kaiowá (Contagem), 
Ocupação Tomás Balduíno (de Ribeirão das Neves) e das comunidades despejadas sem 
alternativa de moradia digna, Ocupações Maria Guerreira, Maria Vitoria, Maria Bonita e 
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Temer Jamais (de Belo Horizonte), denunciavam, dentre outros pontos: (i) o histórico de 
atuação truculenta da PM; (ii) as irregularidades na situação fundiária dos terrenos 
coincidentes ao projeto habitacional Granja Werneck e as suspeitas de grilagem de terras na 
área da Izidora; (iii) as ilegalidades da Operação Urbana do Isidoro; (iv) a ausência de 
recursos para o MCMV e o corte nos subsídios às famílias de baixa renda e (v) a pendência 
de julgamento de ação civil pública proposta pelo ministério público, enfrentando diversas 
irregularidades atinentes ao contexto da Izidora.  

As principais demandas dessa ação-direta em rede, articulada de forma colaborativa pela 
#ResisteIzidora, dirigiam-se às agendas de (i) paralização dos despejos forçados de famílias 
sem teto e de suas graves violações de direitos humanos; (ii) abertura de espaços para 
negociação prévia e pacífica dos conflitos fundiários; (iii) rechaço à criminalização das 
ocupações de moradia e ao tratamento da luta como caso de polícia e a (iv) realização de 
cadastramento prévio e idôneo das famílias da Izidora. A rede de resistência defendia, ainda, 
a urbanização das ocupações da Izidora e a instalação de redes de água, energia e 
saneamento como caminho mais racional, justo e sensato para esse grave conflito. 

O órgão especial do TJ decidiu, contudo, que a PM tem condições de realizar a desocupação 
forçada das comunidades da Izidora, mesmo diante das precárias e insuficientes condições 
apresentadas pelo estado de Minas Gerais. Entretanto, esse julgamento foi revisto por nova 
decisão do STJ, também proferida pelo Ministro Og Fernandes, em abril de 2017, 
suspendendo a ordem de cumprimento de despejo. Esse ato jurisdicional, até a presente 
data, permanece vigente.  

Nos primeiros meses de 2017, o estado apresentou termo de acordo que previa a 
regularização fundiária integral das ocupações Rosa Leão e Esperança e de parte da 
ocupação Vitória. A #ResisteIzidora, por sua vez, elaborou sua complementação à proposta 
e, ainda, o município de Belo Horizonte, no mês de abril, desistiu de ações de reintegração 
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de posse em área contígua à Izidora e em trecho correspondente a uma pequena parcela da 
Rosa Leão, impactando positivamente a luta das ocupações (FRANZONI e FARIA, 2017). Sem 
recurso para implementação integral do projeto de MCMV na região, com a retração de 
investimentos no entorno da Izidora e o consequente impacto de mercado na Operação 
Urbana prevista, está montando o cenário que complementa a justificativa para os 
encaminhamentos dados às tratativas de acordo para o conflito.  

Contudo, como esta narrativa busca evidenciar, são as potências das ações-direta em rede e 
a vitalidade da luta da Izidora que movem o conflito na sua direção comprometida com os 
direitos dos moradores de ocupação e a busca por soluções mediadas. Ao travar uma 
batalha que conecta a agenda situada do conflito da Izidora, com questões mais amplas, a 
rede de resistência promove uma luta constituinte e é parte da formulação de precedentes 
fundamentais para promoção do direito à cidade, como a institucionalização da Mesa de 
Diálogo e Negociação no executivo estadual, a jurisprudência progressista do STJ quanto à 
segurança da posse e as garantias prévias aos atos de desocupação forçada e o compromisso 
político da prefeitura de regularização fundiária das ocupações, mesmo pendente ações de 
reintegração de posse.   

3. Mexeu com uma, aprendizados e potências da resistência 

Mexeu com todas. As ferramentas de luta da rede de resistência da Izidora, em especial o 
que denominamos de ação-direta em rede, são elementos-chave para compreender as 
dimensões constituintes em jogo no conflito. As pautas trazidas são capazes de convocar 
diversos outros movimentos e disputas na cidade, colocando em evidência questões 
invisibilizadas pelos poderes públicos e buscando construir uma agenda de luta comum. 
Dentre as questões que mais ecoaram, estão: (i) a política habitacional levada a cabo pelo 
município não dialoga com o déficit habitacional da RMBH e as ocupações de moradia tem 
feito esse trabalho; (ii) há necessidade de constituição de canais estáveis de participação 
popular e dos afetados pelas decisões públicas, em respeito à gestão democrática da cidade; 
(iii) as políticas e diretrizes nacionais relativas à negociação de conflitos têm que encontrar 
coro na institucionalidade estadual e municipal; (iv) as ocupações urbanas de moradia não 
são problema de polícia e (v) o compromisso dos poderes públicos com proprietários de 
terra e empresários do setor construtivo segue a lógica da cidade-empresa, desrespeita as 
normas urbanísticas e viola os direitos humanos. 

Ao compor diversas táticas e estratégias, mobilizando instrumentos, finalidades e fontes 
plurais para luta por direitos, a resistência da Izidora traz a dimensão da espacialidade 
urbana (os diferentes modos de vida, a multiplicidade de usos aplicados ao território, a 
dimensão reprodutiva do trabalho das moradoras de ocupação, dentre outros), para a linha 
de frente do conflito jurídico-proprietário, de forma iniludível. Ainda, essa resistência 
articula pautas variadas do direito à cidade que se somam e se sobrepõe a sua agenda 
situada e imediata de defesa e permanência das ocupações no território, confirmando uma 
luta que é colaborativa e em rede. Dessa forma, a #ResisteIzidora cruza luta por direitos e 
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produção do espaço – dimensões materialmente indistinguíveis – numa prática política 
potencialmente criadora. 
 
Os conflitos que se travam no e pelo espaço urbano capazes de agenciar diferentes temas 
em tempos e urgências variados, como o faz a luta da Izidora, alteram a forma tradicional de 
se fazer e visibilizar a luta por direitos na cidade. As ferramentas de resistência, como as 
ações-direta em rede, ao envolverem e subverterem espaços e direitos em tempos e 
dinâmicas criativas e constituintes, têm a potência de renegociar a posição dos agentes no 
conflito e influenciar seu ritmo e resultados. Esse fenômeno decorre da tendência à abertura 
e do caráter processual dos espaços, tempos e instrumentos mobilizados pela luta, que 
desafiam a lógica privatista de experiência do urbano, celebrando e constituindo outros usos 
não mercantis na e para cidade.  
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