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RESUMO  

Buscou-se contextualizar a disputa na produção do espaço no na região central de São Paulo 
com enfoque nos movimentos de moradia ali atuantes desde a década de 1990 sobretudo 
em oposição aos interesses do mercado imobiliário muitas vezes aliado ao Estado. Em meio 
a esse conflito, vemos surgir espaços constituídos por movimentos de sem-teto que ocupam 
imóveis abandonados e, além de redefinir uma função social para estes lugares ociosos, 
geram uma rica organização social na convivência, em que as mulheres possuem papel de 
extrema importância. O envolvimento com os movimentos de moradia possibilita ainda um 
processo de formação política e cultural para os participantes que se desdobra nos caminhos 
futuros dessa luta. 
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Espaços de (r)existiência: as mulheres na luta por moradia no centro 
de São Paulo 

 

Disputas centrais 

O sonho da casa própria, no senso comum, tem uma carga simbólica muito forte que se 
refere à segurança, ao acolhimento no mundo, um espaço subjetivo, um desejo de en- 
raizamento, que dizem respeito ao seu valor de uso. Porém, nas falas de pessoas "sem-teto" 
fica claro outro aspecto que é a casa própria como valor agregado ao trabalhador, que assim 
pode trabalhar e sobreviver sem ter que gastar seu baixíssimo salário no aluguel. A “crise 
econômica” constante e o desemprego estrutural que atingem incisivamente o Brasil e os 
países periféricos geram uma situação em que uma enorme população não pode arcar com 
o custo habitacional. Por esta perspectiva, a conquista de moradias sem que se altere este 
quadro não resolve a questão. Todavia, quando analisamos os embates em torno das 
políticas habitacionais, sabe-se que além da exploração dos trabalhadores que se contorcem 
para morar na cidade, a habitação social não está fora da lógica imobiliária do lucro. Desta 
forma, a principal dificuldade na produção de moradias adequadas para famílias com renda 
de 0 a 3 salários mínimos esbarra com a falta de interesse e vontade política do Estado de 
fazer frente ao mercado, de modo que muitas vezes seus agentes se confundem. Mes- mo 
com o subsídio do Programa Minha Casa Minha Vida, pouquíssimo tem sido destinado a 
essa camada, sob a justi- ficativa de que não se pode competir lucrativamente. Como aponta 
Maricato (2011), trata-se de um dos impasses da política urbana no Brasil. 

Não podemos perder de vista que os movimentos sem-teto e sem-terra são uma resposta 
ao problema da habitação no Brasil, que, por sua vez, está ligado ao problema da 
desigualdade social e da concentração de renda. “Prova disso é que nos últimos dez anos, 
apesar do crescimento econômico médio de 3,6% ao ano (IBGE, 2000- 2010), a população 
nas favelas cresceu 75%, enquanto a população brasileira apenas 12,3% (IBGE, 2010).” 
(FERRO, UEMURA & KOHARA, 2012: 4).      

Do mesmo modo, o desequilíbrio nas relações de gênero segue problemático, já que são as 
mulheres as mais afetadas pelo problema. Além desta questão, cabe lembrar que o con- 
ceito de moradia digna não se reduz a um espaço cercado por paredes e coberto por um 
teto, mas que implica na localização onde se situa, para que haja possibilidades de trabalho, 
saúde, educação e cultura, bem como na segurança da posse, com a documentação do 
imóvel como garantia legal.      

Além de cerca de 8% da população brasileira viver em domicílios inadequados1, há um 

                                                 
1 “Em 2007, conforme dados do IBGE e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), no Brasil havia 
mais de 15 milhões de domicílios inadequados, sendo 10,5 milhões por carência de infraestrutura, 1,8 milhão 
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déficit quantificado em mais de 6 milhões de moradias, sendo que a maioria destas famílias 
possuem renda até três salários mínimos. Enquanto isso, o Censo IBGE 2010 quantifica 6,07 
milhões de domicílios vazios (FERRO, UEMURA & KOHARA, 2012). No Estado de São Paulo, 
são 1,12 milhão de domicílios vagos (IBGE). E, de acordo com o Censo 2010, são 1,127 
milhão de famílias paulistas que não têm lugar para morar ou que vivem de forma precária. 
Contudo, na sociedade brasileira, observamos a valorização da propriedade como direito e 
lei soberana nos infinitos episódios de nossa história, o que nos distancia de uma simples 
resolução matemática da questão.    

Ao longo das décadas de 1980 e 1990, ocorre uma significativa evasão populacional e queda 
da atividade econômica na região central de São Paulo. Segundo Amaral, enquanto a 
população urbana crescia 22,52% no município, no Centro declinava em 30,35%; já nos 
bairros periféricos, a população aumentava significativamente, como na Cidade Tiradentes, 
onde a população cresceu em 2114,98%, Parelheiros, 2231,21%, e Anhangüera, 619,66% 
(AMARAL, 2002: 86).     

No final dos 1990, movimentos de moradores de cortiços especialmente começaram a 
ocupar edifícios abandonados na região central, após o deslocamento do centro financeiro, 
que deixou o centro histórico com vazios ociosos. A disputa por moradia popular no centro 
da cidade ganhou uma dimensão mais combativa do que nos bairros periféricos uma vez 
que se deparou, de modo dramático, com as forças da especulação imobiliária.  

Miagusko (2012) aponta a greve dos petroleiros em 1995 como marco deste novo contexto. 
Primeiro conflito do movimento sindical com o governo de FHC devido ao desrespeito de um 
acordo para o aumento de salários firmado no ano anterior com o presidente então Itamar 
Franco. Um dos significados apontados pelo autor é que “sua derrota abriu espaço para as 
reformas de cunho privatizante, flexibilização de direitos sociais e privatização de empresas 
estatais nos ramos das telecomunicações, da mineração, da navegação de cabotagem, da 
eletricidade, do setor financeiro, dentre outros”. Interessa-me destacar este 
desencadeamento, na medida em que situa a emergência dos recentes movimentos urbanos 
nomeados sem-teto. Como um braço urbano do Movimento dos Sem-Terra, em 1997, 
forma-se o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto.      

