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“(...) convém organizar uma política de natureza totalmente 
diferente. (...) Ela está e estará talvez por um longo tempo 
muito distante do Estado, mas isso não importa. Ela começa 
rente ao real, pela aliança prática das pessoas mais 
imediatamente disponíveis para inventá-la (...)” 

Alain Badiou 

 

Quando falamos em “desesquerdização” estamos pressupondo uma prévia esquerdização 

do campo social. Neste texto, assumo tal intuição. A hipótese em que me baseio é a seguinte: as 

iniciativas populares encabeçadas por movimentos sociais e levadas à cabo durante os anos de 

governo do Partido dos Trabalhadores (2003-2015) no Brasil foram capazes de propor, como era 

de se esperar, uma série de soluções para resolver problemas diversos relacionados às condições 

de vida nas grandes cidades do país. Estas propostas criadoras foram confrontadas com 

determinadas “respostas estatais”. Tais respostas são meu ponto de partida para depreender os 

vetores de “desesquerdização”. Estes últimos se baseiam principalmente no bloqueio das formas 

de resolver problemas formuladas pelos movimentos sociais. Para exemplificar as propostas 

criadoras que “esquerdizam” o espaço político, relatarei algumas iniciativas recentes (2014-2017) 

ocorridas já no ocaso dos governos petistas, em Porto Alegre, uma das mais importantes capitais 

da região sul do Brasil. Tais iniciativas, vinculadas ao campo dos movimentos de luta pela 

moradia, exploram a ocupação de edifícios e terrenos vazios na cidade como forma de luta e 

resolução de problemas definidos coletivamente. 

 Os movimentos de luta pela moradia são representados no Brasil por uma série de 

agrupações e organizações que acompanharam as mudanças sociopolíticas no país desde o final 
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da ditadura civil-militar2. Agrupações novas e outras mais antigas vêm, desde então, elaborando 

respostas políticas para um problema em princípio econômico e/ou material: a busca por uma 

moradia adequada. Esta preocupação é o ponto de partida para a articulação de uma série de 

outras questões, tais como a denúncia da segregação espacial nas grandes cidades, do racismo 

implicado nos processos de expulsão de populações para as periferias urbanas e das 

desigualdades socioeconômicas e de gênero. Articulando, desta maneira, diferentes problemáticas, 

os movimentos de luta pela moradia produzem propostas políticas onde um objeto – a casa – é o 

epicentro da criação de enunciados potencialmente mobilizadores a respeito de expectativas, 

projetos e críticas que vão além da aquisição de uma moradia. 

 Minha intervenção conta com quatro partes. Primeiramente, organizo um brevíssimo 

histórico do processo de crescimento das cidades brasileiras e sua relação com a denominada 

ocupação “irregular”3 de terrenos e edifícios. No segundo tópico, apresento algumas expressões 

atuais da prática de ocupação, transformada em tática nas mãos dos movimentos sociais 

organizados. Neste ponto do argumento, introduzo a experiência de três ocupações realizadas em 

Porto Alegre e suas respectivas propostas políticas. Baseio minha exposição principalmente em 

materiais divulgados na imprensa e na internet, tais como reportagens, vídeos e documentários4. 

Logo, a reflexão que desenvolvo se refere à ação dos movimentos e de seus participantes nas 

situações em que se apresentam no debate público, através dos meios de comunicação, em 

diferentes momentos de construção da sua luta por moradia. No terceiro tópico, revisarei algumas 

“respostas estatais” que interpelaram fortemente tais iniciativas. Da lógica desta interpelação 

depreendo o que poderíamos denominar vetores de “desesquerdização”. Finalmente, a partir dos 

                                                            
2  Amálgama de reivindicações localizadas, surgidas na segunda metade dos anos 1970 em torno da falta de 
condições adequadas nos serviços urbanos (luz, água, saneamento básico, por exemplo), os “movimentos de luta pela 
moradia” fortaleceram-se e transformaram-se ao longo das campanhas da sociedade civil brasileira pelo fim do 
regime militar e pela redemocratização do país, ocorridas entre 1974 e 1985. A luta pela moradia dos movimentos 
sociais urbanos expressou-se a partir de então de diferentes formas: ocupações de terra, luta pela posse e/ou 
reurbanização de favelas e construção de moradias populares através de mutirões de ajuda mútua e autogestão. 
3 A classificação como “irregular” não é perene na trajetória de muitos assentamentos urbanos. A atitude do Estado 
frente a eles pode oscilar, ao longo dos anos, entre a promoção da ocupação, a indiferença ou a expulsão. Portanto, 
longe de ser uma categoria administrativa ou jurídica estável, a “irregularidade” é geralmente acionada em 
momentos nos quais torna-se necessário fragilizar o estatuto da posse individual ou coletiva de terrenos ocupados 
(Mesomo 2014: 38-44). 
4 Em especial, o documentário produzidos pelo Coletivo Catarse “Lanceiros Negros estão vivos: uma ocupação por 
moradia e liberdade”, a reportagem “Ocupação Mulheres Mirabal” elaborada pela mesma equipe e o programa de 
TV “Correria”, um meio de imprensa alternativo veiculado pela internet. 



contrastes entre as iniciativas dos movimentos e a postura do Estado frente a elas, teço algumas 

considerações sobre os processos de “desesquerdização” em curso no Brasil. 

