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RESUMO 

 

 

FRAGOSO, Mariana Pitasse. A voz da comunicação: um meio formal de legitimação das 

ocupações urbanas. Niterói, 2017. Dissertação (Mestrado em Mídia e Cotidiano) – Instituto 

de Artes e Comunicação Social, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017.  

 

 

Neste trabalho refletimos sobre a comunicação produzida nos movimentos de ocupação urbana e 

sobre o processo de legitimação movido por ela dentro desses espaços. Nosso objeto de estudo é a 

Ocupação Contestado, organizada pelas Brigadas Populares em São José, região metropolitana de 

Florianópolis, e a Ocupação 06 de abril de 2010, estruturada pelo Movimento dos Trabalhadores 

Sem Teto (MTST), em Niterói, no Rio de Janeiro. Nessas ocupações, inúmeros produtos de 

comunicação são desenvolvidos pelas organizações políticas afim de apresentar os objetivos dos 

grupos, pedir socorro em momentos de emergência ou rememorar a trajetória das famílias que 

compõe os movimentos afim de retomar laços perdidos ao longo dos anos. A partir de um 

mapeamento da comunicação produzida pelas Brigadas Populares e MTST dentro desses 

movimentos, esta pesquisa discute suas estratégias e efeitos a partir do referencial teórico e de 

entrevistas com membros das ocupações e das organizações políticas. A análise revela que a 

comunicação legitima no discurso os movimentos de ocupação e as organizações políticas. Os 

depoimentos e a forma como a comunicação é estruturada reiteram que esse processo de legitimação 

acontece através do enquadramento da memória e da divulgação do conteúdo produzido a uma 

comunidade de interesses comuns, que está estabelecida além do território. Dessa forma, a pesquisa 

aponta que mais importante do que procurar definições para enquadrar a comunicação produzida nas 

ocupações urbanas em alternativa, popular ou comunitária, é mostrar sua contribuição para 

legitimação desses movimentos e apresentar distintas formas de organizar comunicação em espaços 

periféricos.  

 
Palavras-chave: Ocupações Urbanas; Comunicação; Legitimação; Ocupação Contestado; Ocupação 

06 de abril de 2010. 
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ABSTRACT 

 

 

 

FRAGOSO, Mariana Pitasse. A voz da comunicação: um meio formal de legitimação das 

ocupações urbanas. Niterói, 2017. Dissertação (Mestrado em Mídia e Cotidiano) – Instituto 

de Artes e Comunicação Social, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017.  

 

This study reflects on the urban occupation movements communication and on the legitimation 

process moved by those movements within the occupied space. Our study objects are the Contestado 

Occupation, organized by Brigadas Populares, in São José, metropolitan region from Florianópolis, 

and also April 06, 2010 Occupation, structured by Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), 

in Niterói, Rio de Janeiro, Brazil. Several communication's products are developed by the political 

organizations in these spaces, in order to present their goals, ask for help in emergency moments, or to 

remind the trejectory of the families that make the movement. From a mapping of the communication 

produced by Brigadas Populares and MTST within the occupied spaces, this research discusses the 

communication strategies and effects, using a theoretical referential and interviews with members of 

the occupations and the political organizations.The analysis reveals that communication legitimizes 

through discourse occupational movements and political organizations.The statements and the way 

that communication is structured reiterate that this process of legitimation happens through the 

framing of memory and the dissemination of content produced to a community of common interests, 

which is established beyond the territory. In this way, the study shows that more important than 

searching for definitions to frame the communication produced in urban occupations as alternative, 

popular or community, is to expose its contribution to the legitimation of those movements and to 

present different ways to organizing communication in peripheral spaces. 

 

Key-words: Urban Occupations; Communication; Legitimation; Contestado Occupation; April 6, 

2010 Occupation 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma das principais manifestações das condições de precariedade e marginalização dos 

grandes centros urbanos está expressa no acesso à moradia – um direito reconhecido e 

implantado como pressuposto para a dignidade humana, desde 1948, com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Embora a Constituição Brasileira também garanta a moradia 

como direito fundamental, ainda existe no Brasil uma considerável parcela de pessoas vive 

nas ruas ou em espaços degradados, sem acesso a serviços essenciais, como água, saneamento 

e energia elétrica.  

A baixa renda das famílias, a apropriação especulativa da terra urbanizada e a 

inadequação das políticas de habitação, gerada pelo intenso processo de urbanização 

instaurado a partir dos anos 1950
1
, são os principais promotores de marcas desiguais na 

configuração urbana do país. Quase 75 anos depois, as cidades brasileiras se caracterizam por 

reunir uma enorme quantidade de assentamentos precários, estimados em mais de 3,2 milhões 

de domicílios, e um déficit habitacional contabilizado em 7,9 milhões de unidades, segundo 

dados do Plano Nacional de Habitação
2
 (2009:30). De acordo com o documento, 

aproximadamente 92% desse déficit é concentrado nas famílias que possuem renda mensal de 

até R$ 1,2 mil.  

Ainda com referência nos dados levantados pelo Plano Nacional de Habitação, a 

cidade informal cresce até os dias de hoje a taxas muito superiores às da cidade formal, 

evidenciando incapacidade do mercado e do setor público de viabilizarem alternativas mais 

adequadas à população de baixa renda. O problema da habitação é apontado pelo documento 

como parte integrante da história contemporânea brasileira. 

Entretanto, como lembram Denise Nascimento e Raquel Braga (2009), as instituições 

públicas nacionais e internacionais reduzem esse antagonismo socioeconômico, enunciado no 

espaço, a um problema nomeado déficit habitacional
3
. Porém, a noção do problema 

habitacional como um número a ser quantitativamente superado cai por terra na medida em 

que há no país um estoque de seis milhões de domicílios vagos (FJP, 2005: 31). Essa 

                                                 
1
 Foi a partir de 1950 que o processo de urbanização se intensificou. Com a industrialização promovida por 

Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek houve a formação de um mercado interno integrado que atraiu milhares 

de pessoas para o Sudeste do país, região que possuía a maior infraestrutura e, consequentemente, a que 

concentrava o maior número de indústrias. 
2
 O último Plano Nacional de Habitação foi desenvolvido, em 2009, pela Secretaria Nacional de Habitação do 

Ministério das Cidades, criado pelo então presidente Luís Inácio Lula da Silva. 
3
 Para chegar a esse número, a fundação se norteia por uma metodologia que tem como base dois aspectos 

distintos: o quantitativo do déficit habitacional (dimensionamento do estoque de habitações) e a inadequação de 

moradias (especificidades internas desse estoque). 
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estatística revela que o problema não está na falta de moradia construída, mas na má 

distribuição, em razão da atuação dos agentes do mercado privado e também do baixo poder 

aquisitivo dos pobres para acesso às habitações, próprias ou alugadas. 

Diante desse cenário, loteamentos irregulares e ocupações de terrenos são constituídos, 

de forma organizada ou espontânea, cotidianamente nos centros urbanos, áreas periféricas ou 

com restrição à urbanização - como áreas de risco e de proteção ambiental. Ao longo do 

tempo, essa forma de organização dá origem a tecidos urbanos de estrutura precária, que 

ganham denominações próprias em cada região do país, como alagados, palafitas, favelas, 

vilas, ocupações e comunidades.  

Em consonância com este quadro, Raquel Rolnik e Jeroen Klink (2011) apontam que a 

falta de alternativas habitacionais para a população de baixa renda levou a esse contingente 

significativo da população a viver em assentamentos precários e informais. Para eles, a lógica 

do capital impôs um padrão predatório que condenou as cidades a um modelo insustentável 

do ponto de vista ambiental e econômico. As ocupações das áreas frágeis ou estratégicas do 

ponto de vista ambiental são decorrentes “da combinação de um padrão extensivo de 

crescimento por abertura de novas fronteiras e da ‘expulsão’ permanente da população mais 

pobre das áreas ocupadas pelo mercado” (KLINK; ROLNIK, 2011: 20).  

Se aproximando de David Harvey (2004), em pesquisa mais recente, Rolnik (2016) 

afirma que a propriedade imobiliária em geral e a habitação em particular configuram uma 

das mais novas e poderosas fronteiras da expansão do capital financeiro. A crença de que os 

mercados podem regular a alocação da terra urbana e da moradia como forma mais racional 

de distribuição de recursos, combinada com produtos financeiros experimentais e criativos 

vinculados ao financiamento do espaço construído, levou as políticas públicas a abandonar os 

conceitos de moradia como um bem social e de cidade como artefato público. 

Segundo a autora, as políticas habitacionais e urbanas renunciaram ao papel de 

distribuição de riqueza, bem comum que a sociedade concorda em dividir ou prover para 

aqueles com menos recursos, para se transformarem em mecanismo de extração de renda, 

ganho financeiro e acumulação de riqueza. Esse processo resultou na despossessão massiva de 

territórios, na criação de pobres urbanos “sem lugar”, em novos processos de subjetivação 

estruturados pela lógica do endividamento, além de ter ampliado significativamente a 

segregação nas cidades. 

É nesse contexto marcado pela segregação que emergem no Brasil, nas décadas de 

1970 e 1980, as organizações de bairros populares baseadas em demandas por habitação, 
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saúde, educação e moradia. De acordo com Lúcio Kowarick (1983), as mobilizações foram 

movidas pelos ventos da abertura democrática, ao pipocar de associações de moradores com 

práticas contestatórias, como acampamento em locais públicos e passeatas visando à 

conquista de “direitos urbanos”. 

Nesse período, a temática dos movimentos sociais urbanos surge como objeto central 

de investigação de cientistas sociais no país. Para Maria da Glória Gohn (1991), esses 

movimentos começam a se projetar na cena política e acadêmica por dois motivos básicos: 

um de ordem estrutural – o agravamento da falta de infraestrutura urbana e o rebaixamento 

salarial, portanto, aumento da exploração econômica e da espoliação urbana. O segundo 

motivo de ordem conjuntural – o regime político militar e a ausência ou repressão de espaços 

já tradicionais de participação popular, tais como partidos e sindicatos.  

Segundo a autora, os movimentos sociais urbanos não são um todo homogêneo. Eles 

são qualificados por conterem uma problemática urbana, que tem a ver com o uso, a 

distribuição e a apropriação do espaço urbano. “Portanto, são movimentos sociais urbanos as 

manifestações que dizem respeito à habitação, ao uso do solo, aos serviços e equipamentos 

coletivos de consumo” (GOHN, 1991: 34). 

Ainda de acordo com Gohn, a luta pelo acesso à terra e a habitação se manifesta, 

principalmente, no que a imprensa e os governantes chamam de “invasões” e que seus 

membros denominam de “ocupações”. Esses movimentos tiveram um momento crucial nos 

anos 1980, principalmente na grande São Paulo. Para a autora, a característica básica que os 

diferencia das favelas é o fato de se tratar de ocupações coletivas e planejadas, que geraram 

impactos políticos importantes e forçaram abertura de canais de negociações com o poder 

público. Como lembra Ermínia Maricato (1999), as ocupações de terra fazem parte da história 

do processo de urbanização do país. 

A novidade recente, que vem dos anos 1980 é que as invasões começam a se 

transformar: de ocupações individuais familiares, para ganhar um sentido massivo 

e organizado, a partir da crise econômica que se inicia em 1979 (MARCIATO, 

199, p. 17). 

 

Mesmo que estruturados desde o final dos anos 1980, com o período da 

redemocratização do país, os movimentos de ocupação urbana se mantiveram em evidência 

nos últimos anos, com a criação da modalidade Entidades do Programa Minha Casa Minha 

Vida
4
, como veremos a seguir. Desse modo, trata-se de um grupo de famílias de baixa renda 

                                                 
4
 Programa de construção e financiamento de moradias, criado em 2009 pelo governo Lula (2003-2010), foi 

ampliado por Dilma Rousseff (2011 - 2016). A modalidade Entidades foi lançada para que associações e 
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organizadas, a partir de uma metodologia desenhada preliminarmente pelas organizações 

políticas, para conquistar a casa própria.  

Ocupação é uma maneira de denominar vários tipos de protestos, que se manifestam 

em terrenos em desuso, prédios ou espaços públicos. No entanto, vale ratificar que as 

ocupações urbanas que nos referimos aqui são aquelas organizadas em terrenos  urbanos e 

coordenadas por organizações políticas que tem por objetivo pressionar o poder público para a 

construção de projetos habitacionais de moradia popular. 

Ainda que o problema da habitação tenha sido tratado como uma deficiência numérica 

de moradias
5
 no país desde o início do século XX, foi a partir do governo Lula (2003-2010), 

que teve início uma política mais sistematizada de construção de casas populares, que abriu 

espaço para a negociação direta com os movimentos que lutam pela moradia a partir das 

ocupações urbanas organizadas.  

O planejamento do governo Lula partiu da criação da Secretaria Nacional de 

Habitação, dentro do novo Ministério das Cidades, que propunha uma articulação das 

administrações locais com outros níveis de governo, no âmbito do Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social (SNHIS). Nesse sentido, para que os estados e municípios 

pudessem integrar o novo sistema, teriam de aderir à estrutura de criação de fundos, conselhos 

e planos locais de Habitação de Interesse Social (HIS).  

Como elemento central do SNHIS, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

(FNHIS), criado a partir de um projeto de lei de iniciativa popular, sob a liderança do 

movimento organizado de moradia, permitiria, em tese, o repasse de recursos para estados e 

municípios, sendo estes os principais executores das políticas.  

Foram alocados no FNHIS mais de 4,4 bilhões de reais e construídos 

aproximadamente 4.4 mil projetos. Porém, como lembram Adauto Cardoso, Thêmis Aragão e 

Flávia Araújo (2011), entre 2006 e 2009, uma mudança de planejamento para conter a crise 

mundial operou na política econômica do governo federal a partir de 2007, quando o 

presidente Lula passou a liberar recursos para o investimento habitacional por meio do 

                                                                                                                                                         
cooperativas organizadas de maneira diversa, que se dispusessem a fazer a gestão (direta ou indireta) dos 

empreendimentos, pudessem pleitear a construção de moradias populares.  
5
 Com a industrialização, fluxo migratório para as cidades e a formação das favelas, no início do século XX, a 

habitação é apresentada publicamente como uma deficiência numérica que deve e pode ser mensurada e 

igualmente revertida. Segundo Nascimento e Braga (2009: 100), àquela época, dois outros fatos reforçaram a 

noção de que construir casas em massa significava reduzir ou eliminar a demanda habitacional: em primeiro 

lugar, o governo Epitácio Pessoa (1919-1922), que autorizou o Poder Executivo a construir habitações de aluguel 

para “operários e proletários” (ARRUDA, 2004); em segundo lugar, surgiu “a empresa construtora nacional” 

(FARAH, 1996, p.140), importante agente produtor de moradias comercializáveis. 
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FNHIS, e lançou o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), destinado a promover e 

movimentar a economia com investimentos em infraestrutura. 

Com o objetivo de criar condições específicas de ampliação do mercado habitacional, 

o presidente Lula anunciou o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), que estabelece um 

patamar de subsídio direto, proporcional à renda das famílias. Além dos subsídios, teve por 

objetivo aumentar o volume de crédito para aquisição e produção de moradias, ao mesmo 

tempo em que reduz os juros
6
. Até 2016, o investimento atingiu quase R$300 bilhões, com 

cerca de 4 milhões de casas contratadas. 

Ao prever três faixas de renda, o programa incluiu famílias que recebem até 10 

salários mínimos. Desde 2009, o MCMV começou a oferecer a modalidade Entidades dentro 

da faixa 1, que atende famílias com renda máxima de R$ 1,8 mil. Essa modalidade consiste na 

liberação de financiamento direto para famílias organizadas em cooperativas habitacionais, 

associações sem fins lucrativos ou movimentos sociais.  

 Segundo Edilson Mineiro e Evaniza Rodrigues (2012), a modalidade foi criada após 

diversas mobilizações da “Jornada de Lutas pela Reforma Urbana”, em novembro de 2008. A 

partir dessas atividades, foram reabertos alguns canais de negociação, que culminaram em 

uma audiência com o presidente Lula e outra com a então ministra da Casa Civil, Dilma 

Rousseff, onde os movimentos reivindicavam que parte das 1 milhão
7
 de casas fossem 

construídas por autogestão.  

Portanto, é partir dessa política pública
8
 que os movimentos sociais de luta pela 

moradia conseguem espaço para reivindicar a construção de casas próprias aos que não têm. 

O programa MCMV criou, portanto, um canal de negociação direto entre os movimentos de 

ocupação urbana e o governo federal. Nesse sentido, o problema do déficit habitacional 

passou a integrar não só as políticas públicas, mas também o discurso e forma de estruturação 

de organizações políticas e dos movimentos de ocupação urbana. 

                                                 
6
 Com a criação do Fundo Garantidor da Habitação, que aporta recursos para pagamento das prestações em caso 

de inadimplência por desemprego e outras eventualidades. 
7
 A primeira etapa do programa foi lançada com a bandeira da construção de 1 milhão de casas. Essa fase 

compreendeu o período de 2009 a 2010, a segunda fase vigorou entre 2011 e 2014, enquanto a terceira fase foi 

lançada em março de 2016, poucos meses antes do início do processo de impeachment.  
8
 Modalidade Entidades sofreu alterações poucos meses depois que a presidente Dilma Rousseff foi afastada, 

durante o processo de impeachment. O governo de Michel Temer suspendeu a modalidade em maio deste ano, 

mas após inúmeras manifestações dos movimentos de luta pela reforma urbana, a decisão foi revogada.  Em 

setembro, o Ministério das Cidades publicou uma instrução normativa desautorizando a Caixa Econômica 

Federal a utilizar recursos do FGTS no programa. Dessa forma, o programa passa a funcionar apenas com 

repasses orçamentários diretos da União. Para as organizações políticas e movimentos sociais isso representa a 

paralisação oficial do programa.  
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Com muitas características em comum e outras distintas, a Ocupação Contestado, 

localizada em São José, região metropolitana de Florianópolis, em Santa Catarina, e a 

Ocupação 06 de abril de 2010, em Niterói, no Rio de Janeiro, foram escolhidas como objeto 

de estudo para esta pesquisa. 

As duas ocupações compõem movimentos maduros, mas com experiências recentes, 

datadas nos últimos cinco anos. Constituem-se por aproximadamente 500 pessoas, com renda 

média mensal de um e meio salário mínimo, que reivindicam a casa própria para não mais 

pagar o aluguel que consome suas rendas.  

Os dois movimentos constituem ocupações de terrenos urbanos em desuso. São 

movimentos que tem relação direta com a construção da casa, enquanto estrutura material e 

organização social de uma família (WORTMANN, 1982). Eles são caracterizados pelo 

estabelecimento de barracos de lona, que tornam-se abrigos das famílias provisoriamente. 

Diferente dos movimentos de ocupação de prédios abandonados, as ocupações de terrenos 

envolvem as famílias na construção da moradia e se relacionam diretamente com a terra, 

enquanto propriedade, o que torna o processo mais pessoal e mais próximo do sonho pela 

“casa própria” porque permite a possibilidade de planejamento.  

Além de serem estabelecidas em terrenos urbanos em desuso, elas foram selecionadas 

para esta pesquisa porque são estruturadas por organizações políticas apartidárias que 

reivindicam moradia a partir de formas diferentes de atuação. Tanto a Ocupação Contestado 

quanto a Ocupação 06 de abril representam bem os diferentes métodos utilizados por essas 

organizações políticas para estruturar movimentos de ocupação. 

A Ocupação Contestado foi construída pelas Brigadas Populares (BP)
9
, como a 

primeira ocupação da organização política na região Sul do país, já a Ocupação 06 de abril de 

2010 foi organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST)
10

, também como a 

primeira atuação da organização política na cidade de Niterói.  

As Brigadas são uma organização política criada há cinco anos, com experiência em 

promover ocupações em outros estados brasileiros, principalmente Minas Gerais. Porém, o 

grupo de Santa Catarina é formado majoritariamente por estudantes universitários ou recém-

formados que não demostravam qualquer relação de alinhamento com o governo Dilma 

                                                 
9
 Organização política, sem vínculos partidários, com atuação vários estados brasileiros desde 2011. A principal 

frente de trabalho a Reforma Urbana, em que trabalham estruturando ocupações com famílias de baixa renda 

junto ao Movimento Popular Urbano. Além dessa frente, as Brigadas atuam em outras cinco: Mulheres, 

Comunicação, Formação, Juventude e Antiprisional. 
10

 Organização de luta pela moradia mais conhecida nacionalmente, o MTST foi fundado em 1997. Como 

organização autônoma, atua com princípios e programa próprios. Atualmente, o movimento se consolida em oito 

estados brasileiros. 
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Rousseff e com o Partido dos Trabalhadores (PT). Já o MTST é a mais antiga e maior 

organização que promove ocupações urbanas no país. Mesmo que não se assumissem como 

parte da base governista nos governos Lula, a partir do governo Dilma a relação entre a 

organização política e o partido tornou-se mais explícita.  

Essas aproximações e afastamentos com o governo federal têm relação direta com a 

conquista dos projetos habitacionais, como veremos nos próximos capítulos. Portanto, esse é 

um dos pontos que também justifica a escolha dos dois grupos como estudo de caso para essa 

pesquisa. Ademais, os dois movimentos foram escolhidos entre tantas outras possibilidades 

ainda por conta da proximidade da pesquisadora com local em que foram construídos, o que 

possibilitou que fossem acompanhados desde de suas fundações
11

 e que um material prévio à 

pesquisa fosse acumulado, a partir de apurações jornalísticas e da monografia: “ As 

contribuições da comunicação no processo de construção de identidade da Ocupação 

Contestado”, defendida em junho de 2014, como trabalho final da graduação em 

Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense. Ratificando, portanto, a 

viabilidade desta dissertação.  

Além disso, as ocupações apresentam características de formação e luta próprias - que 

assinalam seus membros como um só grupo. Então, no embate para se estabelecerem 

publicamente, os movimentos precisam apresentar uma identidade coletiva. Para isso, a 

comunicação inserida pelas organizações políticas MTST e Brigadas Populares, e utilizada 

como meio de divulgação e representação dos movimentos em vários momentos de sua 

trajetória, é principal ferramenta legitimadora dos membros dessas ocupações como um 

coletivo com objetivos definidos.  

Dessa forma, a produção de comunicação nas ocupações está diretamente relacionada 

à formação política
12

 desses grupos. Distribuída entre variadas plataformas e suportes, os 

produtos de comunicação estão presentes nas camisetas, nas faixas, na promoção de eventos 

das ocupações, na escolha de seus nomes, e também em veículos formais de representação 

como os jornais impressos. A comunicação desponta como panfleto que conta a história das 

ocupações, divulga suas conquistas ou pede socorro em momentos de instabilidade. 

                                                 
11

 A pesquisadora morou em Florianópolis em 2012, ano em que foi fundada a Ocupação Contestado, e mora em 

Niterói desde 2013, podendo acompanhar a trajetória da Ocupação 06 de abril, criada em 2015. 
12

 Vale lembrar que o papel político da comunicação nos movimentos sociais não foi inaugurado nos 

movimentos de ocupação. Esse tipo de estrutura persiste como instrumento histórico das organizações políticas 

de esquerda. No início do século XX, Lênin (1978) já destacava o jornal como instrumento de coesão política e 

ideológica, que trabalharia para estruturar, no tempo e no espaço, a ação partidária e de massas. 
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Vale destacar que ao construir uma linguagem própria, os produtos de comunicação 

constituem-se não apenas como instrumentos acessórios, mas principalmente como meio de 

produção, divulgação e mobilização das lutas, mudanças, conquistas e derrotas, além de 

trabalhar para manutenção e segurança das ocupações. Assim, esta pesquisa se constitui a 

partir da hipótese de que a comunicação é um meio de legitimação das ocupações nos espaços 

urbanos. Nesse sentido, a comunicação é apresentada como meio pragmático de atuação 

política das ocupações no ambiente interno, ao fortalecer as relações do grupo, e externo, ao 

apresentar publicamente seu espaço na esfera pública
13

 (HABERMAS, 2003). 

Este trabalho, portanto, tem o objetivo de compreender o papel da comunicação no 

processo de legitimação das ocupações através das estratégias que adotam e meios que 

implementam. Para empreender tal estudo, se fez necessário como aporte metodológico 

revisar a literatura sobre direito à cidade, além das teorias de comunicação relativas à 

produção comunitária e popular. Também foi preciso discutir sobre os conceitos memória e 

comunidade para problematizar a produção dos movimentos sociais e a comunicação no 

cotidiano.  

Assim, a pesquisa tem como corpo o levantamento bibliográfico mencionado e 

também análise documental (CALLADO, FERREIRA, 2004) em jornais, panfletos, cartazes, 

fotos e materiais disponibilizados online, seja em blogs, sites ou nas redes sociais, afim de 

reunir todo o acervo que compõe os produtos de comunicação produzidos na Ocupação 

Contestado e Ocupação 06 de abril de 2010. O período analisado foi de novembro de 2012 a 

dezembro de 2016, no caso da Ocupação Contestado, e agosto de 2015 a dezembro de 2016, 

na Ocupação 06 de abril.  

Compõe ainda esse estudo uma pesquisa de campo, do tipo qualitativa, que envolve 

observação participante e levantamento de entrevistas em profundidade, com base nos 

métodos acumulados da etnografia. A intenção é “recolher respostas a partir da experiência 

subjetiva de uma fonte, selecionada por deter informações que se deseja conhecer” 

(DUARTE, 2005: 62). Nesse sentido, as entrevistas são conduzidas por meio de questionário 

semi-aberto, que consiste em um roteiro, com membros das ocupações e das organizações 

políticas que trabalham em parceria com elas. Nessas entrevistas, pretendeu-se coletar 

informações sobre a produção e efeitos da comunicação nas ocupações.  

                                                 
13

  A esfera pública, para Habermas, representa uma dimensão do social que atua como mediadora entre o Estado 

e a sociedade, na qual o público se organiza como portador da opinião pública. Mas para que a opinião pública 

seja formada, tem de existir liberdade de expressão, de reunião e de associação. Por conseguinte, o acesso a tais 

direitos deve ser garantido a todos os cidadãos. 
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A partir das entrevistas feitas com as famílias que formam as ocupações, tornou-se 

claro que a história de construção dos movimentos poderia ser melhor compreendida através 

de um olhar mais próximo sobre a vida dessas pessoas. Para essa etapa da pesquisa, o método 

de histórias de vida foi o escolhido. Oscar Lewis (apud BARROS, 2002) defende tal método 

por acreditar que oferece uma visão cumulativa, múltipla e panorâmica da situação analisada. 

Já Antônio Barros (2002) observa que o método de história de vida funciona como uma 

possibilidade de acesso do indivíduo (e à realidade que lhe transforma e é por ele 

transformada) “pelo interior”, na busca da apreensão do vivido social, das práticas do sujeito, 

“por sua própria maneira de negociar a realidade onde está inserido”. 

Isso é, por meio da história de vida contada da maneira que é própria do sujeito, 

tentamos compreender o universo do qual ele faz parte. Dessa forma, nos é apresentada uma 

faceta do mundo subjetivo em relação permanente e simultânea com os fatos sociais. Para 

viabilizar a pesquisa, as fontes foram divididas em quatro categorias de análise, 

fundamentadas a partir da participação na construção política das ocupações. São elas: 

militantes
14

 das organizações políticas; moradores e militantes das organizações políticas; 

moradores que participam ativamente das decisões políticas mas não são militantes; 

moradores que não participam das decisões políticas e não são militantes.  Assim, pretendeu-

se identificar o fluxo de influências que norteam as noções em torno da comunicação nesses 

espaços.   

Dessa maneira, a partir do diálogo com as famílias que formam as ocupações, a 

pesquisa de campo foi feita com base na observação participante e entrevistas 

semiestruturadas, realizadas durante visitas às ocupações. A incorporação do olhar jornalístico 

foi somado a essa metodologia, fazendo com que os depoimentos coletados se tornassem os 

principais alicerces que respaldaram a construção dessa dissertação e ratificando a escolha por 

desenvolvê-la no campo da Comunicação.  

No caso da Ocupação Contestado, as entrevistas foram feitas a partir de viagens 

realizadas em novembro de 2015 e setembro de 2016. Além disso, também foram retomados 

alguns materiais coletados em janeiro de 2014, para a monografia “ As contribuições da 

comunicação no processo de construção de identidade da Ocupação Contestado”, citada 

anteriormente. Já na Ocupação 06 de abril de 2010, os dados foram coletados em visitas aos 

acampamentos, enquanto estavam erguidos, em agosto de 2015. Também durante as 

assembleias, depois da desocupação, realizadas ao longo do ano de 2015 e 2016.  A maior 

                                                 
14

 Tratamos militante como membro ativo da organização política, ou seja, que é oficialmente filiado.  
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parte dessas entrevistas está gravada e transcrita nos anexos deste trabalho. Outras, porém, 

foram feitas sem o uso do gravador e não estão transcritas, mas também ajudaram a compor 

análises e trajetórias revisitadas nesta pesquisa.  

Assim, o primeiro capítulo se inicia com a história de vida de uma família 

representativa da Ocupação Contestado. A partir das falas de Patrícia e Dagoberto, que se 

tornaram lideranças do movimento mesmo sem se reconheceram como tal, é construída uma 

narrativa que torna possível acompanhar detalhes de formação da Ocupação Contestado. 

Partindo principalmente do olhar de Patrícia, a chefe da família, acompanhamos a trajetória 

percorrida também pelas outras famílias que formam a Ocupação Contestado em seus mais de 

quatro anos de existência.  

Em seguida, apresentamos a estrutura em que a Ocupação Contestado se estabelece, 

não de forma temporária, mas permanente, em “forma habitação”. Esse modo de atuação 

escolhido pelas Brigadas Populares e implementado com as famílias da Ocupação Contestado 

se constituí pela transformação dos acampamentos em moradia, unindo a resistência dos 

membros do movimento aos seus endereços. Mais à frente, dados sobre a questão urbana da 

região metropolitana de Florianópolis também são apresentados como um panorama local de 

desigualdades em que a Ocupação Contestado emerge.  

Depois, a trajetória da Ocupação 06 de abril de 2010 é contatada a partir da narrativa de 

Márcia e seus filhos. Assim como muitos dos que formaram a ocupação, Márcia perdeu sua casa 

anos antes com os desastres causados pelas chuvas na madrugada dos dias 05, 06 e 07 de abril de 

2010 nas regiões metropolitana e serrana do Rio de Janeiro. Vale lembrar que a escolha por contar 

as histórias de vida de mulheres chefes de família como representativas das ocupações não é 

desmotivada, já que nos movimentos de luta pela moradia observa-se a presença maciça de 

mulheres, especialmente entre os sem-teto. No cotidiano das ocupações, as mulheres destacam-se 

na organização. Elas são maioria na coordenação dos acampamentos e também nas tarefas gerais 

do movimento.  

 Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ajudam-nos a 

explicar: em 1991 o número de mulheres chefes de família ou respondendo pela casa era de 

18,1% do total. Em 2000, esse número passou para 24,9%, em 2006 para 29,2%, já em 2014 

marcou 39,8% dos lares. Mesmo com o aumento de mulheres chefiando famílias, elas ainda 

acumulam as maiores taxas de desemprego. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios Contínua (Pnad) do IBGE, no primeiro trimestre de 2015, a taxa entre as 

mulheres foi de 9,6%, maior do que a total no período, que foi de 7,9%. Entre os homens, a 

http://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2015/05/07/desemprego-chega-a-79-maior-nivel-desde-o-1-trimestre-de-2013-diz-ibge.htm
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taxa foi de 6,6%. Dessa forma, as mulheres desempregadas representavam 52,9% dessa 

população em 2015, o que ratifica a dificuldade em pagar para ter acesso à moradia. 

O protagonismo feminino nos movimentos de ocupação urbana é tema de estudo de 

várias pesquisas na área das ciências sociais, entre elas, a desenvolvida por Phillipe Silva, 

Cárita Gomes e Ana Carolina Lopes (2014). Em sua pesquisa, os autores não consideram 

espontâneo o fato das mulheres estarem mais envolvidas com atividades de coordenação 

dentro dos movimentos de ocupação.  

Ocorre que este envolvimento é uma consequência da necessidade pela habitação 

e de estar envolvida com a cidade de modo que possibilite sua sobrevivência nela. 

Necessidade que se apresenta em especial às pessoas que assumem a 

responsabilidade com a reprodução do capital, ou seja, as mulheres (SILVA, 

GOMES; LOPES: 195, 2014). 