A assimilação da nomeação sem-teto já aponta a década como de retração das políticas 
públicas, perda de direitos ou sua flexibilização, adoção de parâmetros do mercado como 
medida, privatização etc. O contexto de aparecimento desses movimentos é o final dos 
anos 1990, marcado pelo encolhimento da cena pública, em que ação dos movimentos 
sociais passa a ser questionada, nos termos de sua legitimidade e legalidade. / A forma 
mais visível de aparecimento político desses movimentos de sem-teto foi a ocupação. A 
própria nomeação é um litígio constitutivo: a terminologia ‘ocupação’ é parte de uma 
disputa simbólica desses movimentos pela nomeação da ação, em contraposição ao 
termo ‘invasão’, confrontando os limites da propriedade privada e dos espaços em que a 

                                                                                                                                                         
por inadequação fundiária, 1,5 milhão por adensamento excessivo, 929 mil por falta de banheiro e 545 mil por 
cobertura inadequada.” FERRO, UEMURA & KOHARA, 2012.  
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política aparece. (MIAGUSKO, 2012: 85-86)      

Desta forma, o movimento já nasce sob suspeita, criminalizado pelo poder público. Na 
definição gramatical do dicionário para a palavra invasão, ação tida como violenta, há um 
item classificado como “regionalismo” que a define assim: “(Regionalismo: Brasil) terreno, 
área ilegalmente ocupada por moradias populares” (HOUAISS). Já em relação ao termo 
ocupação, entende-se tratar-se de apropriação sem violência, preencher ou ocupar espaço 
vazio. A partir da implementação do Estatuto das Cidades (2001), passa a valer a Função 
Social da Propriedade, atrelada ao Plano Diretor de cada município. Assim começa a disputa 
jurídica entre o direito individual de propriedade e o direito social à moradia. 

Diversas ocupações de imóveis ociosos são realizadas a partir de então, e o foco desta 
atuação dos movimentos recai sobre o Centro em São Paulo. Miagusko (2012) questiona as 
razões desse deslocamento discursivo e geográfico dos movimentos de moradia que já se 
organizavam nas periferias por melhores condições de vida para os movimentos de sem-teto 
do Centro. Associa a visibilidade da Região Central na última década ao interesse dos 
poderes públicos investindo em intervenções urbanas, ao enfoque da mídia sobre o Centro 
como o lugar onde emergem os problemas sociais, ao aumento das pesquisas sobre a re- 
gião. Da mesma forma, os movimentos sociais publicizam sua atuação nesse lugar, 
ocupando edifícios para morar ou como estratégia de pressão política. Ele recorre a Foucault 
para destacar as relações de saber-poder que se apropriam do Centro, citando que este 
autor “se refere a uma ‘vontade de saber’ ao assinalar essa operação do conhecimento em 
esquadrinhar, observar, classificar e mensurar determinado objeto, criando um campo 
autônomo à própria experiência” (MIAGUSKO, 2012: 175n). 

O deslocamento do interesse pelo Centro de São Paulo por parte de diversos setores, e 
também a atenção dada pelos movimentos sociais, constituem um campo de conflitos pela 
determinação das transformações iminentes na região. Existem muitos planos para esta 
área e essas possibilidades ainda estão em aberto. Por um lado, há um projeto higienizante 
e gentrificador, quase como um mito, que possibilitaria a transformação de uma área onde 
já se acumula muito investimento em uma região rica, segura, limpa, “civilizada”. Sem os 
problemas sociais que hoje despontam ali. E, por outro, um desejo de uma cidade que 
acolha sua própria população, que acolha seus habitantes por muito tempo ignorados, que 
possa reconhecer a pobreza que também lhe é constituinte e saiba lidar com esta questão, 
aproveitando uma área rica em empregos, servida de transporte, equipamentos culturais, 
educacionais e de saúde públicos, para que aquelas pessoas historicamente menos 
beneficiadas por esses investimentos todos e que menos tive- ram acesso a essa cidade 
agora tenham. 

A disputa para que haja moradia popular naquela região se torna aguda devido ao suposto 
potencial de lucratividade nos empreendimentos imaginados para o local, bem como pela 
ineficiência do governo, que é incapaz somente por falta de vontade e interesse político de 
enfrentar os interesses do mercado e construir habitação para as pessoas que não podem 
pagar os preços de compra ou aluguel de imóveis no mercado formal hoje. Diversas vezes as 
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autoridades públicas deixam escapar frases que, sem eufemismo, refletem uma postura 
extremamente reacionária em relação à população empobrecida. Muitos casos já foram 
relatados de moradores em desapropriações que receberem como indenização um valor 
para pagar uma passagem de volta ao seu local de origem. Essas pessoas, no entanto, 
também constroem, limpam e fazem funcionar a cidade. 

Kara-José (2010) demonstra que, ao contrário do que se imaginava, apesar do esvaziamento 
populacional do Centro da década de 1980 para 2000, os empregos aumentaram. Como 
mostra também a pesquisa RAIS, enquanto em São Paulo existem 16 empregos/hectare, no 
Centro a relação é 137 empregos/hectare (RAIS, 2000, apud MIAGUSKO, 2012: 177).  

De início, Antonia, coordenadora da Ocupação São João2, comentou que as pessoas do grupo 
de base de São Mateus não gostavam muito da ideia de se mudarem para o Centro, muitas 
vezes por não conhecerem muito bem e desejarem estar próximas dos familiares ou dos 
vizinhos com quem já tinham alguma relação. Segundo ela, muitos já compareciam em 
protestos organizados pelo movimento ou mesmo em outra ocupações para dar suporte nos 
primeiros dias, mas não ficavam morando depois. Então, os militantes chamaram a atenção 
dos participantes do grupo para a qualidade de vida na região central, ou seja, apontaram 
para a existência de transporte e empregos, em primeiro lugar.    

Segundo diversos relatos, quase todos os moradores da Ocupação São João3 logo puderam 
arrumar emprego a uma distância que podiam caminhar. Isso poupa tempo de locomoção e 
custo do transporte que geralmente são onerados do bolso do próprio trabalhador. Algumas 
moradoras comentaram que facilitou muito poder ter um emprego próximo e tempo de 
deixar e buscar os filhos na escola, estar mais presente. 