1. Alguns elementos sobre a urbanização no Brasil e em Porto Alegre 

 A história da urbanização no Brasil esteve, ao longo do século XX, associada à 

mobilização do trabalho assalariado nas fábricas, variando de acordo com o período de início e de 

auge da industrialização em cada cidade (Blay 1985: 7-29). Contadas como força de trabalho, as 

populações foram se deslocando em direção às urbes, a partir da virada do século XIX para o XX. 

Em cidades como São Paulo, rapidamente os capitalistas construíram e ofereceram “casas de 

aluguel” para os contingentes de trabalhadores estrangeiros e nacionais que afluíam à capital. A 

construção de “vilas operárias” ajudava a fixar o trabalhador à própria indústria, garantindo uma 

reserva de força de trabalho para os donos das fábricas e dividendos decorrentes da cobrança de 

aluguéis para os rentistas (Blay 1985: 7-29). Em Porto Alegre, além da produção estatal e 

empresarial de habitação ao longo do século XX, os próprios trabalhadores tomaram parte na 

construção dos seus alojamentos. Erguiam precariamente suas moradias em terrenos desocupados 

ou cedidos pelos proprietários das indústrias. Estes núcleos habitacionais auto-construídos dariam 

origem, mais tarde, aos bairros e assentamentos populares próximos ao centro. 

O crescimento das cidades brasileiras, contudo, não remete apenas ao período de 

industrialização intensiva. No Rio de Janeiro, por exemplo, a formação das favelas teve origem 

com a chegada de populações negras, após a abolição da escravidão em 1888, e de soldados 

dispensados de campanhas militares enviadas à Guerra de Canudos, finalizada em 1897 (Zaluar; 

Alvito 1998: 9). Em Porto Alegre, o surgimento de alguns dos assentamentos populares mais 

antigos está ligado ao período pós-abolição da escravatura5. Na virada do século XIX para o XX, 

a área central de Porto Alegre era um amplo terreno alagadiço que comportava dois grandes 

bairros de moradias populares chamados Areal da Baronesa e Ilhota. Ambos os bairros 

abrigavam um percentual considerável da população negra portoalegrense da época. No 

Montserrat, morro localizado próximo ao centro, encontrava-se a denominada Colônia Africana, 

formada a partir de 1886, dois anos antes da abolição da escravatura no Brasil. Estas duas regiões 

recebiam ex-escravizados e seus descendentes, vindos de Porto Alegre e de todo o interior do 

estado do Rio Grande do Sul (ente da Federação cuja capital é Porto Alegre).  Da década de 1950 
                                                            
5 Para algumas análises sobre o período pós-abolição ver Rios; Mattos, 2004 e Abreu; Pereira, 2011. 



em diante, a Ilhota, a Colônia Africana e o Areal da Baronesa foram sendo desmantelados pela 

pressão imobiliária e pelos planos de reestruturação urbana do poder executivo local. Como 

consequência desse processo de expulsão, surgiram alguns dos assentamentos – em Porto Alegre, 

denominados “vilas” – que hoje em dia são bairros populares consolidados em zonas afastadas do 

centro6.  

Alguns destes povoamentos originais instalados em áreas centrais resistiram à expulsão, 

conformando pequenos enclaves que, em certos casos, viriam posteriormente a ser reconhecidos 

como “quilombos urbanos” 7 . Nas últimas décadas do século XX, formaram-se novos 

assentamentos e ocupações em pequenos terrenos desocupados no centro da cidade. Alguns deles 

passaram por processos de regularização fundiária ainda nos anos 1990, integrando-se à malha 

urbana reconhecida oficialmente, ao passo que outros sofreram processos de remoção em direção 

às periferias nas primeiras décadas do século XXI8. Como veremos mais adiante, a memória da 

expulsão do “povo negro” e do “povo pobre” das áreas centrais da cidade é constantemente 

evocada pelos movimentos atuais de luta pela moradia.  