 

Segundo os autores, por outro lado, as mulheres também podem desempenhar também 

um papel político, e inclusive de liderança, em pautas econômicas, como a luta pela terra ou 

pela moradia, ainda que para isso dependam de uma rede de solidariedade com outras 

mulheres para compartilharem suas responsabilidades domésticas. No entanto, como lembram 

os autores, as mulheres não estão isentas da dupla jornada de trabalho impostas e admitidas 

pelos valores patriarcais. Nesse sentido, a indicação para espaços de coordenação das 

ocupações urbanas pode ser relacionada à própria associação das características e aptidões 

femininas com a possibilidade de administrar uma ocupação, isto é, um lar que serve à 

coletividade. 

A história de Márcia e da formação da Ocupação 06 de abril de 2010 é seguida por uma 

análise da estrutura do movimento. Nesse momento, apontamos que a metodologia de 

organização utilizada pelo MTST é muito próxima da utilizada pelo MST - um método de ação 

herdado da experiência do movimento rural, chamado de “forma acampamento” por Lygia 

Sigaud (2000). Após essa reflexão, dados sobre formação urbana de Niterói deixam claro que a 

cidade é estabelecida a partir da concentração de renda e da enorme desigualdade social. 

O primeiro capítulo, nesse sentido, é uma introdução a essa problemática. Ele procura 

mostrar como as ocupações são estruturadas em resposta à segregação econômica e social dos 

grandes centros urbanos. Para isso, traz trechos das entrevistas, dados de pesquisas 

quantitativas sobre as cidades e uma discussão teórica sobre os usos do espaço urbano. 

A partir dessas histórias contadas, trajetórias revisitadas e dos dados coletados, o 

primeiro capítulo se encerra apresentando um breve histórico dos movimentos que lutam 

pela reforma urbana no Brasil (GOHN, 2013), localizando o crescimento dos movimentos 

de luta pela habitação através da formação de ocupações urbanas. Após o levantamento, é 
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retomada uma breve discussão sobre os usos do espaço urbano com David Harvey (2004) e 

o direito à cidade, Henri Lefevbre (2001).  

No segundo e no terceiro capítulo, a história passa a ser contada pela perspectiva da 

comunicação. O segundo capítulo trata propriamente de um mapeamento da produção de 

comunicação na Ocupação Contestado. Esse mapeamento é feito a partir das entrevistas e 

também de uma análise documental em jornais, panfletos, cartazes, fotos e materiais 

disponibilizados online, a fim de reunir todo o acervo que compõe os produtos de 

comunicação da Ocupação Contestado.  

A partir desse mapeamento, apontamos que a comunicação é inserida pelas Brigadas 

Populares desde os primeiros dias de ocupação, com a escolha de seu nome, até produtos mais 

estruturados, como jornal impresso “Contestado Vive” e canais oficiais no ambiente online. 

Mostramos ainda que a comunicação na Ocupação Contestando oscila entre períodos 

emergenciais, em que é acionada como alerta ou denúncia de ameaças de despejo e casos de abuso 

policial, e períodos planejados, quando é produzida a partir da programação de uma data 

comemorativa ou para retomar laços entre a organização política e membros da ocupação.  

Ao longo desse capítulo, além de apresentar essas variações da produção de comunicação 

na Ocupação Contestado, assinalamos que as Brigadas Populares se amparam na comunicação 

para colocar em prática processos de enquadramento da memória (HALLBWACKS, 2006). 

Dessa maneira, a organização política retoma trajetória de formação da ocupação, para lembrar em 

que lugar as famílias estiveram, onde se encontram e reforçar onde pretendem estar, quando o 

projeto habitacional sair do papel e as casas forem construídas. Assim, as Brigadas Populares 

trabalham para manter as relações com os membros da ocupação e fazer com que o movimento 

continue existindo.  

O terceiro capítulo é dedicado ao mapeamento da comunicação na Ocupação 06 de 

abril de 2010 e foi construído a partir dos mesmos meios do capítulo anterior. Dessa forma, 

apresenta as estratégias e linguagens que o MTST adota para conseguir reconhecimento. A 

organização política trabalha com um projeto de comunicação estruturado previamente por seus 

militantes em âmbito nacional. Portanto, na Ocupação 06 de abril de 2010 coloca em prática uma 

metodologia já desenhada, que é divida em duas áreas de atuação: a comunicação interna e a 

comunicação externa.  

Dessa maneira, apontamos que a comunicação serve ao MTST, como forma de demarcar 

seu posicionamento político, estruturar o movimento de ocupação e coordenar manifestações. Ao 

longo do texto, mostramos que MTST trabalha formando uma comunicação instrumentalizada que 
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tem papel e ação definidos ao fazer parte de um projeto mobilizador (FONSECA, 2011). Por 

consequência, uma comunicação que não se adapta à realidade local das ocupações.  

Já no quarto capítulo a discussão fica por conta da hipótese norteadora desse trabalho: 

a comunicação como instrumento de legitimação das ocupações urbanas. Discute, portanto, 

tudo o que foi apresentado anteriormente. Com isso, analisa o material mapeado e também 

retoma uma discussão bibliográfica. Esta parte da pesquisa é dedicada a apresentar a maneira 

como legitimação acontece.  Primeiramente, avaliando a atuação da legitimação através das 

organizações políticas e também seus métodos de coordenar as ocupações. Em seguida, por 

meio dos movimentos de ocupação propriamente ditos. Assim, o capítulo procura apontar que 

a legitimação acontece no discurso dos produtos de comunicação, através da memória e da 

formação de uma comunidade de interesses (JANKOWSKI, 2002) que acessa os conteúdos 

produzidos nas ocupações. 

Essa dissertação tem como objetivo compreender como a comunicação é utilizada para 

legitimar as ocupações urbanas e as organizações políticas. A legitimação é entendida como 

processo de representação construído no discurso para ratificar o lugar desses movimentos, ou 

seja, fazer com que existam na esfera pública. Para chegar a análise sobre a legitimação, 

estabelecida no quarto capítulo, é necessário, portanto, percorrer a narrativa apresentada nos 

três primeiros capítulos. A escolha desse caminho é justificada por meio de uma narrativa 

esquemática que apresenta primeiro a inserção da comunicação nas ocupações, em seguida, 

utiliza as teorias para analisar esse processo.  

Vale ressaltar que esta pesquisa visa apontar que tipo de comunicação está sendo 

construída nos movimentos de ocupação urbana e de que forma ela contribui para construção 

deles. O objetivo é apresentar quais linguagens e veículos estão sendo utilizados e como se 

adaptam à realidade dessas ocupações. Nesse sentido, discutir evidências teóricas e práticas 

sobre as especificidades da comunicação construída no território ocupado, no local, no 

comunitário. 

É, portanto, sobre o ambiente que configuram, simultaneamente, movimentos sociais, 

organizações políticas, espaço urbano, comunicação e legitimação que esta pesquisa se propõe 

a dialogar.  
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CAPÍTULO 1 – As cidades como campo de disputa 

 

1.1 Histórias de resistência: Patrícia e Dagoberto 

 

Com três anos recém completados, Emilllyn Sofia Oliveira Rita já se tornou 

sinônimo de resistência. Quando ainda não tinha concluído o primeiro mês de vida, a 

pequena foi a única companhia que a mãe Patrícia encontrou quando resolveu ocupar, ao 

lado de outras 150 famílias, um terreno na periferia da cidade de São José, região 

metropolitana de Florianópolis. Sem aprovação do marido, Dagoberto, Patrícia decidiu que 

colocaria um ponto final na estada “de favor” na casa da mãe, que começou de forma 

provisória, mas já perdurava por quase 13 anos. 

Emillyn não foi só apoio de sua mãe, mas também seu estímulo. Foi ao lado dela que 

Patrícia conseguiu erguer um acampamento de lona no terreno coberto por capim e lama. 

Quando Dagoberto soube da movimentação, Patrícia “já tinha ido” e ele não ficou confortável 

com a notícia. Achou arriscado que sua mulher, ainda em fase de resguardo, e a bebê recém-

nascida ficassem expostas dessa forma. “Isso é coisa de doido, você está maluca. Vamos ficar 

com a sua mãe, eu aguento mais um pouco”
15

, argumentou. Mas não haveria discussão que 

fizesse Patrícia mudar de ideia.  

A história de Patrícia, Dagoberto, Emillyn Sofia, seus quatro irmãos, Steffani, Beatriz, 

Ketlin e Bryan, e das outras famílias que hoje compõem a Ocupação Contestado se 

entrelaçaram em outubro de 2012, quando o então candidato à reeleição a prefeitura de São 

José, Djalma Berger, prometeu um terreno para que os moradores da região da Serraria
16

, 

localizada em São José, construíssem suas casas próprias. Em meio ao discurso de seu 

comício eleitoral, o prefeito garantiu que o terreno, propriedade da Imobiliária Suvec
17

, seria 

desapropriado e destinado à moradia social. Em seguida, incentivou as famílias a ocuparem o 

local, mencionando, inclusive, o número de decreto de desapropriação (37.180/2012). Alguns 

dias depois, outro comício foi realizado próximo ao terreno ocupado e, desta vez, o então 

                                                 
15

 As falas e informações contidas nesta pesquisa são trechos das entrevistas realizadas em 2014, 2015 e 2016 na 

Ocupação Contestado e Ocupação 06 de abril para esta pesquisa. As entrevistas podem ser lidas na íntegra nos 

anexos finais deste trabalho.  
16

 Às margens da BR-101, a região compreende os bairros de José Nitro e Jardim Zanelatto, na periferia da 

cidade de São José, em Santa Catarina 
17

 Uma das maiores imobiliárias da região metropolitana de Florianópolis, a Suvec pertence à família Becker, 

conhecida por acumular grande quantidade de imóveis na região. 
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prefeito de Florianópolis, Dário Berger, reafirmou a promessa feita anteriormente por seu 

irmão, Djalma Berger
18

. 

Assim como Patrícia, que viu na promessa a chance de ter a casa própria, outros 

enxergaram a oportunidade de se livrar do aluguel que sufoca a renda familiar. Então, diante das 

garantias oferecidas, 150 famílias se mudaram para o local prometido, algumas entregaram as 

casas alugadas, enquanto outras se endividaram comprando madeira para erguer seus 

“barracos”. Porém, com a derrota da família Berger nas urnas de Florianópolis e São José, a 

promessa eleitoreira não foi cumprida e, seis dias depois, as famílias foram despejadas do 

terreno recém ocupado. A desocupação foi realizada com aproximadamente 200 policiais, 

fortemente armados, além de helicópteros e tratores, usados para a destruição dos barracos.  

Após a violenta ação policial, parte do grupo conseguiu abrigo na casa de familiares, 

já outros que não tinham para onde ir se organizaram coletivamente, com a ajuda das 

Brigadas Populares, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e Coletivo Anarquista 

Bandeira Negra. As organizações políticas entraram em contato com o grupo no momento do 

despejo e negociaram com a Secretaria de Assistência Social de São José um alojamento no 

Ginásio Municipal Jardim Zanelatto, bairro próximo ao terreno desocupado. 

Aproximadamente 50 famílias ficaram abrigadas por quase um mês no ginásio, em péssimas 

condições, enfrentando problemas como a falta de privacidade, luz e alimentos, além da 

contaminação da água.  

No ginásio, na verdade, era uma forma de abafar o caso e fazer com que a gente 

desistisse. Atiraram a gente lá, eles não tavam mandando alimentação, não tavam 

dando assistência necessária na saúde, tinha crianças também que não podiam ir à 

escola, porque eles exigiam comprovante de residência e a gente nem casa tinha 

mais. Ficou muito difícil. Na verdade estavam colocando a gente em um presídio lá 

dentro, porque as crianças estavam ficando doentes também. Estava horrível, estava 

precário [Patrícia, janeiro 2014]. 

 

 Desacreditada, Patrícia pensou em voltar à casa da mãe, mas quando começou a 

participar das assembleias encontrou nas falas dos militantes das Brigadas Populares o alento 

que precisava. Pensou sobre as dificuldades de sua vida e se, de fato, era “justo estar vivendo 

desse jeito, quando a sociedade, na verdade, era responsável por tudo”. Ela, então, decidiu pegar 

uma pequena televisão, um colchão e permanecer no ginásio. Nesse período, fazia visitas 

regulares à casa da mãe para “dar uma olhada” nos outros quatro filhos e preparar uma garrafa 

de café. Entre idas e vindas, quando encontrava com Dagoberto, as discussões recomeçavam.  

                                                 
18

 O discurso está arquivado no áudio-documentário “Reportagem especial: Ocupação Contestado”, produzido 

em novembro de 2012 e disponível em: 

http://www.radioponto.ufsc.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1959:operacao-

contestado&catid=3:documentario&Itemid=28. 



27 
 

 

 

 Um dia, quando o noticiário local realizou entrevistas com os ocupantes, Patrícia foi 

escolhida como uma das entrevistadas. A foto dela, ao lado dos filhos Emilly e Bryan, 

estampou uma das páginas do jornal do dia seguinte. Esse foi o estopim para um 

desentendimento ainda maior com Dagoberto. Ele achava que a mulher havia perdido o juízo 

ao deixar os filhos aparecerem no jornal. “Pareciam faveladinhos”, justificou em sua fala. 

Tentou ainda convencer Patrícia, mas ela continuou firme, “não queria mais essa vida”. 

No final do mês de outubro, foi formada a rede de apoio aos desalojados, em reunião no 

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Florianópolis e Região 

(SEEB), com a participação de entidades sindicais, estudantis, membros da sociedade civil, 

além das organizações políticas. Quando a situação no ginásio se tornou insustentável, essa 

rede ajudou as famílias a se organizarem em uma nova ocupação.  

Na madrugada do dia 7 de novembro de 2012, o grupo alocado no ginásio e alguns 

outros que estavam abrigados em casas de conhecidos se juntaram novamente para ocupar um 

terreno privado
19

 próximo ao ginásio, também de propriedade da Imobiliária Suvec, em 

desuso há mais de 40 anos, para tentar reconstruir suas moradias. Esse grupo foi batizado de 

Ocupação Contestado.  

Coordenados pelas organizações políticas, as famílias se dividiram para desempenhar 

funções práticas dentro do processo de construção da ocupação, como segurança, alimentação 

e limpeza. Ao final do primeiro dia de ocupação, os oito núcleos foram batizados de Dandara, 

Vida Nova, Che Guevara, Zapata, Guerreiros de Fé, Mansidão, Estrela Guia, Anita Garibaldi - 

nomes escolhidos pelos membros da ocupação em parceria com as Brigadas Populares, 

mostrando uma primeira expressão dos fluxos de influências da organização e o início da 

constituição de uma identidade para o grupo.  

Uma divisão do terreno, em formato de quadras, também foi feita. Assim, a primeira 

quadra ficou delimitada na parte de baixo do terreno; a segunda, na região central; e terceira, 

na parte mais elevada do terreno
20

. Nesse período, também foi desenhado um regimento 

interno para a ocupação, nos moldes de regras semelhantes pensadas pelas Brigadas Populares 

em outras ocupações
21

. Nele, foi definido que as assembleias aconteceriam semanalmente 

para discutir demandas ou estratégias políticas para o grupo, além disso ficou delimitado que 

                                                 
19

 O terreno pertencia a Vilmar Becker, que deixou a propriedade em testamento para a filha, Florisbela Becker –

atual dona da Imobiliária Suvec. 
20

 Local onde se localiza, atualmente, o barracão comunitário, em que as reuniões são realizadas.   
21

 A Ocupação Contestado foi a primeira organizada pelas Brigadas Populares em Santa Catarina, porém a 

organização política atua em outros estados, principalmente em Minas Gerais. Portanto, há troca uma de 

experiências acumuladas entre os militantes.  
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parte do dinheiro das famílias, que antes era usado para pagar o aluguel, passaria a ser 

investido coletivamente em infraestrutura para a ocupação nos primeiros meses do 

movimento. Também se tornou proibido a venda ou troca de barracos.  

Enquanto as Brigadas Populares coordenaram a estruturação da ocupação, a rede de 

apoio ajudou com tarefas emergenciais, ao arrecadar doações de roupas, alimentos e 

utensílios, oferecer auxílio de estudantes universitários de variadas áreas de atuação, 

promover eventos para arrecadação de dinheiro e realizar palestras e oficinas na ocupação.  

 Nesse momento que Dagoberto percebeu que a postura de Patrícia se tratava de “coisa 

séria”. Decidiu, então, entender o que era a ocupação. Começou a frequentar o local depois do 

trabalho, mas não dormia no acampamento. Resolveu participar das reuniões e, com o tempo, 

se convenceu “que os militantes das Brigadas e rede de apoio trabalhavam com seriedade. Ai 

fui botando fé. Depois de umas semanas eu vim de vez com as crianças e ai não deu mais. 

Construímos nossa casa e fomos simbora”. 

Duas semanas após a ocupação do terreno, foi realizada uma audiência pública na 

Câmara Municipal de São José, convocada pelo vereador Lino Peres
22

, em que foi debatida a 

situação das famílias e a responsabilidade do poder público. Cerca de 30 representantes da 

ocupação compareceram nessa audiência e, ao final da discussão, conseguiram que a 

prefeitura se comprometesse com ajuda na segurança e recolhimento do lixo. 

O êxito do grupo foi seguido por um grande susto: no dia 29 de novembro de 2012, 

uma liminar de reintegração de posse do terreno ocupado foi processada e recebeu parecer 

favorável do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A ação foi movida pela Imobiliária 

Suvec, que também é proprietária do primeiro terreno ocupado e prometido por Djalma 

Berger. Em resposta, os advogados das Brigadas Populares entraram com uma ação para 

derrubar a liminar.  

Como lembra Lúcia Valladares e Regina Kayat (1983), quando uma ocupação ocorre 

em área pública, a expulsão dos ocupantes pode ocorrer em vinte e quatro horas, bastando 

uma ordem administrativa. Nos casos de terrenos privados, cumpre ao proprietário da área 

ocupada efetuar a denúncia e pedir a reintegração de posse que, uma vez concedida, se faz 

seguir de uma ordem judicial e de expulsão dos ocupantes. 

Após o pedido de reintegração de posse, também foi lançada a campanha “Despejo 

Não!”, que trabalhava com ações nas redes sociais e manifestações presenciais em que se 

                                                 
22

 Parlamentar do Partido dos Trabalhadores (PT) que fez parte da rede de apoio da Ocupação Contestado.  
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distribuíam folhetos explicativos sobre a situação da Ocupação. A campanha conquistou 

apoio entre diversos setores sociais na região da Grande Florianópolis.  

Depois da repercussão da campanha, um acordo entre a prefeitura e os membros da 

ocupação foi firmado: o processo não teria andamento se as famílias se assentassem no 

terreno ocupado de forma provisória. Com orientação das Brigadas Populares, o grupo aceitou 

o acordo sob a condição de que a prefeitura se comprometesse a negociar um novo terreno e 

um projeto habitacional. Duas semanas depois, a Ocupação Contestado teve sua ação 

aprovada pelos desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e a liminar de 

reintegração de posse foi derrubada formalmente.  

 Dagoberto, 38 anos, e Patrícia, 35, estão casados há 16 anos e desde que decidiram 

ficar juntos o sonho dos dois é só um: construir a casa própria. Natural de Joinville, uma das 

cidades mais populosas do estado de Santa Catarina, Patrícia morou na cidade natal até 

completar nove anos. Quando os pais se divorciaram, a menina ficou sob a guarda da mãe e, 

em seguida, as duas se mudaram para Florianópolis. Na capital do estado, mãe e filha se 

alocaram no bairro Estreito – localizado na parte continental da cidade – “onde o aluguel não 

era tão caro” quanto os que eram cobrados nos bairros da Ilha de Santa Catarina.  

 Dois anos depois, as duas mudaram-se para um pequeno “pedaço de terra” mais 

afastado da região central. Após algum tempo, com as dificuldades de locomoção para o 

trabalho, a mãe de Patrícia se desfez do pequeno sítio e comprou um “barraco” no Jardim 

Zanellato, em São José. Nesse período, quando a jovem já havia completado 15 anos, 

conseguiu um emprego através dos contatos da mãe. Assim, começou a trabalhar como babá 

de duas meninas na casa de uma senhora em Florianópolis, onde também passou a residir. O 

emprego veio a calhar, já que, para Patrícia, “estava na hora de trabalhar fora” e a casa da 

patroa ficava mais perto do colégio em que dava início aos estudos do ensino médio.  

 Foi nesse período que conheceu Dagoberto, morador do Morro da Caixa - grande 

favela localizada no bairro Estreito. Três anos mais velho, já havia concluído o ensino médio 

e ganhava a vida como músico. Seu pai, Nenê Maravilha, é referência em Florianópolis 

quando o assunto é samba e pagode - Dagoberto até hoje faz parte da banda do pai, que anima 

festas particulares e eventos da região. Quando Patrícia completou 18 anos casaram-se em 

cerimônia pequena, para “os mais chegados”. Depois do casamento, esperando a primeira 

filha, o jovem casal foi morar na casa da mãe de Patrícia, onde permaneceram por quase 13 

anos. “Mas nunca dá certo, com a minha mãe não dava e aqui não dava. O cara tem que ter o 

cantinho do cara, não tem jeito”, enfatiza Dagoberto. 
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 Foi motivada por esse desejo, nutrido por anos, que Patrícia reuniu forças para ocupar, 

resistir e convencer o marido a assumir a ocupação como caminho justo para conseguir a casa 

tão sonhada. Com o passar dos anos, Patrícia e Dagoberto tornaram-se referências dentro da 

Ocupação Contestado. Diariamente são procurados pelos moradores para resolver os assuntos 

mais variados, desde os desentendimentos entre os vizinhos, até alguma estratégia de 

mobilização pública da ocupação. Apesar disso, os dois não se enxergam como lideranças e 

atribuem o acúmulo de responsabilidades à decisão de se filiarem como militantes das 

Brigadas Populares.  

Nós somos muito leigos para saber dos nossos direitos. Há uns três anos atrás, 

quando a gente foi despejado do terreno, as pessoas falavam “ai Patrícia, não sei o 

que, podemos continuar lutando”, eu meio que ria da situação. Depois que a gente 

foi conhecendo o pessoal das Brigadas, a gente foi lutando, conquistando as coisas, a 

gente vai se identificando com a luta, sabendo que a gente só consegue alguma coisa 

se correr atrás, buscar nossos objetivos mesmo. Eu acho até que por isso muita 

gente, qualquer coisa corre aqui e vem falar: “Oi Patrícia, me ajuda”. Sempre 

procuro ajudar, fazer com que as pessoas não desistam. Mostrar que a gente veio até 

aqui e pode chegar muito mais longe. Às vezes dá um desanimo. Vontade de largar 

de mão, desistir, mas dai, tu pensa tudo o que você passou para estar ali e vai 

continuando. De vez em quando dá uma carga e uma energia. Não deixo a peteca 

cair e todo mundo que chega perto de mim, eu estimulo e digo: vamos! [Patrícia, 

novembro 2015]. 

 

Merendeira em uma creche municipal de Florianópolis, Patrícia concilia a agenda de 

reuniões da organização política com o trabalho diário. Dagoberto, por outro lado, tem 

horários mais flexíveis em sua jornada de trabalho como músico. Os dois acreditam que a 

militância é um movimento natural. Patrícia se considera militante desde que conheceu as 

Brigadas Populares e decidiu ocupar o ginásio. Mais resistente, Dagoberto frequentava as 

reuniões para fazer companhia a esposa e aos poucos começou a participar e dar opiniões 

sobre as pautas discutidas.  

Não enxergo a gente como liderança, mas o pessoal enxerga, acho que é sem querer 

a gente foi pegando linha de frente para ajudar o pessoal das Brigadas. Muito 

morador antigo prefere ficar dentro do seu barraco e não se meter mais. Então é 

onde fica muito puxado porque além da gente ser morador, nós somos brigadistas 

então tudo recai em cima de mim e da Patrícia. Tem outros brigadistas, a Andrea a 

Duda, mas não recai tanto em cima delas como cai em cima da gente. A gente está 

mais envolvido em reunião, então, às vezes cansa. Chegamos até a falar. Mesmo 

direito que a gente tem, vocês têm, o direito de chamar uma assembleia, debater. 

Mas é difícil colocar na cabeça da galera [Dagoberto, janeiro de 2014]. 

 

Assim como no início da ocupação, o estímulo de Patrícia ressurge principalmente 

quando olha para a filha mais nova, Emillyn Sofia. A pequena tornou-se parte não só das 

recordações da mãe, como também da memória coletiva (HALBWACKS, 2006) dos que 

constroem a Ocupação Contestado. “No começo era eu e eu, eu e minha pequena. Tanto é que 
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todo mundo falava. Era eu e ela em tudo, era eu e ela na prefeitura, nas manifestações, 

digamos que ela é bem conhecida pelo povo de luta”.  

Em análise sobre memória coletiva, Maurice Halbwachs (2006) acentua as funções 

positivas desempenhadas pela memória comum, como o reforço da coesão social, não pela 

coerção, mas pela adesão afetiva ao grupo, que ele chama de "comunidade afetiva". Segundo 

autor, a duração de uma memória está limitada à duração da memória do grupo. Isso significa 

dizer que há necessidade de preservação de elos entre os integrantes de um grupo para que a 

sua memória permaneça. 

Nesse sentido, para Halbwachs, a constituição da memória de um indivíduo é uma 

combinação das memórias dos diferentes grupos dos quais ele participa e sofre influência - 

família, escola, grupo de militância ou ambiente de trabalho. Por isso, para ele, toda memória 

é coletiva “o funcionamento da memória individual não é possível sem esses instrumentos 

que são as palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou, mas que toma emprestado de 

seu ambiente” (HALBWACKS, 2006, p. 72).  

Ainda de acordo com Halbwachs, para que a nossa memória se aproveite de outras 

memórias, não basta que outros nos apresentem seus testemunhos: “é preciso que ela não 

tenha deixado de concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos de contato 

entre uma e outras para que a lembrança que nos fazem recordar venha a ser constituída sobre 

uma base comum” (HALBWACKS, 2006, p. 39). 

Portanto, para que uma lembrança seja reconhecida e reconstruída, os atores sociais 

precisam buscar marcas de proximidade que lhes permitam dividir as mesmas recordações. 

Além disso, diferente da memória oficial, fixada em livros e monumentos, a memória coletiva 

é orgânica, e só existe enquanto houver alguém que a preserve, já que “não retém do passado 

senão o que ainda está vivo ou é capaz de viver na consciência do grupo que a mantém” 

(idem, 2006, p. 102). 

 

1.1.2 Novos caminhos 

Emillyn e a Ocupação Contestado tem a mesma idade, porém se desenvolvem em 

tempos diferentes. Enquanto a menina cresce rápido, a Ocupação consegue vitórias a passos 

lentos. Após mais de quatro anos, a Ocupação Contestado ainda se encontra fixada no mesmo 

lugar. Passado o período inicial, o grupo se estruturou no território, substituiu os 

acampamentos de lona por ‘barracos” de madeira, instalou sistemas precários de esgoto e de 

energia elétrica, ergueu as casas conforme a divisão das quadras estruturadas sobre o terreno 
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de terra batida. Com o tempo, o grupo se estabeleceu no território de forma muito similar a 

uma favela – que na cidade de São José apresentam pequeno porte, abrigando não mais do 

que 500 famílias, segundo dados da prefeitura.  

Ainda assim, para muitas famílias, não pagar o aluguel era mais positivo do que 

qualquer precariedade que enfrentavam. Em 2014, a moradora da ocupação Saulita Cardoso 

destacou a estrutura estabelecida pelas famílias em busca da concretização do sonho da casa 

própria. Como prática de organização interna, assembleias eram realizadas periodicamente. 

Nelas, os representantes dos oito núcleos são os coordenadores, que se reuniam todas as 

segundas-feiras com dois assuntos como temas exclusivos: entrada e expulsão de famílias, 

que não estavam de acordo com o regimento interno estabelecido pelas Brigadas Populares. 

Nas sextas, ou com caráter emergencial, as reuniões de quadra também existiam para a 

resolução de problemas específicos de estrutura local. 

Mesmo sem ter uma decisão concreta, as pessoas estão se organizando. Tá mudando 

tudo. É pouco, mas vem mudando. O dinheiro que iria embora no aluguel está 

“sobrando”. Por exemplo, uma pessoa pode comprar um móvel, que antes não 

poderia. E isso acho que gera mais vontade de ter uma casa. Ninguém podia comprar 

um balcão de pia porque a casa é de aluguel, não dá pra ficar fazendo coisa pro 

proprietário. Agora com a perspectiva de ter uma casa própria, dá até mais vontade 

de conservar os móveis e as coisas do lar. Se eu voltar pro aluguel, vou ficar pra lá e 

pra cá de novo, vai quebrar tudo e não vou ter dinheiro pra comprar outros móveis. 

Acredito que vamos ficando mais fortes, porque a cada dia que passa, a vontade de 

ter a casa própria é maior [Saulita, janeiro 2014]. 

Meses após o estabelecimento das famílias no terreno ocupado, as organizações 

estudantis e sindicais, que compunham a rede de apoio, foram diminuindo suas ações e, hoje, 

a assistência que recebem parte das Brigadas Populares. Tendo como base a proposta inicial 

da organização política, o grupo decidiu, ainda em 2012, pleitear um terreno maior e melhor 

situado em São José. Na época, era recorrente, entre os moradores, a discussão sobre o caráter 

provisório do terreno em que estão abrigados. Nesse sentido, as mesas de negociação com o 

poder público local foram caminhando, na medida em que as manifestações e atos 

promovidos pelas famílias pressionavam pelo espaço de debate.   

Nas manifestações despontavam demandas por políticas públicas que atendessem a 

necessidade de moradia das famílias, mas também eram reivindicadas pautas maiores, que 

incluíam igualdade social e direito à cidade. Antes da primeira mesa de negociações com a 

prefeita Adeliana Dal Pont
23

 acontecer, quando as famílias ainda ocupavam o ginásio, 

funcionários da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) regional propuseram que um 

terreno localizado próximo à Avenida das Torres, no centro de São José, fosse destinado à 

                                                 
23

 Adeliana Dal Pont, candidata que derrotou Djalma Berger nas urnas na eleição que aconteceu logo após a 

Ocupação, em 2012. 
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moradia popular para que a Ocupação Contestado pudesse ser beneficiada. Interessado nas 

boas condições da oferta, o grupo passou a pleitear esse terreno nas mesas de negociação com 

a prefeitura.  

Porém, a proposta não agradou o poder público municipal, que apresentou como 

contraproposta a desapropriação do terreno em que a Ocupação se estabeleceu. A queda de 

braço entre as famílias e a prefeitura se estabeleceu a partir desse impasse. Mais de um ano 

depois da ocupação, em janeiro de 2014, Patrícia me explicou a impressão dos moradores da 

ocupação sobre as negociações. 

O terreno que pleiteamos é um terreno valorizado de São José, que a prefeita quer 

utilizar para fins lucrativos. Ela acha que a gente não cabe naquela sociedade, e 

queremos mostrar pra ela que podemos viver em sociedade mesmo sendo humildes. 

Esse terreno apareceu desde a luta no ginásio, quando estávamos lá. Entretanto, a 

prefeita deixou claro que nesse terreno há outros interesses e quando batemos de 

frente com ela nas ultimas negociações, ela disse que ‘se vocês quiserem, podem 

lutar por esse terreno, mas transformá-lo em moradia popular não depende de mim’. 

Respondemos que queríamos trabalhar em parceria, onde nós continuaríamos 

lutando, mas que ela continuasse a nos ajudar, porque a responsabilidade dessas 

famílias sem moradia é dela também. É bem complicado, por que dá pra ver que é 

enrolação. Se não tivermos essa união, a coisa não anda. Todo mundo que tá aqui é 

porque precisa. No começo, se a prefeitura fizesse a proposta de comprar esse 

terreno (em que estamos) para a gente morar, acho que a comunidade aceitaria. Mas, 

com o tempo, quando aprendemos nossos direitos e as pessoas começaram a 

participar da luta, eles compreendem que a moradia é um direito de todo brasileiro. 

O pessoal quer um lar bom. As pessoas têm vontade de lutar mais. Cada momento 

que temos negociação, nós fazemos uma assembleia, é tirada uma comissão. A 

comissão debate com a comunidade e o pessoal decide os pontos. Quem tem mais 

questionamento, a comissão procura levar para as negociações, para que seja decisão 

coletiva mesmo. Estamos juntos pelo objetivo maior de todos, que é ter uma casa. A 

necessidade de um lar é o que nos mantém juntos [Patrícia, janeiro 2014]. 

 

Com muitos meses de mobilização, quando a ocupação estava quase completando dois 

anos, a prefeitura de São José fechou um acordo sobre projeto habitacional com as famílias da 

Ocupação Contestado, desapropriou um terreno diferente do pedido pelas famílias, mas 

também localizado na Avenida das Torres, região central da cidade, e o destinou à moradia 

popular para construção dos apartamentos. Porém as promessas ficaram estagnadas em 2015. 