As crianças também passaram por um processo de adaptação às escolas mais qualificadas 
que se encontram no Centro. Além de poderem freqüentar museus e centros culturais, in- 
clusive com as escolas, que tendem a promover mais passeios pela facilidade de acesso. E o 
atendimento de saúde também é notadamente melhor. Uma moradora comentou que para 
agendar consultas para as filhas em São Mateus era necessário esperar entre dois e três 
meses, enquanto no Centro seria atendida em menos de uma semana. Para Antonia, a 
experiência foi o melhor modo de esclarecer as vantagens de morar ali. "Depois que as 
pessoas passaram a viver na Região Central, perceberam uma mudança qualitativa em suas 
vidas e não querem mais sair dali" (Antonia, 12/05/2012). 

Com a eleição de Marta Suplicy, em 2001, a prefeitura solicitou pesquisas e elaborou 
programas para promover habitação de interesse social no Centro. No mesmo ano, já havia 

                                                 
2 O edifício situado à Av. São João, 588, abandonado a cerca de 20 anos, segundo Antonia, foi ocupado na 
madrugada de 03/10/2010 pelo Movimento dos Sem-Teto pela Reforma Urbana (MSTRU), durante a ocupação 
simultânea de outros imóveis ociosos organizada pela FLM.  
3Daqui em diante usaremos a sigla OSJ para tratar do edifício ocupado à Avenida São João, no588.  
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sido feito um estudo pela arquiteta Alejandra M. Devecchi para o Programa Ação Centro4
 em 

que identificava 23 edifícios para serem reabilitados para fins habitacionais (GONÇALVES et 
al., 2009: 12). 

Em outra pesquisa desenvolvida em 2008 a respeito da tributação imobiliária e a vacância 
dos imóveis no centro (SILVA, 2009), os pesquisadores identificaram 158 imóveis sub-
utilizados na Região Central, dos quais 68 estão completamente vazios. Os critérios para a 
escolha são esclarecidos nas pesquisas, mas essa diferença nos leva a crer que podem haver 
ainda mais imóveis passíveis de reforma para tornarem-se habitação. Um critério a ser 
verificado por exemplo é em relação às dívidas dos proprietários, poderia ser o filtro inicial 
para que a prefeitura declarasse abandono do imóvel, que configura um processo menos 
custoso que o da desapropriação pois não há necessidade de pagar pela propriedade. Resta 
somente haver o interesse e a atitude política de fazê-lo. O depoimento de uma moradora 
da Ocupação ilustra e reafirma a tensão da disputa: 

Eu preferia que eles reformassem aqui no centro. Eu ando por aí eu vejo muitos prédios 
[vazios]. Tanta gente na rua precisando de moradia e eles tratam a gente que nem um 
lixo. Olha o que eles fizeram com aquele pessoal [moradores da ocupação da Av. Ipiranga 
que foram despejados e ficaram acampados na Av. São João] e olha o prédio lá fechado. 
Quer dizer, o ser humano, que construiu todo esse império aonde a gente habita, são 
tratados que nem lixo. Porque jogaram, tiraram as famílias dali onde as crianças já 
estavam estavam escola, onde as crianças poderiam passar por uma consulta mais rápido. 
[...] A gente quer andar pra frente. Não voltar pra trás. Então eles tiraram o pessoal dali, 
de onde já estava estruturado, pra jogar na rua e já fez um mês e até hoje ainda não 
atenderam e está lá o pessoal sem moradia, tomando chuva, perdendo tudo, mas mesmo 
assim não desistiram. E é muito triste a gente ver essa situação sabendo que estamos 
num pais tão rico, com tanto dinheiro, tanta moradia dispo- nível e as pessoas assim na 
rua. É muito triste isso, mas vai fazer o quê? Não pode desistir, tem que lutar. (Lucimeire, 
entrevista concedida à autora em 27/9/2012)  

Um levantamento feito em 2009 pela FUPAM, fundação de pesquisa ligada à FAUUSP, para a 
COHAB selecionou 53 edifícios aptos para serem reformados para virar moradia entre os 
inúmeros imóveis vacantes do centro. De cerca de 200 imóveis, alguns eram garagens, 
outros não eram propícios para serem habitados (GONÇALVES et al., 2009). O Hotel Colum- 
bia Palace (Ocupação São João), juntamente a outros edifícios da Av. São João, aparece 
como um dos indicados para habitação. As plantas mais antigas arquivadas pela Prefeitura 
datam de 1927 (imagem), mas a data da construção propriamente marcada no relatório é 

                                                 
4Este programa municipal de reabilitação da área central da cidade antes era chamado Procentro 
anteriormente e durante a gestão de Suplicy passou a ser denominado Programa Ação Centro, contendo 
modificações em sua for- mulação. Em 2004, consolidou-se um convênio com o BID, que já havia sido solicitado 
desde 1997. A partir da gestão de Serra, no ano seguinte, volta a se chamar Procentro. Como aponta Kara- José 
(2010), o Programa de Requalificação Urbana e Cultural do Centro de São Paulo – Procentro – teve início em 
1993, coordenado pela Secretaria de Habitação e Desensolvimento Urbano, em parte por pressão da 
Associação Viva o Centro, organização de agentes diversas instituições do setor privado, como bancos 
internacionais e nacionais, entre outros, contando com muitos proprietários de imóveis no Centro. 
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de 1946, desenvolvido pelo famoso escritório F. P. Ramos de Azevedo & Cia, Engenheiros-
Architectos. Constitui-se como patrimônio histórico, cultural e arquitetônico da cidade. Seu 
processo de tombamento pelo Compresp e Condephaat, instâncias municipal e estadual 
respectivamente, no entanto, caracteriza sua importância apenas pela área onde situa-se 
pois faz parte da área envoltória do Theatro Municipal (projetado e construído pelo mesmo 
escritório) e do Anhangabaú. 