2. Três ocupações em Porto Alegre: uma política inventada rente ao real popular 

 Na atualidade, a ocupação de terrenos vazios segue ocorrendo. Em Porto Alegre, foram 

registrados, em 2009, quatrocentos e oitenta e oito “núcleos de ocupação irregular”, que abarcam 

cerca de 4% da área total do município (Pessoa 2013: s/p). Na região metropolitana, calculam-se 

25 mil pessoas vivendo em ocupações, segundo o levantamento de 2014 do Fórum das 

Ocupações Urbanas da Região Metropolitana (FOURM)9. Por outro lado, estima-se que o “déficit 

                                                            
6 Os moradores que partiram da Colônia Africana na década de 1950, por exemplo, construíram novos assentamentos 
em regiões à epoca ainda pouco habitadas nas periferias de Porto Alegre, originando novos bairros populares. A 
remoção definitiva da população habitante da Ilhota e de grande parte do Areal da Baronesa originou o bairro 
Restinga, localizado no extremo Sul de Porto Alegre. Sobre os territórios negros na Porto Alegre do começo do 
século XX ver Kersting, 1998; Mattos, 2000; Pesavento, 2001; Bohrer, 2011; Rosa, 2014. 
7 É o caso das comunidades remanescentes do Areal da Baronesa e do Quilombo da Família Fidélix, este último 
localizado em um terreno que antigamente fazia parte da Ilhota. Quilombos são territórios reconhecidos como 
habitados por remanescentes das populações negras escravizadas no Brasil. Para análises sobre os processos de auto-
identificação e reconhecimento das comunidades quilombolas urbanas em Porto Alegre ver, por exemplo, Marques, 
2006, Rech, 2012, Costa, 2008. 
8 Ver, por exemplo, o processo de remoção da Vila Chocolatão, uma das mais emblemáticas de Porto Alegre, em 
Andrade Neves, 2011. 
9 Criado em 2014, o Fórum de Ocupações Urbanas da Região Metropolitana de Porto Alegre (FOURM) nucleou 
catorze ocupações localizadas, em sua maioria, nas zonas norte e sul da cidade. O Fórum serviu de espaço de 
articulação política entre as ocupações na luta pela regularização das moradias nos terrenos ocupados. 



habitacional” na cidade é de 48 mil moradias ou o suficiente para abrigar 70 mil famílias10. Neste 

cenário, as ocupações podem ser vistas como potenciais sintetizadoras de soluções para os 

problemas de falta de moradia enfrentados por grande parte da população portoalegrense. Nos 

próximos tópicos, apresentarei as propostas políticas produzidas no marco de três experiências de 

ocupação de espaços urbanos no município. Tais experiências são pequenos fragmentos locais e 

singulares do que Alain Badiou denominou “uma política inventada rente ao real popular” 

(Badiou 2012: 60). Isto é, uma política que dirige seu olhar não para o realismo espetacular das 

finanças e dos escandalosos jogos de poder parlamentares, mas para o “real” das vidas 

concretamente afetadas pela espoliação resultante das práticas rentistas. Os participantes das 

experiências que narrarei a continuação enunciam este "real" que determina o dia-a-dia dos 

habitantes mais pobres das grandes cidades. 

Lanceiros Negros 

 A ocupação Lanceiros Negros, localizada num prédio público estadual no coração do 

centro de Porto Alegre, evoca diretamente a memória de expulsão a que me referia no tópico 

anterior. Seu nome é inspirado num dos eventos mais marcantes ligados à história da população 

negra no estado do Rio Grande do Sul11. Quando se apresentam publicamente, seus protagonistas 

articulam com frequência a questão do racismo como uma das causas da segregação espacial e da 

falta de condições dignas de vida para as pessoas que habitam as periferias da cidade. “Reocupar” 

o centro, portanto, é uma das razões que justificam e legitimam a luta pela moradia no caso desta 

iniciativa. No documentário "Lanceiros Negros Estão Vivos: uma ocupação por moradia e 

liberdade", um dos coordenadores destaca a vigência atual do processo de exclusão das 

populações pobres e negras das áreas centrais: “continuam a expulsar os negros e pobres do 

centro da cidade. Nós achamos que temos que ocupar o centro. [Ele] não pode pertencer só aos 

                                                            
10  “Lanceiros Negros: o estado contra o social”, disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/eventos/568874-
lanceiros-negros-o-estado-contra-o-social 
11 A Ocupação Lanceiros Negros surgiu na data em que se lembrava, em 2015, os 171 anos do Massacre de Porongos, 
ocorrido em 1844 durante a Guerra dos Farrapos (1835-1845), levante independentista de caudilhos rio-grandenses 
contra o Império Brasileiro. No período prévio ao fim da guerra, um destacamento de soldados negros do exército 
Farroupilha foi atacado surpresivamente pelas tropas imperiais. Os homens negros que compunham o Corpo de 
Lanceiros haviam sido recrutados com a promessa de que receberiam a alforria ao final da guerra. Militantes e 
historiadores argumentam, hoje, que os comandantes independentistas responsáveis pela tropa sabiam do ataque e, 
estando próximo de firmar um acordo de paz com os exércitos imperiais, desarmaram os soldados enquanto eles 
descansavam à noite. A promessa da alforria foi traída com a morte e o episódio é apresentado atualmente como um 
dos emblemas do tratamento que as elites regionais dispensaram aos homens e mulheres negros que lutavam por sua 
liberdade. 



brancos e à classe média. O centro foi o território dos nossos antepassados”. É importante 

salientar que a evocação da memória de opressão e exploração das populações negras não reflete 

exclusivismos identitários. Pelo contrário, trata-se de um procedimento generoso e inclusivo, 

como fica claro numa das consignas da ocupação: “aqui somos todos lanceiros negros, lutadores 

pela liberdade”. 