O ano seguiu sem grandes avanços para que as casas desenhadas na planta do projeto 

habitacional se tornassem de cimento e tijolo. Novas reuniões não foram mais agendadas e o 

argumento do poder público local para a estagnação é de que o governo federal havia 

congelado as verbas destinadas ao programa “Minha Casa, Minha Vida”
24

, que seriam usadas 

                                                 
24

A Prefeitura de Florianópolis informou em nota em sua página online que atualmente estão sendo construídos 

os dois primeiros residenciais do programa Minha Casa, Minha Vida na cidade. O primeiro, localizado no Jardim 

Atlântico/Coloninha, está sendo estruturado para 78 famílias residentes no Continente e que se cadastraram no 

programa. O segundo projeto é o residencial “Ponta do Leal”, que está sendo construído no bairro Estreito, e será 

ocupado pelas famílias que vivem na comunidade da Ponta do Leal. Neste, são 88 apartamentos, distribuídos em 

quatro blocos. Segundo a prefeitura, não há nenhum outro projeto referente ao programa em execução.  
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para financiar a construção dos apartamentos, segundo depoimentos de militantes das 

Brigadas Populares. 

Em 2015, ficaria evidenciada a estagnação e o enfraquecimento da ocupação, 

conforme a fala dos próprios moradores. Uma série de fatores marcou a nova configuração de 

relações. O primeiro deles é atribuído, tanto por militantes quanto por moradores, à 

substituição de quadros políticos das Brigadas Populares que trabalhavam na Ocupação. Dois 

militantes que acompanhavam o grupo desde seus primeiros passos precisaram mudar de 

Florianópolis por conta de projetos pessoais. O resultado repercutiu de forma muito pior do 

que imaginava a organização política. Apesar de não estarem sozinhos, os moradores viram-

se de alguma forma abandonados. A relação entre a Ocupação Contestado e as Brigadas 

Populares começou a atravessar um período de silêncio.  

Novos militantes que chegaram para dar continuidade ao trabalho já eram conhecidos, 

porém causaram estranheza e desconfiança. Demorou muito até que se acostumassem com os 

novos companheiros de luta. Segundo moradores, até hoje alguns não se acostumaram e 

reclamam a falta dos antigos militantes. Além disso, diante do período de adaptação, a 

organização demorou a realizar atividades e retomar os atos públicos, as ações e oficinas 

dentro da Ocupação.  

Os meses seguintes se arrastaram com a morosidade nas negociações com a prefeitura 

e recessão das atividades de pressão - antes organizadas pelas Brigadas Populares. Somado a 

esse contexto de dificuldades, um número significativo de moradores desistiu da ocupação e 

da luta pela moradia. Segundo as Brigadas Populares, aproximadamente 70% dos lares 

receberam novos moradores. Enquanto uns abandonaram os barracos construídos no terreno 

ocupado, outros resolveram vender, desafiando o regimento interno estabelecido na Ocupação 

pelas Brigadas Populares.   

Essa mudança não só reafirmou o distanciamento estabelecido entre organização 

política e os moradores, como reconfigurou as bases da ocupação. Como tentativa de 

reorganizar o grupo, as Brigadas convocaram seguidos atos públicos, que foram cancelados 

pela falta de adesão dos moradores. Muitos dos que chegaram nunca tiveram contato com 

trabalho de formação política, portanto não se reconhecem na luta pelo direito à cidade.  

Com a saída de alguns integrantes e a dificuldade ainda maior de interação entre as 

Brigadas Populares e moradores, a situação da Ocupação Contestado tornou-se muito frágil. 

A fragilidade pôde ser percebida não só no ambiente político, com a paralização das 

negociações com a prefeitura, mas também na legitimidade da Ocupação no bairro. Perto de 
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completar três anos, em outubro de 2015, a Ocupação Contestado passou a sofrer ainda mais 

com a repressão da Polícia Militar de Santa Catarina. A relação de conflito entre a polícia e as 

famílias da Ocupação sempre existiu, porém, esse quadro se intensificou no último ano, 

tornando-se rotina no dia-a-dia dos moradores.  

O afastamento entre organização política e Ocupação significou um abandono da 

institucionalização criada por essa relação. As ações planejadas no cotidiano da Ocupação, 

entre produtos de comunicação, festas e atos públicos, assumiam não só o papel de 

integração, enquadramento de memória e luta política, mas também de legitimação da 

comunidade na vizinhança e no bairro. Dessa forma, o abandono gerou espaço para a 

criminalização dessas famílias. 

Segundo os moradores, as investidas policiais aconteceram, geralmente, no período da 

noite e foram descritas como operações muito agressivas. No período de outubro a dezembro 

de 2015, alguns integrantes da Ocupação relataram que os policiais, sem identificação 

invadiram as casas, espancaram moradores, quebraram móveis e eletrodomésticos em várias 

residências, furaram pneus de vários veículos, atacaram verbalmente e ameaçaram de morte 

os moradores.  

As ações policiais invasivas são parte do cotidiano da Ocupação Contestado, assim 

como em inúmeras favelas e periferias brasileiras. No entanto, tornaram-se menos agressivas 

e frequentes após a pressão feita pelos moradores e pelas Brigadas. A organização política 

voltou a programar uma agenda de atividades na ocupação ao longo do ano de 2016, como 

veremos de forma detalhada no próximo capítulo.  

 

1.1.3 Ocupação Contestado em “forma de habitação” 

Ao longo dos meses e anos em que as famílias se assentaram no terreno ocupado 

construíram não só os barracos de madeira, mas também relações comunitárias. Ao 

acompanhar o desenvolvimento da ocupação desde o início, foi possível presenciar sua 

formação, seu estabelecimento no terreno ocupado, cotidiano e momentos de crise. Cada uma 

dessas fases pode ser claramente percebida na maneira em que as famílias se denominam e 

são denominadas com o passar do tempo nas entrevistas, falas oficiais, assembleias ou até 

mesmo em conversas casuais. 

Ao entrar em contato pela primeira vez com a Ocupação Contestado, em 2012, assim 

que o terreno em que se encontram até hoje foi ocupado, foi possível perceber que as famílias 

se referiam ao grupo em que pertenciam como “ocupação”, “contestado” e “movimento”. Os 
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vocábulos faziam relação direta à fala dos membros das Brigadas Populares e rede de apoio, 

que utilizavam as expressões sempre acompanhadas do sentido de luta e resistência.  

Já nas visitas realizadas em 2014, a palavra “comunidade” era frequentemente 

escutada nas falas dos moradores. O termo era usado quase sempre que se referiam ao grupo e 

ao lugar em que seus “barracos” estavam construídos. Mas “comunidade” se misturava com 

“ocupação”, de acordo com o interlocutor. Quando estávamos a sós para entrevistas, a 

expressão “comunidade” aparecia de forma mais frequente, já nos espaços compartilhados, 

como assembleias e reuniões, ou mesmo na conversa com interlocutores estranhos, 

“ocupação” era sempre o termo escolhido. Nesse caso, “comunidade” carrega sentido 

positivo, associado aos laços e tradições locais, a fundação de um novo espaço e uma nova 

comunidade, estabelecida através da harmonia. A comunidade, nesse sentido, aparece como 

coletividade dos “pobres organizados” (BIRMAN, 2008). 

Patrícia Birman já discutiu os vários sentidos que o termo comunidade assume no 

contexto das favelas. Para ela, de modo geral, é por meio de uma comunidade que 

experiências pessoais significativas se encontram profundamente associadas ao seu lugar de 

ocorrência, a ambientes cujas características físicas, geográficas e sociais contribuem para sua 

importância. “A referência à comunidade associa as experiências locais ligadas ao cotidiano, à 

condição de pessoas reivindicada por seus habitantes” (BIRMAN, 2008, p.100). 

No final do ano de 2015, foi possível escutar pela primeira vez a denominação 

“favela”. Essa era utilizada principalmente pelos policiais que invadiam o espaço. Nesse caso, 

a conotação é entendida pelos moradores como pejorativa e com objetivo de desmerecer os 

membros da Ocupação, estigmatizando-os como “favelados”. O termo “favela” também 

apareceu na fala dos moradores em novas entrevistas, referindo-se ao espelho que não 

queriam se tornar, mas já expressavam certa identificação. 

Para autora, pode-se acionar tanto imagens que associe esses territórios (onde os 

segmentos menos favorecidos da população vivem e convivem entre si) à violência e a 

barbárie quanto a aspectos de uma cultura tradicional que lá residiria. Os usos positivos do 

termo comunidade para se contrapor a outros, como favela, terminam por contribuir, apesar 

dos intuitos e desejos dos indivíduos que os empregam, para reiterar um sentido prévio a 

todas essas definições, quer dizer, uma diferença substantiva – que pode ser negativa no 

essencial, mas também positiva em certos momentos – “acionando diferenças 

culturais/civilizacionais que distinguiriam os bairros da cidade das ditas favelas/ periferias/ 

morros/ comunidades” (BIRMAN, 2008, p.110) . 
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Mostra-se, assim: 

Possível conjugar de forma não contraditória identificações negativas e positivas: 

lugar da tradição e também lugar da violência. Lugar de relações harmônicas entre 

vizinhos, mas também lugar da incivilidade, da barbárie e da morte associadas ao 

tráfico de drogas e as balas perdidas. Lugar da família, mas também lugar de uma 

juventude desregrada, das igrejas pentecostais, dos bailes funk e das 

metralhadoras. Em suma, territórios que parecem destilar uma especificidade 

inconfundível ligada ao caráter moral e cultural de sua população. Suas diferenças 

internas não apagariam o princípio maior dessa classificação dualista, que constrói 

dois blocos identitários na cidade. Para as pessoas, contudo, que são 

constantemente objeto de identificações territoriais, destacar os pontos e 

contrapontos, enfileirar os estereótipos nas suas oposições e contradições 

aparentes não me parece evitar o essencial: o caráter totalizante deste vinculo não 

reclamado como forma de inclusão/exclusão do morador de 

comunidade/favela/periferia como habitante da cidade (BIRMAN, 2008, p.113).  

 

Permanecer no território ocupado por tantos anos foi uma estratégia de luta que as 

Brigadas Populares optaram por utilizar quando organizaram as famílias desalojadas a formar 

a Ocupação Contestado. Essa estratégia criou grandes problemáticas no cotidiano dessas 

famílias, tornando o que antes parecia temporário como permanente. A principal delas é 

formar uma nova comunidade precarizada dentro do espaço urbano. E, justamente, por 

apresentar todas as características de um território fragilizado de infraestrutura, reunir famílias 

carentes e se localizar na periferia, longe de ter visibilidade, a ocupação tornou-se mais uma 

favela para o poder público local.  

Dessa forma, o movimento que surgiu como exercício de pressão política que tinha 

por objetivo chamar atenção e exigir o direito à moradia, passou a ficar acomodado tanto para 

a prefeitura, quanto para os moradores. Diferente do início da ocupação em que o discurso era 

o de “ocupar para garantir o direito à cidade e à casa própria de verdade”, muitos moradores 

agora acreditam que “está bom assim” e “não é necessário conseguir outro terreno” ou mesmo 

casas no lugar dos barracos.  Os moradores desenvolveram uma forma de habitar o território, 

para o que antes era uma forma de ocupar. Afinal, como não afirmar que o local em que se 

vive por mais de quatro anos não se constitui como moradia? 

Um dos significados do termo “ocupação” determinado pelo dicionário se refere a 

“tempo durante o qual o território se encontra conquistado”. Dessa forma, a etimologia da 

palavra ocupar pressupõe uma duração, um tempo de permanência determinado para existir. 

Assume, portanto, caráter transitório e não permanente. A partir do momento em que se torna 

regular, não é mais temporário, logo, passa a se configurar como fixo.  

Porém, na prática, não é só o caráter temporal que configura um movimento de 

ocupação. Existem movimentos que ocupam território por anos, mas nem por isso deixam de 

se autodenominar como ocupações, pois ainda se constituem em ação e resistência. Portanto, 
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não se trata de uma mera classificação do que pode ser considerado um movimento de 

ocupação ou não, mas de que forma a estratégia utilizada pelas Brigadas Populares pode ter 

surtido efeitos positivos, mas também pesado para o enfraquecimento da luta das famílias. 

Os movimentos de ocupação urbana tiveram início no final dos anos 1980 e, de acordo 

com Lúcio Kowarick (1983), as mobilizações foram movidas pelos ventos da abertura 

democrática, ao pipocar de associações de moradores com práticas contestatórias, como 

acampamento em locais públicos e passeatas visando à conquista de "direitos urbanos". Esses 

movimentos se inspiraram na forma de organização dos acampamentos rurais, que lutam pela 

distribuição de terras no campo, expressos principalmente pelo Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra (MST).  

A ação do MST, descrita por Lygia Sigaud (2000) a partir de notas de acampamentos 

instalados na zona canavieira de Pernambuco, apresenta características comuns de resistência 

e a principal delas é a estrutura de organização, que ela caracteriza como “forma 

acampamento”. Na descrição levantada pela autora, os acampamentos rurais, erguidos por 

madeiras e cobertos por lona em terras improdutivas, apresentam como traços distintivos e 

recorrentes serem montados em locais altos, próximos à mata e aos cursos de água e visíveis a 

alguns quilômetros de distância. As barracas ficam alinhadas, formando ruas paralelas e cada 

barraca pertence a uma família de trabalhador. 

O que torna as famílias membros do acampamento, independentemente de sua 

presença efetiva, é o fato de lá terem montado uma barraca. “O pertencimento ao 

acampamento era ainda feito por representação, de modo que havia pessoas cujo lugar na 

ocupação era assegurado por um representante — um filho, um pai, um parente —, mas a 

participação estava sempre associada a uma barraca” (SIGAUD, 2000: 80). 

A partir das referências apresentadas, pode-se destacar que essa “forma de ocupação” 

é garantida pelo acampamento e pela participação na constituição do movimento, mas 

também pela circulação e revezamento dos membros das famílias para voltar as suas casas ou 

dormir nos acampamentos. Essa é a estratégia utilizada até hoje por muitos dos movimentos 

de ocupação rurais e urbanos. A diferença principal dessa forma de atuação para a escolhida 

pelas Brigadas Populares é que os membros da Ocupação Contestado fixaram moradia nos 

acampamentos, ocuparam e construíram seus barracos, unindo a resistência do movimento aos 

seus endereços. De forma complementar à noção apresentada por Sigaud (2000), enquadro a 

Ocupação Contestado em uma outra categoria, compreendida aqui como “forma habitação” 
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por se tratar de um modo de organização do movimento baseado na permanência e na 

consolidação do grupo no espaço ocupado. 

Assim como em outras ocupações estruturadas pelas Brigadas Populares, que 

permanecem por anos no território, a Ocupação Contestado, em São José, está há quatro anos 

no mesmo local. O movimento conquistou pequenos espaços de diálogo com a prefeitura ao 

longo dos anos e as negociações caminharam de forma lenta. Desta maneira, permaneceram, 

como falam os militantes, como “método” de resistência. 

O método de resistência apresentado pelo grupo é forma que encontraram para 

continuar atuando politicamente sem aproximação com governos eleitos. As Brigadas 

Populares de Santa Catarina são formadas majoritariamente por estudantes universitários ou 

recém-formados e não demostravam qualquer relação com o governo Dilma Rousseff e com o 

Partido dos Trabalhadores (PT) – até o impeachment da presidente
25

. Dessa forma, não 

tinham como opção dialogar com aliados políticos para conseguir atenção à ocupação. Essa 

característica dificultou a situação das famílias e colaborou para que permanecessem no 

terreno ocupado por mais de quatro anos.  

Como parte do método organizativo do movimento em “forma habitação”, uma nova 

comunidade com estruturas frágeis foi criada e com ela vieram todas as dificuldades 

comumente enfrentadas nesses espaços, como repressão policial e precariedade de serviços 

essenciais como água, luz e esgoto. Por outro lado, o movimento conseguiu algumas de suas 

reivindicações e tenta a concretização delas. Pode-se afirmar, portanto, que a Ocupação 

Contestado funciona na ambiguidade – ao mesmo tempo em que luta por suas pautas, tem que 

resistir às dificuldades que o espaço criado pelo movimento carrega.  

A diferença principal dessa forma de atuação escolhida pelas Brigadas Populares, em 

comparação com a organização do MST, descrito por Sigaud (2000), é que os membros da 

Ocupação Contestado fixaram moradia nos acampamentos, ocuparam e construíram seus 

barracos, unindo a resistência do movimento aos seus endereços. Ao longo dos anos, mais 

de 50% dos moradores transformaram os barracos de madeira em casas de alvenaria. 

Segundo relatos dos moradores, após tantos anos foi necessária a mudança. Mesmo que esta 

não seja a casa definitiva, é a casa que fixaram residência, portanto, deve atender as 

demandas da família.  

                                                 
25

 Após o processo de afastamento de Dilma, a organização política passou a compor a Frente Povo Sem Medo, 

junto com movimentos e organizações como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), para se 

posicionar contra o impeachment.  

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Frente_Povo_Sem_Medo&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_Trabalhadores_Sem_Teto
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Como evidenciado na fala dos moradores da Ocupação Contestado, a forma de 

organização do grupo está muito mais próxima de uma favela do que de uma ocupação 

temporária. Dessa forma, a “forma habitação” consolida a ocupação como uma comunidade 

local, pobre, com carência de serviços essenciais, como luz, água e saneamento. É também o 

ambiente que o poder público insiste em não integrar com cidade formal, portanto, local das 

ilegalidades, em que a polícia abusa da violência e que os vizinhos não reconhecem como 

legítimo. A metáfora que melhor simboliza a “forma habitação” é o fato da Ocupação 

Contestado não fazer parte do endereço do bairro. Os barracos da ocupação existem, mas ao 

mesmo tempo, não fazem parte da cidade formal.      

O método de organização do movimento tem influência direta na forma de construir a 

comunicação nesses espaços. No próximo capítulo, com o mapeamento da comunicação 

produzida na Ocupação Contestado, essa questão ficará mais clara.   

Como um dos muitos movimentos constituídos por uma camada segregada da 

população, que historicamente tenta conseguir moradia na região metropolitana de 

Florianópolis, vale lembrar que a ocupação, formada em São José, não se apresenta de forma 

gratuita. Segundo dados do Censo Demográfico de 2010, o município é considerado o mais 

populoso do estado, com densidade demográfica de aproximadamente 1,4 mil habitantes por 

quilômetro quadrado. Porém, sua densidade demográfica apresenta taxas bem menores que a 

de regiões mais urbanizadas no sudeste do país, como Rio de Janeiro ou São Paulo, com 

índices maiores que cinco mil habitantes por quilômetro quadrado. Dessa forma, é possível 

concluir que o problema da terra na região metropolitana de Florianópolis não se dá pela falta 

de espaço, mas pelo processo de valorização imobiliária, que empurra os mais pobres para as 

periferias e áreas impróprias para a moradia. 

A Grande Florianópolis abrange os municípios de Antônio Carlos, Biguaçu, 

Governador Celso Ramos, Palhoça, Paulo Lopes, Santo Amaro da Imperatriz, São Pedro de 

Alcântara, São José e Florianópolis – cidades que concentram 934.935 mil habitantes, mais de 

70% da população da região. Segundo pesquisa da Fundação João Pinheiro, em 2012, a região 

metropolitana apresentou um déficit habitacional de 31.647 mil unidades habitacionais. Desse 

total, 23.941 mil unidades estão localizadas nos quatro municípios da região conurbada - 

Palhoça, Biguaçu, São José e Florianópolis. Só em Florianópolis a falta de moradias 

adequadas chega a mais de 12.436 unidades. 

Segundo o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, de 2010, o processo de 

ocupação urbana começou a acelerar nos anos 1960, com a vinda da Universidade Federal, da 
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empresa estatal federal Eletrosul e das estaduais Telesc e Casan, que trouxeram ao local uma 

nova dinâmica econômica e um crescimento da urbanização. Neste período, a segregação do 

espaço urbano se intensificou, os moradores de baixa renda foram expulsos das áreas centrais 

da cidade e passaram a ocupar as encostas de morros e manguezais. Com o passar do tempo, 

as comunidades se consolidam nessas regiões, formando algumas vilas e bairros populares.  

Hoje, esse movimento continua se expandindo e se configura com 172 assentamentos 

na região metropolitana de Florianópolis. Ainda de acordo com o Plano Municipal de 

Habitação, 64 áreas de Interesse Social
26

 desse total se localizam na cidade de Florianópolis, 

totalizando 52 mil habitantes, o mesmo que 13% da população do município. Esses 

assentamentos são considerados precários e concentram-se em locais impróprios para 

moradias, como nas franjas dos manguezais, dunas e encostas dos morros.  

Para além das situações de extremo risco, a análise dos dados disponibilizados pelo 

Censo Demográfico de 2010 nos mostra que a população da Grande Florianópolis está longe 

de ser rica. Na capital, um quarto das moradias é alugada e 50% de seus moradores ganham 

até cinco salários mínimos. Em São José a situação é um pouco pior: 23% dos domicílios são 

alugados e em quase 60% deles a renda é de até cinco salários mínimos. 

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Habitação de Florianópolis, a cidade 

possui 55 favelas, com mais de 50 mil habitantes e aproximadamente 12 mil famílias, o que 

representa 78% da população que moram em favelas na região metropolitana. Os demais 

municípios somam 22% da população residente em favelas. São José é a segunda cidade da 

região em número de favelas, somando 12, com um total de 5 mil habitantes e quase 2 mil 

famílias. Ainda segundo a Secretaria Municipal de Habitação de Florianópolis, mais de dois 

terços dessas famílias são provenientes do meio rural e cidades do interior. 

 

1.2 Histórias de resistência: As águas de Márcia  

Era início de abril e as águas de março se estendiam ao mês sequente. Márcia, que 

trabalhava como “faz tudo” em um cursinho pré-vestibular no Largo da Batalha, em Niterói, 

encerrava um dia duro de trabalho. Estava cansada. Seus três filhos, Lucas, Pedro e Beatriz 

esperavam na recepção para seguirem juntos o caminho de casa. Mas somente com os portões 

do prédio sede das aulas devidamente trancados, Márcia deu fim ao expediente e conseguiu 

                                                 
26

 Atribuição municipal que define parâmetros de ocupação em seu território e permite que o poder público dê 

tratamento diferenciado a uma determinada área ocupada por favela, loteamento irregular ou conjunto 

habitacional de baixa renda, possibilitando a legalização dessas edificações e incorporando-as à “cidade 

formal”.  
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uma carona até sua casa com Vaguinho, o motorista da van que transportava os alunos ao 

cursinho. “Um alívio”, em suas palavras. 

Assim que chegou, ouviu a proposta da mãe do outro lado do muro: “está chovendo 

muito, não quer dormir aqui?”. Respondeu que não. Tudo o que queria era sua cama. Os 

filhos haviam jantado no colégio e por volta das 20h já estavam dormindo. Márcia também 

não demorou muito a cair no sono. Esse seria mais um dia comum na rotina da família, não 

fosse pelos acontecimentos que seguiram. Três horas mais tarde, a chuva que só aumentava 

fez deslizar parte de uma encosta localizada nos fundos da casa de Márcia. Acostumada com 

o barulho forte na época das chuvas, ela não se incomodou e continuou a dormir.  

A agitação das águas já tomava conta da casa quando Márcia enfim despertou. 

Transbordando pelos ralos do banheiro e pelo vaso sanitário, a chuva inundou todos os 

cômodos. Quando ficou de pé, desesperada, Márcia notou que o volume de água atingia a 

altura dos joelhos. As crianças aflitas começaram a chorar. A mãe pensou em um plano de 

fuga pela porta da frente, mas percebeu rápido que, se ela fosse aberta, a água entraria na 

casa com mais força. De forma imediata, pegou o filho mais velho e o empurrou pela janela, 

pediu para que o menino de 10 anos corresse pela rua para pedir ajuda. Rapidamente os 

vizinhos despontaram no terreno e conseguiram salvar Márcia e os outras duas crianças 

também pela janela. 

 Quando os quatro puseram os pés na rua, a parte traseira da casa desabou. Márcia e os 

filhos se salvaram por questão de segundos. “Não deu tempo de pensar em pegar nada, nem 

documentos, saímos só com a roupa do corpo. Eu e três crianças na rua, sem nada”. Os 

bombeiros chegaram logo para constatar a triste situação em que a família se encontrava: 

estavam desabrigados. “Nesse dia eu perdi tudo o que tinha. Eletrodoméstico, documento, 

roupa, tudo meu e das crianças, todo o trabalho de uma vida foi embora com a água do 

esgoto”, lembra.  

A casa de Márcia situava-se em um terreno plano, no bairro do Sapê, em Niterói. 

Erguida aos poucos, após muitos anos de construção, era localizada no mesmo terreno da casa 

de sua mãe e separada apenas por um muro. No dia da chuva, o deslizamento só atingiu a casa 

de Márcia e não a de sua mãe, porque ela havia construído um muro de contenção, 

investimento que para a filha era muito oneroso. Na vizinhança também não houve casas 

atingidas pelo deslizamento, porém muitas ficaram alagadas. Mesmo sendo a única de sua rua 

a ficar desalojada, a história de Márcia está longe de ser uma exceção. 
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Niterói foi uma das cidades fortemente atingidas pelos desastres causados pelas 

chuvas nas madrugadas dos dias 05, 06 e 07 de abril de 2010. A catástrofe que se abateu 

também sobre o Rio de Janeiro, São Gonçalo e municípios vizinhos, como Nova Friburgo e 

Petrópolis, é considerada a pior da história do estado. Somente em Niterói cerca de sete mil 

pessoas ficaram desabrigadas, de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Já os 

dados do governo municipal mostram que um dos principais espaços impactados na cidade foi 

o Morro do Bumba, localizado em Viçoso Jardim, zona norte do município, onde no passado 

havia um lixão, em que o deslizamento atingiu 50 casas. Foram aproximadamente 47 mortos, 

51 feridos e outros 60 imóveis interditados. 

As famílias desabrigadas se reorganizaram da forma que puderam, a partir das 

precárias soluções apresentadas pela Prefeitura de Niterói. Algumas ficaram na casa de 

parentes, outras que não tinham para onde ir conseguiram abrigo em creches municipais, no 

4º Grupo de Companhias de Administração Militar, no Barreto, e no 3° Batalhão de 

Infantaria, em Venda da Cruz. Houve ainda aqueles que conseguiram o aluguel social, que 

somava R$ 400 e não era suficiente para cobrir a despesa mensal.  

Todas essas soluções que seriam provisórias perduram até hoje, mais de cinco anos 

após o desastre, para muitas famílias. Diante de tal situação, muitas pessoas voltaram a viver 

em apartamentos sob área de risco, outras ainda estão em abrigos, já o grupo que garantiu teto 

no Conjunto do Viçoso Jardim, construído perto do Bumba para as vítimas da chuva, enfrenta 

problemas. Além de os imóveis terem sido entregues sem piso nem janelas, há rachaduras e 

infiltrações. A Prefeitura promete entregar, desde 2010, unidades habitacionais para todos os 

desabrigados, o que ainda não foi cumprido. Márcia e seus três filhos também fazem parte do 

grupo de famílias que continua esquecido pelo poder público local. 

Márcia Moura da Silva nasceu em Niterói e viveu seus 40 anos no bairro do Sapê, até 

ser arrebatada pelo desastre das chuvas. A única mudança de domicílio que já fez foi sair da 

casa da mãe, aos 20 anos, para morar com o marido na casa construída no mesmo terreno. 

Márcia começou a trabalhar aos 14 anos para ajudar nas despesas e estudou até concluir o 

ensino médio. Queria muito ingressar na universidade, mas não conseguiu conciliar o trabalho 

doméstico, o expediente diário fora de casa e os filhos que chegavam, primeiro Lucas, depois 

Pedro e Beatriz, todos com diferença de quatro anos.  

Após dez anos de casamento, Márcia havia acabado de se separar do marido quando 

ficou desalojada. Com renda mensal de um salário mínimo, só teve como opção “ficar de 

favor” na casa da mãe e outros parentes. Foi obrigada a começar do zero e sem receber as 
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parcelas do prometido aluguel social, apesar de ter corrido atrás de todos os trâmites 

burocráticos exigidos. “Eu vivi seis meses só de doação do pessoal do meu trabalho. Todos os 

professores, diretor, todo mundo do cursinho se reuniu e me ajudou com roupas, alimento, 

eletrodoméstico, cama, armário, essas coisas. Continuei a trabalhar, arrumei uma casa de 

aluguel onde moro até hoje”.  

A casa de aluguel que Márcia conseguiu fica no Cantagalo, uma favela que se localiza 

na beira da Estrada Francisco da Cruz Nunes, que liga o Largo da Batalha à Região Oceânica 

de Niterói. Com quase 8 mil habitantes, a favela começou a se formar nos anos 1950 pelos 

migrantes nordestinos - atraídos pela expansão do emprego na área de construção civil, no 

Centro e Zona Sul de Niterói.  

Reerguendo a vida a passos lentos, sem apoio do poder público, Márcia fazia uma 

avaliação individual da sua situação, até entrar em contato com as muitas histórias de pessoas 

que enfrentavam lutas parecidas. Mais de cinco anos após o desastre, ela estava caminhando 

até o Largo da Batalha - bairro próximo ao Cantagalo que reúne comércio local - e se deparou 

com a Ocupação 06 de abril de 2010. Já tinha ouvido os comentários na vizinhança, mas ela 

só se deu conta do que se tratava quando se encontrou em frente à ocupação. Decidiu entrar e 

se informar sobre o movimento. “Quando cheguei, encontrei o Guilherme (militante do 

MTST), ai nós conversamos, eu troquei uma ideia com ele que me explicou como funcionava 

tudo. Então eu disse: ‘pronto, me encaixei, sou a mais nova acampada’”. A partir desse dia, ao 

encontrar histórias semelhantes à sua, Márcia inaugura uma nova perspectiva para sua 

narrativa, desta vez organizada de forma menos individualizada e mais coletiva.  

 

1.2.2 Uma nova perspectiva 

A Ocupação 06 de abril se formou algum tempo antes de Márcia perceber sua 

existência. Ela começou a ser planejada um ano antes, quando militantes do MTST chegaram 

ao Rio de Janeiro, com objetivo de inaugurar sua atuação na capital, organizando movimentos 

de ocupação urbana pelo direito à cidade e à moradia. Em 2014, militantes de fora do estado 

mudaram-se para o Rio e começaram a identificar as demandas locais. Como parte do seu 

método, o MTST dá início à organização das ocupações ao procurar famílias de baixa renda, 

moradoras de favelas e periferias de grandes cidades, apresentar a compreensão da moradia 

como um direito de todos e, assim, coordenar um grupo de interessados em participar do 

movimento.  
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Após contato com lideranças do Jardim Catarina - localizado em São Gonçalo, é o 

maior bairro da América Latina com mais de 150 mil habitantes -, a organização política 

identificou os moradores locais como potenciais interessados em participar de uma 

ocupação.  Então, trabalharam por meses, organizando as famílias para realizar a primeira 

ocupação do MTST na região. Em 31 de outubro de 2014, 500 famílias ocuparam um 

terreno, que servia de depósito de entulho, na região do Jardim Catarina, para formar a 

Ocupação Zumbi dos Palmares.  

Apenas doze dias após a ocupação, inúmeras atividades realizadas no espaço e 

manifestações na cidade, o movimento conseguiu firmar um acordo entre a Prefeitura de 

Niterói, Secretaria da Presidência e MTST, para a construção de 1 mil unidades habitacionais 

via Minha Casa, Minha Vida Entidades, em um terreno que será indicado pela prefeitura e 

adquirido pelo Governo Federal. A saída do terreno ocorreu de forma pacífica. Além da 

vitória, enquanto realizavam a ocupação Zumbi dos Palmares, os militantes do MTST tiveram 

contato com a história dos desabrigados pelas chuvas de 2010 em Niterói.  

O processo para construir a ocupação foi muito parecido com a experiência de São 

Gonçalo. O MTST organizou reuniões com as famílias que perderam suas casas após o 

desastre em Niterói, principalmente as que moravam no Morro do Bumba. Muitas dessas 

famílias continuavam em áreas de risco e pagavam aluguéis abusivos. O trabalho de formação 

e organização durou quase um ano e reuniu também outras famílias interessadas, além das que 

sofreram com as chuvas em 2010.  

A ocupação foi planejada como parte das ações da Jornada Nacional da Resistência 

Urbana, promovida pelo MTST em mais de 11 estados. Durante a jornada, ocupações, atos e 

bloqueio de rodovias foram organizados como protestos pelo direito à moradia. Na ocasião, 

a principal reivindicação do MTST foi o lançamento da terceira etapa do programa Minha 

Casa, Minha Vida. Nesta fase, o governo federal prometeu a ampliação do valor destinado à 

faixa de renda 1 - limitada a R$ 1.600 – e aumento da cota direcionada a modalidade 

Entidades. Dos 3 milhões de casas entregues no Minha Casa, Minha Vida em 2014, 50 mil 

foram construídas na modalidade Entidades, que recebe atualmente apenas 1,5% do 

orçamento total do programa. 