Apenas um destes prédios levantados pela pesquisa foi reformado de fato. O imóvel foi 
viabilizado através de recursos do PEPH (Programa Especial de Habitação Popular), 
repassados pela Caixa Econômica Federal, e atende à demanda específica de idosos 
aposentados. Segundo o secretário da Habitação Ricardo Pereira Leite, a intenção é de 
construir entre cerca de 3.000 unidades habitacionais no total. 

Apesar das atuais propostas de gerar habitação no centro, é importante relembrar o papel 
dos movimentos sociais na luta para promover esta ideia desde as primeiras ocupações na 
década de 1980, intensificadas em 1990 e que seguem como estratégia de luta porque 
pouco foi concretizado até então. As propostas de revitalização do Centro, muitas vezes, 
implicam na expulsão da população mais pobre, o chamado processo de gentrificação, para 
potencializar a valorização imobiliária como já mencionei. Na fala de Antonia, cujo discurso 
se alinha com o dos demais coordenadores da FLM, pode-se perceber a incorporação desse 
reconhecimento, traçando uma continuidade dessa militância: 

Foram os próprios movimentos que vieram aqui e colocaram nos três níveis de governo a 
proposta de revitalizar o Centro. A proposta de pegar esses prédios e fazer habitação. 
Todas as propostas que existem que o governo vai agora na televisão falar foi o 
movimento que chegou e deu. Não foi eles. E depois que eles apoiaram essa ideia, e eles 
concretizaram isso, agora eles querem tirar o movimento, querem excluir o movimento 
dessa condição, dessa proposta e incluir outras pessoas, outra demanda. E a gente vem 
ocupar não é porque a gente quer o que é dos outros, de forma nenhuma, nossas famílias 
do movimento elas tem consciência plena de que vão pagar, [...] o governo não vai dar 
nada. Mas infelizmente a gente tem que vir aqui dar as caras. (Antonia, entrevista 
concedida à autora em 12/05/2012) 

 

Um sarau periférico no centro      

A minha aproximação com a Ocupação São João se deu, a princípio, através de um sarau 
realizado ali. O “Sarau da Ocupa” realizava-se a cada quinze dias, de outubro de 2011 ao fim 
de 20125. Abriam-se as portas do antigo Hotel Columbia Palace para os e as poetas do 
centro e da periferia especialmente que quisessem compartilhar com os moradores uma 
roda de poesia no centro da cidade. Além dos locais, sobretudo as crianças, afluem inúmeras 

                                                 
5 Atualmente (2017) ocorre um evento similar chamado Café imaginário, organizado por algumas das pessoas 
que faziam o sarau, porém de forma um pouco diferente. 
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pessoas de todos os cantos, freqüentadores e organizadores de diversos saraus periféricos, 
afinal este tornou-se mais um dentro dessa rede. Abrem-se, portanto, espaços para 
expressão da criatividade, das emoções, das ideias, das lutas, das subjetividades dos 
participantes. Um modo de subjetivação se constitui ali, diferenciando-se das formas de 
sujeição e controle impostas pelo Estado. 

A mesa central disponibilizava livros de poesia, zines e outras publicações, quase 
majoritariamente independentes, de tal forma que as pessoas presentes podem encontrar 
algo ali mesmo que queiram declamar. Em muitas noites também estas publicações tiveram 
seu lançamento promovido na ocasião, com a presença do(a) autor(a). O cenário fica por 
conta de Nazaré, coordenadora cultural da OSJ, que cria algo novo a cada vez. A participação 
das crianças também é estimulada com o trabalho nos “sarauzinhos” que acontecem nas 
semanas intercaladas com o sarau maior. O espaço e o microfone ficam abertos a quem 
quer chegar, conhecer, trocar. 

Este evento proporciona um intercâmbio cultural na cidade e ao mesmo tempo acolhe 
reflexões sobre os processos e conflitos urbanos. Por se constituir como um espaço de 
resistência, as falas permeiam as tensões que atravessam o local, mas o clima é festivo e 
subverte qualquer mal estar, ajudando a tecer uma rede de apoio e solidariedade à 
ocupação. De certa forma, é um aspecto de sua inserção na cidade como espaço cultural e 
de luta política cotidiana. São traçadas pontes entre o público e o privado, entre o político e 
o subjetivo. Pode-se pensar em novas configurações do político, isto é, em novos modos de 
ação política que incluem a ironia, o humor e a alegria, contra formas tradicionais em que 
política era sinônimo de seriedade e ressentimento. Na medida em que se configura como 
um espaço público de cultura no interior de um edifício habitado, mescla os limites do 
privado e do público. Durante os outros dias, o espaço fica mais reservado. Há sempre al- 
guém na portaria, mas funciona mais como um prédio residencial, quem tem a chave entra, 
quem não é morador deve se identificar. 

Assim conheci aquele espaço e o projeto cultural atuante no edifício ocupado. Além do 
sarau, esse grupo, que se formou por algumas pessoas que moram ali e outras que não, 
organizava diversas atividades diariamente, especialmente focadas nas crianças. Em 2012 o 
projeto ganhou incentivo pelo Programa VAI – programa de Valorização de Iniciativas 
Culturais da Prefeitura Municipal de São Paulo – para seguir realizando as atividades: 
cineclube, oficinas de estêncil e fotografia, saraus, rodas de poesia e encontros de mediação 
de leitura. O Projeto Ocupação Cultural começou em novembro de 2010, e desde então 
buscou construir uma proposta de atuação política, cultural e estética junto a prédios 
ocupados e espaços em disputa na cidade de São Paulo. Inicialmente foram desenvolvidos 
trabalhos também nos edifícios ocupados situados na Av. Prestes Maia, no 911 e na Av. 
Consolação, no 1813, mas depois seguiram somente na OSJ. Neste último caso, tratava-se 
de uma ocupação de sem-teto não organizada por movimento e esse fator foi considerado 
como dificultador para dar continuidade ao projeto, como comentou Nazaré. Atualmente 
ela segue na OSJ junto a outros e outras militantes que seguem os trabalhos. 