 A evocação de eventos que excedem a história republicana brasileira, remetendo ao 

período da escravidão e da abolição, denota uma das singularidades do discurso sintetizado pelos 

“lanceiros negros”. Ao identificar sua própria luta com a memória da batalha dos escravos pela 

liberdade, seus integrantes apresentam às forças políticas ligadas ao consenso democrático atual 

uma história de traições e violências que está longe de ter sido redimida, mesmo no horizonte dos 

“direitos” formalmente promulgados na Constituição Federal de 1988. A aparição desta 

historicidade no discurso político das ocupações deixa em aberto uma pergunta cuja resposta está 

ainda em construção: como fazer frente à injustiça decorrente não apenas da expulsão dos 

“pobres e negros” do centro das grandes cidades, mas também da presença constante do racismo 

nas dinâmicas sociopolíticas do país? “Reocupar” o centro imediatamente talvez seja uma forma 

de começar a encaminhar soluções para esta problemática. 

 A área central da cidade oferece possibilidades de emprego, infraestrutura urbana e 

serviços públicos escassamente presentes nas regiões de onde provêm a maioria dos ocupantes. 

Talvez por isso, quando dialogam com a imprensa, os integrantes da ocupação Lanceiros Negros 

costumam justificar sua luta fazendo referência às múltiplas vicissitudes que caracterizam a vida 

nas periferias da cidade. Este conjunto de dificuldades inclui desde os obstáculos para acessar 

uma moradia adequada até a precariedade dos serviços de saneamento básico, as longas viagens 

de deslocamento até o local de trabalho e a presença incômoda do tráfico nos bairros populares. 

Logo depois da tomada do edifício, o condutor do programa de TV “Correria” perguntou a um 

dos coordenadores qual era, afinal, o significado de ocupar um edifício no centro da cidade. Ele 

respondeu destacando justamente a distribuição desigual dos recursos públicos no espaço urbano: 

"a Lanceiros Negros significa acesso à cidade, acesso ao centro pelo povo negro, acesso a 

equipamentos sociais, como escolas, postos de saúde, enfim, os equipamentos que faltam na vila”.  

Negar os constrangimentos que caracterizam o cotidiano das populações negras nas 

periferias, exige, naturalmente, uma tomada de decisão. Trata-se de desimpedir-se, de forma 



direta e coletiva, daquelas dificuldades causadas pela falta de moradia adequada. Um dos 

coordenadores da Lanceiros Negros resume assim – num dos tensos encontros de negociação 

com o poder público local – o conjunto de decisões que culminou na ocupação do edifício: “o 

povo negro com luta, com garra e determinação ousou morar a duzentos metros da casa do 

governador, ousou sair do bolsão de miséria, ousou salvar sua própria vida e não colocar 

nenhuma burocracia na frente”. De acordo com esta lógica, quando o "povo negro" decide 

priorizar a vida e deixar de lado a burocracia, muitas possibilidades podem ser abertas. Como 

veremos mais adiante, há uma grande diferença entre, por um lado, esperar ser atendido pelo 

poder público e, por outro, buscar imediatamente uma solução para a falta de moradia, através da 

ocupação de terrenos e edifícios vazios. O contraste de temporalidades é central para entender a 

distância que separa a lógica do movimento popular da abordagem estatal da problemática 

habitacional. 

Ocupa DEMHAB 

 No que diz respeito aos seus propósitos, a "Ocupa DEMHAB" destoa dos demais casos 

abordados neste trabalho. Como veremos, não se trata da ocupação de um edifício vazio, mas sim 

de uma intervenção política temporária nas dependências do Departamento Municipal de 

Habitação (DEMHAB) 12. A “Ocupa DEMHAB” se tornou um espaço importante de fabulação 

política na medida em que procurou articular e veicular as propostas de moradores de ocupações 

espalhadas em diversos pontos da cidade13. A ocupação deste órgão público respondia a dois 

objetivos fundamentais: por um lado, denunciar a morosidade do poder público no enfrentamento 

do problema da falta de moradia e, por outro, instalar as vias de negociação com o Estado a fim 

de iniciar os trâmites de regularização das ocupações urbanas presentes na ação. 

 Às modalidades estatais de enfrentamento do “déficit habitacional” – notadamente, a 

construção empresarial de casas através de subsídios oferecidos pelo programa federal Minha 

                                                            
12 O DEMHAB é responsável por registrar a demanda por moradia popular, propor projetos e parcerias com outros 
entes federados para a construção habitacional e gerenciar a execução de moradias para população de baixa renda 
através do programa federal Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 
13  Estavam presentes a Ocupação Progresso, a Ocupação Lanceiros Negros, Ocupação Pinheirinho, Ocupação 
Campo Grande e a Vila Dique, área que está sofrendo remoção forçada por conta da ampliação da pista de vôo do 
aeroporto local. 