No dia 07 de agosto de 2015, o grupo ocupou um terreno, localizado no Largo da 

Batalha, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, propriedade da Prefeitura de Niterói e há 

muitos anos abandonado. Na memória de muitos que formaram o movimento, o dia 06 de 

abril de 2010 deixou muitas marcas: histórias de perda de seus lares, familiares e amigos. E 



46 
 

 

 

para que essas histórias fossem revisitadas, as próprias famílias decidiram que seriam 

nomeadas de Ocupação 06 de abril de 2010. 

No terreno ocupado, lixo e entulho foram substituídos por barracos de lona. Durante 

madrugada, enquanto montavam a ocupação, não demorou muito para que a polícia militar 

chegasse ao local. Dois carros blindados e diversas viaturas acompanharam a ação, tentado 

destruir os barracos e ameaçado as famílias. “Aqui não é Goiás, aqui é a polícia do Rio de 

Janeiro”, bradavam segundo relatos. Na manhã seguinte, com a chegada de parlamentares e 

advogados do MTST, os policiais se afastaram, mas continuaram ameaçando as famílias 

enquanto durou a ocupação.  

Em relação à composição social, a Ocupação 06 de abril, assim como a Ocupação 

Contestado, reuniu trabalhadores envolvidos, em sua maioria, com prestação de serviços - 

motoristas, pedreiros e pintores -, trabalhadores informais - vendedores ambulantes e diaristas 

-, além de desempregados. 

Ao contrário da Ocupação Contestado, que permanece no terreno ocupado por mais de 

três anos, a Ocupação 06 de abril perdurou por um mês, entre agosto e setembro de 2015. O 

curto período de duração do movimento não aconteceu porque as famílias tiveram suas 

atividades interrompidas por um processo de reintegração de posse, mas porque conseguiram 

finalizar rapidamente as negociações com o poder público local. Segundo Henrique Sater, 

coordenador nacional de comunicação do MTST, a ocupação montada em Niterói foi uma das 

mais ágeis da história do movimento na conquista das reivindicações.  

Como parte das estratégias planejadas pela organização política, as famílias ocuparam 

o terreno já reivindicando soluções habitacionais imediatas, como a destinação do terreno para 

a construção de moradia popular, através da modalidade Entidades do programa Minha Casa, 

Minha Vida. Após realizarem uma manifestação em frente à Prefeitura de Niterói, uma 

semana depois de ocuparem o terreno, as famílias conseguiram uma reunião formal. Nela, o 

prefeito Rodrigo Neves
27

 se comprometeu a indicar terrenos públicos para a construção de 

moradias populares, destinadas às famílias da ocupação. 

Após a resposta da prefeitura, a ocupação continuou se movimentando em atividades 

e atos públicos. O mais representativo deles aconteceu no dia 27 de agosto, quando as 

famílias caminharam até a Câmara Municipal de Niterói, bloqueando por horas o acesso às 

principais avenidas de acesso ao centro da cidade. As famílias foram recebidas em sessão 

                                                 
27

 Prefeito de Niterói desde 2012, reeleito em 2016, o político era filiado em Partido dos Trabalhadores (PT), na 

época em que negociou as reivindicações da Ocupação 06 de abril. Após o aumento da rejeição do partido e 

impeachment da presidente Dilma  Rousseff, em 2016, Rodrigo Neves se filiou ao Partido Verde (PV).  



47 
 

 

 

plenária do órgão e depois de acompanharem a leitura de uma Moção de Aplausos, 

organizada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara, receberam a notícia de que 

conseguiram parte de suas reivindicações: a prefeitura assinou um termo de compromisso 

em que se estabeleceu como trato a desapropriação de dois terrenos, próximos ao terreno 

ocupado, no bairro do Sapê.  

No entanto, para que fosse selado um acordo com o poder público, a ocupação teria 

que ser desmontada em uma semana. Até a data combinada, o documento assegurava que não 

haveria nenhuma ação de reintegração de posse. Prestes a completar um mês de ocupação, no 

dia 05 de outubro, as famílias desocuparam o terreno, de forma pacífica. 

Após a desocupação o grupo continuou se reunindo em assembleias mensais. Através 

delas, combinam estratégias de pressão para que o acordo se efetive na prática. Durante a 

primeira assembleia, que aconteceu um dia depois que a ocupação foi desfeita, as famílias 

receberam a notícia de que um termo de compromisso havia sido assinado pela prefeitura 

garantindo, além do terreno, a construção de habitações de interesse social do programa 

Minha Casa, Minha Vida para atender a demanda das 550 famílias que formaram a ocupação 

06 de abril.  

Com as respostas positivas, o próximo passo do movimento foi esperar que o decreto 

fosse oficialmente publicado. Enquanto pressionava a prefeitura por reuniões, o MTST 

organizou uma grande manifestação para o Dia da Consciência Negra. Na data, abordando 

pautas além da luta pela moradia, como a discriminação e o racismo sofridos pela população 

negra no Brasil, o movimento conseguiu mais visibilidade à luta das famílias da Ocupação 06 

de abril. Aproximadamente 500 pessoas participaram do ato, que foi realizado no bairro 

Leblon, no Rio de Janeiro. 

O efeito da pressão exercida pelo movimento despontou em seguida. Pouco antes da 

Prefeitura de Niterói entrar em recesso para as festas de fim de ano, foi publicado o decreto de 

desapropriação do terreno prometido para implantação de unidades habitacionais populares. 

Até a fechamento desta pesquisa, em 2017, as famílias encontravam-se em negociação com a 

prefeitura sobre o formato do projeto habitacional para construção de suas moradias. 

 

1.2.3 Ocupação 06 de abril em “forma acampamento”  

Durante o período em que as famílias ocuparam o terreno em Niterói, enquanto as 

negociações com o poder público aconteciam, uma forma de organização pré-estabelecida 

norteava o funcionamento da ocupação. Mais próximo do que as Brigadas Populares, o MTST 
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herdou o método de ação da experiência do MST. Dessa forma, após os barracos de lona 

serem erguidos no terreno ocupado, a organização política estabeleceu regras de conduta aos 

ocupantes, que foram comunicadas no primeiro dia de ocupação durante assembleia e 

repassadas através do boletim informativo “O Formigueiro”.  

Esse regimento, comum a todas as ocupações organizadas pelo MTST, estabelecia que 

não é permitido vender barracos, roubos e agressões eram proibidas e era vetado o 

desmatamento. O horário de silêncio também ficou estabelecido no regimento. Além disso 

todos os dias ocorriam assembleias em que eram discutidas estratégias de mobilizações e 

repassados informes importantes. Quanto à segurança, era feita, somente na madrugada, entre 

os acampados, com estes divididos em brigadas que revezavam o trabalho de vigiar as duas 

entradas da Ocupação. Dividas em três grupos, as famílias colocaram em funcionamento três 

cozinhas coletivas, que funcionavam a partir de doações. Todos deveriam contribuir com o 

funcionamento e limpeza da ocupação.  

Os três grupos ainda tiveram que eleger coordenadores, que assumiriam o papel de 

representantes e organizadores dos núcleos. Uma votação foi realizada logo no segundo dia de 

ocupação e entre os escolhidos estava Márcia. “Me escolheram e estou ai até hoje, não 

pretendo parar. Eu gosto de me envolver, estar com as pessoas, parar e falar. Sou agitada, 

falona, quando me dão uma função eu desempenho direito. Gosto de fazer tudo certinho”, 

destaca. Os coordenadores eleitos continuaram a exercer suas funções depois que a ocupação 

se desfez. Também participaram do curso de formação de militantes da organização política, 

se tornando importantes lidernças. Os núcleos, por sua vez, ficaram delimitados de acordo 

com a área em que moram as famílias, um deles representa o bairro de São Francisco, o outro 

o Largo da Batalha e o terceiro, o Sapê. 

A maioria das famílias que ocupou o terreno manteve suas casas, frequentava a 

ocupação durante o dia, mas não dormia nos barracos de lona. O critério de participação 

utilizado pelo MTST é a participação. Através de um sistema de cobrança de presença, que 

funciona a partir de uma lista de famílias cadastradas, a organização política exclui do grupo 

aquelas que faltam três vezes seguidas ou cinco vezes durante o ano todo. Depois que a 

ocupação se desfez, o sistema de presença continua valendo, contabilizando dois pontos para 

presença em atos públicos e um ponto para presença em assembleia.  

Fica claro a partir da forma de organização que o MTST coordena acampamentos. As 

próprias famílias que compreendem a base do movimento se autodesignam como 

“acampados” ou “ocupados” em suas falas. Dessa forma, ao contrário da estratégia utilizada 
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pelas Brigadas Populares na Ocupação Contestado, a Ocupação 06 de abril não se estabelece 

como uma nova comunidade, mas como um acampamento de caráter provisório. Segundo 

Henrique Sater, coordenador do MTST, essa é uma das principais preocupações do 

movimento.  

Esse é um desafio para os movimentos que lutam pela moradia de criar ou não novas 

favelas. O MTST verbaliza isso a todo momento: “Não queremos criar novas favelas. 

Queremos uma solução digna”. A gente sempre procura uma saída formal de conquista 

definitiva de moradia, essa sempre a principal proposta. E não temos dúvida de que o 

Minha Casa, Minha Vida Entidades é a melhor forma de uma família conquistar moradia 

hoje de maneira digna. Em João Cândido, por exemplo, a gente conquistou escola, centro 

de saúde, área comercial para dentro do condomínio, área de assembleia, apartamentos com 

três quartos, acesso para deficiente, elevador, uma superestrutura. Não é caixinha de 

fósforo, não é pior acabamento, a gente consegue gerir a obra com as famílias e os 

arquitetos. Isso que vai acontecer aqui tanto em Niterói quanto em São Gonçalo [Henrique 

Sater, janeiro 2016]. 

 

Pode-se perceber, a partir das descrições, que a Ocupação 06 de abril se estrutura de 

forma muito semelhante à “forma acampamento” caracterizada por Sigaud (2000), já 

mencionada anteriormente. O método não é exclusivo à experiência de Niterói, faz parte da 

estratégia do MTST aplicada em todas ocupações que organiza. Em entrevista a Beinot 

(2002), Guilherme Boulos, liderança do MTST, mencionou a escolha do método pela 

organização política.   

O MTST tem, incondicionalmente, dentro de si o código genético do MST e qual é, 

digamos, a célula-mãe do MST? É a sua independência dos partidos políticos, 

centrais sindicais, de governos; com todos se relaciona, de acordo com a conjuntura, 

com a luta específica; às vezes se relaciona de forma conflitante, às vezes, 

harmoniosa (...). Com o MST nos relacionamos de forma plena, solidária. Fazemos 

cursos de formação junto com os companheiros, procuramos nos inspirar na 

trajetória de luta dos companheiros. Hoje o camarada que vê nosso acampamento, vê 

um padrão bem parecido aos acampamentos do MST, não porque acreditamos que 

tem que ser assim, mas porque acreditamos que essa metodologia que o MST possui 

para construir acampamento é um grande aprendizado da luta popular. E nós vimos 

que dentro do MST há uma fonte inesgotável de ensinamentos que podemos 

aprender, tirar isso ou aquilo que adapta ao MTST. É claro que nós temos o próprio 

caráter do nosso trabalho, que é qualitativamente diferente. O MST luta pela reforma 

agrária, nós aqui por condições melhores de vida, moradia e emprego. Então as 

tarefas imediatas do MST e MTST são diferentes, embora se reencontrem na 

estratégia (BEINOT, 2002: 140 -142). 

 

No caso específico da Ocupação 06 de abril, a forma organizativa surtiu respostas 

positivas rapidamente. Em sua avaliação Henrique Sater atribui a agilidade nas negociações, 

justamente, à dinâmica da ocupação e ao método de construir ocupações “já amadurecido no 

movimento”.  

Mas não só. Como vimos, a modalidade Entidades do programa MCMV foi criada a 

partir de uma reivindicação dos movimentos sociais de luta pela moradia. Dessa forma, 

durante os governos dos presidentes Lula e Dilma foram reabertos alguns canais de 
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negociação com os movimentos sociais. Nesta perspectiva, o MTST, como a maior e mais 

representativa organização política que reivindica a pauta da moradia no país, teve um espaço 

de negociação mais sólido nesse período. Assim como o MST no campo, o MTST foi uma 

das principais bases de apoio aos governos petistas nas grandes cidades. Apesar das críticas 

feitas, principalmente à presidente Dilma, ao longo dos seus mandatos, a organização sempre 

apoiou o governo. Essa posição ficou ainda mais clara durante o processo de impeachment. O 

MTST subiu aos palanques das manifestações contra a deposição da presidente, fez campanha 

na internet e nas ruas, mobilizando militantes e membros das ocupações, principalmente no 

Rio e São Paulo. Entre março e agosto de 2016, rodovias foram bloqueadas durante protestos 

promovidos pelo MTST, vários acampamentos e ocupações de prédios públicos também 

aconteceram. Segundo a organização política, o impeachment atrapalhou diretamente seus 

planejamentos, tornando mais distante a construção do projeto habitacional.  

A posição do MTST não é a mesma assumida pelas Brigadas Populares. As Brigadas, 

mantiveram-se sempre distante de negociações com o governo de Dilma. Através de um forte 

direcionamento crítico, a organização política se colocou como oposição de esquerda aos 

governos petistas. Durante o impeachment, definiu o processo como golpe de estado e 

denunciou a possível perda de direitos que o governo do vice Michel Temer traria à população 

brasileira e só ao final do processo se posicionaram ao lado de Dilma e o PT. Dessa forma, 

tornou-se evidente, ao longo dos últimos anos, que o distanciamento ou aproximação das 

organizações com o governo federal influenciou no modo como se estruturaram os 

movimentos de ocupações urbanas.  

Apesar de ser um dos mais representativos municípios da região metropolitana do 

Rio de Janeiro, Niterói tem população estimada em 495.470 habitantes segundo os dados de 

2014 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A cidade de médio porte 

ostenta o mais elevado Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) do Rio de 

Janeiro e o sétimo maior entre os municípios do Brasil em 2010, no valor de 0.837, 

considerado “muito elevado”, segundo parâmetros estabelecidos pelas Nações Unidas. A 

cidade ainda ocupa a colocação de segundo município com maior média de renda 

domiciliar per capita mensal do Brasil. 

A cidade, que já foi capital do estado do Rio de Janeiro, foi classificada pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), em pesquisa realizada 2011, como “a cidade com população mais rica 

do Brasil”, por possuir 30,7% dela inserida na classe A. Considerando as classes A e B, 

Niterói também aparece em primeiro lugar, com 42,9% de sua população inserida nessas 
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classes. Como apontam os dados, Niterói é uma cidade estabelecida a partir da concentração 

de renda e da enorme desigualdade social.  

De acordo com o “Indicador de Direito à Moradia: Situação da Moradia Digna”, 

produzido pelo Incid
28

, Niterói é um dos munícipios que mais possui domicílios indignos na 

região metropolitana do Rio de Janeiro. Mais precisamente, são 12.690 domicílios, o 

correspondente a 7,5%, que não podem ser considerados moradias dignas. Na pesquisa são 

avaliados os critérios do IBGE para déficit habitacional, como rusticidade das estruturas 

físicas, coabitação (existência de mais de uma família por residência) ou moradia não ser 

originalmente construída para habitação.   

Outro indicador produzido pelo Incid, intitulado “Situação de Moradores em Locais 

Precários”, mostra que 16,4% da população de Niterói reside em aglomerados subnormais. O 

resultado é o segundo maior na região metropolitana do Rio de Janeiro. Para a construção do 

indicador foi levado em conta o percentual da população que vive em locais classificados pelo 

IBGE como “aglomerados subnormais”, que englobam critérios como unidades habitacionais 

carentes de serviços públicos essenciais. Trata da proporção de moradores de domicílios 

particulares permanentes, localizados em aglomerados subnormais em relação à população 

total de cada um dos municípios da Área do Incid (AAI).  

A Secretaria Municipal de Habitação de Niterói não apresenta dados que estimam a 

quantidade de favelas na cidade, muito menos o quantitativo populacional que vive nelas. 

Existem na cidade três complexos que reúnem ao menos cinco favelas cada, o Complexo do 

Caramujo, Complexo Viradouro e Complexo Vila Ipatinga. Além deles, outras grandes 

favelas também estão espalhadas pela cidade, entre as principais está o Morro do Estado, 

Morro do Palácio, Sapê, Morro Boa Vista e Morro do Preventório.  

 

1.3 Ocupações urbanas: espaços de resistência 

Para Henrique Sater, apesar das conquistas rápidas, a Ocupação 06 de abril cresceu 

menos do que poderia. Ele estima que caberia 2 mil famílias acampadas no terreno, que 

abrigou aproximadamente 600 famílias até o último dia de ocupação. Para o coordenador do 

MTST, houve uma dificuldade maior de iniciar o movimento na cidade por não ter uma 

“cultura de ocupações no Rio de Janeiro”.  

                                                 
28

 Sistema de Indicadores que analisa a efetividade da cidadania reunindo um conjunto de dados, ferramentas, 

informações e análises para monitoramento do estado da cidadania em 14 municípios da Área de Influência do 

COMPERJ. Os indicadores produzidos pelo Incid são pautados pelos Direitos Humanos, entendidos como 

Direitos de Cidadania e criados em diálogo com cidadãos e cidadãs ativos do território trabalhado. 
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No Rio bem diferente. Em São Paulo, por exemplo, quando fala que vai ter 

ocupação do MTST as pessoas fazem fila, porque já sabem que vai ter conquista que 

a luta é séria e tal, nós temos uma base social em São Paulo de 30 mil pessoas, 

nenhum sindicato tem esse número de filiados [Henrique Sater, janeiro 2016]. 

 

Por cultura de ocupações, Henrique quer dizer que não há estruturação desses 

movimentos de forma representativa no Rio de Janeiro como em São Paulo, em que o MTST 

atua há mais de 20 anos. Dessa forma, resume a realização das ocupações à atuação do 

MTST, desconsiderando outras organizações que atuam no Rio de Janeiro há anos, como o 

Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) e a Frente Internacionalista dos Sem 

Teto (Fist).  Além disso também não leva consideração as ocupações que não são estruturadas 

por organizações políticas, mas que desempenham um papel igualmente importante na luta 

pela moradia. 

No Rio de Janeiro, as ocupações organizadas começaram se constituir em meados 

anos 1980, segundo Lúcia Valladares e Regina Kayat (1983). De acordo com as autoras, após 

a posse do governador Leonel Brizola, em 1983, tem início um expressivo movimento de 

ocupações organizadas de áreas urbanas vazias, que se estende até os anos 1990. Nesse 

período, mais de 35 mil famílias tiveram a posse da terra regularizada no Rio e região 

metropolitana. Desde então, houve uma gradual redução no movimento de ocupações, 

segundo Gerônimo Leitão (2016). Para o pesquisador, após o governo Brizola ficou 

evidenciada uma mudança na postura do poder público local, criminalizando as ocupações, o 

que dificultou a organização dos movimentos, porém não os inviabilizou, eles continuaram 

acontecendo, mas em menor escala.  

Como destacou Henrique, o MTST é a maior organização política de luta pela moradia 

hoje no Brasil, no entanto, a bandeira começou a ser reivindicada no país muito antes de sua 

fundação. De acordo com Gohn (2013), dentre os movimentos populares urbanos, a luta pela 

moradia começou a ter centralidade desde os anos 1980, como a luta popular mais organizada 

nas grandes cidades, principalmente em São Paulo, embora tenham perdido visibilidade nos 

anos 1990, foi parcialmente recuperada nos anos 2000.  

Das entidades originárias dos anos 1980, a autora destaca a União Nacional por Moradia 

Popular, que teve como embrião a União por Moradia de São Paulo. Segundo registros sobre 

sua memória, sistematizados pelo Fórum Nacional de Reforma Urbana, “em 1987 a instituição 

iniciou uma ampla mobilização na cidade, com a realização de várias ocupações de terra. Eram 

os primeiros passos buscando a implementação de um projeto de habitação”. 

Já no final dos anos 1990, ocorreram algumas novidades no campo dos movimentos 

sociais de luta urbana pela moradia, a exemplo da criação do MTST, segundo Gohn (2013). 
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Outra novidade foi o fortalecimento de articulações entre os movimentos dos sociais tais como 

Coordenação dos Movimentos Sociais (CMS), criado em 2003, composta pelo MTST, MST, 

Federação Nacional dos Advogados, Comissão Pastoral da Terra (CPT), Marcha Mundial das 

Mulheres, Confederação Nacional dos Profissionais Liberais e entidades estudantis.   

Derivados dessas articulações, entre os movimentos de luta pela moradia organizados 

nacionalmente hoje destaca-se, além do MTST, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia 

(MNLM) e o Fórum Nacional pela Reforma Urbana (FNRU), que reúne dezenas de 

movimentos sociais, entre eles, a também organização política Brigadas Populares. 

Há ainda outros movimentos de organizações de luta popular pela moradia que 

aderiram à estratégia das ocupações de prédios velhos e vazios na região central das capitais, 

a exemplo dos que atuam em São Paulo: Movimento dos Sem-Teto do Centro (MSTC), o 

mais organizado com cerca de 12 mil militantes, o Movimento de Moradia do Centro (MMC) 

e o Movimento dos Sem Teto da Região Central (MSTRC). A Frente Internacionalista dos 

Sem Teto (FIST) assume a maioria das ocupações de imóveis nos centros urbanos, 

principalmente no Rio de Janeiro. 

As discussões em torno da questão urbana e, mais especificamente, o problema da 

moradia, nos levam a pensar as cidades como fontes de contradições de classes inerentes ao 

modo de produção capitalista. Segundo Henri Lefévbre (2010), elas são o palco de 

consolidação de forças produtivas: de um lado, os que detém os meios de produção e, de 

outro, o trabalhador que só detém sua força de trabalho. 

De acordo com o autor, essa é uma realidade que se inicia na Revolução Industrial 

inglesa e destrói paulatinamente a cidade, ameaçando a vida urbana. Segundo o autor, os 

trabalhadores, expulsos da cidade para as periferias, perdem o sentido da cidade como obra 

coletiva. O habitat, lugar em que o habitante é submetido à cotidianidade alienada, substitui o 

habitar, o viver plenamente a cidade. O urbanismo, então, intensifica as segregações através 

da separação funcional das atividades e da sociedade no espaço.  

David Harvey (2004) vai mais além, ao afirmar que a dimensão espacial da geografia 

histórica de acumulação do capital é a promotora de desenvolvimentos geográficos desiguais. 

Trabalhando com a compreensão marxista e seus elementos geográficos, o autor aponta o 

conceito do materialismo histórico-geográfico, que se apoia no aspecto fundamental “da 

dinâmica da acumulação do capital e na geopolítica da luta de classes”. Dessa forma, ele 

também aponta a globalização contemporânea como uma nova fase de um mesmo processo de 

produção capitalista do espaço. “Sem as possibilidades inerentes à expansão geográfica, à 
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reorganização espacial e ao desenvolvimento geográfico desigual, o capitalismo há muito 

teria cessado de funcionar como sistema econômico-político” (HARVEY, 2004, p.40). 

Desde o início, as cidades emergiram da concentração social e geográfica do produto 

excedente, segundo Harvey (2012). Portanto, a urbanização sempre foi um fenômeno de 

classe, já que o excedente é extraído de algum lugar e de alguém, enquanto o controle sobre 

sua distribuição repousa em umas poucas mãos. Esta situação geral persiste sob o capitalismo, 

mas como a urbanização depende da mobilização de excedente, emerge uma conexão estreita 

entre o desenvolvimento do capitalismo e a urbanização.  

Os capitalistas têm de produzir excedente para obter mais-valia; esta, por sua vez, 

deve ser reinvestida a fim de ampliar a mais-valia. O resultado do reinvestimento 

contínuo é a expansão da produção de excedente a uma taxa composta – daí a curva 

lógica (dinheiro, produto e população) ligada à história da acumulação de capital, 

paralela à do crescimento da urbanização sob o capitalismo. A necessidade perpétua 

de encontrar terreno lucrativo para a produção e absorção de excedente de capital 

molda a política do capitalismo e, também, confronta os capitalistas com várias 

barreiras à contínua e problemática livre expansão. Se o trabalho é escasso e o 

salário é alto, o trabalho existente deve ser disciplinado – o desemprego 

tecnologicamente induzido e a investida contra o poder organizado da classe 

trabalhadora são os principais métodos – ou nova força de trabalho deve ser 

encontrada através da imigração, da exportação de capital ou da proletarização de 

elementos até então independentes da população. Os capitalistas devem, também, 

descobrir novos meios de produção, em geral, e recursos naturais, em particular, que 

aumentem a pressão sobre o ambiente natural para revelar matéria prima 

indispensável e absorver os resíduos inevitáveis. Eles precisam explorar terrenos 

para extração de matéria prima, objetivo frequente dos empreendimentos 

imperialistas neocoloniais (HARVEY, 2012: 74-75). 

 

Para Harvey, as leis coercitivas da competição também forçam a contínua 

implementação de novas tecnologias e formas organizacionais, pois estas habilitam os 

capitalistas a excluírem da competição os métodos inferiores em uso. As inovações definem 

novas carências e necessidades, reduzem o tempo de retorno do capital e diminuem a fricção 

da distância, que limita a extensão geográfica no interior da qual os capitalistas podem 

procurar por fornecimento ampliado de trabalho e matéria prima. Para ele, se não há 

suficiente poder de compra no mercado, então novos mercados devem ser encontrados pela 

expansão do comércio exterior, promoção de novos produtos e estilos de vida, criação de 

novos instrumentos de crédito e financiamento estatal de dívida e gastos privados.  

Finalmente, se a taxa de lucro está muito baixa, então a regulação estatal da 

“competição arruinada”, da monopolização e a exportação de capital fornecem a saída. Se 

qualquer das barreiras acima não puder ser contornada, os capitalistas estarão 

impossibilitados de reinvestir proveitosamente o seu excedente. Dessa forma, a acumulação 

de capital estará bloqueada, levando a enfrentar uma crise na qual o capital pode ser 

desvalorizado e, em alguns casos, até mesmo fisicamente liquidado. As mercadorias 
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excedentes podem perder valor ou serem destruídas, enquanto a capacidade produtiva e os 

ativos podem ser depreciados e abandonados.  

Por consequência, as desigualdades de renda aumentaram rapidamente em todos os 

países que se entregam com maior sofreguidão ao mercado, como as ex-colônias. Essa 

polarização em termos de renda e de riqueza também tem suas formas geográficas de 

expressão: “uma espiral de desigualdades inter-regionais bem como a escalada entre zonas 

residenciais opulentas e empobrecidas favelas” (Harvey, 2004: 232).  

Relembrando Balbo (1993), Harvey ainda destaca que a expansão mais recente do 

processo urbano trouxe com ela incríveis transformações no estilo de vida. A qualidade de 

vida urbana tornou-se uma mercadoria, assim como a própria cidade, num mundo onde o 

consumismo, o turismo e a indústria da cultura e do conhecimento se tornaram os principais 

aspectos da economia política urbana. A tendência pós-moderna de encorajar a formação de 

nichos de mercado – tanto hábitos de consumo quanto formas culturais – envolve “a 

experiência urbana contemporânea com uma aura de liberdade de escolha, desde que se 

tenha dinheiro”.  

Vizinhanças riquíssimas providas com todos os tipos de serviços, como escola 

exclusivas, campos de golfe, quadra de tênis e patrulhamento privado da área em 

torno; área de medidores entrelaçados com instalação ilegal onde a água é disponível 

apenas em fontes públicas, sem sistema de saneamento, a eletricidade é pirateada 

por poucos privilegiados, as estradas se tornam lamaçal sempre que chove e onde as 

casas compartilhadas é a norma. Cada fragmento parece viver e funcionar 

autonomamente, fixando firmemente ao que for possível na luta diária pela 

sobrevivência (BALBO apud HARVEY 2012: 81).  

 

É contra esse estado de coisas que Lefévbre (2010) formula a ideia libertadora do 

“direito à cidade”: 

 

Em condições difíceis, no seio dessa sociedade que não pode opor-se completamente 

a eles e que, no entanto, lhes barra a passagem, certos direitos abrem caminho, 

direitos que definem a civilização (na, porém frequentemente contra a sociedade —

 pela, porém frequentemente contra a 'cultura'). Esses direitos mal reconhecidos 

tornam-se pouco a pouco costumeiros antes de se inscreverem nos códigos 

formalizados. Mudariam a realidade se entrassem para a prática social: direito ao 

trabalho, à instrução, à educação, à saúde, à habitação, aos lazeres, à vida. Entre 

esses direitos em formação figura o direito à cidade (não à cidade arcaica, mas à 

vida urbana, à centralidade renovada, aos locais de encontro e de trocas, aos ritmos 

de vida e empregos do tempo que permitem o uso pleno e inteiro desses momentos e 

locais etc.). A proclamação e a realização da vida urbana como reino do uso (da 

troca e do encontro separados do valor de troca) exigem o domínio do econômico 

(do valor de troca, do mercado e da mercadoria) e por conseguinte se inscrevem nas 

perspectivas da revolução sob a hegemonia da classe operária (LEFÉVBRE, 2010: 

139). 

 

A proposta de Lefébvre carrega um sentido de utopia, que pretende alcançar uma 

reforma urbana revolucionária com a formação da sociedade urbana norteada por uma 
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“planificação orientada para as necessidades sociais”. O “direito à cidade”, portanto, figura 

entre os direitos constituidores da civilização, como o direito ao trabalho, à instrução, à 

educação, à saúde, à habitação, aos lazeres, à vida. Vale ressaltar que o direito à moradia 

digna constitui parte do que hoje é considerado como “direito à cidade”, ou seja, direito ao 

igual usufruto dos bens produzidos para a cidade.  

Na leitura de Harvey (2012), a questão de que tipo de cidade queremos não pode ser 

divorciada do tipo de laços sociais, relação com a natureza, estilos de vida, tecnologias e 

valores estéticos desejamos. Para ele, o direito à cidade está muito longe da liberdade 

individual de acesso a recursos urbanos: é o direito de mudar a nós mesmos pela mudança 

da cidade. Além disso, é um direito comum antes de individual, já que esta transformação 

depende inevitavelmente do exercício de um poder coletivo de moldar o processo de 

urbanização. “A liberdade de construir e reconstruir a cidade e a nós mesmos é, como 

procuro argumentar, um dos mais preciosos e negligenciados direitos humanos” (HARVEY, 

2012: 74).  

A proposta de Harvey, portanto, é adotar o direito à cidade tanto como lema 

operacional quanto ideal político, justamente porque ele enfoca a questão de quem comanda a 

conexão necessária entre a urbanização e a utilização do produto excedente. Assim, a 

democratização deste direito e a construção de um amplo movimento social para fortalecer 

seu desígnio é necessário, se os “despossuídos” pretendem tomar para si o controle que, há 

muito tempo, tem sido negado a eles, assim como se pretendem instituir novos modos de 

urbanização. “Lefébvre estava certo ao insistir que a revolução tem de ser urbana, no sentido 

mais amplo deste termo, ou nada mais” (Idem, 2012: 88). 

Nesse sentido, dentro dessa lógica de ressignificação dos espaços urbanos, os 

movimentos sociais reivindicam o direito à moradia e à cidade, como a Ocupação Contestado 

e a Ocupação 06 de abril, começam a estabelecer um sólido tecido social, constituído de 

pessoas e coletividades em prol do resgate da dignidade e da melhoria da condição de vida, 

mesmo com a imposição do capital no espaço urbano.  

As ocupações surgem como espaços de resistência e de construção de uma alternativa 

às cidades desiguais. Trabalham, portanto, com a apropriação e retomada de espaços urbanos, 

em exercício político do direito à cidade. Além disso, batalham pelo direito à moradia, mesmo 

que garantido pela Constituição Brasileira como direito fundamental, não é colocado em 

prática para grande parte da população brasileira. Portanto, as ocupações reivindicam a 

inserção das populações de baixa renda na configuração territorial e política das cidades.  
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Nesse sentido, no embate para se estabelecerem publicamente, as ocupações precisam 

apresentar uma identidade coletiva, mesmo que adotando diferentes estratégias. Para isso, a 

comunicação inserida pelas organizações políticas MTST e Brigadas Populares, utilizada 

como meio de divulgação e representação dos movimentos em vários momentos de sua 

trajetória, é principal ferramenta legitimadora dos membros dessas ocupações como um 

coletivo com objetivos definidos. 