 

9 

Nazaré é moradora e "coordenadora cultural" da ocupação. Nascida em Belém, já morou em 
São Paulo, no Rio de Janeiro, voltou para a cidade natal e vivia até 2010 em Campo Grande 
(MS). Explicou que a mudança de estado se deu para que sua filha conseguisse vaga na 
universidade, muito concorrida em Belém. Suas duas filhas são adotivas, sobrinhas de uma 
irmã que faleceu. Outra irmã que já vivia em São Paulo, em uma ocupação na Mooca, a 
convenceu de vir e tentar a sorte no movimento dos sem-teto. Apesar de contar que foi 
recriminada pela família a princípio, hoje a sua mãe também reside na OSJ. 

Ela construiu uma programação cultural dentro da OSJ e cuida do espaço onde realizam-se 
as atividades. Relembra do primeiro evento que organizou no prédio: uma “festa de Rock”. 
Contou que apesar de ter sido criticada por moradores inicialmente, a festa serviu para 
arrecadar dinheiro para a reforma do telhado e que acabou por atrair jovens e estudantes 
interessados em ajudar o movimento de alguma forma. Muitos contribuíram, 
desenvolveram oficinas e alguns ficaram para desenvolver um programa de atividades.   

Desses que ficaram, quase todos já tiveram algum envolvimento com outros movimentos 
sociais, aparentemente buscando também uma possibilidade de atuação política não par- 
tidária nem institucionalizada. Um deles comentou que teve uma experiência com o MST 
nas atividades culturais ali desenvolvidas, outro que já fez outras ocupações independentes 
de movimentos, ligado por princípios ao movimento punk, outra que morou por um tempo 
em uma espécie de residência artística, enfim, cada um tinha sua trajetória de tentativas de 
construção de projetos que intersecionam o político e o cultural, valorizando a autonomia 
das decisões e ações, e acabaram se encontrando naquele lugar, naquele momento, com 
desejos próximos e a possibilidade de realizar um projeto para o qual se entregaram e sobre 
o qual refletem constantemente. 

Nesse contexto, constituiu-se o Projeto Ocupação Cultural com sua proposta de 
“Pracificação, 1. processo que resulta na criação de espaços públicos autônomos. 2. 
transformar em praça determinado local aberto ou fechado. 3. percepção do espaço público 
e privado como potencial de convívio e vivência comunitária. 4. apropriação afetiva de áreas 
urbanas para fins coletivos.”6 Em suma, procuraram no âmbito da OSJ, aliar uma reflexão-
ativa sobre a cidade aos propósitos habitacionais das ocupações realizadas pelo movimento 
dos sem-teto. Ampliam a dimensão da luta visando a um outro espaço que desloca a lógica 
da cidade e, ao mesmo tempo, se insere nela. 

No Sarau realizado em homenagem ao Dia das Mães, a coordenadora geral, Antonia, elogiou 
as mães da ocupação, falando sobre como as reconhecia como verdadeiras guerreiras e que 
admirava muito a força das mulheres no movimento de modo geral, tanto que ela gostaria 
de fazer seu trabalho de conclusão de curso sobre este assunto. Fiquei surpresa com a 
coincidência e decidida de que renderia uma conversa interessante ao desenvolver esta 
pesquisa a partir da arquitetura e urbanismo ali. Antonia cursava a graduação em Serviço 
Social. 

                                                 
6 Em www.projetocupacaocultural.blogspot.com.br, acessado em 02/10/2012.  
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Ela se aproximou do Movimento dos Sem-Terra Leste 1 (UMM) em 1993, quando se mudou, 
para São Mateus e conquistou sua moradia em processo de mutirão por autogestão, em 
1997. O conjunto Portal da Juta 1o de Maio foi realizado com a assessoria técnica da 
Ambiente Arquitetura, dentro da gleba da Fazenda da Juta, onde foram construídos 17 
conjuntos habitacionais7. A obra teve financiamento da CDHU. Em suas palavras, ela segue 
no movimento por moradia, mas com uma visão um pouco diferente a partir da experiência 
do mutirão. Trata-se da distinção entre duas estratégias de ação política dos movimentos de 
moradia, a partir da qual, por um lado, se agregaram alguns movimentos que seguem 
investindo na ocupação de imóveis ociosos para moradia emergencial, especialmente dado 
o empobrecimento da demanda com que trabalham8. Mas há também uma visão geral sobre 
o mutirão na chave do sacrifício e da exploração de quem já é explorado. A questão do 
tempo no mutirão é uma dimensão que torna insustentável muitas vezes a participação de 
uma família que não tem onde ficar nesse intervalo. 

Depois que as obras foram concluídas, ela se afastou daquele movimento (vinculado à União 
de Movimentos de Moradia) e envolveu-se com a Frente de Luta por Moradia (FLM). Hoje 
coordena o Movimento dos Sem-teto pela Reforma Urbana (MSTRU), que desenvolve 
trabalho com grupos de base em São Mateus e é associado à entidade mencionada. Apesar 
de não residir na OSJ, coordena a ocupação, que foi feita pelos sem-teto associados 
provenientes dessa região em sua maioria. 

A coordenação resolve os problemas internos, acompanha o processo jurídico e informa os 
moradores, coleta a contribuição mensal para manutenção do prédio e para pagar os gastos 
com a defesa, organiza as assembléias, distribui as famílias nos quartos, entre outras 
atribuições. Para que haja um projeto de cultura ali dentro, é preciso que haja consenso com 
a coordenação. Mas Antonia teve uma postura de valorização desta iniciativa. Em suas 
palavras reconhece:  

“O sarau começou com 5 pessoas, depois foi 10, depois foi 15, e hoje já é uma referência. 
[...] Como aqui eu sou uma pessoa aberta a cultura, completamente, eu acho que a 
cultura que vai levar as pessoas a um comportamento mais importante na sociedade, 
então eu invisto muito nisso, eu quero muito. Então, como eles [Projeto Ocupação 
Cultural] sabem que aqui é assim, então eles tem mais liberdade aqui também. Nas 
outras ocupações não é desse jeito. [...] Eu quero que aqui respire cultura, porque eu não 
tive essa oportunidade e não tenho até hoje. Às vezes vem crítica do movimento, você 
está deixando sair muito do controle, deixando as pessoas chegarem, dominarem, a 
gente escuta muito isso.” (Antonia, entrevista concedida à autora em 12/05/2012) 

                                                 
7 Das 4.706 unidades habitacionais construídas, 2.806 foram realizadas por mutirão e 1.900 pela contratação 
de empreiteiras pelo governo estadual (MIAGUSKO, 2012: 116).  
8 “Um traço que diferencia a ação dos sem-teto no Centro em relação ao período anterior é uma maior 
precarie- dade das condições de vida, vínculos de emprego mais instáveis, situações de habitação mais 
liminares e menor ex- periência associativa. Trata-se de uma demanda mais empobrecida que, já no ato da 
ocupação, estabelece a moradia.” (MIAGUSKO, 2012: 224).  