Casa Minha Vida14 –  os protagonistas da ocupação quiseram somar novos meios de resolver o 

imenso problema da falta de moradia na cidade. Estes “meios” já vinham sendo experimentados 

em diversas iniciativas populares e centravam-se principalmente em três eixos: 1) construção de 

casas por mutirões coletivos; 2) fim das “remoções forçadas”; e 3) destinação de edifícios, 

propriedades e terrenos vazios para a moradia. 

 Logo depois de ocupado o órgão estatal, os participantes declararam um “Dia de 

Expediente Popular”. O gesto implicava realizar o cadastro das pessoas que necessitavam 

moradia, tarefa normalmente executada pelo próprio DEMHAB. O objetivo, no entanto, não era 

incluir os interessados numa longa lista de espera para receber um apartamento financiado pelos 

programas disponíveis, mas sim “integrá-los à luta”, garantindo, dessa forma, “seu direito 

fundamental à moradia”. Em um só gesto, a ocupação exercia um domínio temporário sobre um 

território estatal e, ao mesmo tempo, se apresentava como provedora de um direito que o próprio 

Estado não era capaz de atender naquele momento. Garantir o “direito fundamental à moradia” 

àqueles que acorrem às suas fileiras é uma promessa do movimento popular que o Estado 

também esgrime e reivindica. Porém, entre movimento e Estado, há uma diferença no que tange 

aos meios de fazer valer a promessa em questão. De um lado, temos a “luta” coletiva e uma 

decisão de promover de forma direta o direito à moradia e a permanência no centro da cidade, 

através de ocupações e da utilização de edifícios e terrenos vazios. A relativização da 

centralidade jurídica dispensada à figura da propriedade privada é condição sine qua non para 

seguir por este caminho. De outro lado, o Estado oferece uma fila de espera para quem deseja ser 

incluído nas políticas públicas de moradia popular. O contraste entre as temporalidades e os 

distintos meios para alcançar o “direito à moradia” é fundamental se quisermos entender a 

diferença entre seu agenciamento no marco do movimento popular e seu agenciamento estatal. 

Voltarei sobre esta questão no tópico destinado à análise das “respostas estatais”. 

Ocupação de Mulheres Irmãs Mirabal 

 No dia 25 de novembro de 2016, data em que se celebra o Dia Internacional de combate à 

violência contra as mulheres, o Movimento de Mulheres Olga Benário, de inspiração comunista, 

                                                            
14  Programa habitacional lançado pelo Governo Federal brasileiro em 2009 que busca atender a demanda por 
habitação popular através da concessão de subsídios para famílias de baixa renda. O volume de construção de novas 
casas e apartamentos, desempenhada majoritariamente por construtoras privadas, não consegue, no entanto, 
acompanhar o aumento da demanda por moradia, impulsionado pela subida dos aluguéis e do preço da terra urbana. 



ocupou um edifício privado numa avenida central de Porto Alegre. O grupo que promoveu a ação 

partiu da seguinte constatação: uma parte importante das mulheres que moram ou moraram nas 

ruas havia sofrido violência doméstica. Por outro lado, as situações de agressão acabam se 

prolongando quando as mulheres envolvidas não têm onde se abrigar em tais circunstâncias. 

Tendo em vista essa avaliação, o movimento resolveu construir, nas dependências de um edifício 

abandonado, um “centro de referência” para acolher mulheres em situação de violência doméstica. 

 As promotoras da ocupação contrastam sua proposta de acolhimento com a forma 

“burocratizada” como o Estado costuma atender as mulheres vítimas de agressão. A lógica de 

atenção estatal consiste em “acolher, atender e dispensar (...) [o Estado] só registra os casos para 

ter um dado sobre aquela violência, como ela aconteceu...”, sugere uma das coordenadoras em 

entrevista concedida ao coletivo de comunicação Catarse. A ocupação Irmãs Mirabal deve 

proporcionar, por isso, outro tipo de recepção às mulheres vítimas de violência. Para as jovens 

autoras da iniciativa é importante oferecer a elas os meios para iniciar e resguardar “uma vida 

nova”. Este princípio organizador da ação justifica também a resistência às reintegrações de 

posse15: “foi pedida a reintegração de posse por parte dos proprietários. Mas se trata da vida das 

mulheres, muito mais do que o título de propriedade deles, então vamos resistir”.  