Dessa forma, os próximos capítulos tratarão não só a representação alternativa 

produzida a partir de produtos de comunicação, mas também seu papel estratégico. Portanto, 

será apresentado a seguir um mapeamento da comunicação que se constituí como instrumento 

pragmático de luta política nas duas ocupações. Para dar início, a comunicação produzida na 

Ocupação Contestado e, sem seguida, será apresentada a produção da Ocupação 6 de abril. 

Dessa forma, esta pesquisa busca entender como a comunicação se consolida e trabalha para 

legitimar esses grupos no espaço urbano. 
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CAPÍTULO 2 – A experiência em comunicação na Ocupação Contestado 

 

A comunicação está presente na Ocupação Contestado desde o início de sua trajetória. 

Criada como um instrumento de articulação interna, em pouco tempo, passou a ser estruturada 

como ferramenta de representação pública do movimento. No entanto, mostrou que funciona 

melhor quando acionada emergencialmente como mecanismo de organização da memória 

coletiva do grupo. Dessa forma, podemos dizer que oscilou entre períodos planejados e outros 

emergenciais.  

Colocada em prática, primeiramente, pela rede de apoio que se formou em torno da 

ocupação e, em segundo momento, pelas Brigadas Populares, a comunicação instituiu uma 

identidade oficial para o grupo. Essa identidade legitima o movimento ao mesmo tempo em 

que expõe a dificuldade de diálogo entre a organização política e os membros da ocupação. 

Dessa maneira, este capítulo apresentará a comunicação na Ocupação Contestado, as 

narrativas construídas, os meios e produtos em que foi veiculada e a forma como foi 

construída. Será, portanto, um mapeamento da produção da comunicação desde a 

construção da ocupação, em novembro de 2012, até o encerramento desta pesquisa, em 

novembro de 2016. 

Para entender detalhes da dinâmica comunicacional na Ocupação Contestado, será 

necessário assumir uma divisão cronológica dos acontecimentos. Em um primeiro momento, 

quando o grupo ocupa o terreno em que se encontra hoje, a rede de apoio é formada para 

atender demandas que correm com urgência. Nesta etapa, a comunicação aparece como 

instrumento de organização das ações insurgentes, que chamaremos aqui de “período 

emergencial”. Com a estruturação do grupo e a desmobilização de componentes da rede de 

apoio, as Brigadas Populares, como principal organização atuante, assumem também a frente 

de comunicação e colocam em prática alguns projetos de comunicação através de estratégias 

de manutenção da memória coletiva - que destacaremos como “período planejado”. 

Com o passar dos anos, há um distanciamento entre a organização política e os 

membros da ocupação. Esse movimento fica evidenciado na produção de comunicação, 

deixada para segundo plano pelas Brigadas. Retomada em novo “período emergencial”, ela 

assume o poder de denúncia. Em seguida, é acionada para retomar as relações com os 

membros da ocupação, inaugurando novas ações de um “período planejado”. Dessa maneira, 

veremos de forma detalhada as variações que a comunicação assume na Ocupação 



59 
 

 

 

Contestado, a começar pelo primeiro período emergencial, inaugurado junto com a sua 

fundação, em novembro de 2012, e mantido ativo até maio de 2013.  

 

2.1 Período emergencial: primeiros passos do movimento 

A primeira estratégia de comunicação colocada em prática na ocupação pode ser 

considerada como o seu batizado. De acordo com militantes das Brigadas, nomear os 

movimentos é uma tarefa prioritária para a organização política em todas as experiências em 

que coordena ocupações, pois o nome tem papel central na construção de uma imagem 

pública para o grupo. Dessa forma, quando o grupo se reúne para ocupar um terreno, o nome 

é escolhido como parte do trabalho de formação política das famílias.  

No entanto, no caso da Ocupação Contestado, o nome foi escolhido em caráter de 

urgência, colocado em pauta durante a primeira assembleia das famílias no terreno ocupado, 

após a construção dos acampamentos de lona. Com objetivo de regatar a temática de luta 

social, membros das Brigadas propuseram que o grupo fosse batizado de Contestado, como 

uma remissão à memória da histórica Guerra do Contestado – deflagrada no estado de Santa 

Catarina há 100 anos, segundo relatos do militante Vitor Hugo Tonin.  

Enquanto Brigadas Populares, sempre achamos fundamental construir uma imagem 

para a Ocupação. Procuramos sempre discutir com as famílias os nomes e pedir 

sugestões, mas nesse caso, como foi uma ocupação mais espontânea, a gente teve 

que sugerir um nome no dia em que ocupamos. Isso para nós foi horrível. Não teve 

como discutir direito o nome com as famílias. Nós, da organização, queríamos um 

nome que representasse um movimento de luta urbana. Sugerimos, então, o nome 

Contestado, porque no ano de 2012 o movimento do Contestado completou 100 

anos e porque, apesar de passado um século, ainda continuamos lutando por terras, 

seja no campo ou na cidade. Entre as famílias, poucos sabiam o que o nome 

Contestado significava, mas no momento de escolha tentamos passar para eles o 

sentido do nome. Neste ano, a gente pretende começar a trabalhar a história do 

Contestado com eles. As outras ocupações das Brigadas são Ocupação Dandara, que 

foi a mulher de Zumbi dos Palmares, João de Barro, Irmã Dorothy. Enfim, em 

alguns casos não é tão claro o resgate da luta do povo brasileiro, mas essa é a 

intenção. Todos os nomes vão neste sentido, porque a história que é contada nas 

escolas apaga esses processos de luta e suas personalidades. Tentamos resgatar a 

memória através do enfrentamento cotidiano [Vitor Tonin, janeiro de 2014]. 

 

 

Nos primeiros dias de ocupação, as famílias foram divididas em oito núcleos, como 

forma de organização local. Eles foram repartidos depois que os acampamentos estavam 

montados, portanto, acompanharam a forma como as famílias se dispuseram no terreno, 

principalmente, por afinidade, segundo relatos dos moradores. Em seguida, cada um desses 

núcleos elegeu representantes, tidos como lideranças dentro da ocupação.  

Grande parte dos nomes desses núcleos - Dandara, Vida Nova, Che Guevara, Zapata, 

Guerreiros de Fé, Mansidão, Estrela Guia, Anita Garibaldi - foi escolhida pelos militantes das 
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Brigadas também como uma estratégia de comunicação. Através de um fluxo de influências 

da organização política e o grupo, foram recuperados nomes de lideranças políticas de 

esquerda e ícones históricos brasileiros. Os temas místicos religiosos, por sua vez, foram 

retomados a pedidos de algumas famílias.  

Outra estratégia importante colocada em prática desde os primeiros dias na ocupação 

foi a criação de faixas de identificação. Sob o lema “Contestado Vive”, também sugerido 

pelas Brigadas, cartazes com esse e outros dizeres sobre o grupo foram espalhados pelo 

terreno ocupado. A maior das faixas, que era estampada na entrada principal da ocupação, até 

meados de 2013, destacava o objetivo do movimento, a partir da visão da organização 

política: “Movimento de moradia – Luta por uma vida digna”. Outros cartazes, carregavam os 

dizeres: “A força somos nós: nossa luta é nosso lar” ou ainda “Chega de enrolação, queremos 

habitação”. Eles foram produzidos na ocupação durante o período emergencial, com alguns 

moradores e militantes da organização política, e utilizados nesse primeiro momento para 

apresentar publicamente o grupo, enquanto se estabelecia no terreno ocupado, depois, 

guardados para ocasiões específicas, como manifestações, protestos ou datas comemorativas. 

Em 2014, o militante Luís Felipe Magalhães destacou a importância da produção das 

faixas e cartazes para a organização política. Segundo ele, muitos dos que compunham a 

ocupação tinham o interesse em produzir esse material. Cabe ressaltar que a maioria dos que 

mostrou interesse pelas atividades produzidas pela organização política no início da ocupação, 

tornaram-se lideranças locais ou até mesmo militantes das Brigadas Populares com o passar 

do tempo.  

Quando vamos para a rua, buscamos criar faixas e cartazes antes de sair. Esse 

exercício é mais fundamental do que um exercício teórico, já que colocam em 

prática todas as reivindicações que fazem no dia a dia. Uma coisa que não 

acontece é a comunidade fazer placas de todo regimento interno e distribuir na 

ocupação, fazer cartazes como “proibido vender lotes”, ainda precisam 

desenvolver esse lado [Luís Felipe Magalhães, janeiro de 2014]. 

 

Com a emergência cada vez maior de demandas do grupo, a rede de apoio foi dividida 

em várias áreas de atuação. Entre as divisões, ficou instituída uma frente de comunicação, 

formada majoritariamente por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) e membros das Brigadas, que já atuavam na área dentro da organização 

política. Um dos primeiros trabalhos dessa frente foi a produção e divulgação de eventos para 

arrecadação de dinheiro e doações à comunidade. Essas festas ajudaram a apresentar 

publicamente a ocupação e a suprir necessidades básicas das famílias ocupantes, com apoio 

financeiro e doações de fraldas, alimentação e roupas.  
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Figura 1- Material das festas produzida para 

divulgação online/ Imagens salvas ao longo do ano 

de 2012. 

As primeiras festas aconteceram fora 

do ambiente da ocupação e atingiram, 

principalmente, o público universitário. Com 

o passar dos meses e a estruturação da 

ocupação, outras foram produzidas no terreno 

ocupado para seis meses do movimento, além 

de festas temáticas, como Natal e festa 

junina. A imagem ao lado mostra o material 

produzido para divulgação de algumas das 

festas que aconteceram durante o ano de 

2012. 

Entretanto, a maior estratégia 

desenvolvida pela rede de apoio no período 

emergencial foi a construção de plataformas 

online. Estreando com uma página no 

Facebook, que compartilhava pequenas notícias sobre a ocupação. Essa comunicação online 

foi iniciada para facilitar a articulação das ações das variadas áreas de atuação da rede de 

apoio. Formalmente estruturada, a frente de comunicação estruturou uma programação a ser 

seguida na página online a fim de convocar publicamente apoio para as famílias. 

Nesse momento, com a necessidade de expandir a divulgação das informações 

coletadas na ocupação e criar um canal oficial para o grupo, a rede de apoio desenvolveu 

também um website. A programação da plataforma online foi concebida pelo estudante de 

sistemas de informação da UFSC, Matheus Porto, e foi colocada no ar ao longo do segundo 

mês da ocupação, passando a centralizar suas informações. Abastecida semanalmente pelos 

membros da frente de comunicação, a plataforma trazia em seu conteúdo reportagens, 

documentários audiovisuais, documentário de áudio e fotografias, tornando-se o principal 

meio de representação público da Ocupação Contestado. As postagens do Facebook passaram 

a ser atualizadas a partir desses conteúdos postados no site – o que criou uma forma de acesso 

automaticamente redirecionada ao site.  

A identidade visual dessa plataforma foi criada de forma simples, utilizando o conceito 

de limpeza visual.  No topo da página, ficou estampada um logo que já havia sido criada para 

a página do Facebook, pela jornalista e militante das Brigadas Populares, Camila Rodrigues. 

O desenho, concebido por computação gráfica, estampava duas mãos erguendo uma cruz. A 



62 
 

 

 

Figura 2. Página inicial do site www.contestadovive.milharal.org, página 

da Ocupação Contestado. Última postagem data abril de 2013. 

imagem é uma representação do Monumento de Irani, erguido na cidade de Irani, no oeste de 

Santa Catarina, para rememorar as vítimas da primeira batalha da Guerra do Contestado que 

aconteceu na cidade. 

Estrategicamente, pensamos que é excelente utilizar a web para impulsionar com 

eficiência esse tipo de conteúdo. É quase que a única alternativa. Na web todos 

têm acesso a um site qualquer via browser, mas nem todos têm um perfil no 

Facebook para acompanhar, então, a ideia era que a página da ocupação linkasse 

as postagens do site. Estruturalmente, o site foi montado baseado, na realidade, em 

um "acho que fica bom assim..." pensando em uma lógica quase que padrão de 

websites simplificados (um menu com as páginas do site, uma barra lateral com 

meia dúzia de widgets, que ligavam ao Youtube, Facebook, principalmente). 

Algumas críticas de alguns companheiros da frente de comunicação que 

acompanharam o site mais de perto e chegou-se na forma final [Matheus Porto, 

janeiro de 2014]. 

 

O site, que ficou fora do ar durante um ano, entre 2013 e 2014, hoje está aberto para 

acessos, mas não manteve atividade. Passado o período emergencial, com a dissolução da 

frente de comunicação da rede de 

apoio, a responsabilidade de 

atualizar os conteúdos na 

plataforma ficou centralizada com 

a jornalista Camila Rodrigues, das 

Brigadas Populares, que continuou 

a fazer as postagens por um curto 

período, interrompido para se 

dedicar a preparar estratégias de 

comunicação planejadas para ocupação. A última postagem feita na plataforma data de abril 

de 2013, quando o período emergencial, auge dos conteúdos, estava perto de encerrar, de 

acordo com o levantamento desta pesquisa. Já o período em que ficou fora do ar aconteceu 

devido à custosa hospedagem da antiga plataforma. Como os acessos foram diminuindo, a 

organização não considerou relevante manter o endereço pago como nos primeiros momentos 

da ocupação, decidindo que o site migraria para um servidor gratuito, o Milharal, podendo ser 

acessado através do endereço: www.contestadovive.milharal.org. No entanto, o processo de 

alteração dos servidores durou um ano. Segundo relatos de membros das Brigadas, a demora é 

explicada pelas muitas tarefas assumidas pelos militantes, que eram, em sua maioria, 

estudantes universitários, sobrecarregados com compromissos da universidade, dos estágios e 

da militância política.  
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Outra importante atividade desenvolvida pela frente de comunicação no âmbito online 

foi o criação da campanha virtual contra uma ameaça de despejo das famílias, intitulada 

“Despejo não!”. Ela foi organizada após o dia 29 de novembro de 2012, data em que um 

processo de reintegração de posse do terreno ocupado foi requerido por seus proprietários.  

Criada nas redes sociais, a campanha funcionava a partir da troca das fotos do perfil de seus 

apoiadores por um logo da ocupação acompanhado pelos dizeres: “Despejo não!”, além de 

compartilhamentos, em massa e em horários de pico, de textos que explicavam a situação das 

famílias. A mobilização também abrangeu manifestações presenciais, em que membros da 

ocupação e da rede de apoio distribuíram folhetos explicativos sobre a ameaça de despejo nos 

pontos movimentados de Florianópolis e São José.  

Em algumas semanas, a campanha conquistou o apoio entre diversos setores sociais na 

região da Grande Florianópolis. De acordo a apuração dos acessos
29

, feita pela frente de 

comunicação da rede de apoio, durante o período da campanha, no mês de novembro de 2012, 

a página do Facebook conseguiu acessos 80% maiores nas postagens contra o despejo do que 

em outros conteúdos abastecidos anteriormente. Os compartilhamentos também atingiram 

números 70% maiores do que em outras postagens. Segundo esse levantamento, a maioria 

desses acessos e compartilhamentos eram feitos por pessoas que já curtiam a página, portanto, 

eram solidárias ao movimento. 

Segundo Manuel Castells (2013), os movimentos sociais nascem principalmente de uma 

crise quando se torna intolerável a existência cotidiana e exigem mobilização emocional 

desencadeada pela indignação que essa injustiça gritante provoca, assim como a esperança de 

uma possível mudança.  

Nesse sentido, a produção de comunicação do período emergencial da Ocupação 

Contestado trabalha justamente para explorar a mobilização solidária. A forma mais eficaz de 

resistência do movimento é construída através da visibilidade, que os produtos de 

comunicação criam ao divulgar suas necessidades, e da comoção que esses conteúdos causam. 

Através da comunicação emergencial, portanto, se estabelecem laços de solidariedade que 

mobilizam parceiros a auxiliar o movimento nos momentos mais frágeis.  

Na prática, como destaca Castells, esse canal de solidariedade se forma hoje a partir do 

uso das redes de comunicação da internet e telefones celulares. Para o autor, as tecnologias 

que possibilitam a constituição de redes são significativas por fornecer a plataforma para essa 

                                                 
29

 A apuração foi feita no momento da campanha, a partir dos dados apresentados pelo Facebook aos 

administradores da página, a partir da aba “curtidas”, que monitora os movimentos da página e como as pessoas 

interagem com seu conteúdo.  
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prática continuada, que tende a expandir evoluindo com a mudança de formato do 

movimento. Portanto, o espaço dos movimentos contemporâneos é sempre feito de uma 

interação do espaço dos fluxos da internet com espaço dos lugares ocupados no espaço 

urbano. 

Segundo o autor, a horizontalidade das redes favorece a cooperação e a solidariedade. 

Portanto, em consonância com a produção de comunicação emergencial na Ocupação 

Contestado apresentada aqui, Castells destaca que as redes sociais digitais baseadas na 

internet e nas plataformas sem fio são ferramentas decisivas para mobilizar, organizar, 

deliberar, coordenar e decidir. Mas o papel da internet ultrapassa a instrumentalidade: ela 

protege o movimento de repressão de seus espaços físicos liberados, mantendo a comunicação 

entre as pessoas do movimento e com a sociedade em geral. 

Nesse sentido, nos primeiros meses de ocupação, podemos destacar que as principais 

estratégias de comunicação, como a criação das páginas online, o desenvolvimento da 

campanha “Despejo Não” e as festas universitárias foram desenvolvidas para apresentar a 

Ocupação Contestado a um público externo e criar laços de solidariedade, acionados em 

momentos de emergência. Dessa forma, a ocupação passa a ser conhecida para ter sua 

existência legitimada. Vale destacar que nesse momento, as famílias que compõem a 

ocupação não têm qualquer relação com a produção de comunicação, nem na sua produção e 

nem na visualização do seu conteúdo.  

 

2.2 Período planejado: a tentativa de criar um projeto de comunicação 

comunitária 

Passado o período emergencial, a ocupação se estabelece no terreno ocupado, sem 

ameaças de despejo ou repressão policial, enquanto negocia com a prefeitura um novo 

terreno, mais espaçoso e bem localizado, que será destinado à construção do projeto 

habitacional. Nesse momento, delimitado por esta pesquisa a partir de maio de 2013
30

, a 

comunicação é estabelecida a partir de um planejamento. Após a desintegração da rede de 

apoio, as Brigadas Populares, que já era a organização mais presente, assumem a totalidade 

das ações organizativas. Nesse sentido, as estratégias de comunicação são colocadas em 

prática também exclusivamente pela organização, que estrutura um projeto voltado à 

comemoração de um ano da Ocupação Contestado. 

                                                 
30

 A definição dos períodos foi estipulada nesta pesquisa a partir dos dados apurados durante a pesquisa de 

campo. No caso específico do período planejado, tem início com o planejamento das estratégias de  comunicação 

para comemorar o primeiro ano da ocupação.  
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Figura 3 e Figura 4. O primeira 

logo, criada em 2012, é substituída 

por um desenho feito à mão por um 

morador da ocupação, em 2013. 

 Para a data, foi preparada uma série de estratégias, que aqui compõe o chamado 

“período planejado”. Essa nova etapa foi pensada com objetivo de projetar a imagem pública 

do grupo, através de festas, muros grafitados com imagens de representação das famílias, uma 

gincana entre os moradores para escolha de uma nova logo e a 

primeira edição de um jornal que conta a trajetória da 

ocupação. O período significou uma transformação no modo 

de fazer comunicação na Ocupação Contestado. Além de 

passar a ser planejada para apresentar a ocupação publicamente 

e fortalecer as relações dentro do movimento, o período 

planejado também funcionou como uma tentativa de estimular 

a participação dos moradores da ocupação no processo de 

construção de um projeto de comunicação próprio do 

movimento. 

A primeira estratégia desse período, colocada em 

prática pelas Brigadas Populares, foi a reformulação da logo. 

Em agosto de 2013, a organização política coordenou uma 

gincana, para que propostas de logos fossem desenhadas pelos 

membros da ocupação que quisessem participar da atividade. 

Então, aqueles que se sentiram à vontade, construíram no 

papel suas próprias representações. Em seguida, uma votação 

foi realizada. O desenho escolhido pela maioria dos moradores foi feito por Dionathan 

Hideraldo Paes, que à época tinha 19 anos. O jovem, que era considerado pelos militantes das 

Brigadas Populares como um dos moradores mais engajados na luta pelo direito à moradia, 

ajudou a construir outra ocupação na região metropolitana de Florianópolis, em 2013, que 

também recebeu o apoio das Brigadas Populares, chamada Amarildo de Souza
31

. Em seu 

desenho, eleito como o melhor da gincana, a história da ocupação é simbolizada através da 

representação das casas, seus moradores, a vizinhança, o poder público e a polícia. Após 

                                                 
31

 A Ocupação Amarildo de Souza foi organizada entre dezembro de 2013, em um terreno às margens da SC -

401, em Florianópolis. O movimento foi construído por 300 famílias com apoio de organizações políticas e 

movimentos sociais, incluindo as Brigadas Populares. As famílias foram expulsas do terreno em abril de 2014 

após processo de reintegração de posse. Depois de duas tentativas de reconstruir a ocupação, o Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (Incra) reconheceu um terreno de Águas Mornas, município catarinense, 

administrado pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), como passível de ser habitado pelas famílias 

remanescentes, em julho de 2014. 



66 
 

 

 

tratamento gráfico, a imagem passou a substituir o antigo logo e assumiu a representação 

pública do grupo nas redes sociais e no material impresso produzido sobre a ocupação. 

Principalmente os adolescentes e as crianças participaram. Gostei desse desenho em 

especial porque ficou uma coisa chamativa, deixa as pessoas curiosas e é fácil de 

entender. A maioria votou nele, então, acho que todos gostaram. Este desenho, na 

verdade, é uma identificação da comunidade, é a nossa história [Saulita Cardoso, 

janeiro de 2014]. 

O fato de Dionathan ser um morador ativo nas manifestações e decisões políticas da 

ocupação, além de ser engajado em outras experiências de luta pela moradia, e ter seu 

desenho considerado o mais representativo pelo grupo que forma a ocupação não é 

desmotivado. A escolha que o grupo fez por seu desenho representa a confiança que 

depositavam na organização política, na ocasião. Então, concordar com a visão de Dionathan 

significou explicitar que aqueles moradores que estivessem em maior sintonia com a 

organização política podiam representar melhor os anseios do grupo.  

Dionathan, assim como Saulita, anteriormente citada, representam uma espécie de 

integrante híbrido, que aparece de forma recorrente nas entrevistas realizadas para a pesquisa 

de campo desse trabalho. Ao mesmo tempo em que é envolvido com as tarefas e organização 

do movimento, não é militante filiado às Brigadas Populares, ao contrário de Patrícia e 

Dagoberto. A partir dessas observações podemos delinear o tratamento das fontes e dividi-las 

em grupos de moradores que foram entrevistados para formar categorias de análise que 

construíram esta pesquisa.  

Vale lembrar que as fontes foram divididas em quatro categorias de análise, 

fundamentadas a partir da participação na construção política das ocupações. São elas: 

militantes
32

 das organizações políticas; moradores e militantes das organizações políticas; 

moradores que participam ativamente das decisões políticas mas não são militantes; 

moradores que não participam das decisões políticas e não são militantes. Assim, pretendeu-

se identificar o fluxo de influências que norteam as noções em torno da comunicação nesses 

espaços. Dionathan e Saulita se enquadram, portanto, na terceira categoria, sendo moradores 

que participam ativamente das decisões políticas mas não são militantes. Enquanto Patrícia 

e Dagoberto são moradores e militantes das Brigadas Populares, conforme a terceira 

definição. Victor Hugo e Luís Felipe, por sua vez, são militantes da organização política. À 

medida que novas fontes forem aparencendo neste texto, serão também enquadradas nas 

categorias de análise.  

                                                 
32

 Tratamos militante como membro ativo da organização política, ou seja, que é oficialmente filiado.  
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Após a definição da nova logo, em setembro de 2013, a organização política 

desenvolveu mais uma atividade na ocupação. Desta vez, para deixar uma representação 

estampada no terreno ocupado. Em um dos muros da entrada principal da ocupação, um 

enorme grafite passou a simbolizar o 

grupo em muitas cores. Na ilustração, 

estão estampados símbolos bem 

próximos do desenho feito por 

Dionathan: as casas, seus moradores, 

as crianças e suas pipas, além da 

inscrição: “Contestado Vive!”. No 

canto esquerdo, a cabeça de um 

homem aparece como uma caixa 

aberta, onde a ocupação ocupa todo o 

espaço do cérebro – referenciando o movimento de ocupação ao desenvolvimento da 

consciência de classe definida por Karl Marx (1982), base de organização das Brigadas 

Populares. Desenhada por Márcio Mos, grafiteiro da região metropolitana de Florianópolis, a 

pintura funcionou como um convite para um dia de lazer, acompanhado por um grande 

almoço, conforme lembra Raquel Santos, 18 anos, moradora da ocupação que não tem ligação 

com as Brigadas Populares. A comida foi patrocinada pelo Sindicato dos Empregados em 

Estabelecimentos Bancários de Florianópolis e Região (SEEB).  

Eles fizeram o desenho e depois deixaram um espaço para cada um escrever alguma 

coisa. Aí eu escrevi meu nome num canto. Gostei bastante desse grafite, por que 

vieram várias coisas diferentes das pessoas para esse desenho. Cada pessoa pensava 

uma coisa pra esse desenho [Raquel Santos, janeiro de 2014]. 

 

Alguns meses após o dia do grafite, um ano depois a ocupação do terreno abandonado 

na periferia de São José, as famílias que formam a Ocupação Contestado estavam em festa. 

Na tarde do dia 07 de novembro de 2013, comemoravam o primeiro aniversário da nova 

comunidade. O local escolhido para a celebração foi simbólico: o Ginásio Municipal do 

Jardim Zanelatto, o mesmo que abrigou as famílias por quase um mês, após terem sido 

expulsas de um primeiro terreno que ocuparam no mesmo bairro. 

A comemoração não aconteceu de forma espontânea. Ela também se inseriu na 

estratégia das Brigadas Populares para marcar o primeiro ano de existência da ocupação, para 

relembrar a data acionando uma narrativa que evoca o esforço, a luta e as conquistas das 

Figura 4. Muro grafitado na entrada da Ocupação Contestado, em 

setembro de 2013. 
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famílias, um processo estruturado de construção e enquadramento da memória (POLLAK, 

2012). 

No local, diversos bolos enfeitaram as mesas e disputas de futebol animaram os 

convidados – grupo formado por apoiadores, militantes e moradores da ocupação. As paredes 

estampavam faixas com a frase emblemática das manifestações de rua organizadas pelas 

famílias: “Chega de enrolação, queremos habitação!”. Durante o evento também ocorreu o 

lançamento da primeira edição do jornal “Contestado Vive”, como informativo comunitário 

da Ocupação Contestado. Os próprios moradores distribuíram os jornais em frente ao ginásio. 

Para incentivar os vizinhos a levarem a publicação que contava suas histórias, os jornais eram 

entregues acompanhados de fatias de bolo.  

 

2.2.1 Contestado Vive: primeira edição  

O jornal Contestado Vive, se apresenta como a principal estratégia de comunicação 

criada pela organização política na ocupação. Com tiragem de 4 mil exemplares, a primeira 

edição foi impressa com recursos arrecadados em alguns sindicatos, parceiros do movimento, 

da região metropolitana de Florianópolis. Composto por quatro páginas coloridas, impressas 

em papel couchê, o informativo funcionou como um panfleto com notícias da ocupação e, 

também, como um meio de representação formal 

que determina uma identidade pública para o 

grupo. 

Ao contrário do que o subtítulo da capa da 

edição número 1 afirma, as páginas não foram 

produzidas pelos moradores da Ocupação 

Contestado. As mãos e mentes produtivas do 

informativo foram a jornalista Camila Rodrigues, 

principal membro atuante da frente de 

comunicação das Brigadas Populares na ocupação 

à época. Idealizado com o objetivo de se tornar 

um periódico que disputasse um espaço de 

discussão no bairro, o jornal comemorativo foi 

concebido com o planejamento de que os próprios 

moradores o escrevessem. No entanto, essa ideia 

não teve sucesso. Constrangidos, os moradores 
Figura 5. Capa da primeira edição do jornal 

Contestado Vive, novembro de 2012. 
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não finalizaram os textos, ficando apenas com a função de dar sugestões sobre o que 

gostariam de ler no informativo e coletar dados para compor matérias. 

Ao ler a edição de número 1 do informativo Contestado Vive, pode-se perceber que 

nela estão sintetizadas as estratégias de comunicação do período planejado, colocando em 

evidência as Brigadas Populares como produtora de uma identidade pública para o grupo. A 

capa estampa a logo na parte superior da página e a foto principal apresenta o muro grafitado 

além de alguns moradores durante o dia de sua pintura, as imagens acompanham a chamada: 

“Um ano de luta! E é só o começo”.  

No interior do jornal, a primeira página apresenta a trajetória do grupo, desde a 

promessa eleitoreira até a ocupação do segundo terreno na matéria “Tudo começou com a 

promessa de um prefeito irresponsável...”. Uma coluna dedicada a agradecimentos para toda 

a rede de apoio também compõe o espaço. O editorial “O 1º ano de muita luta”, localizado no 

canto direito, foi escrito por Camila a partir de uma reunião com alguns moradores sobre o 

conteúdo do informativo. Nele, a ocupação é apontada como uma “conquista do direito à 

moradia e como resultado da autogestão de trabalhadores no processo político, de forma 

autônoma”. Dessa forma, o grupo é apresentado como um conjunto de militantes em 

mobilização constante.  

As famílias fizeram uma lista do que queriam que estivesse no jornal. A grande 

maioria queria que contasse a história deles, o que mudou em um ano. Enfim, houve 

um chamado na assembleia para que as pessoas que gostariam de discutir a 

publicação comparecessem na reunião da coordenação, onde seria decidido o que 

efetivamente sairia nesta edição. O jornal contou com um pequeno editorial para 

explicar qual o objetivo do periódico. Quem queríamos atingir? Esse editorial foi 

bem discutido. Todos foram dando palpite. O texto principal do jornal foi feito a 

partir de um exercício: nós reunimos as pessoas e colocamos que para este texto, 

eles teriam que pensar onde estamos e para onde vamos. Deu certo. Cada um falava 

uma frase ou uma ideia aleatoriamente da situação deles e isso foi tomando forma. 

Eu fui anotando as frases soltas num notebook para que o texto ficasse da forma 

mais próxima da cara deles. Tentamos passar a mensagem de que para esse jornal ter 

sentido ao circular, os moradores teriam que escrever. As pessoas precisam ter essa 

prática. De modo geral, o que fiz foi editar as ideias deles. E quando eles leram, 

gostaram muito [Camila Rodrigues, janeiro de 2014]. 

 

Na segunda página, a reportagem principal “Ocupação fez Prefeitura de São José 

começar a pensar em uma política habitacional” mostra os resultados do movimento para o 

município e região, a partir da leitura da organização política. A suspensão do segundo 

processo de reintegração de posse, as negociações com a prefeitura e a oferta de um terreno 

destinado à moradia popular são apontadas como as principais vitórias da ocupação. Neste 

espaço, novamente, o grupo é apresentado como um movimento em constante militância na 
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luta pela moradia, que promete “sair às ruas até a conquista de uma cidade em que caibam 

todas e todos”.  

Na parte inferior da segunda página aparece a contribuição efetiva dos moradores: um 

pequeno anúncio, em formato de classificados, oferta serviços prestados por alguns membros 

da ocupação. Apontado pelos moradores como o conteúdo do jornal mais útil, esse espaço 

expõe serviços de utilidade pública. De forma simples e direta, a tabela exibe a faceta mais 

elementar da ocupação: um ambiente de moradia como qualquer outro, um espaço onde um 

grupo de pessoas travam as lutas diárias para sobreviver, trabalhar e criar seus filhos. Essa é 

uma concepção bem diferente da outra, ratificada em cada detalhe do jornal, que classifica a 

ocupação somente através de seu potencial de reivindicação política. 

Eu vi, li e distribui também. Gostei. É um informativo. Fala de coisas da 

comunidade que às vezes quem trabalha fora não tem a oportunidade de conhecer, 

de saber. Os classificados ajudaram o comércio dentro da própria ocupação. Por 

exemplo, eu ia sempre fora da ocupação pra tirar xerox, e depois do jornal descobri 

que tinha gente aqui dentro que fornecia este serviço. Pra gente tem valor [Saulita 

Cardoso, janeiro de 2014]. 

 

Para finalizar a publicação, a última página é destinada às manifestações culturais. 

Outra foto do grafite aparece no destaque, com algumas informações sobre o desenho. 