 

11 

Em muitas ocupações foram feitos diferentes trabalhos culturais, às vezes artísticos, com 
pessoas que se aproximam por diferentes motivos também. A avaliação das coordenações 
varia em cada caso. Antonia comentou que já ocorreram casos em que não avalia como 
positivo o intercâmbio. Como quando uma pessoa solicitou fazer um trabalho, para o qual 
eles se abriram e depois que acabou, a pessoa sumiu e eles se sentiram usados. Essas 
experi- ências são também um aprendizado para distinguir as intenções, mas não há como 
prever totalmente os impactos de cada atuação.  

Em 2012, o grupo de Rap Racionais Mcs gravou o clipe de uma música sobre o militante de 
esquerda radical Carlos Marighela na Ocupação da Rua Mauá. Trata-se de uma exposição na 
mídia privilegiada, em que há uma valorização daquela luta política. Mano Brown, a frente 
do grupo, afirmou ter feito aquelas cenas em apoio ao movimento dos sem-teto. 

Segundo Ruivo Lopes, que organiza também o programa cultural e apresenta os saraus, para 
os realizadores do Projeto Ocupação Cultural não se trata de promover o acesso à cultura, 
mas perceber qual cultura já existe ali, valorizar uma cultura com a qual as pessoas se 
identifiquem.      

a gente não nega a cultura como um todo, mas a gente valoriza o que é nossa, a gente 
reivindica o que é nosso, então a questão não era o acesso à cultura. Então não era passar 
algum filme porque as crianças tem que assistir, ou passar qualquer outro tema...[...] ter a 
liberdade de discutir o que está presenciando, isso é uma mudança de postura mesmo, é 
uma intenção nossa. Então, quando a gente vê a Dona Maria Helena, a Nazaré, a Vó, as 
crianças lendo poemas, a gente está colocando os protagonistas nos lugares deles, da 
ação que eles tão construindo, isso significa pra nós ação cultural, um conceito das 
experiências do último ano [...] Não é uma questão de acesso, atravessando a rua tem a 
Galeria Olido, tem milhares de espaços culturais aqui. A questão não é a gente levar, não 
é mostrar o que é cultura, o que é arte, isso é arte... mas e aquilo que nós temos na São 
João? A questão é que aqui é arte também, aqui é um espaço artístico, a gente tem que 
valorizar o nosso. E aprender com os nossos a enxergar os outros, se não a gente cai 
numa armadilha muito perigosa que é mostrar o que é arte e o que não é arte, arte maior 
e arte menor, a cultura maior e a cultura menor. (Ruivo, entrevista concedida a Tânia 
Helou em 24/08/2012) 

O trabalho que esse grupo desenvolveu não se restringe a oficinas pontuais, mas 
consolidou-se como um programa de atividade em que tentam encadear temas que tenham 
continuidade, como relatam. Na medida em que Nazaré comenta sobre a dificuldade de 
participação dos adultos e a grande adesão das crianças, que são as principais beneficiadas 
com a ação, percebemos também um dado de gênero. Ela identifica um grande número de 
mulheres chefes de família: 

Na hora em que estão acontecendo as coisas aqui são mais as crianças e adolescentes 
que participam, porque todo mundo trabalha aqui no prédio. Tem muito chefe de família 
aqui, que é mulher, né?! Então elas chegam cansadas, pra fazer a janta, fazer a marmita 
do dia seguinte, ajeitar as coisas das crianças. Então muitas não participam, mas ficam 
seguras porque sabem que seus filhos estão aqui embaixo. Então rola isso de chegar 
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super cansada, o dia todo na correria, chega tem que lavar louça, muitas não tem pia, daí 
tem que descer com as suas panelas, dar banho nas crianças, arrumar comida... é punk... 
pra ter uma participação intensa das pessoas... (Nazaré, entrevista concedida a Tânia 
Helou em 24/08/2012) 

           

Mulheres que (r)existem  

Em todos os saraus que estive presente, Dona Maria Helena estava também. Sempre 
declamando poesia ou lendo um trecho de algum livro. Hoje tem uma atuação organizativa 
importante na OSJ. Na mesa de jantar ao centro de seu apartamento, no Hotel Columbia 
Palace, enquanto seu filho adolescente assistia à televisão, me contou um pouco de sua 
história. Ela nasceu em uma pequena cidade de Alagoas, onde havia somente escola 
primária. Para completar os estudos após ter feito a quarta série, precisaria viajar até a 
cidade mais próxima, o que não foi possível devido aàs dificuldades financeiras da família de 
nove filhos. O pai era analfabeto e a mãe fez até a segunda série, mas ela conta que tinha 
um desejo muito forte de estudar. 

Uma tia vivia em São Paulo e trabalhava numa metalúrgica em Diadema com o marido e 
outra tia trabalhava na Avon, em Interlagos. Elas puderam mandar dinheiro para que Maria 
Helena, com 15 anos, e um outro irmão que queria trabalhar aqui também pudessem vir. Na 
década de 1980, chegou em Santo Amaro e o irmão foi para Diadema.  