Assim como os enunciados políticos produzidos no contexto da ocupação Lanceiros 

Negros evidenciam o racismo explícito nas condições materiais em que vivem os trabalhadores 

pobres da cidade, a ocupação Irmãs Mirabal articula, por sua vez, a questão da falta de moradia 

às desigualdades de gênero e à incidência da violência doméstica nas grandes cidades. A maneira 

como ambos aspectos se relacionam fica clara na reflexão que uma das representantes da 

ocupação brindou ao coletivo Catarse na entrevista mencionada anteriormente: “muitas mulheres 

em situação de violência não têm para onde ir, pois dependem economicamente do parceiro. Se 

não podem acessar outro abrigo para si e para os filhos, elas precisam permanecer na casa onde 

sofrem agressão”. Seguindo as consequências desta conclusão, logo que o “centro de referência” 

começou a funcionar, ele passou a abrigar algumas mulheres que simplesmente buscavam um 

lugar para morar. Esta situação foi questionada, durante um debate realizado no local, por uma 

ex-funcionária de um órgão estatal promotor de políticas públicas dirigidas à população feminina, 

                                                            
15 As ações de reintegração de posse são medidas judiciais que visam restituir a posse ao proprietário dos imóveis 
ocupados. Para que seja emitida a ordem de reintegração de posse, o proprietário precisa comprovar ao juiz a posse 
anterior e o esbulho, ou seja, “a ofensa que determinou a perda da posse”. 



quem portaria certa autoridade frente à temática: “vocês devem decidir que tipo de mulher vocês 

querem atender”, disse ela às coordenadoras da ocupação. Diante desta observação, as militantes 

do movimento Olga Benário defenderam seu argumento de que existe, sim, uma implicação real 

entre a ocorrência de violência doméstica e a dificuldade para acessar uma moradia adequada. 

“As coisas não são divididas dessa forma”, portanto, atender uma mulher em busca de moradia 

significa “prevenir que ela venha a sofrer violência doméstica”. 

As pessoas envolvidas na iniciativa da Ocupação de Mulheres Irmãs Mirabal realizam 

uma crítica em ato à burocracia, ou seja, à forma de atendimento estatal dos casos de violência 

doméstica. Através desta crítica, podemos perceber que a construção de “perfis” de 

atendimento – ou seja, a criação de segmentos demográficos nos quais as pessoas são incluídas 

enquanto “vítimas de violência doméstica” ou como parte do “déficit habitacional” – revela uma 

obsessão estatística das instituições cujo resultado mais visível é a mistificação dos problemas 

enfrentados pelas mulheres pobres que vivem em grandes cidades. No sentido oposto a esta 

tendência, a consolidação da Ocupação de Mulheres Irmãs Mirabal institui um espaço original 

para a problematização da violência doméstica. Nele, as militantes e as mulheres que recorrem ao 

abrigo constroem, juntas, um autêntico dispositivo de leitura dos problemas enfrentados por um 

contingente de pessoas potencialmente muito maior que o público atendido no local. O que está 

em jogo, neste caso, é o enfrentamento do Estado enquanto monopolizador das práticas de leitura 

da “realidade” e enquanto única fonte de encaminhamentos para os problemas que enfrentamos 

atualmente.  

3. Respostas estatais: vetores de “desesquerdização” e a singularidade progressista 

Como procurei demonstrar ao longo do texto, os integrantes das ocupações lançam um 

alerta ao Estado e à população em geral cuja mensagem principal é a seguinte: é preciso resolver 

o problema da falta de moradia respeitando algumas condições. A primeira condição é que a 

solução para a problemática seja direta e imediata. Para isso, devemos considerar várias maneiras 

de encaminhar a aquisição de uma casa. Estas formas variadas são apresentadas pelos próprios 

movimentos populares, através das práticas dos mutirões de auto-construção, da ocupação de 

edifícios vazios e da reivindicação da suspensão das remoções forçadas. A segunda condição 

estabelecida indica que, para enfrentar o problema da falta de moradia de maneira imediata, é 

necessário relativizar a propriedade privada. Por último, é preciso entender que a busca por um 



lugar adequado para morar não é um aspecto isolado na vida das pessoas. Ele se insere em 

dinâmicas mais amplas e complexas que modulam o dia-a-dia das populações que vivem em 

grandes cidades, configurando um cotidiano marcado, por exemplo, pelo racismo e pela violência 

de gênero. Sendo assim, a enunciação política da problemática da moradia virá possivelmente 

acompanhada da evocação de uma totalidade na qual todos estes aspectos estão implicados. Em 

confronto com a lógica totalizante, as "respostas estatais" direcionadas às ocupações enquadram a 

“falta de moradia” como um problema pontual cuja resolução deve ser buscada nas alternativas já 

disponíveis.  