Acompanhando a foto, na parte inferior, o “Canto da poesia” apresenta o “Funk do 

Contestado”. Escrito pela moradora Jéssica dos Santos, que tinha 19 anos em 2014, a letra 

expõe características do grupo na visão de Jéssica. Na passagem: “Eu quero casa, eu tenho 

direito, se hoje eu não tenho foi por culpa do prefeito”, a casa é ressaltada como um direito, 

diferente da linguagem de militância dos outros textos escritos pela frente de comunicação 

das Brigadas, que definem a ocupação como um movimento de luta por reforma urbana, 

consequentemente, pela mudança das políticas habitacionais na região.  

Em geral esse é um processo pedagógico que as Brigadas Populares assumem. A 

gente tenta criar essa imagem de luta, mas às vezes surge espontaneamente. O que é 

difícil, porque geralmente é uma ou outra pessoa que sabe o que significa. As 

famílias estão lutando pela moradia deles. Quem entendeu a luta por moradia como 

um processo constante de enfrentamento está na Brigadas (justamente porque as 

Brigadas Populares vão continuar a luta por moradia) [Vitor Tonin janeiro de 2014]. 

 

A partir do mapeamento apresentado, é possível refletir sobre os fluxos recebidos pela 

ocupação neste período. As comemorações e produtos de comunicação nos mostram o 

exercício explícito das Brigadas Populares em enquadrar a memória e a identidade do grupo 

em um movimento que reivindica não só seu espaço de moradia, mas também a reforma 

urbana e direito à cidade. Os textos, as faixas, as pinturas, todos os produtos de comunicação 

criados na ocupação remetem a essa luta. Mesmo que esse não seja o objetivo final da 
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maioria, os produtos de comunicação mostram o movimento como um grupo homogêneo, 

justamente para trabalhar pela sua legitimação e nortear as diretrizes que devem seguir.  

 

2.2.2 Disputa política por memórias 

Para compreender as estratégias de comunicação num processo mais amplo de 

produção de um discurso público, é preciso discutir em que medida memória e identidade se 

relacionam, num sentido político, para estabelecer essa representação.   

Diversos autores problematizam a relação entre memória e identidade. Entre eles, 

Henri Bergson (1999) assinalou o caráter seletivo da memória, suplantando a ideia de acervo 

puro e simples, amontoado de lembranças, e ressaltando a dinâmica do lembrar e esquecer, a 

partir das demandas do presente. Michael Pollak avança no sentido de pensar como estas 

dinâmicas não apenas se relacionam com o tempo presente, mas sublinha que há, em muitos 

casos, um esforço, um “investimento” (POLLAK, 1992, p. 7) para constituir uma memória 

oficial, representativa, que resulta numa memória enquadrada.   

Lembrar, desta forma, é dar sentido à existência e situar-se enquanto indivíduo no 

mundo. Da mesma forma que organiza a identidade individual, a memória coletiva serve de 

substrato para identidades “associativas duradouras” (idem, p. 84). Pollak (1992) também 

sublinha o caráter organizador das memórias, no que diz respeito a grupos sociais. Para ele: 

Se podemos dizer que, em todos os níveis, a memória é um fenômeno construído 

social e individualmente, quando se trata da memória herdada, podemos também 

dizer que há uma ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o 

sentimento de identidade. Aqui o sentimento de identidade está sendo tomado no seu 

sentido mais superficial, mas que nos basta no momento, que é o sentido da imagem 

de si, para si e para os outros. Isto é, a imagem que uma pessoa adquire ao longo da 

vida referente a ela própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si 

própria, para acreditar na sua própria representação, mas também para ser percebida 

da maneira como quer ser percebida pelos outros (Pollak, 1992, p. 5). 

 

Segundo o autor, a memória é construída, portanto, não é um simples lembrar, mas há 

nela um trabalho e uma intencionalidade, um “enquadramento”. Ele destaca que este trabalho 

resulta na definição de uma identidade, uma representação para si e para os outros. Neste 

processo, o grupo define não só o que será esquecido e o que será lembrado, mas como será 

lembrado e por quem. E há sem dúvida, um sentido político nestas decisões, que se ligam à 

necessidade não apenas de preservar uma representação para o futuro, mas torná-la potência 

no presente.   

Ainda segundo Pollak, é perfeitamente possível, ainda, que por meio da socialização 

política ou histórica, ocorra um fenômeno de projeção ou identificação com determinado 
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passado, tão forte que se pode falar em uma memória herdada. Neste sentido, a memória pode 

ser construída por acontecimentos “vividos pessoalmente”, ou por momentos “vividos por 

tabela” - que são aqueles vividos pela coletividade da qual a pessoa faz parte. Já a “memória 

organizadíssima, que é a memória nacional, constitui um objeto de disputa importante e são 

comuns os conflitos para determinar que datas e que acontecimentos devem ser gravados na 

memória do povo” (POLLAK, 1992, p. 4). 

Podendo ser fabricada, a memória aparece como um instrumento de agentes e agências 

sociais para ancorar identidades. O processo de construção da identidade, por sua vez, é 

conceituado como um fenômeno produzido em referência aos outros. A memória e 

identidade, portanto, podem perfeitamente ser instrumentos de negociação, e “não são 

fenômenos que devam ser compreendidos como essências de uma pessoa ou de um grupo” 

(idem, p. 5). 

Stuart Hall (2005) acrescenta que o sujeito pós-moderno não tem uma identidade fixa, 

essencial ou permanente. Ela é formada e transformada continuamente em relação às formas 

pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É 

definida historicamente e não biologicamente.  

 Sobre a construção de identidades, Castells (2000) ainda afirma que esse é um 

processo marcado por relações de poder. Ele problematiza o porquê de se construir 

identidades e afirma que se a pergunta for respondida, também será identificada grande parte 

do conteúdo dessa identidade. Para além das identidades constituídas por instituições formais, 

Castells destaca que existem outros tipos de construção. Aqui, uma das categorias desses 

outros processos é justamente a identidade formada a partir da resistência. Como no caso da 

Ocupação Contestado, essa categoria é criada para aqueles que se encontram em posição 

desvalorizada pela lógica da dominação, construindo assim trincheiras de resistência com 

base em princípios diferentes dos que permeiam as instituições da sociedade. Um tipo de 

identidade não estabelecida, mas construída através das experiências do grupo. 

Não é difícil concordar, do ponto de vista sociológico, que qualquer identidade é 

construída. A principal questão é como, a partir de quê, quando e para quê isso 

acontece. A construção de identidades vale-se da matéria-prima da biologia, história, 

geografia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por 

fantasias sociais, pelos aparatos do poder e revelações de cunho religiosos. Porém 

todos esses materiais são processados por indivíduos, grupos sociais e sociedades, 

que reorganizam seu significado a partir de tendências sociais e projetos culturais 

enraizados em sua estrutura social, bem como em sua visão de tempo e espaço. 

Avento aqui a hipótese de que quem constrói a identidade coletiva e para quê ela é 

construída são em grande medida os determinantes do conteúdo simbólico dessa 

identidade, bem como seu significado para aqueles que com ela se identificam ou 

dela se excluem (CASTELLS, 2000, p. 22). 
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As ações construídas no primeiro aniversário da Ocupação Contestado dizem 

respeito ao enquadramento da memória e à legitimação de identidade oficial dos moradores 

da Ocupação Contestado. Porém, como argumentamos, esse processo transita em um campo 

de disputas, já que trabalha com a construção de uma memória coletiva (HALBWACKS, 

2006) e de uma representação pública da comunidade. Essa, por sua vez, não é aceita de 

maneira passiva e, sim, a partir de lutas e resistência.  

Nesta perspectiva, podemos considerar que a história de resistência da ocupação, 

como um fenômeno vivido, não bastava por si mesmo como organizador de uma identidade 

coletiva, mas a construção de uma memória coletiva, a partir de estratégias de comunicação 

contínuas e estruturadas, aciona a produção desta identidade. Já a legitimação da memória 

construída, como lembra Pollak, só é possível a partir de um processo de enquadramento, um 

trabalho desenvolvido, principalmente, por movimentos, partidos e organizações políticas. 

No caso específico da Ocupação Contestado, esse enquadramento é exercício 

constante das Brigadas Populares. As estratégias de comunicação planejadas pela organização 

para as comemorações de aniversário, como veremos com mais detalhe, são as maiores 

expressões desse exercício, que define o que será ou não lembrado, privilegiando a memória 

da resistência. Como um referencial da memória coletiva, as festas, o grafite, a escolha do 

logo, são lembranças recorrentes na fala dos moradores.  

A memória construída no presente, a partir de demandas dadas por este e não 

necessariamente pelo passado em si, pode ser pensada como fator fundamental para 

a construção de pertencimentos sociais, aos mais diversos níveis associativos. De 

certa forma, a busca do controle sobre a memória institui uma identidade para o 

agente social nela envolvido, no sentido de gerar um lugar dentro de uma rede 

específica de circularidade e fluxo. Então, a princípio, participar como agente neste 

processo de construção de memórias é um processo comunicacional por excelência, 

pois coloca o emissor das mensagens dentro de uma rede de fluxos de informação 

que lhe confere identidade como participante desta rede. Existe, portanto, uma 

intensa relação entre a memória como processo coletivo de construção do passado a 

partir de demandas do presente e a conferência de identidades sociais para aqueles 

que estão envolvidos em tal processo (POLLAK, 2012, p.205). 

 

2.3 Ocupação Contestado em período de transição 

Como dissemos, o período planejado para comemorar o primeiro aniversário da 

Ocupação Contestado tem fim em novembro de 2013. Ele serviu para construir uma 

representação pública para o grupo. Segundo os moradores, essa apresentação facilitou 

relações sociais com a vizinhança e despertou interesse e comoção de pessoas da região pelas 

suas histórias. Além disso, ao dar maior visibilidade às reivindicações e à trajetória da 

ocupação, a comunicação planejada serviu como instrumento de pressão sobre o poder 

público. Após a circulação do jornal “Contestado Vive” e maior visibilidade da ocupação, a 
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Prefeitura de São José agendou algumas reuniões, que antes eram sempre adiadas, e deu início 

à discussão sobre a possibilidade de desapropriação de um terreno na região central da 

cidade
33

, além de apresentar proposta de um projeto habitacional. Assim, apesar dos 

impedimentos burocráticos e da lentidão dos procedimentos, tudo parecia favorecer a 

Ocupação Contestado. 

Passados alguns meses depois das repercussões positivas, despontaram outros 

desafios, entre eles, a manutenção do modelo organizado pelas Brigadas Populares. O ano de 

2014 seguiu sem grandes avanços para que as casas desenhadas na planta do projeto 

habitacional se tornassem de cimento e tijolo. As famílias continuaram construindo a 

ocupação ao lado das Brigadas, movimentando protestos e exigindo avanço nas negociações 

com a poder público. Os meses se arrastaram e com eles pequenas mudanças no projeto 

habitacional foram acordadas, como apartamentos maiores e mais confortáveis, além do 

projeto passar a contemplar uma área de lazer. 

No entanto, as ações planejadas pelas Brigadas Populares nesse período, produzidas 

em menor quantidade, deixaram de lado os produtos de comunicação e ficaram focadas nos 

festejos porque a organização política não tinha militantes disponíveis a dar continuidade aos 

produtos de comunicação, após Camila decidir não fazer mais parte das Brigadas. Um desses 

festejos se destinou a comemorar o dia das crianças. Em 12 de outubro, um domingo de sol, 

balões coloridos foram espalhados pelas pequenas ruas do terreno ocupado, enquanto alguns 

militantes das Brigadas faziam truques e desenhavam nos rostos das crianças.  

Ao lado da mesa farta de doces e salgados, montada em frente à parede da entrada 

principal da ocupação, em que o grafite que representa as famílias está estampado, caixas e 

caixas de fotografias colocavam à mostra registros sobre a trajetória da ocupação. A narrativa 

construída através das imagens contou a transformação dos barracos de lona em casas de 

madeira, o crescimento dos bebês e resgatou a memória de companheiros que faleceram.  

Quase um mês depois, quando a data do segundo aniversário chegou, em novembro de 

2014, a comemoração ficou por conta de um almoço na ocupação. Na programação: funk, um 

enorme bolo, exposição fotográfica e exibição de um vídeo reportagem sobre a história dos 

                                                 
33

 A área se localiza na Avenida das Torres, no centro de São José, e tem 109 mil metros quadrados. Ela seria 

inteiramente destinada à construção de moradias para famílias com renda de zero a três salários mínimos (R$ 

1.866), que formavam uma lista de espera da cidade. Elas seriam reunidas com as famílias da Ocupação 

Contestado. No entanto, até o final de 2016, a proposta não saiu do papel. A prefeita Adeliana Dal Pont foi 

reeleita em 2016, no primeiro turno das eleições.  
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dois anos do movimento
34

. A comemoração reduzida e despretensiosa, que não dava sinais do 

entusiasmo e planejamento do ano anterior, representou bem o período de distanciamento 

entre Brigadas Populares e Ocupação Contestado que marcaria os meses seguintes.  

No segundo ano de ocupação ficaria evidenciada a estagnação e enfraquecimento do 

movimento, conforme a fala dos próprios moradores. Uma série de fatores produziu a nova 

configuração de relações. O primeiro deles, apontado tanto por membros da organização 

política quanto por moradores, foi o afastamento de Victor Hugo Tonin e Jonathan Jaumont, 

dois militantes
35

 que acompanhavam o grupo desde seus primeiros passos e precisaram mudar 

de Florianópolis por conta de projetos pessoais. O resultado repercutiu de forma muito pior do 

que previram os membros da organização política: os moradores viram-se de alguma forma 

abandonados. A relação entre a Ocupação Contestado e as Brigadas Populares começou a 

atravessar um período de silêncio.  

Os novos militantes que chegaram para dar continuidade ao trabalho já eram 

conhecidos, porém causaram estranheza e desconfiança por serem novos e desempenharem as 

funções dos antigos militantes de forma diferente a que os membros da ocupação estavam 

acostumados. Jonathan estava todos os dias na ocupação, de manhã até a noite, conversando, 

organizando reuniões, resolvendo pendências. Segundo relatos dos moradores, ele só saía da 

ocupação para dormir em sua casa. Victor não era tão presente quanto Jonathan, mas fazia 

visitas semanais. A relação dos moradores da ocupação com os militantes era de proximidade 

também de dependência para resolver pendências cotidianas, que variavam de brigas entre 

vizinhos até ações que infringiam o regulamento interno, como a venda de barracos. 

Demorou muito até que os moradores se habituassem aos militantes designados a 

acompanhar a ocupação, Rafael Poddixi e Daniele Cristina Knihs. Os dois militantes não têm 

relação exclusiva com a militância na ocupação, como Jonathan tinha. Dessa forma, fazem 

visitas mais espaçadas, que acontecem mensalmente ou quando aparece alguma urgência.  De 

acordo com alguns moradores, até hoje muitos não se acostumaram e reclamam a falta dos 

antigos militantes. Além da substituição dos militantes, a organização demorou a realizar 

atividades e retomar os atos públicos e as ações e oficinas dentro da ocupação.  

                                                 
34

 A reportagem foi produzida pelo Maruim, um coletivo de mídia alternativa de Florianópolis-SC, e pode ser 

acessada no link: https://www.youtube.com/watch?v=wjPSNlcSChA. 
35

 Os militantes Jonathan Joumont e Victor Hugo Tonin mudaram-se de Florianópolis para fazerem o doutorado 

em outras universidades.  
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Após um hiato de seis meses, a frente de mulheres
36

 das Brigadas Populares, que 

realiza trabalhos esporádicos com as mulheres que formam a ocupação, organizou no dia 08 

de maio de 2015, o Samba da Resistência, como uma celebração ao Dia do Trabalhador. Com 

mensagens didáticas sobre o feminismo pregadas nas paredes da ocupação, como “Quando 

mulheres avançam, nenhum homem retrocede”, a comemoração colocou as mulheres como 

protagonistas do feriado para rememorar a resistência das trabalhadoras.  

Essa atividade foi seguida por uma pausa. A ocupação, então, sofreu nos meses 

seguintes com a morosidade nas negociações com a prefeitura
37

 e recessão das atividades de 

pressão - antes organizadas pelas Brigadas Populares. Somado a esse contexto de 

dificuldades, um número significativo de moradores desistiu de continuar morando na 

ocupação. Segundo as Brigadas Populares, aproximadamente 70% dos lares receberam novos 

moradores. Enquanto uns abandonaram os barracos construídos no terreno ocupado, outros 

resolveram vender, desafiando o regimento interno estabelecido na ocupação pelas Brigadas 

Populares.   

A mudança não só reafirmou o distanciamento estabelecido entre organização política 

e os moradores, como reconfigurou a estrutura do movimento. Como tentativa de reorganizar 

o grupo, as Brigadas convocaram seguidos atos públicos, que foram cancelados pela falta de 

adesão dos moradores. Muitos dos que chegaram não reconheceram o espaço como um 

movimento político, mas sim como um lugar de moradia, descomprometido da cobrança 

mensal do aluguel. 

O enfraquecimento do movimento tem relação direta com o desmantelamento das 

ações de comunicação que trabalhavam para o enquadramento de memória. Em análise sobre 

memória coletiva, Maurice Halbwachs (2006) acentua as funções positivas desempenhadas 

pela memória comum, como o reforço da coesão social, não pela coerção, mas pela adesão 

afetiva ao grupo, que ele chama de "comunidade afetiva". Segundo o autor, a duração de uma 

memória está limitada à duração da memória do grupo. Isso significa dizer que há necessidade 

de preservação de elos entre os integrantes de um grupo para que a sua memória permaneça. 

                                                 
36

 A organização política tem várias frentes de atuação entre elas a frente de mulheres, que trabalha com 

feminismo, frente de comunicação, desenvolve projetos de comunicação, e a frente de reforma urbana, que em 

Florianópolis trabalha com a Ocupação Contestado.   
37

 A prefeitura de São José fechou um acordo sobre projeto habitacional com as famílias da Ocupação 

Contestado em 2013, e no ano seguinte destinou um terreno para construção dos apartamentos, porém as 

promessas ficaram estagnadas em 2015. Novas reuniões não foram mais agendadas e o argumento do poder 

público local para foi de que o governo federal não está repassando as verbas destinadas ao programa “Minha 

Casa, Minha Vida”, segundo depoimentos de militantes das Brigadas Populares. 
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Nesse sentido, para Halbwachs, a constituição da memória de um indivíduo é uma 

combinação das memórias dos diferentes grupos dos quais ele participa e sofre influência - 

família, escola, grupo de militância ou ambiente de trabalho. Por isso, para ele, toda memória 

é coletiva “o funcionamento da memória individual não é possível sem esses instrumentos 

que são as palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou, mas que toma emprestado de 

seu ambiente” (HALBWACHS, 2006, p. 72).  

Ainda de acordo com o autor, para que a nossa memória se aproveite de outras 

memórias, não basta que outros nos apresentem seus testemunhos: “é preciso que ela não 

tenha deixado de concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos de contato 

entre uma e outras para que a lembrança que nos fazem recordar venha a ser constituída sobre 

uma base comum” (HALBWACHS, 2006, p. 39). 

Portanto, para que uma lembrança seja reconhecida e reconstruída, os atores sociais 

precisam buscar marcas de proximidade que lhes permitam dividir as mesmas recordações. 

Além disso, diferente da memória oficial, fixada em livros e monumentos, a memória coletiva 

é orgânica, e só existe enquanto houver alguém que a preserve, já que “não retém do passado 

senão o que ainda está vivo ou é capaz de viver na consciência do grupo que a mantém” 

(HALBWACHS, 2006, p. 102). Sem estes quadros coletivos, que servem de referência, a 

memória se apaga.  

Ou seja, a memória funciona como um arcabouço do reconhecimento e coesão social. 

No caso específico da ocupação, como a memória não foi continuadamente fortalecida para 

que os antigos moradores não se dispersassem e para que os recém-chegados pudessem se 

interessar e se identificar com a trajetória construída, a resistência do grupo ficou ameaçada.  

Nesse sentido, não ocorreu o processo de rememoração por parte do indivíduo, uma 

vez que os indivíduos só lembram por meio dos “quadros sociais de memória” (idem) que 

guardam e regulam os fluxos das lembranças. A continuidade desses quadros que atuam sobre 

as pessoas em diferentes circunstâncias é que fortalece a memória coletiva, na medida em que 

se define o que ele deve lembrar ou esquecer.  

Há nesse processo, critérios que definem o que será lembrado com maior clareza e 

prioridade. No primeiro plano, terá destaque nas memórias de um grupo aquilo que foi vivido 

por um maior número de pessoas e que resulta de experiências coletivas; já as experiências 

relacionadas a um número menor de integrantes adquirem um caráter de segundo plano, 

conforme define o autor. 
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2.4  Polícia militar entra em cena: retorno ao período emergencial 

Com saída de alguns integrantes e a dificuldade ainda maior de interação entre as 

Brigadas Populares e moradores, a situação da Ocupação Contestado tornou-se ainda mais 

frágil. A fragilidade pode ser percebida com a paralisação das negociações com a prefeitura, 

mas também na legitimidade da ocupação no bairro.  

Prestes a completar três anos, em outubro de 2015, a Ocupação Contestado passou a 

sofrer ainda mais com a repressão da Polícia Militar de Santa Catarina. A relação de conflito 

entre a polícia e as famílias da ocupação sempre existiu, porém, esse quadro se intensificou no 

último ano, tornando-se rotina no dia-a-dia dos moradores.  

O afastamento entre organização política e ocupação significou um abandono da 

institucionalização criada por essa relação. As ações planejadas no cotidiano da ocupação, 

entre produtos de comunicação, festas e atos públicos, assumiam não só o papel de 

integração, enquadramento de memória e luta política, mas também de legitimação da 

comunidade na vizinhança e no bairro. Dessa forma, o abandono gera espaço para a 

criminalização dessas famílias. 

Segundo os moradores, as investidas policiais aconteciam à noite e foram descritas 

como operações muito agressivas. No período de outubro de 2015 a janeiro de 2016, alguns 

integrantes da ocupação relataram que os policiais, sem identificação, invadiram as casas, 

espancaram moradores, quebraram móveis e eletrodomésticos em várias residências, furaram 

pneus de vários veículos, atacaram verbalmente e ameaçaram de morte os moradores. 

Somente no mês de novembro foram mais de nove ações policiais. Durante as investidas, os 

policiais falaram sobre uma suposta “Operação Contestado”. Entre as ameaças estava o 

confisco de todos os bens que não tiverem nota fiscal, além disso, quando invadem as casas, 

perguntavam “onde estão escondidas as armas e drogas”.   

O tráfico de drogas, ainda que em pequena proporção, caminhou lado a lado com a 

construção da ocupação. Localizada ao lado da favela do Pedregal
38

, a Ocupação nunca se 

constituiu como território de uma “boca de fumo”
39

, porém, sempre teve moradores que 

trabalhavam como “aviõezinhos” do tráfico abrigado fisicamente no território vizinho. O que 

comprova que as ações policiais – cada dia mais agressivas - não representam, de fato, uma 

                                                 
38

 Uma das 12 favelas de São José, região metropolitana de Florianópolis. É constituída por 170 famílias, 

aproximadamente 451 pessoas, com renda mensal de até três salários mínimos, segundo dados do Instituto de 

Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF). 
39

 Expressão usada nas falas dos próprios moradores.   

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/ipuf/
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/ipuf/
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tentativa de combate ao tráfico, mas sim, uma possibilidade de criminalização das famílias e 

do movimento. “Eles disseram para eu ir para o inferno e que aqui dentro só morava mala, 

vagabundo e bandido”, destacou Ana Lúcia, moradora da ocupação, em sua fala. No mesmo 

período outras favelas e casas da periferia da Grade Florianópolis sofreram com ataques da 

polícia militar, como lembra o militante Rafael Poddixi. 

Contestado não fugiu dessa regra e acabou entrando nessas áreas de embrutecimento 

da polícia. O discurso da polícia é de que existe violência dentro da ocupação e que 

tem gente que vive da criminalidade. Mas quando o Diário Catarinense foi 

questionar sobre o porquê da entrada, a resposta oficial foi pelo barulho. Então fica 

evidente de que não está posto para a sociedade os motivos reais das intervenções da 

polícia. Na nossa análise, faz parte da política de segurança pública do governo do 

estado, esse recrudescimento com as comunidades de periferia é uma ação fascista, 

que criminaliza. A entrada nas casas é indiscriminada, de forma muito violenta, 

batem em pessoas com crianças de colo, mulheres, homens. Houve alguns casos de 

espancamento dentro das casas. Entraram armados de rifles e baionetas, que não são 

armas utilizadas pela PM em qualquer lugar do país, furaram pneus de quatro carros 

e duas motos para evitar que os moradores saíssem durante as intervenções [Rafael, 

novembro de 2015].  

 

Para Gabriel Feltran (2007), uma dimensão dessa violência é sempre naturalizada. 

Trata-se da passagem entre a repressão ao ato ilícito e a repressão ao indivíduo que o pratica, 

que no senso comum se identificam.  

Nela, o ato ilícito preenche o corpo do indivíduo que o pratica. E absoluto no corpo 

do praticante, ato e indivíduo se identificam. Esta identificação não permite 

remissão – por onde este indivíduo circular, estará ali a ameaça do crime. A 

naturalização da imagem dos indivíduos fora-da-lei exige uma forma concreta de 

identificá-los. É possível, então, encontrar formas de identificar publicamente os 

‘trabalhadores’ e os “bandidos”. É então que aparecem os critérios sensoriais de 

identificação: os “bandidos” têm cor de pele escura, vestem-se e falam de maneiras 

próprias, têm modos de se portar e idade específica, enfim, quase sempre 

identificam-se com os ‘jovens das periferias’. Identificados socialmente os 

“bandidos”, a partir de critérios diacríticos, a ação pública concreta de repressão vai 

dirigir-se a eles. É por isso que, nas operações policiais ostensivas, sempre mais 

“públicas” que as de rotina, também os grupos de amigos, vizinhos e familiares 

daqueles que praticam os atos ilícitos passam a contar entre os “bandidos” 

(FELTRAN, 2007, p. 24). 

 

Resumindo, para o autor, na repressão policial de rotina, o conjunto dos “bandidos” é 

específico: trata-se daqueles indivíduos que praticam atos ilícitos e participam do “mundo do 

crime”. Nas operações policiais mais amplas, este conjunto se alarga para incluir aqueles que 

vivem e se relacionam com eles. E em situação de guerra dos trabalhadores contra os 

bandidos, todos os jovens moradores das periferias urbanas tornam-se bandidos.  

De acordo com Feltran, a partir desta identificação, qualquer ilegalidade da repressão 

pode ser legitimada como combate ao crime. Se a divisão entre trabalhadores e bandidos não 

tem se demonstrado um problema de ordem legal, mas de repartição da legitimidade, “esta 

forma de nomear a divisão do conjunto social se torna, então, inteiramente política: a 
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categorização bipolar entre ‘trabalhadores’ e ‘bandidos’ define nada menos que o acesso ao 

‘direito a ter direitos’” (idem, 2007, p. 25).  

Como resposta aos abusos policiais, as Brigadas Populares investiram novamente na 

comunicação e na memória para reforçar laços com os membros da Ocupação Contestado e 

reestruturar a rede de apoio. A partir de outubro de 2015, a página do Facebook, que não tinha 

registros de atualizações há meses, passou a ser abastecida quase diariamente com notícias 

sobre as investidas policiais e a reação dos moradores da ocupação. Em formato de notas 

curtas, as postagens traziam informações e fotos das ações promovidas na ocupação para 

conter os abusos policiais. Algumas delas também convidavam seguidores a participar dos 

atos públicos através do link de um evento criado especificadamente para a manifestação. 

Outras utilizavam vídeos curtos ou Gifs (Graphics Interchange Format)
40

 para informar de 

modo compatível com a linguagem utilizada nas redes sociais. Tem início em outubro de 

2015 um novo período emergencial. 

O responsável pelo reabastecimento da página foi Luccas 

Coelho, designer formado pela Universidade do Estado 

de Santa Catarina (UDESC) e militante da frente de 

comunicação das Brigadas Populares. Segundo ele, os 

conteúdos foram feitos em formato de denúncia para 

atingir o maior número de apoiadores possíveis. 

Portanto, uma comunicação voltada a um público 

externo, para marcar a posição da organização política 

assim como nos primeiros meses de ocupação. No 

entanto, ele ressalta que a página do Facebook é pouco 

acessada pelos moradores da ocupação e somente 

aqueles que são militantes das Brigadas ou próximos da 

organização política têm mais contato e interação com o 

conteúdo postado.  

Para que o conteúdo chegasse também àqueles 

que não acessam as postagens online, alguns panfletos 

impressos foram distribuídos na ocupação com o nome 

de Jornal da Contestado. Os informes, que tinham uma 

página, questionavam a ação da polícia no território além de convidar os moradores para atos 

                                                 
40

 É um formato de imagem muito usado na Internet, que cria animações a partir de imagens ou vídeos curtos.  

Figura 6. Postagens da página Ocupação 

Contestado, entre outubro de 2015 e janeiro 

de 2016. 
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organizados contra os abusos sofridos. As imagens utilizadas nas redes sociais eram as 

mesmas dos panfletos impressos.  

Nesse período, também foi produzido um pequeno documentário que aponta os relatos 

dos moradores sobre as invasões policiais. No vídeo, os entrevistados aparecem com vozes 

modificadas e imagens embaçadas para não serem reconhecidos pelos policiais, por medo de 

represálias. O material, disponibilizado online e compartilhado nas redes sociais
41

, teve 

alcance de mais de 2 mil pessoas, tornando uma das postagens mais acessadas da página.    

Quando as invasões policiais se iniciaram, a organização política também enviou e-

mails para uma lista de contatos que compuseram a rede de apoio da ocupação, no início de 

sua estruturação. As mensagens divulgavam os últimos acontecimentos, pediam ajuda para 

difundir as informações e ajudavam no que mais pudessem de forma solidária, de acordo 

com a especialidade de cada membro dessa rede. “Toda ajuda é bem-vinda e necessária”, 

concluía a mensagem.  

Além das ações de comunicação de urgência produzidas no período, as Brigadas 

Populares voltaram a convocar atos públicos para colocar nas ruas as faixas com os antigos 

dizeres “Contestado Vive”. O primeiro deles, organizado dias após a primeira invasão, teve 

que ser cancelado pela falta de adesão dos moradores, o que não se repetiu nos atos seguintes 

- convocados pelos próprios moradores após assembleias.  

No final de novembro de 2015, a organização reuniu vereadores e representantes do 

Ministério Público de Santa Catarina na ocupação para expor os depoimentos dos moradores e 

registrar a denúncia oficialmente. Já no início do mês de dezembro, houve uma reunião de 

membros da ocupação com o Comando Geral da Polícia Militar para pedir explicações sobre 

os casos de abuso policial. Uma reunião na prefeitura de São José também aconteceu nesse 

período. As investidas violentas diminuíram a frequência até se tonarem mais amenas ao 

longo do ano de 2016, segundo moradores da ocupação. 

 

2.5 Reestabelecendo a comunicação planejada 

Em meio a hostilidade e ao desconforto gerado pelas ações policiais na ocupação, a 

comemoração do terceiro aniversário, que seria em novembro, não aconteceu. A organização 

política e os moradores avaliaram que não era época para comemorar. No entanto, nos meses 

subsequentes, as frentes de atuação das Brigadas Populares voltaram a programar ações e 

oficinas. A frente de comunicação também repensou uma agenda de atividades para 2016. 

                                                 
41

O vídeo pode ser acessado pelo link:  https://www.facebook.com/ContestadoVive/videos/915117385232808/  
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Essas atividades marcam um novo período planejado e a tentativa de reestruturação da relação 

da organização política e os moradores, para que o movimento permanecesse ativo. 

Nesse período, a ideia delineada pelas Brigadas era de construir um projeto de 

comunicação popular em que os moradores da ocupação conseguissem trabalhar de forma 

coletiva com a organização política, principalmente os mais jovens, que têm mais tempo e 

mais familiaridade com as tecnologias de informação e comunicação, conforme destacou 

Rafael Poddixi. 

A ideia é empoderar a juventude do Contestado, todo mundo tem celular e acesso às 

redes sociais. Eles podem desenvolver práticas de comunicação e nós temos que 

trabalhar para que eles consigam isso. Tem que ser da forma mais adequada à 

realidade deles. Vamos começar a discutir para saber qual tipo de linguagem 

adequada e o veículo também. Vamos saber mexer e escrever qualquer coisa. O que 

se escreve, o que se quer alcançar, ensinar a utilizar a comunicação como arma de 

empoderamento [Rafael, novembro de 2015]. 