Casou-se com o primeiro marido e teve sua filha mais velha. Quando a criança tinha três 
anos, eles se desentenderam e ela teve que sair daquela casa com a filha. Foi morar então 
provisoriamente com uma prima. Em São Mateus, o tio do segundo companheiro, com 
quem já não oficializou a relação, cedeu parte do terreno para o casal. Ali construíram um 
barraco. Após dois anos, ele foi embora e ela se viu sem perspectivas de melhora, habitando 
uma moradia precária a dois metros de um córrego. 

Eu sempre dependia dos maridos. Tive dois relacionamentos que não foram muito 
favoráveis e eu sempre naquela intenção ou pensamento de que a família só seria família 
se tivesse pai, mãe, os filhos. E eu vejo, sou prova disso, de que a família pode ser 
incompleta, o que não pode e perder o sentido da família, então eu e meus filhos somos 
uma fa- mília. Posso batalhar por uma moradia para os meus filhos, por uma educação... E 
hoje em dia eu ocupo o espaço que a gente tem na sociedade independente de ter ou 
não um companheiro. Eu não tenho mais medo não, antes eu me sentia retraída, sempre 
dependente do companheiro. (Maria Helena, entrevista concedida à autora em 
25/09/2012)     

Em sua fala, percebe-se que o envolvimento com a luta por moradia estimulou a 
transformação de sua visão de si mesma, levando-a a deslocamentos subjetivos em direção 
a sua autonomização. Como diz, ela ocupou, num sentido mais amplo, outro lugar na 
sociedade. Abandonou a figura tradicional da mulher passiva, dependente do marido, que 
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gira em torno da família e renuncia a si mesma. Assume uma postura de protagonista na 
própria vida.     

A história de Maria Helena faz parte da história da migração em busca da melhor qualidade 
de vida que se supõe encontrar em São Paulo, mas o percurso para que completasse seus 
estudos foi mais difícil do que poderia imaginar. Recentemente completou o curso de Letras, 
na UNIESP, com apoio do programa federal de financiamento FIES que lhe foi apresentado 
na OSJ. Ela foi aos poucos se engajando e a entrada mais incisiva na esfera pública, com a 
participação nos movimentos sociais a impeliu tanto social como subjetivamente a buscar 
novas formas de expressão feminina, de existir no mundo, de tornar-se o que se é. 

A gente tem casos de mulheres que descobriram uma possibilidade de progredir, de se 
olhar e se ver como uma pessoa capaz de concretizar algo, de ir a luta, de indepen- 
dência, de ser independente. Descobrir que pode ir além dentro dos seus limites e não 
ficar presa a uma situação aonde ela depende de um homem. Ela olha, ela se enxerga e 
vê que ela pode permanecer dentro de uma sociedade mesmo sozinha, assumindo a 
responsabilidade por uma família, que é o meu caso. (Maria Helena, entrevista con- 
cedida à autora em 25/09/2012) 

Na fala de Maria Helena, transparece o desejo de sustentar sua própria existência sem o 
aval de um companheiro, autonomamente, em todos os sentidos, sendo também 
reconhecida na sociedade como uma chefe de família. Para designar os seus participantes, é 
muito usada a nomeação de “família” pelos movimentos de moradia. Poderia-se associar 
este termo à instituição da família burguesa, mas, ao me aproximar da questão, vejo que há 
um alargamento deste conceito que pode abarcar qualquer tipologia de família, até mesmo 
um casal homossexual, que tem mais dificuldades de inserção nos programas habitacionais, 
por exemplo. 

Ainda no sexto andar da OSJ, Lucimeire me recebeu no seu apartamento com três de seus 
cinco filhos. A mais velha, com dezessete anos, trabalhava e o menino de quatorze anos 
estava na escola. As duas menores estudavam de manhã e o pequeno Lucas de dois anos, 
ainda amamentando, ficava grudado na mãe. Moram num apartamento de dois cômodos, 
mas sem banheiro. No primeiro cômodo, o sofá divide a área da sala, voltado para a 
televisão, e atrás dele fica a mesa de jantar, fogão, armário e geladeira. O outro cômodo 
serve como quarto. Utilizam o banheiro e lavanderia coletivos. 

Por não ter com quem deixar o filho, conta que parou de trabalhar enquanto ainda vivia em 
Sapopemba, Zona Leste de São Paulo, quando ele tinha uns sete meses. Desde então 
somente a filha trabalha e seu salário não bastava para pagar o aluguel e a alimentação. Há 
sete anos freqüentava as reuniões do grupo de origem e resolveu então ir para a OSJ. Depois 
de algum tempo de conversa, começamos a falar sobre casos de violência doméstica. Ela 
comentou que uma moradora daquele mesmo andar fugiu com a filha e as roupas do corpo 
para lá. Apesar de Lucimeire não ter sofrido agressão física, também não tinha uma boa 
relação com o marido e a chance de ir para a ocupação possibilitou que saísse daquela 
situação. 
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quando eu vim pra cá, eu vim e larguei [o marido], com meus filhos vim pra cá. Só que eu 
não sofria violência que nem [a outra moradora que fugiu por conta de violência física], 
de apanhar né, mas é aquele negócio de falta de responsabilidade, bebia, ficava na rua, 
não se preocupava com as crianças...(Lucimeire, entrevista concedida à autora em 
27/09/2012) 

Quando questionei sobre a participação das mulheres no movimento de moradia, ela 
comentou sobre a própria experiência de ser a mãe e o pai de seus filhos ao mesmo tempo, 
o que ocorre com muita freqüência na realidade. E vê no movimento um espaço em que é 
possível transformar aquela situação pessoal, ainda que com inúmeras dificuldades, 
destacando a importância também do apoio do coletivo, que se torna como que uma família 
em suas palavras.  