As respostas estatais às iniciativas que vim apresentando até aqui são autênticas 

interpelações, no sentido que Louis Althusser deu ao termo16. Ainda que não sejam plenamente 

exitosas, as interpelações estatais visam deslocar as iniciativas dos movimentos populares ao 

lugar das propostas inviáveis, marginais e, inclusive criminosas, já que é comum mobilizar forças 

policiais para realizar as medidas de despejo. Todas as ocupações mencionadas até aqui 

precisaram lidar com a ameaça e, em dois casos – Lanceiros Negros e Ocupa DEMHAB –, 

tiveram que enfrentar a execução da reintegração de posse. O protocolo imposto pelo Estado 

inclui, geralmente, a restituição do imóvel ocupado ao proprietário e a inclusão dos participantes 

da ocupação na fila de espera da política pública de promoção do acesso à moradia. O poder 

judiciário, assim como o poder executivo, tem evitado negociar soluções que excedam o escopo 

dessas opções a fim de não ceder a “pressões políticas”17. A disciplina da fila de espera deve 

valer para todos e mais ainda para quem ousa propor soluções diferentes daquelas oferecidas 

pelas instituições estatais ao problema da falta de moradia. Além do mais, o recado é claro: o 

Estado não pode avalizar propostas que afrontem a propriedade privada. A ocupação de edifícios 

vazios deve ser apresentada, para o resto da população, como uma medida propriamente 

“impossível”.  

                                                            
16 Em seu ensaio “Os aparelhos ideológicos de Estado”, Althusser afirma: “A ideologia...‘recruta’ sujeitos entre os 
indivíduos... ou ‘transforma’ os indivíduos em sujeitos (...) por esta operação muito precisa a chamei de 
interpelação” (Althusser 1974: 146). A interpelação, assim, localiza os sujeitos em determinados lugares de fala, a 
partir dos quais deverão se enunciar e, mais que isso, reconhecer-se. 
17 Consultar reportagens: “MP recomenda reintegração da nova Lanceiros e diz que chancelar ocupação iria 
‘conduzir à anarquia’” disponível em <https://www.sul21.com.br/jornal/mp-recomenda-reintegracao-da-nova-
lanceiros-e-diz-que-chancelar-ocupacao-iria-conduzir-anarquia/> e “MP emite parecer pela reintegração imediata 
de prédio ocupado pelo Lanceiros Negros” disponível em 
<http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/Geral/2017/7/623173/MP-emite-parecer-pela-reintegracao-
imediata-de-predio-ocupado-pelo-Lanceiros-Negros>. 



 As experiências narradas até aqui ocorreram a partir do final do mandato da presidenta 

Dilma Rousseff – afastada definitivamente do cargo após o golpe parlamentar de agosto de 

2016 – e prosseguiram sob a presidência de Michel Temer. No entanto, podemos derivar das 

reflexões tecidas algumas conclusões sobre os anos de governo do Partido dos Trabalhadores, já 

que as ocupações se desencadearam no influxo do clima propiciado pelas gestões petistas. Além 

disso, se bem a esquerda governista em geral não reprimiu propostas políticas como as que vim 

narrando, ela tampouco foi capaz de dar vazão institucional às lógicas “esquerdizantes” 

desdobradas nas iniciativas dos movimentos sociais. Na questão habitacional, o governo do 

Partido dos Trabalhadores foi responsável pela formulação e execução de uma das maiores 

políticas públicas para a entrega de moradias populares na história do país, o programa Minha 

Casa Minha Vida. No entanto, este programa seguia fielmente os protocolos estatais que descrevi 

no parágrafo anterior: para acessar as casas de baixo custo construídas por empreiteiras privadas 

através do programa, os interessados deveriam entrar na fila e esperar. Salvo pela destinação de 

cerca de 1,5 por cento do orçamento do programa para a construção cooperativa de casas – 

executada por associações civis –, não se pode afirmar que os governos do Partido dos 

Trabalhadores souberam incorporar e promover as formas plurais de resolução de problemas 

propostas pelos movimentos. As ocupações de edifícios vazios, os mutirões de auto-construção e 

a suspensão das remoções forçadas permaneceram como medidas marginais na institucionalidade 

promovida pelo governo. Em paralelo, o horizonte do programa Minha Casa Minha Vida 

manteve-se ao longo dos anos como a única forma possível de resolver o problema da moradia no 

país. 

 O Estado, apesar de tudo, não é capaz de desarticular completamente as propostas 

provenientes dos movimentos populares. Tampouco posso afirmar que tais iniciativas 

cumpririam seu destino caso fossem incorporadas pelas instituições estatais. Estas propostas 

criadoras, de uma forma ou de outra, sobrevivem e mantêm um devir relativamente autônomo 

que lhes permite ressurgir em diferentes momentos sob circunstâncias mais favoráveis. No 

entanto, a esquerdização impulsionada pelas iniciativas populares na última década foi – e segue 

sendo – objeto constante de vetores de “desesquerdização” que impediram seu fortalecimento. 

Esta “desesquerdização” incentivada pela esquerda governista não consistiu apenas na 

neutralização das propostas dos movimentos sociais. Pelo contrário, o “progressismo” promoveu 

uma rearticulação dessas propostas num horizonte operativo diferente que, no entanto, parecia 



responder aos mesmos objetivos enunciados pelos movimentos. No próximo tópico, dedicado às 

conclusões, terei a oportunidade de desdobrar um pouco mais estas intuições. 