 

A primeira atividade que reinaugura as ações planejadas na ocupação foi o retorno das 

sessões de cinema, com a exibição do documentário “Todo dia é de luta”. O filme, produzido 

pela jornalista Caroline Borges, em 2015, como trabalho de conclusão de curso de graduação 

em Jornalismo, conta a história dos três anos de ocupação a partir dos depoimentos das 

famílias que compõem o movimento. A sessão foi exibida na casa na varanda de Saulita, com 

pipoca e uma roda de conversa após a projeção, em março de 2016.  

Semanas depois, outra sessão de cinema foi projetada na ocupação, desta vez, como 

parte da nona edição do Circuito de Cinema Latino-Americano e Caribenho Alí Primera. Os 

curtas-metragens, que contavam sobre o mundo indígena brasileiro, a luta pela água na 

Bolívia, as lutas nas escolas brasileiras e uma ficção recifense, foram exibidos a partir de 

uma parceria entre as Brigadas e o Instituto de Estudos Latino-Americanos (IELA) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A maioria do público das sessões de filmes 

foi formado pelas crianças. 

No mês seguinte, a organização política promoveu um encontro entre os membros da 

ocupação e jovens do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MST). Essa foi a primeira 

vez que o encontro entre os movimentos aconteceu, depois do apoio simbólico que receberam 

do MST assim quando a ocupação foi formada. O encontro aconteceu através de uma roda de 

discussões no barracão de reuniões da ocupação. Para finalizar a conversa, os participantes 

cantaram músicas contra o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e em 

resistência à versão da grande mídia sobre os acontecimentos políticos.  
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Em abril de 2016, o processo estava prestes a ser aprovado pela Câmara dos 

Deputados, em seguida, Dilma Rousseff seria afastada por 180 dias da presidência, entre maio 

e agosto. No período de afastamento, poucos 

dias após Michel Temer assumir 

interinamente a presidência, foi anunciado o 

corte da modalidade Entidades do Programa 

Minha Casa, Minha Vida.  Essa é justamente 

a modalidade que pode ser pleiteada pelas 

Brigadas Populares para financiar a 

construção do projeto habitacional das 

famílias da Ocupação Contestado.  

Da mesma forma que outros 

movimentos de luta pela moradia, as 

Brigadas Populares organizaram uma 

manifestação contra a medida do governo 

interino. No dia 10 de junho, a rodovia BR-

101, na Grande Florianópolis, foi fechada 

por pneus e fogueiras feitas por alguns 

moradores da Ocupação Contestado e 

militantes da organização política. Após inúmeras manifestações dos movimentos em várias 

cidades do país, a decisão foi revogada por alguns meses
42

.   

Após a manifestação, uma festa junina foi organizada na ocupação. Para o evento, 

alguns moradores montaram barraquinhas para vender comidas e bebidas. Na ocasião, a 

segunda edição do jornal Contestado Vive foi lançada e distribuída aos que estavam 

presentes. Menor do que na primeira edição, o jornal teve formato de uma folha A4 comum. 

Sem a pretensão de que fosse escrito pelos moradores da ocupação, o informativo teve como 

intuito colocar mais argumentos na discussão contra o governo Michel Temer e tentar 

mobilizar manifestações contra o novo presidente.  

Nesse sentido, o jornal estampa o texto “O mal caratismo, as mentiras a política contra 

o povo”, que ocupa as três primeiras páginas. Nele, a organização política relaciona os 

                                                 
42

 Em setembro, quando Michel Temer já havia tomado posse da presidência, o Ministério das Cidades publicou 

uma instrução normativa desautorizando a Caixa Econômica Federal a utilizar recursos do FGTS no programa. 

Dessa forma, o programa passa a funcionar apenas com repasses orçamentários diretos da União. Para as 

organizações políticas e movimentos sociais isso representa a paralisação oficial do programa. 

Figura 7. Jornal Contestado Vive tem segunda edição em 

julho de 2016. 



84 
 

 

 

políticos Djalma e Dário Berger, ex-prefeitos e Florianópolis e São José, respectivamente, 

com o governo Temer. Para isso, o texto retoma a trajetória de formação da ocupação, 

relembrando a promessa do candidato à reeleição Djalma Berger e a garantia dada por seu 

irmão Dário. Ao responsabilizar os políticos por não terem construído casas populares ao 

longo dos governos e por manipular a população às vésperas da eleição, o texto aponta para 

uma realidade pior durante o governo Temer. Além disso também relaciona os políticos - 

Dário Berger hoje é senador e votou a favor do impeachment.  

Na última página há ainda um artigo sobre o aumento da tarifa de ônibus 

intermunicipais na grande Florianópolis. O texto questiona o impacto na vida dos 

trabalhadores do aumento de 10% nas passagens de ônibus aprovado pela prefeitura. Por fim, 

convoca os moradores a ocupar as ruas e mostrar indignação com as empresas de transporte e 

os governos municipal e federal. Os textos foram escritos por Rafael e Daniele e o jornal 

diagramado por Luccas.  

No entanto, após a manifestação na BR-101, nenhuma outra foi organizada. Nos 

meses sequentes, uma nova festa de dia das crianças aconteceu e a comemoração de 

aniversário foi agendada, em formato de um café solidário. A ideia era que a rede de apoio 

compusesse o evento, ajudando a levar comidas, bebidas e atividades. Porém, a comemoração 

de quatro anos da ocupação foi cancelada devido a uma chuva forte que caiu no dia 15 de 

novembro. Outra data não foi remarcada.  

O projeto de construção de uma “comunicação popular”, como ressaltou Rafael 

Podixi, feita pelos membros da ocupação, não foi para frente. Alguns dos militantes que 

compunham a frente de comunicação se afastaram nos últimos meses de 2016, inclusive 

Lucas. Então, a organização decidiu dissolver a frente de comunicação e designar os membros 

que permaneceram a compor a frente de reforma urbana que atua na Ocupação Contestado.  

Dessa forma, a comunicação passa a integrar mais uma tentativa de organizar mobilizações 

dentro da ocupação. 

Portanto, podemos afirmar que a conjuntura política do ano de 2016 trouxe 

mudanças no modo de organizar a comunicação na Ocupação Contestado. Ainda que as 

Brigadas Populares oscilem a produção de comunicação entre períodos emergenciais e 

planejados, de acordo com as instabilidades que o movimento passa, o ano trouxe um novo 

componente inesperado ao contexto da ocupação que dura mais de quatro anos: o 

impeachment e o corte do programa de financiamento de construção de casas populares. 
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Nesse sentido, a comunicação, seja planejada ou emergencial, tornou-se mais incisiva, 

afiada e militante.  

 Daniele Khnis, militante das Brigadas Populares, acredita que a dificuldade de manter 

as ações de comunicação e outras iniciativas na ocupação, como curso de formação política, 

oficinas e reuniões, acontecem porque a organização política tem que despender tempo para 

resolver pendências do cotidiano das famílias. Dessa forma, os problemas da rotina de uma 

ocupação, que se consolida como favela, sobrepõem as atividades políticas que seriam 

desenvolvidas. 

Tudo o que desenvolvemos na comunicação é muito pontual porque grande parte do 

tempo estamos apagando incêndios que surgem na ocupação. Isso é horrível porque a 

constância é muito importante. O que estamos tentando fazer é trazer os militantes da 

comunicação para atuar na frente de reforma urbana e atuar dentro do Contestado. 

Mas tudo o que conseguimos são ações bem isoladas. Está muito complicado porque 

com essa conjuntura política temos ato todo dia. Coisas para fazer todo dia, às vezes 

ficamos até sem fôlego de ter constância no trabalho. Mas precisamos conseguir ter 

uma atuação que não seja de apagar incêndio. Estamos sempre caindo nesse problema. 

Não tem como não fazer isso porque se não fizer as pessoas não vão te reconhecer, 

não vão confiar em você e não vão querer ficar em uma ocupação. É um trabalho que 

não é de militante mas é necessário. Estamos sempre nessa correria [Daniele, 

setembro de 2016]. 

 

2.6 No lugar da espera 

Os problemas cotidianos a que Daniele se refere são comuns a todo ambiente 

compartilhado seja em um condomínio, bairro ou em uma vila. São problemas que se 

estabelecem com a convivência da vizinhança, sobretudo quando a energia elétrica e água são 

escassas e o esgotamento sanitário não existe. Todos os infortúnios tornam-se evidentes quando 

mais de 120 famílias organizadas em um movimento, que a princípio seria temporário, vira 

permanente. Trata-se da forma habitação que discutimos no primeiro capítulo desta pesquisa. 

Os barracos de madeira, com aproximadamente 20 metros quadrados, se dispõem de 

forma apertada nos 48 mil metros quadrados do terreno ocupado. Mesmo assim, hoje se 

transformam em casas de alvenaria. Ainda que muitos não assumam a casa da ocupação 

como seu lar permanente, o processo de consolidação da ocupação acontece de maneira 

quase espontânea.   

De forma ambígua, poder público e moradores da ocupação consideram o espaço 

como moradia permanente ou temporária - em um movimento de adequação do discurso que 

depende do interlocutor ou do momento da fala. Do ponto de vista burocrático, não há 

qualquer investimento da Prefeitura de São José em anexar o espaço à cidade formal, por isso, 

até hoje as famílias permanecem sem endereços registrados, o que dificulta o atendimento no 

posto de saúde, a matrícula das crianças nas creches e escolas e até mesmo o acesso ao 
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serviço dos correios. Também não teriam acesso à rede elétrica e à água, se não fosse pela 

ligação elétrica clandestina feita pelos moradores.  

No entanto, o espaço deixa de ser informal, por exemplo, quando o período eleitoral se 

aproxima. Para angariar votos, candidatos aos cargos de vereador e prefeito frequentaram o 

terreno como se tratasse de mais uma favela, perto de outubro de 2016. Um deles, inclusive, 

utilizou como retórica eleitoral a denúncia de que o acordo com a prefeitura não existe e que 

as famílias nunca sairiam do terreno, causando um alvoroço dentro da ocupação. A prefeita 

Adeliana Dal Pont, teve que visitar a ocupação, pela primeira vez, para desfazer o mal-

entendido e pedir votos para que o projeto habitacional saísse do papel.  

Os moradores, por sua vez, se mostraram preocupados com a nova informação, ao 

mesmo tempo em que investem em tijolos e cimento para transformar os barracos em casas. 

Ainda que esperem sair, apostam que vão permanecer nesse terreno. Esses estão distantes das 

Brigadas Populares, não tem contato com a produção de comunicação e acompanham de 

longe as reuniões. Assim é a história de Salete Gomes, 52 anos, dona de uma pequena 

vendinha dentro da ocupação. Seu barraco deixou de ser de madeira há tempos.   

A gente foi fazendo melhorias. Queria construir mais para cima, mas não adianta por 

que a gente não sabe se vai ficar ou não. Estamos sempre na dúvida. A promessa é 

que vai sair, mas não sei quando. O plano é ficar até sair a casa. Pagar aluguel é caro 

e já que estamos aqui até agora, vamos continuar. Considero aqui minha casa, mas 

ficamos sonhando “a casa” [Salete, setembro de 2016]. 

 

Muitos dos que ficam dizem não se importar com essa dúvida e permanecem por 

necessidade de uma moradia. Ana Lúcia dos Santos, 31 anos, é uma delas. Com o ganho 

mensal de sua família, o aluguel não cabe no orçamento, portanto, construir um barraco na 

ocupação é questão de sobrevivência. Ela já havia tentando de outras formas conseguir sua 

casa através do programa Minha Casa, Minha Vida, sem sucesso. “Eles falam que é para o 

pessoal de baixa renda, mas é muita burocracia e muito difícil de conseguir”, afirmou em 

entrevista feita em setembro de 2016. Para ela a maioria dos moradores da ocupação está 

esperando pela casa, mas também tem aqueles que se acostumaram a morar onde estão 

principalmente os que chegaram no último ano. 

A família de Paloma Ribeiro, 22 anos, é uma das que chegou há poucos meses na 

ocupação. Ela compunha uma fila de espera, elaborada pelas Brigadas Populares, ao lado de 

outras pessoas que também querem construir seus barracos na ocupação para conseguir a casa 

do projeto habitacional da prefeitura. Paloma tem calma, sua família já passou por experiência 

semelhante anos atrás quando a Prefeitura de São José construiu o loteamento Morar Bem 
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para um grupo de 622 famílias que moravam em áreas de risco. O conjunto habitacional fica a 

poucas quadras da Ocupação Contestado.  

Vou ficar esperando aqui até sair a casa porque agora não tenho condições de pagar 

aluguel. Preciso comprar fralda e muitas outras coisas para o bebê. Já fazia tempo 

que estávamos tentando uma casinha aqui, mas só agora a gente conseguiu. 

Estávamos há dois anos tentando. Achei que as casas não demorariam tanto, mas um 

dia elas chegarão [Paloma, setembro de 2016]. 

 

Paloma não está na lista de cadastramento elaborada pela prefeitura no primeiro ano 

da ocupação, assim como a maioria dos que chegaram há pouco tempo. Os militantes das 

Brigadas Populares asseguram ser melhor avisar sobre os novos moradores quando o projeto 

começar a ser construído.  

A avó de Patrícia Pimentel, 24 anos, também tem casa no conjunto habitacional Morar 

Bem, em que ela morou grande parte da vida. Quando casou, ela tentou conseguir sua casa 

ocupando terrenos em desuso, mas sempre foi despejada. Na Ocupação Contestado, 

permanece há quatro anos, com casa de alvenaria e desejo de construir um segundo andar, se 

o projeto habitacional não sair. “Eu mesmo nunca tive casa. Estou aqui desde o começo, 

quando tinha só mato. Então essa é minha casa e se sairmos daqui o governo vai ter que nos 

indenizar”, destaca em entrevista concedida em setembro de 2016. 

Patrícia Pimentel não é militante das Brigadas mas se considera como uma, pois é 

ativa nas decisões da ocupação, comparecendo sempre nas reuniões e assembleias. Ela 

acessa os conteúdos online da página da ocupação quando tem internet e acha muito 

importante as informações divulgadas pela organização política. Paloma, Ana Lúcia e Salete 

não tem qualquer relação com as Brigadas, não sabem dos jornais da ocupação e nem da 

página do Facebook.  

Ao conversar com os moradores da ocupação fica explícito que a relação com a 

organização política é determinante para que tenham contato com os produtos de 

comunicação construídos por ela. Também fica claro que suas vidas estão diretamente 

relacionadas ao esperar, da mesma forma em que o planejamento de comunicação na 

ocupação. Ao mesmo tempo em que credita à comunicação uma importante função dentro do 

movimento, as Brigadas Populares não conseguem colocar em prática grande parte do que 

planejam para a área. Dessa forma, podemos dizer que a comunicação oscila entre períodos 

planejados e outros emergenciais. Assim, os conteúdos produzidos nos períodos emergenciais 

têm maior repercussão, e a comunicação é usada como mecanismo de organização da 

memória coletiva do grupo, mas torna-se enfraquecida quando as demandas urgentes se 

atenuam.  
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No próximo capítulo veremos como é construída a comunicação na Ocupação 06 

de abril de 2010, em Niterói, para em seguida fazer uma avaliação mais detalhada dessas 

duas experiências. 
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CAPÍTULO 3 –  A comunicação na Ocupação 06 de abril de 2010 

 

A Ocupação 06 de abril de 2010 tem história bem mais curta do que a Ocupação 

Contestado. A organização das famílias nos acampamentos durou apenas um mês, porém, a 

espera pela construção do projeto habitacional dura mais de um ano e exige que o grupo 

continue em contato para organizar manifestações em torno de seu objetivo: a casa. A 

comunicação, nesse sentido, aparece como o elo de ligação, que informa, mobiliza e tenta 

criar uma unidade entre o grupo de famílias que formou a Ocupação 06 de abril.  

Uma das principais estratégias planejadas pelo MTST ao longo dos últimos anos, a 

comunicação da Ocupação 06 de abril começou a ser pensada pela organização política antes 

mesmo do grupo ocupar o terreno para reivindicar moradia. Na experiência anterior da 

organização política no estado do Rio de Janeiro, na Ocupação Zumbi dos Palmares, em São 

Gonçalo, a frente de comunicação do MTST começou a testar estratégias, que foram 

posteriormente colocadas em prática na Ocupação 06 de abril. 

Nesse sentido, a comunicação desenvolvida pelo MTST é muito mais orgânica à 

organização política do que a comunicação desenvolvida na Ocupação Contestado. Por 

estarem diretamente relacionadas, a comunicação das ocupações é também a comunicação 

institucional do MTST. Portanto, há uma estrutura bem definida pela frente de comunicação 

da organização política que a divide em duas vertentes: a comunicação interna e a 

comunicação externa. 

A comunicação interna tem caráter local e é feita por meio de panfletos, jornais, redes 

sociais e mensagens de celular. Ela tem por objetivo a organização pontual de manifestações, 

reuniões e de informar o andamento das negociações, entre o movimento e o poder público, 

para construção das moradias. Também tem como objetivo trabalhar com a memória coletiva, 

para que o movimento não pare de existir após a desocupação. Dessa forma resgata 

fotografias, vídeos e histórias de outras ocupações como uma forma de trabalhar pela 

manutenção do grupo.  

 Já a comunicação externa é produzida para apresentar a trajetória de famílias que 

compõem as ocupações e o histórico do MTST ao público em geral. É um cartão de 

apresentação da organização política, que detalha seu método de trabalho, de forma didática, 

com objetivo de formar militantes e apresentar o posicionamento do MTST. A comunicação 

externa é apresentada através de fotos, textos e vídeos nas páginas oficiais do MTST nas redes 



90 
 

 

 

sociais e também através de livros, revistas e panfletos. A produção audiovisual também está 

exposta no meio online através de dois canais do movimento no YouTube: “MTSemTeto” e 

“MTST Movimento dos Trabalhadores Sem Teto”.  

Neste capítulo, portanto, veremos essas duas formas de produzir comunicação dentro do 

MTST. A primeira delas será a comunicação interna produzida na Ocupação 06 de abril, 

durante a ocupação do terreno, entre agosto e setembro de 2015, e depois da desocupação, 

entre setembro de 2015 e dezembro de 2016. Já a comunicação externa será avaliada a partir 

da produção nacional do MTST, não só a que está localizada em Niterói para a ocupação 06 

de abril. Para essa avaliação fizemos um recorte de data mais espaçado, datado nos últimos 

cinco anos, entre 2011 e 2016, período em que a organização política criou seus principais 

canais de comunicação. Assim, poderemos tratar mais precisamente dessa produção e mostrar 

alguns de seus conteúdos. Dessa forma, a analise poderá dar um panorama mais completo do 

que foi produzido pela organização política nos últimos anos.  

 

3.1 MTST e a estrutura de comunicação interna   

A Ocupação 06 de abril foi fundada um ano após a Ocupação Zumbi dos Palmares, em 

São Gonçalo. As duas foram as primeiras ocupações do MTST no Rio de Janeiro e, portanto, 

perseguiram um caminho complementar, principalmente, no campo da comunicação. As 

experiências que deram certo na Zumbi dos Palmares foram levadas para frente e aprimoradas 

na 06 de abril. Assim como toda a estrutura da organização política, o setor de comunicação 

do Rio de Janeiro começou a funcionar junto com a Ocupação Zumbi dos Palmares, sobretudo 

por conta da atuação de uma nova militante: a estudante da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), Fabiana Xavier.  

Fabiana iniciou sua militância no MTST em 2014. Dessa forma, acompanhou o 

desenvolvimento das duas ocupações, trabalhando na sua organização e estruturando, ao lado 

de outros militantes, os produtos de comunicação interna, como o jornal O Formigueiro e o 

Livro de Memórias das ocupações. Apesar de estudar História, a jovem se responsabilizou 

com as tarefas de comunicação porque foi onde encontrou espaço dentro da organização 

política, já que o setor estava se estruturando.  

No entanto, anterior aos produtos criados na ocupação, a primeira estratégia de 

comunicação colocada em prática na Ocupação 06 de abril, assim como na Ocupação 

Contestado, foi a sua nomeação. Como método de atuação da organização política, as 

ocupações têm início a partir da procura por famílias de baixa renda, moradoras de favelas e 
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periferias de grandes cidades, para discutir sobre a possibilidade de se conseguir moradias a 

partir dos movimentos de ocupações. Assim, se inicia a coordenação de um grupo de 

interessados em participar do movimento. Em Niterói, o grupo procurado pelo MTST que se 

interessou a formar a ocupação é formado majoritariamente por famílias que perderam suas 

casas nas chuvas de 2010. A mais forte delas aconteceu no dia 06 de abril. Dessa forma, a 

nomeação da ocupação aconteceu antes do terreno ser ocupado, como uma forma de 

relembrar o episódio das chuvas e criar um sentimento de aproximação entre as famílias que 

compõem o movimento, demarcá-los como pessoas vindas de um mesmo lugar, que 

decidiram integrar um grupo com objetivo comum, que é conseguir a casa.  

Como lembra André Fonseca (2011), em um projeto mobilizador, é imprescindível 

empregar a comunicação para “difundir informações, estimular os vínculos de solidariedade, 

favorecer os laços de identidade e promover o engajamento e a corresponsabilidade, no 

sentido de articular os sujeitos e estimular a participação de todos nas decisões coletivas” 

(FONSECA, 2011, p. 70). A nomeação do grupo trabalha justamente para apresentar uma 

identidade coletiva para que se aproximem a partir do que tem em comum.  

Após a ocupação do terreno e montagem dos acampamentos, as faixas e cartazes 

foram colocados nas cercas que circundavam o espaço ocupado. Uma enorme lona preta, 

estampava em branco: “Ocupação 06 de abril de 2010”. Ao lado dela, bandeiras do MTST, 

MST e outros movimentos sociais que apoiavam a ocupação também foram penduradas. 

Outro pedaço de lona estendido ao longo da ocupação, dizia: “Lutar contra os cortes: só na 

pressão”, referindo-se ao ajuste fiscal promovido pelo governo de Dilma Rousseff no primeiro 

ano do segundo mandato.  

Dessa forma, as faixas, bandeiras e cartazes mostravam aos que passavam por perto do 

terreno ocupado que ali havia um grupo de famílias que reivindicavam moradia. Essa foi uma 

estratégia de comunicação que chamou atenção de muitas pessoas, assim como a de Márcia 

Moura e Fabíola de Souza, que passaram a integrar o grupo depois de ler as faixas e escutar o 

que comentava a vizinhança do bairro Largo da Batalha. Márcia e Fabíola se tornaram 

coordenadoras durante a ocupação e hoje são militantes do MTST.  

A notícia que corria era: “Invadiram e vão dar casa”. Eu fui na curiosidade de saber o 

que era. Eu sou muito desconfiada. Então, comecei a acompanhar aos poucos. Passei a 

ir todos os dias para as assembleias. Antes eu ia à noite, depois comecei a ir mais cedo 

e vi como as pessoas ficavam dentro da ocupação. Depois comecei a pesquisar sobre o 

movimento na internet, vi que era coisa séria, decidi fazer parte. Chega uma época que 

a gente começa a se questionar: eu queria ter uma casa, mas não tinha. Moro como a 

minha mãe naquela situação, às vezes está bom, às vezes fica ruim. Eu tinha acabado 

de deixar minha casa alugada porque não conseguia pagar o aluguel, por isso voltei a 
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morar com a minha mãe. Então pensei que essa seria a minha oportunidade [Fabíola, 

dezembro 2016]. 

 

 Após erguer os barracos, pendurar as faixas e organizar a cozinha coletiva, o MTST 

estabeleceu reuniões diárias obrigatórias. Todos os dias, às 20h, as assembleias reuniam os 

membros da ocupação e militantes para fazer um balanço do dia, divulgar informações 

importantes e estabelecer regras de organização. Dessa forma, as assembleias são 

consideradas como estratégias de comunicação pelos militantes do MTST. 

Nem todos os que montaram os acampamentos dormiam no local, mas tinham que 

participar das assembleias. Desde o primeiro dia, portanto, elas começaram a contar presença 

nas listas de chamada feitas pela organização política para controlar a participação das 

famílias nos eventos e reuniões. Quem tivesse mais de três faltas era cortado da lista e um 

novo membro, que estivesse na lista de espera, passava a integrar a ocupação. Além da 

presença, um ranking foi feito para pontuar as participações: presença nas assembleias vale 

menos do que participação nas manifestações de rua.  

Durante a ocupação, as assembleias funcionaram como a organização política 

planejou, principalmente, como método de organização. Porém, depois que saíram do terreno, 

as presenças e pontuações geram controvérsias entre os membros da ocupação. Quando a 

chamada é feita, no final das reuniões, há sempre uma fila de pessoas justificando as faltas e 

outros ratificando suas presenças. Nas falas dos membros da ocupação, é recorrente a 

tentativa de legitimar sua atuação no movimento através da participação nas assembleias. Em 

contato com as famílias durante as assembleias, pode-se notar que muitos comparecem 

justamente para acumular presença na lista de chamadas, alguns outros para saber como 

andam as negociações.  

Na avaliação dos militantes do MTST, no entanto, a assembleia é a principal estratégia 

de comunicação criada nas ocupações.  

Comunicação não é necessariamente material. A assembleia nesse sentido é um dos 

instrumentos principais de comunicação da ocupação. É o momento em que 

esclarecemos as coisas, colocamos “os pingos nos is”, tiramos dúvidas, fazemos rifas, 

apresentamos novas propostas. As assembleias são esclarecedoras, lugar de debate e 

informação [Henrique, dezembro 2015]. 

  

Dessa forma, podemos destacar que ainda que algumas estratégias tenham sido 

planejadas pela organização política como principal canal de comunicação, não 

necessariamente cumprirão seu papel como em um protocolo. Por uma série de motivos, que 

podem ser apontados como o formato, dia e horário das reuniões, a linguagem, o local em que 

são feitas, as assembleias não são reconhecidas pelos membros do movimento como principal 
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Figura 8. O Livro de Memórias traz imagens e textos da Ocupação 

Zumbi dos Palmares 

meio de se informar sobre o andamento da construção de suas casas. Para eles, as assembleias 

são uma forma de ratificar que ainda estão interessados na casa que esperam ser construída.  

 

3.1.1 O Livro de Memórias  

 Outra estratégia de comunicação colocada em prática desde o início da Ocupação 06 

de abril, a fim de criar identificação com as famílias da Ocupação Zumbi dos Palmares, foi a 

construção do Livro de Memórias. Desenvolvido por Fabiana, com a intenção clara de 

projetar a experiência do movimento que havia acontecido no outro, que se formava, o livro 

traz um acervo de fotografias e recortes de jornal sobre a Zumbi dos Palmares. 

 Como já dito no capítulo anterior, de acordo com Pollak (1992), a socialização política 

pode projetar a identificação com passado, de modo que a memória se torne herdada. Neste 

sentido, a memória pode ser construída por acontecimentos “vividos pessoalmente”, ou por 

momentos “vividos por tabela” - que são aqueles vividos pela coletividade do qual a pessoa 

faz parte. Dessa maneira, o livro mostra uma ocupação, com trajetória circunscrita em início, 

meio e fim, como forma de espelhar o grupo que estava em formação.  

O Livro de Memórias foi feito em um álbum fotográfico, de capa dura, e folhas de 

plástico flexível, que encapam o material 

recolhido por Fabiana. Ele tem início 

com a narrativa da organização política 

que define a Ocupação Zumbi dos 

Palmares como “agentes políticos na luta 

por uma vida digna”. No texto, o MTST 

ainda anuncia que o bairro de Santa 

Luzia, onde a ocupação se formou, e o 

município de São Gonçalo nunca mais 

serão os mesmos, “agora que seu povo 

está incluído nas lutas locais e 

nacionais”. 

Em seguida, fotografias e um 

pequeno texto relembram as assembleias 

que aconteciam todos os dias na 

Ocupação Zumbi dos Palmares. Na página sequente, a campanha “Menos ódio, mais 

moradia” é recordada como a mobilização que pôs fim aos violentos ataques à ocupação. Um 
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deles, era uma tentativa de colocar fogo nos acampamentos no segundo dia da ocupação. 

Assim como na campanha contra o despejo da Ocupação Contestado, essa ação gerou grande 

mobilização online e presencialmente. No livro, o ato realizado no terreno ocupado, como 

parte da campanha, é recordado como bonito e animado. “Aliados e acampados juntos 

mostraram que quem não pode com a formiga, não atiça o formigueiro”, conclui o texto que 

acompanha as imagens.  

Recortes de reportagem dos jornais O Dia, O Globo e Brasil de Fato sobre a ocupação 

também foram selecionados para o acervo. Ainda que a matéria do Globo chame o 

movimento de invasão, em uma construção conflitante com o discurso do MTST, o texto foi 

selecionado para representar a imagem que a grande mídia faz do movimento, segundo 

Fabiana. 

Nas outras páginas, fotografias apresentam o que seria o dia a dia da ocupação, com 

refeições coletivas, construção de acampamentos e conversa, manifestações em frente à 

Prefeitura de São Gonçalo e encontros culturais no espaço ocupado. O livro é finalizado com 

a imagem de uma reunião na prefeitura, acompanhada do título: “Vitória da Ocupação Zumbi 

dos Palmares”.   

O Livro de Memórias cria, portanto, uma narrativa linear para a experiência de São 

Gonçalo, indicando o que seria um caminho natural para os movimentos de ocupação. Como 

em um livro de histórias, o livro retrata a Ocupação Zumbi dos Palmares como um modelo 

que pode ser seguido por outras famílias, em outros espaços. Ao longo das páginas pode-se 

perceber que o livro tem uma estratégia de comunicação bem definida, como uma forma de 

cativar seu público alvo:  

Relembrar é viver. A partir do viver que a gente recorda e quer continuar. O 

objetivo é de ser como fotos de álbum mesmo, para olhar e lembrar o processo 

em que estava. Mostramos no encontro estadual e as pessoas se reconhecem. 

Foi muito legal. Geralmente passamos o livro nesses encontros ou nos 

trabalhos de base, quando abrimos o trabalho em algum lugar para apresentar 

o MTST, como fizemos na Ocupação 06 de abril [Fabiana Xavier, outubro de 

2016]. 
 

 Assim, podemos dizer que o Livro trabalhou para construção de uma imagem de 

resistência dos movimentos de ocupação para as famílias que compuseram a Ocupação 06 de 

abril. Ao lado do jornal O Formigueiro, que veremos a seguir, o Livro de Memórias é parte 

integrante das estratégias que comunicação que moldaram a organização da Ocupação 06 de 

abril, mostrando regras e delineando a narrativa de resistência que o grupo teria que seguir. 
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3.1.2 Jornal O Formigueiro  

Desde o primeiro dia de ocupação, o jornal O Formigueiro foi o principal produto de 

comunicação interna da Ocupação 06 de abril. Criado por Fabiana e Henrique, seu nome vem 

da música utilizada pela organização política nas manifestações e ocupações. A letra diz: 

“Pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com formiga não atiça o formigueiro”. Dessa forma, 

o nome do jornal resgata a mensagem da música, conhecida pelos movimentos sociais de 

esquerda como uma referência do MTST. 

Hoje com edições mensais, o jornal foi criado como informativo diário durante a 

Ocupação Zumbi dos Palmares e teve sua estrutura melhorada na Ocupação 06 de abril, com 

criação de uma logo e um modelo de diagramação. Além disso serviu de modelo para a 

atuação do MTST em outros estados, já que edições do jornal O Formigueiro passaram a 

existir em ocupações de Fortaleza, Porto Alegre e Recife
43

.  

A logo mostra um punho 

fechado saindo de um formigueiro, que 

está envolto de muitas formigas. As 

formigas, por sua vez, sobem pelo 

punho, que é um símbolo comumente 

utilizado pelos movimentos sociais e 

partidos de esquerda. A simbologia 

remete à resistência e à luta das famílias que compõem movimentos de ocupação.  

Impresso em papel ofício, O 

Formigueiro geralmente tem duas 

páginas e cerca de 500 cópias por 

mês. As impressões ficam por conta 

de sindicatos e gabinetes de 

vereadores ou deputados parceiros 

do movimento. As edições não têm 

um padrão gráfico, variando 

conforme o conteúdo mensal.  

Feito à mão, durante o 

período em que as famílias 

                                                 
43

 Após a apresentação do jornal O Formigueiro no encontro nacional do MTST, militantes de outros estados 

começaram a produzir o informativo nas ocupações que coordenaram.  

Figura 10. Primeira edição do Formigueiro na Ocupação 06 de abril é a 

quarta edição do jornal. 

Figura 9. Logo do jornal O Formigueiro é criado durante Ocupação 

06 de abril 
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permaneceram ocupadas no terreno, o jornal teve as primeiras edições destinadas a estampar 

as regras da ocupação. O regimento, que o MTST utiliza em todas as ocupações que trabalha, 

especifica regras de convivência. As principais delas proíbem: a venda de barracos, roubos, 

agressões e desmatamento. Os jornais produzidos durante a ocupação também convocavam os 

ocupantes a comparecer nas assembleias e ajudar na organização da cozinha, brinquedoteca, 

destinada às crianças, e na segurança da ocupação.  