hoje em dia, como a gente tem uma certa liberdade de mostrar os nossos objetivos, os 
nossos desejos, eu acho que a mulher hoje em dia é mais forte do que mesmo o homem. 
O homem acredita no trabalho braçal dele ali, que está lá pra ele fazer. E a gente não, a 
gente acredita numa luta, numa confiança de que a gente vai conseguir os nossos 
objetivos, que a gente está cansada de ser deixada pra trás, de negarem os nossos 
desejos. Eu acho que por isso que tem muita mulher, a cada dia. Tem muita violência, 
então a gente acaba ficando sozinha, assumindo a responsabilidade de ser o homem e a 
mulher ao mesmo tempo pra assumir a família. E então a gente acaba se unindo. Cada dia 
aparece na televisão uma mulher sendo mal-tratada, sendo morta. E elas vêm a garra da 
gente, a conquista da gente, mesmo que a gente não tenha a moradia ainda, mas a gente 
conseguiu sair daquela coisa que estava nos sufocando, daquele casamento mau. Então a 
gente conseguiu e isso faz com que ela que esteja naquela situação se espelhe na gente e 
acabe abrindo mão também, criando coragem e se unindo à gente. Eu acho que por isso 
que tem muita mulher. Então acaba chegando mulher e chegando mulher. E vai ficar 
muita mulher, porque a gente vai tomar conta do mundo! Esse é o nosso objetivo né?! 
[risos] (Lucimeire, entrevista concedida à autora em 27/09/2012) 

A conquista de um novo espaço de moradia, ainda que provisório, significa para ela também 
uma morada simbólica e subjetiva, um espaço em que não se sente sufocada pelo casa- 
mento. Há ainda a percepção de outras imagens possíveis para representar as mulheres em 
oposição à veiculada pela mídia, que se transformaram desde a intensificação da luta 
feminista, nos anos 1970, e com as revoluções moleculares, ou seja, as transformações 
subjetivas de cada um(a). Nessa passagem, Guatarri e Rolnik explicam o conceito: 

O que caracteriza os novos movimentos sociais não é somente uma resistência contra 
esse processo geral de serialização da subjetividade, mas também a tentativa de produzir 
modos de subjetividade originais e singulares, processos de singularização9 subjetiva. 

                                                 
9Para entender melhor o uso deste termo: “O termo ‘singularização’ é usado por Guatarri para designar os 
processos disruptores no campo da produção do desejo: trata-se dos movimentos de protesto do inconsci- 
ente contra a subjetividade capitalística, através da afirmação de outras maneiras de ser, outras sensibilidades, 
outra percepção, etc. Guatarri chama a aten- ção para a importância política de tais processos, entre os quais 
se situariam os movimentos sociais, as minorias – enfim, os desvio de toda espécie. Outros termos designam os 
mesmos processos: autonomização, minorização, revolução molecular, etc.” (idem).  
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(GUATARRI & ROLNIK, 1986: 45) 

As duas filhas mais novas de Lucimeire, com cerca de 10 anos, participam das atividades do 
Projeto Cultural, dos saraus e oficinas. Ela fala com orgulho da participação das filhas e ela 
também, quando pode, participa, mesmo com o Luquinhas no colo. Vê como ponto positivo, 
também em relação à localização, os passeios que as filhas fazem com o pessoal do projeto 
para assistir a peças de teatro e visitar centro culturais nos arredores. 

O vídeo “Todas as mulheres do mundo” foi realizado por Fernando Knup, que também 
realizava atividade culturais na OSJ desde o começo a fim de retratar as mulheres que 
participam das ocupações no Centro de São Paulo. Outras coordenadoras da FLM reafirmam 
o potencial de transformação das mulheres que se juntaram a este movimento, seja falando 
de sua própria experiência, como de modo mais geral:   

“No meu tempo era bem difícil, as condições eram mínimas. Agora hoje não, a mulher já 
pode trabalhar fora, já pode estudar, pode ser mãe de família e também como pode ser 
uma mulher independente, mesmo tendo 5, 6 filhos, hoje a mulher é independente. Eu 
digo por mim, que eu tive minha independência dentro do movimento de moradia. Eu vi 
quais que são meus direitos e meus deveres.” (Maria do Planalto, coordenadora do 
movimento Terra de Nossa Gente, filiado à FLM)     

“A mulher é muito oprimida dentro de casa, pelo marido, pelos irmãos, pela própria mãe 
às vezes né, e ela chega no movimento em que as pessoas recebem ela de braço aberto. 
Ela consegue explorar o potencial dela.” (Janaína Cristina da Silva, coordenadora da 
Ocupação Mauá)      

“E a gente percebe que muitas mulheres começam a mudar sua postura e seus maridos 
também” (Heloisa, coordena- dora da FLM)     

Esses questionamentos das posturas, aparecem no próprio regulamento colocado em 
prática nas ocupações. Uma vez que há um combate à violência doméstica, a atenção para a 
questão estimula que aquela prática seja desnaturalizada e condenada por cada morador. 
Um assunto que se refere a todos, aos direitos humanos, ganha uma dimensão política ao 
deixar de ser tratado como um problema pessoal a ser resolvido entre cada casal. 

Os homens se educam obrigatoriamente, não vou negar pra você, porque no movimento 
não se aceitam homens que agridem uma mulher de forma nenhuma, nem física, nem 
psicológica, nem nada. No movimento não se aceita bater nas crianças. No movimento 
não se aceita agressão aos idosos.” (Antonia, entrevista concedida à autora em 
12/05/2012)  

No movimento, de modo geral, houve casos de violência que foram combatidos. Na São 
João especificamente, Antonia relatou a incidência de dois casos mais problemáticos. Um 
dos casos acarretou a expulsão do morador e a moradora continuou vivendo ali. A 
coordenação do movimento não interfere na vida pessoal sem que seja solicitada, mas se 
percebe algo errado, tem-se uma conversa pessoal até chegar a uma atitude mais drástica. 
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Contudo, isso está regulamentado pelo movimento. A garantia dos princípios naquele 
espaço são os acordos coletivos e a própria coletividade que se protege. Assim criam leis 
próprias e uma ética de baixo pra cima, uma vez que não funcionaria se a maioria dos 
habitantes não concordasse e exercesse. 
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de pesquisa. São Paulo: LA- BHAB e Lincoln Institute of Land Policy, 2009. Disponível em 
www.usp.br/fau/depprojeto/labhab/.  

SILVA, Helena M. M.; SIGOLO, Leticia. “Oportunidades e limites para a produção de 
habitação social no centro de São Paulo”. Lincoln Institute of Land Policy, 2007.  