4. Considerações finais: esquerdização e desesquerdização 

 

Os movimentos populares, no argumento que aqui ensaio, nunca abstraem a “casa” por 

fora das situações nas quais ela é pensada e reivindicada. Este objeto deve ser lido, portanto, num 

enunciado que o relaciona com uma série de outras problemáticas, por exemplo, o racismo, a 

segregação espacial e a violência de gênero. Também não deve ser separado da imaginação 

política dos “meios” para resolver o problema da falta de moradia e tampouco da fabulação dos 

fins que alimentam a luta. Estes últimos podem ir do direito à moradia até a busca por justiça e 

liberdade. A “esquerdização” de uma problemática poderia ser definida, então, da seguinte 

maneira: trata-se da tentativa – nem sempre exitosa – de conquistar uma totalidade no marco da 

qual objetos diversos irão adquirir um significado. A conquista da totalidade, nestes casos, ocorre 

mediante a enunciação discursiva e prática das múltiplas determinações de uma situação, assim 

como das possibilidades para superá-la ou para (re)determiná-la. A característica do vetor de 

esquerdização é, portanto, a ação totalizante: a casa (ou a falta dela) é um referente que demanda 

um significado, ou seja, precisa ser encadeado numa totalidade, numa estratégia, num plano de 

ação e significação. 

É por isso que, do ponto de vista desta perspectiva, não há “problemas concretos” 

separados dos meios propostos para resolvê-los e da imaginação dos fins impulsionada por eles. 

Somente o Estado é capaz de isolar estes problemas concretos enquanto “fatos empíricos” 

independentes do seu enunciador e do próprio enunciado, especulando diferentes soluções no 

marco da ordem vigente. Na operação de separação e apresentação abstrata dos “fatos empíricos”, 

se encontra o cerne do processo de “desesquerdização” de uma problemática lançada 

originalmente pelos movimentos sociais e iniciativas populares. Podemos encontrar um exemplo 

deste tratamento nas formulações dos especialistas em políticas públicas que lidam com o “déficit 

habitacional”, por exemplo, como um problema meramente técnico ou de números e não como o 

ponto de partida para a formulação de projetos políticos abertos e imaginativos, como tencionam 

os movimentos sociais. Ao “desesquerdizar” uma proposta, o Estado abstrai também os fins, 

tornando-os entidades quase intangíveis, cuja realização dificilmente é percebida pelas pessoas. O 



contraste entre a evocação constante dos “direitos” nos discursos oficiais e sua falta de 

materialidade no dia-a-dia é um exemplo desse último movimento. 

 Os governos nacionais do Partido dos Trabalhadores no Brasil, dentro desta acepção, 

atuaram em três sentidos, todos próprios da lógica estatal. Em primeiro lugar, superestimularam a 

imaginação dos “fins” enquanto aspirações que não seriam realizadas imediatamente ou, então, 

que seriam contempladas apenas mediante a aquisição de bens. O “direito à moradia” se 

convertia, de acordo com esta lógica, em “acesso à casa própria”. Em segundo lugar, barraram a 

criação proliferante e a execução direta dos meios, isto é, dos “modos de fazer” propostos pelas 

iniciativas populares, principalmente aquelas que relativizavam a legalidade existente ocupando 

edifícios e terrenos públicos ou privados. Em terceiro e último lugar, construíram um repertório 

de “problemas concretos” – como é o caso da falta de moradia – devidamente extraídos da 

formulação totalizante realizada pelos movimentos sociais. Para a esquerda governista, estes 

“problemas concretos” deveriam ser objeto de intervenção das políticas públicas e a cada um 

deles correspondia uma solução factível e realista no marco da legalidade existente.  

Foi exatamente a imaginação profusiva dos fins – que, na prática, eram com frequência 

frustrados – o que alavancou uma das últimas grandes mobilizações populares no Brasil, no ano 

de 2013. A intenção, naquele momento, parecia ser arrancar os “direitos” do céu das boas 

promessas e realizá-los aqui e agora, mediante um “poder popular” que pressionava os poderes 

estatais e experimentava novas formas de concretizar, naquele caso, o “direito à cidade”. No 

entanto, tal possibilidade foi novamente barrada pelo hermetismo das instituições e pela 

virulência da repressão policial. Não tenho dúvidas de que o fortalecimento das forças políticas 

de direita se nutriu deste processo de desesquerdização das propostas dos movimentos populares. 

No entanto, sua lógica de leitura e intervenção no mundo continua disponível, esperando ser 

atualizada e ampliada. Para enfrentar este momento, portanto, o caminho já está sinalizado. Entre 

o real enunciado imaginativamente por iniciativas populares como as ocupações e os “fatos 

empíricos” produzidos e isolados pelo discurso estatal, devemos escolher sempre o primeiro.  
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