As edições do Formigueiro são contadas desde a Ocupação Zumbi dos Palmares, 

portanto, a primeira edição da Ocupação 06 de abril é a quarta edição do jornal. Esse é um dos 

indicativos de que a comunicação das ocupações pertence à organização política, que demarca 

seu lugar de organizadora e produtora de conteúdo. O jornal O Formigueiro é um veículo de 

comunicação do MTST e não exclusivo da Ocupação 06 de abril. Nesse sentido, não tem 

como pretensão ser um veículo comunitário e, sim, servir como instrumento de organização 

do MTST e seus militantes.  

Antes distribuído durante a Ocupação 06 de abril, o jornal permaneceu como meio de 

articulação da organização política também depois da desocupação, sendo entregue nos 

encontros mensais, as assembleias dos núcleos. Seu conteúdo traz, principalmente, informes 

sobre o andamento da construção do projeto habitacional e convocações para manifestações 

de rua.  

A edição sete, impressa em novembro de 

2015, quando a ocupação já havia saído do 

terreno, traz como destaque um pequeno texto, 

que tem como título: “As máquinas já estão 

entrando no terreno”. A chamada carrega duplo 

sentido e, à primeira vista, parece que as casas 

estão quase sendo construídas, quando na 

verdade trata-se da limpeza do terreno feita pela 

Prefeitura de Niterói. O terreno ainda não havia 

sido desapropriado e destinado à moradia social, 

como combinado, mas o jornal trata com 

entusiasmo a ação da prefeitura para enaltecer a 

resistência das famílias que compõem a 

Ocupação 06 de abril.   

Abaixo do pequeno texto há fotos do 
Figura 11. Primeira página da sétima edição do jornal 

O Formigueiro 
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Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) de Cantagalo, local em que muitas famílias da 

ocupação moram. A comunidade organizou um movimento que pedia pelo retorno do colégio, 

desativado em 2011 e que havia funcionado por quase 20 anos. Em seguida, no texto “Lutar 

por educação é nosso dever”, o MTST mostrava solidariedade ao movimento.  

Por fim, a última página é toda tomada por um desenho em quadrinho, em que duas 

meninas conversam sobre o Dia da Consciência Negra. Abaixo dos desenhos há uma chamada 

para o ato “Leblon vai virar Palmares”. A manifestação contra o racismo é organizada pelo 

MTST, desde 2014, no bairro de classe média alta do Rio de Janeiro. Ônibus fretados levam 

centenas de famílias que compõem as ocupações para a avenida principal do bairro, à beira 

mar. Todos os anos, a atividade conta como presença nas listas de chamada feitas pela 

organização política para controlar a participação das famílias nos eventos e assembleias.  

 

3.1.3 A comunicação após desocupação  

 A comunicação esteve presente na Ocupação 06 de abril, não só enquanto as famílias 

estiveram no terreno ocupado, mas principalmente depois da desocupação. Após o MTST 

fechar um acordo com a prefeitura, que previa a desapropriação de um terreno privado e a 

doação do terreno ao lado, que pertencia ao poder público local, para construção de 550 casas, 

a ocupação se desfez no espaço físico. Porém, não enquanto movimento. Dessa forma, a 

organização política precisou acionar ações de comunicação para manter ativa a participação 

das famílias nas assembleias de núcleos, que aconteceriam mensalmente para repassar 

informações sobre a construção do projeto habitacional. Portanto, a comunicação passa a 

funcionar como convocação das famílias para reuniões e divulgação informações novas sobre 

as casas, que foram acordadas com a prefeitura. 

 O jornal O Formigueiro foi uma das ações de comunicação que continuaram a 

funcionar depois que as famílias desocuparam o terreno. Ainda que a organização política 

considere a assembleia como principal canal de comunicação, O Formigueiro é apontado por 

Vera Lúcia Lopes e outros membros da ocupação como principal fonte de informação. Vera 

Lúcia é uma das integrantes do grupo que pode ser enquadrada na categoria de moradora que 

não participa das decisões políticas e não é militante. 

Gosto de acompanhar direitinho. Através do Formigueiro que eu sei de tudo. É o 

melhor. Gosto de ter o papel para comprovar. É a melhor coisa. Muitas vezes você 

quer tirar uma dúvida ou ter certeza, você pega o papel. Não uso internet, sou das 

antigas [Vera Lúcia, dezembro 2016]. 
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 Com a nova configuração do movimento, o informativo passou a ser distribuído 

durante as assembleias mensais. A edição de setembro de 2015, entregue logo após a 

desocupação trouxe como informação principal a seguinte mensagem:  

A partir de agora as assembleias foram divididas em núcleos: LARGO DA 

BATALHA, SAPÊ e SÃO FRANCISCO. Serão sempre às 10h da manhã e as 

datas avisadas no Formigueiro. Cada núcleo tem seus coordenadores, procure 

saber quem são. Qualquer dúvida sobre organização e negociação da moradia 

é só procurá-los [Jornal O Formigueiro, setembro de 2015]. 

 

Após a desocupação, as assembleias se tornaram o único meio de encontro entre a 

organização política e as famílias. Em formato mensal, passaram a acontecer aos domingos 

nos três núcleos em que foram divididas as famílias, de acordo com a proximidade do bairro 

em que moram. Elas acontecem em locais públicos, como praças e quadras poliesportivas. 

Logo após deixarem o terreno ocupado, as famílias enchiam as assembleias, reunindo mais de 

150 pessoas em cada núcleo. Porém, com o passar dos meses, o espaço ficou esvaziado. 

Após cortes de famílias na lista oficial, mais de 200 outras famílias que estavam na lista 

de espera passaram a integrar o grupo. Algumas delas, chegaram após a desocupação, outras 

participavam das reuniões desde a ocupação do terreno, como Marcos Teixeira. Ele esteve na 

lista de espera por mais de seis meses, participou das assembleias ainda durante a ocupação e 

esperou por sua vaga, acumulando pontos na lista de chamada. Marcos também pode ser 

enquadrado na categoria de morador que não participa das decisões políticas e não é militante.  

Perdi a casa na época das chuvas, depois morei com meus parentes no Fonseca. O cara 

perdeu casa, perde mulher, perde tudo. Vai cada um para o seu lado. Minha esperança 

é isso ai, se não tem que juntar do meu trabalho para comprar um terreno e voltar a 

fazer casa. Esperança e expectativa de sair alguma coisa. Minha casa era própria e 

fiquei sem nada. Eu entrei pela fila de espera, fiquei seis meses na lista de espera. 

Agora sou parte da lista oficial. Sempre vindo porque eles cortavam quem tinha falta 

[Marcos, dezembro 2016]. 

 

 Desde meados de agosto de 2016, após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, 

as assembleias tornaram-se esvaziadas. Os núcleos se desfizeram e as reuniões acontecem 

apenas no Largo da Batalha. A fala dos militantes, que antes abordavam questões 

informativas, hoje assemelha-se mais a um discurso de convencimento. Há necessidade de 

mostrar documentos que comprovam a desapropriação do terreno e o compromisso assumido 

pela prefeitura para construção das casas. Ainda assim, a dúvida é assunto comum. Muitos “se 

cansaram de acreditar que as casas um dia sairão do papel”, como ressalta Vera Lúcia.  

 O distanciamento entre organização política e os membros da ocupação é clara. As 

tentativas de retomar a organização do grupo também. Entre as ações estão as rifas de 

utensílios para casa e uma lista de indicação de empregos. Os militantes se comprometeram a 

organizar uma tabela de prestadores de serviços do grupo para indicar vagas temporárias e 
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empregos fixos. É comum que o trabalho de militância da organização política se confunda 

com serviço de assistência social nas falas de membros da ocupação, como nessa passagem 

em que Jovita Machado fala sobre o trabalho do MTST. Jovita é aqui compreendida na 

categoria de morador que participa nas decisões políticas que não é militante. 

Acho muito legal o trabalho que eles fazem. Ajuda muita pessoa que precisa sair do 

aluguel, morando em favela, lugar perigoso. A correria deles para poder juntar para 

ajudar os pobres. Uns pagam, outros não pagam. Uns tem aluguel digno, outros não 

podem pagar R$ 300 de aluguel. O serviço é muito bom. Eles fazem uns projetos 

muito bacanas. Agora estão querendo ampliar para arrumar emprego para as 

pessoas, ajudar mais as crianças, dando dor de cabeça às mães. Quem está junto e 

começa a ver como eles trabalham, percebe que é um serviço muito bom [Jovita 

Machado, dezembro 2016]. 

 

Assim, além das assembleias e do jornal O Formigueiro, a tentativa de aproximação 

com as famílias fez com que a comunicação interna da Ocupação 06 de abril passasse a 

ocupar também as redes. Com o acesso aos celulares smartphones cada vez mais comum, os 

militantes do MTST viram na internet outra possibilidade de se comunicarem com as famílias 

da ocupação. Mas essa não é uma ação inédita na história dos movimentos sociais. Ao longo 

dos últimos anos, os movimentos sociais populares descobriram que havia a necessidade de 

“apropriação pública de técnicas (de produção jornalística, radiofônica, estratégias de 

relacionamento público) e de tecnologias de comunicação (instrumentos para transmissão e 

recepção de conteúdos) para poderem se fortalecer e realizar os objetivos propostos” 

(PERUZZO, 2004, p.1).  

De acordo com Dênis de Moraes (2002), a percepção da internet como ferramenta para 

o ativismo social se deu no ano de 1999, quando a organização francesa Association pour la 

Taxation des Transactions pour l’Aide aux Citoyens (ATTAC) promoveu, em Paris, um 

encontro internacional para debater alternativas de atuação para movimentos sociais em escala 

mundial. Para o autor, de lá para cá a participação dos movimentos na rede se tornou uma 

realidade. 

Ainda como lembra Moraes (2007), as redes online criadas por movimentos sociais 

visam fomentar o entrosamento de agendas de debates, táticas de pressão e resistências contra a 

lógica globalizante do capital financeiro. Os chamados à mobilização se valem de mecanismos 

convocatórios interativos (boletins, listas e videoconferências) que testam formas diretas de 

organização e coordenação de eventos à distância (BENNETT apud MORAES, 2007, p.7).  

Em complementariedade, Pierre Lévy ressalta com entusiasmo que as mídias na Web 

estão “liberadas, pelo menos no plano técnico, das limitações associadas a qualquer suporte 

particular existente”. Ele lembra que é viável editar, ao mesmo tempo e de maneira 
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Figura 12. A convocação para as assembleias também é feita pela página do 

Facebook. 

complementar, textos, imagens — fixas ou animadas — e som. Além disso, elas englobam 

textos, imagens e sons, “com conteúdos organizados por temas — eventualmente estruturados 

pelas preferências dos consumidores de informação — e não mais segundo grades de 

programação temporais ou emissões cronológicas” (LÉVY, 2003, p.369-370). 

No entanto, mesmo que o acesso aos smartphones e à internet tenham popularizado 

nos últimos anos, ainda é muito limitado. Entre os membros da ocupação, a maioria tem 

acesso à internet pré-paga, que não proporciona uma boa qualidade de navegação. Muitos 

outros não tem smartphones e nem acesso à internet. E, assim como Marcos e Vera Lúcia, 

preferem o informativo impresso O Formigueiro.  

Ainda que o acesso seja restrito, o MTST criou ações de comunicação nas redes. A 

primeira delas, no âmbito da Ocupação 06 de abril, foi criar um grupo de discussões no 

aplicativo de conversação online Whatsapp, que incluiu membros da coordenação de cada 

núcleo. Esse grupo trata sobre questões urgentes e os conteúdos que seriam tratados nas 

assembleias. Outro grupo criado no aplicativo para repassar informes foi feito com os outros 

membros da ocupação. Como esse grupo era pouco acessado, as mensagens passaram a ser 

enviadas também via SMS, ou short message service, em português, serviço 

de mensagens curtas, disponibilizado por qualquer aparelho telefônico móvel que não precisa 

de acesso à internet para funcionar.  

Além disso, a página do Facebook do MTST foi reativada. Ao contrário das Brigadas 

Populares, que criaram um território online exclusivo para a Ocupação Contestado e, portanto, 

separado dos que já existiam e pertencem à organização política, o MTST utiliza a sua página 

para fazer a comunicação da Ocupação 06 de abril. A página destinada à organização política 

no Rio de Janeiro, chamada “MTST - Rio de Janeiro”, trata da comunicação interna dos 

movimentos que coordena no 

estado, enquanto a página 

“Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto” é 

abastecida por conteúdos 

nacionais, de comunicação 

externa, como veremos mais 

a frente.  

Dessa forma, a página 

do Facebook, que estava 
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sendo pouco abastecida desde a desocupação da Ocupação Zumbi dos Palmares, no ano 

anterior, começou a trazer postagens com fotografias e vídeos da Ocupação 06 de abril, além 

de chamadas para as assembleias e convocação para eventos promovidos pela organização 

política. Uma comunicação voltada diretamente às famílias que compõem a Ocupação 06 de 

abril, assim como o jornal O Formigueiro e as mensagens via SMS ou Whatsapp. No entanto, 

a página online tem mais acessos externos do que dos membros da ocupação – segundo 

informações disponibilizadas pelo Facebook, a página tem mais 2 mil curtidas. As postagens, 

por sua vez, não atingem mais do que 30 visualizações.  

Segundo o militante Henrique Sater, a rede social foi reativada porque perceberam que 

famílias de Niterói tinham mais acesso à internet do que as famílias de São Gonçalo.  Seu 

abastecimento é feito por Fabiana e Henrique, os dois principais membros do setor de 

comunicação regional do MTST. Segundo eles, essa tarefa é destinada à militantes. No 

entanto, os membros da ocupação que se tornam militantes, como Márcia, não tiveram acesso 

às senhas para atualizar conteúdo da página. Fabíola, que também se tornou militante, é a 

única dos membros da Ocupação 06 de abril que tem acesso.  O que mostra que não é uma 

tarefa, de fato, destinada a todos os militantes.  

Tem várias limitações rede social. É legal amadurecer o tipo de postagem que vamos 

ter, então não é qualquer um que faz postagem. Tem que se apropriar das linhas do 

movimento. Rezar cartilha do MTST não é de uma hora para a outra. A pessoa tem 

que se formar. Tem que ser bem organizado. Nada que a gente faz é solto. 

Pensamos, organizando, ficamos em cima, cobramos. Não adianta querer fazer parte 

e não construir de fato. Demora muito tempo para a pessoa se sentir capaz de 

publicar. Demora muito. A vida das pessoas não é só isso. As pessoas trabalham 

[Henrique Sater, dezembro 2015]. 

 

Durante o período em que estão fora do terreno, desde setembro de 2015, até a 

finalização desta pesquisa, em dezembro de 2016, se passou mais de um ano. Esse intervalo 

é muito maior do que o tempo que durou a ocupação. Para os militantes isso aconteceu por 

causa do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eles acreditam que se não houvesse 

seu afastamento, as casas já estariam construídas. Segundo Fabiana, houve um grande 

número de desistências em 2016, as pessoas ficaram desacreditadas com a crise política que 

se instaurou no país.  

Depois do impeachment se perdeu a certeza que tínhamos. Estávamos na etapa de 

contratação das casas, mas agora descemos essa etapa, retrocedemos. Principalmente 

por causa do Temer que não quer mais fazer nada, assim ficamos lá embaixo. Não 

temos mais prioridade. As pessoas sabem que o impeachment interfere diretamente 

na situação delas. Se não tem vitória, tem luta. Existe a esperança das pessoas 

porque não têm abandono. Assim que ela caiu a gente fez uma reunião e explicou, 

esse golpe não é da Dilma, esse golpe é contra nós, então temos que nos organizar. 

Deixamos bem claro o que aconteceu. Logo em seguida conseguimos um ônibus 

para ir a Brasília para o protesto, então elas sabem que não estão abandonadas. Uma 
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coisa perceber que tem a probabilidade de não ter mais outra coisa é não ter mais 

luta. Diminui o número de pessoas, mas ainda existe uma esperança [Fabiana, 

outubro de 2016]. 

 

 Nesse sentido, o número de encontros para confraternizar, com churrascos, bingos e 

pequenas festas passaram a acontecer com mais frequência, para que as famílias não se 

sentissem “abandonadas pela organização política”, segundo Fabiana. Os atos e 

manifestações também se intensificaram no período. O MTST passou a viabilizar ônibus 

para reunir as famílias que compuseram as ocupações 06 de abril e Zumbi dos Palmares a 

outros grupos de diversos estados e formar grandes manifestações, principalmente em 

Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.  

 A principal delas, aconteceu logo em junho de 2016 com a ocupação do prédio da 

Presidência da República em São Paulo, na Avenida Paulista. O ato aconteceu na mesma 

semana em que a rodovia foi bloqueada pelas Brigadas Populares em Santa Catarina, como 

parte das manifestações planejadas pela Frente Povo Sem Medo. Membros das ocupações 

06 de abril e Zumbi dos Palmares estavam na ocupação do prédio público na capital paulista 

para reivindicar que as contratações da modalidade Entidades, do Programa MCMV, não 

fosse suspensa.  

Após as manifestações, o governo federal manteve 13.900 unidades habitacionais do 

programa para contratação, segundo apontou o noticiário no período
44

. No entanto, meses 

depois, o programa passou a funcionar apenas com repasses orçamentários diretos da União. 

Para as organizações políticas e movimentos sociais isso representa a paralisação oficial do 

programa, que não teve novas contratações desde que Temer assumiu a presidência.  

 

3.2 Comunicação externa: uma representação formal do MTST 

Além da comunicação interna, produzida por membros do setor de comunicação 

regional do MTST, a comunicação externa também é uma vertente trabalhada pela 

organização política. De forma ainda mais organizada do que a comunicação produzida para 

as ocupações, a comunicação externa é uma forma de comunicação institucional, criada para 

apresentar o trabalho da organização política, seu posicionamento diante da conjuntura 

política e, assim, legitimar sua atuação.   

Ainda que a proposta desta pesquisa seja o mapeamento da produção de comunicação 

das ocupações Contestado e 06 de abril, também é necessário avaliar a comunicação externa 

                                                 
44

 A matéria do portal Uol é um exemplo e pode ser acessada pelo link: 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/06/01/apos-invasao-e-prostestos-temer-retoma-parte-

do-minha-casa-minha-vida.htm. 
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Figura 13. Página inicial do site do MTST, que foi desenvolvido em 2011. 

produzida pelo MTST. Ao longo da pesquisa, podemos perceber que o modo de atuação do 

MTST é fundamental para entender a forma como a comunicação é produzida. Dessa 

maneira, a comunicação externa, que trata mais sobre o MTST do que sobre as ocupações, 

também se torna essencial para essa análise.  

Produzida pela reunião dos membros do setor de comunicação regional de vários estados, 

a comunicação externa acompanha toda a trajetória do MTST, desde os anos 1980. No entanto, 

começou a ser melhor estruturada em 2011, com a criação de uma representação para a 

organização política no ambiente online e também fora dele. Naquele ano, com a chegada de 

novos membros que tinham um contato maior com a internet, a organização política enxergou 

uma possibilidade maior de divulgar seus objetivos e mostrar porque coordenam ocupações. 

Então, avaliaremos os principais meios de comunicação criados pelo MTST, desde 2011, até 

dezembro de 2016, quando a coleta de dados para esta pesquisa se encerra.  

Em 2011 começou um projeto de comunicação externa. Já existia um setor de 

comunicação estadual de São Paulo, mas nesse período começamos a construir 

atividades de comunicação nacionais estruturadas. A partir de 2012 os processos 

foram se consolidando. A comunicação interna tem a ver com as ocupações e a 

externa é mais do movimento como um todo. Nesse período criamos o Facebook, o 

Twitter, canal no YouTube, acervo de fotografias. A ideia era criar comissões de 

comunicação por ocupação para produzir um material próprio, foi isso que 

começamos a fazer. Construir release para o ato e informe para outros movimentos 

também [Henrique Sater, dezembro 2015]. 

 

Como lembra Henrique, nesse período, a organização política começou a se estruturar 

também em torno da comunicação porque enxergou um potencial de mobilização e de difusão 

no ambiente online para as mensagens que queria passar. O setor de comunicação foi pensado 

em formato regional para desenvolver uma comunicação interna, dentro dos espaços das 

ocupações como meio de articulação, e em formato nacional para uma comunicação externa, 

que apresentasse o movimento 

ao público em geral e, portanto, 

fosse canal oficial de divulgação 

do MTST. Dessa forma, há uma 

unificação nos conteúdos 

produzidos, que mostram as 

ocupações como parte de uma 

estrutura e não um movimento 

isolado.  

O primeiro produto de 

comunicação que foi desenvolvido neste período foi o site. Henrique foi o responsável por sua 
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criação. Apesar de ser médico, Henrique é autodidata nas atividades que envolvem 

computadores e tecnologia. Em 2011, logo após ingressar no MTST, criou o domínio 

http://www.mtst.org/.  

O site tem layout simples e traz variadas informações sobre o MTST, além de fazer 

referência a endereços online da organização política, como a página no Facebook e o canal 

do YouTube. O site ainda reúne notícias, contatos da organização, os parceiros e as 

publicações impressas digitalizadas, como o livro “Porque ocupamos?” e a revista 

“Territórios Transversais”, que falaremos com mais detalhe a seguir. 

A maioria das notícias trazidas no site são artigos escritos por Guilherme Boulos, 

coordenador nacional do movimento que se tornou uma referência quando se fala em sem teto 

no Brasil
45

.  Nesses textos, Boulos faz análises da conjuntura política. O site traz ainda outros 

textos que apresentam releases das ocupações formadas em várias regiões do Brasil. Há ainda 

convites para encontros, atos e manifestações organizadas pelo MTST. 

A página do Facebook referenciada no site é aquela dedicada aos conteúdos nacionais. 

A página “MTST - Movimento dos Trabalhadores Sem Teto” tem mais de 92 mil curtidas e 

uma audiência estimada em cerca de 50 mil pessoas, em dezembro de 2016. A página, que 

também foi criada por Henrique, em 2012, traz fotos e informações sobre reuniões da 

organização política, textos críticos à grande mídia brasileira, reportagens sobre a conjuntura 

política, além de links que transportam os seguidores até o site do MTST para lerem as 

análises feitas por Boulos. A página nacional é administrada principalmente por Boulos, mas 

outros coordenadores do movimento também tem a senha para postar conteúdos mais 

urgentes, como notícias sobre desocupações violentas, abuso policial nas ocupações e 

necessidade de doação de alimentos e utensílios às famílias que compõem o movimento. 

Ao longo de 2016, as postagens mais comuns foram vídeos e fotos de ocupações de 

prédios públicos ou manifestações promovidas pelo MTST – grande parte delas foram 

pensadas como forma de resistência ao governo de Michel Temer. A página também é meio 

de veiculação de notas públicas sobre o posicionamento da organização política diante de 

despejos ou da organização de uma nova ocupação. 

A produção audiovisual também é exposta no meio online através de dois canais do 

movimento no YouTube: “MTSemTeto” e “MTST Movimento dos Trabalhadores Sem Teto”. 

Os dois canais foram criados também em 2011. O conteúdo desses canais é produzido por 

                                                 
45

 Boulos foi detido pela polícia militar, em janeiro de 2016, durante a reintegração de posse de área ocupada por 

cerca de 700 famílias na zona leste da capital paulista. A detenção foi levada considerada um símbolo do 

autoritarismo do governo de Michel Temer e o início da perseguição aos movimentos sociais.  
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coletivos de comunicação audiovisual parceiros do MTST, principalmente o Mídia Ninja
46

, ou 

por membros do setor de comunicação do movimento. Como já dissemos, essa frente é 

formada por militantes do MTST mas não pelas famílias que compõem a base das ocupações 

urbanas – elas aparecem nos vídeos como protagonistas das narrativas, no entanto, não como 

produtoras delas. Os militantes que trabalham na frente de comunicação não têm 

necessariamente uma formação na área, mas são escolhidos para trabalhar com a comunicação 

porque conhecem os fundamentos do MTST e a mensagem que pretendem divulgar. 

O conteúdo dos vídeos é diferenciado. Alguns deles apresentam a dinâmica de 

funcionamento das ocupações, os acampamentos, as atividades e as reuniões. Outros contam 

as histórias de ocupações, que conseguiram a construção das casas, a partir das falas das 

famílias que participaram do movimento. Há também vídeos que convocam pessoas solidárias 

à luta pela moradia para dar apoio às ocupações, em casos de ameaças de despejo ou quando é 

necessário arrecadar financiamentos. Por último, existem vídeos que mostram Boulos e outras 

lideranças do MTST fazendo análises de conjuntura política, discursando em palestras ou atos 

públicos e dando entrevistas. 

Por serem produzidos por diferentes coletivos, os vídeos não apresentam um formato 

característico que possa ser considerado como uma identidade visual dos canais online. 

Apesar disso, a produção audiovisual é um dos principais canais de comunicação do 

movimento com o público em geral. Os vídeos são apontados por muitas pessoas que 

compuseram a Ocupação 06 de abril, por exemplo, como a principal forma como conheceram 

o MTST – o que mostra o poder de alcance da linguagem e como a sua exploração é 

necessária ao movimento.  

Durante a Ocupação 06 de abril foram produzidos alguns vídeos. Eles contam a 

trajetória das famílias que formam a ocupação, com entrevistas, além de mostrar o 

acampamento e o funcionamento da divisão em tarefas, também as manifestações. Alguns 

deles foram repostados pelos canais do MTST no YouTube
47

. 

 

                                                 
46

 Coletivo de comunicação alternativo, a abreviação significa Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação 

(Ninja). O grupo ficou conhecido após as manifestações de julho de 2013, em que disponibilizavam transmissões 

dos atos em tempo real na internet. É ligado ao Circuito Fora do Eixo, uma rede de produtores culturais.   

 
47

 O vídeo que conta sobre a manifestação “Leblon vai virar Palmares” está disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=VxsRS5iOKEU.  
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3.2.1 Revista Territórios Transversais  

 Além dos canais online, o MTST viu a necessidade de também divulgar suas diretrizes 

políticas através de meios tradicionais impressos para publicar textos maiores e mais 

aprofundados. A revista Territórios Transversais é um dos projetos que surgiu desse 

planejamento, feito a partir de 2013. Lançada em 2014, a revista tinha como objetivo ser 

semestral, no entanto, até o final de 2016 alcançou quatro edições. No primeiro semestre de 

2016, não pode ser produzida porque seus militantes estavam ocupados exclusivamente com 

as manifestações contra o impeachment.    

 Impressa em página formato A3, tem tiragem de 750 exemplares, e é vendida a preço 

de custo, por 20 reais, através do site ou livrarias parceiras. Os textos e entrevistas são 

produzidos pelos militantes do setor de comunicação de vários estados e compilados nos 

volumes temáticos da revista. A primeira edição foi custeada com doação de 100 pessoas. As 

edições seguintes foram impressas com o dinheiro da venda das edições antecedentes.  

Segundo Fabiana, o objetivo da revista é debater temas pertinentes à questão urbana, 

abrir espaços para a produção teórica de apoiadores e aliados produzir reportagens e 

entrevistas sobre acontecimentos relevantes do cenário político brasileiro, com uma 

perspectiva crítica. 

Ainda que não seja produzida por profissionais da área de comunicação, a revista tem e 

identidade visual e a diagramação bem definidas. Com textos grandes, charges e fotos 

conceituais, as páginas carregam artigos de opinião voltados à setores da esquerda. Divididas 

em grandes temáticas, as edições já trataram sobre cultura negra e racismo, a Copa do Mundo 

de 2014, uma análise crítica sobre os governos petistas, e a saída necessidade de mobilização 

após impeachment. 

Nas palavras de Fabiana a revista trata de temas amplos, “em que a gente fala nossa 

opinião ou algum exemplo que tenha vivido e acontecido com a gente. Não é para a nossa 

base, mas também para a esquerda. Uma forma de se apresentar, como o movimento se 

relaciona com várias pautas” [ Fabiana Xavier, outubro de 2016]. Territórios Transversais não 

faz apenas uma grande análise de conjuntura política, mas também projeta a visão do MTST 

para um público maior que os seus militantes. É uma forma de fidelizar quem pensa parecido 

e tornar a organização política uma referência de opinião e diretriz política, assim como o 

livro “Porque ocupamos?”, que veremos a seguir. 
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3.2.2 “Por que ocupamos?” O livro que define as bases do MTST  

É preciso questionar o imaginário que identifica ocupação e favela. As favelas são, 

em geral, produtos de ocupações não organizadas, onde os moradores vivem nas 

piores condições, sujeitos a todo tipo de adversidade. Ninguém quer morar numa 

favela. Qualquer política habitacional comprometida com os interesses populares 

deveria ter como prioridade a transformação de favelas em moradia digna, levando 

infraestrutura e serviços urbanos, além de remodelação do espaço (BOULOS, 2015, 

p. 104). 

 

Este é um trecho do livro “Por que ocupamos – Uma introdução à luta dos sem teto” 

escrito pelo dirigente do MTST, Guilherme Boulos. Vendido na terceira edição, o livro é um 

panfleto, bem-sucedido, da organização política. Como em um cartão de apresentação aponta 

o problema da moradia no Brasil, contextualiza a segregação da população mais pobre nos 

centros urbanos, discorre sobre as ocupações e quem as compõem, por fim, apresenta o 

método de trabalho da organização política.  

Em meio as 122 páginas encontramos as diretrizes do MTST e a maneira como pensa 

seus militantes. O trecho destacado acima é um dos que resume essa posição. Nele, é possível 

perceber o esforço em diferenciar os movimentos de ocupação das favelas, assim como o 

militante Henrique Sater fez em uma das entrevistas concedidas a esta pesquisa – e utilizada 

como parte do primeiro capítulo.  

Na passagem escrita por Boulos (2015), as favelas são definidas como locais em que 

os moradores vivem nas piores condições, sem acesso a necessidades básicas. Uma realidade 

que ainda se aproxima de muitas favelas – e de muitos movimentos de ocupação estruturados 

por organizações políticas, assim como a Ocupação Contestado - porém, não dá conta da 

complexidade desses espaços estão inseridos e mostra-se como uma definição rasa.  

Assim como lembra Mariana Cavalcanti (2009): 

As características que tradicionalmente definiram as favelas cariocas – ilegalidade do 

solo, precariedade de infra-estrutura, concentração da pobreza extrema da cidade – já 

não dão conta seja da diversidade de realidades que o termo favela nomeia (do ponto 

de vista legal ou urbanístico), seja do tipo ideal cristalizado no imaginário social da 

cidade que ele evoca, a saber, a favela dos grandes contrastes socioespaciais, 

tipicamente localizada em encostas de morros (Valladares, 2005). A comparação entre 

os indicadores sociais e econômicos referentes a áreas de favelas e outras regiões 

habitadas por populações de baixa renda revela que já não é mais possível afirmar que 

os níveis mais extremos de pobreza, de precariedade na infra-estrutura urbana, ou no 

acesso a serviços públicos se concentrem nas favelas cariocas (Preterceille e 

Valladares, 2000). Isto não significa que não há pobreza extrema nas favelas, mas que 

a segregação socioespacial na cidade vem se complexificando ao longo das últimas 

décadas (Lago, 2000) (CAVALCANTI, 2009, p.70). 

 

No trecho, Boulos ainda acrescenta que ninguém quer morar numa favela. Dessa 

forma, o dirigente do MTST generaliza a vontade dos moradores de favela e mostra outra 

visão equivocada. É certo que há medo, violência e pobreza nas favelas. Mas, sem dúvida, há 
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outras dimensões da realidade da favela que são positivas e, principalmente, que são políticas. 

Afinal, favela também é resistência, ainda que não tenha sido formada a partir de um 

movimento coordenado por uma organização política.  

No senso comum, o favelado não é uma figura bem vista. Muitas vezes está em 

situação marginal no que se refere ao acesso à educação, saúde, cultura e ao consumo. Pode 

ser também ilegal, não pagando os mesmos impostos que os outros cidadãos, comprando e 

vendendo produtos no mercado paralelo, utilizando serviços de água, luz, internet oferecidos 

por uma rede clandestina de distribuição, o famoso gato. No entanto, vale lembrar que aqueles 

que não moram na favela não estão imunes a nenhuma dessas situações descritas acima.  

No imaginário social, os favelados representam uma ameaça à ordem e à segurança 

dos “cidadãos de bem”. Como aponta Carla Baiense (2008), baseada em códigos e regras 

próprios, fora do alcance da instância disciplinadora do Estado, a favela é um contraponto à 

cidade, áreas de risco para o resto da população. 

As sucessivas políticas do Estado e o jogo do mercado, diariamente reiterado nas 

práticas culturais, produziram uma incômoda sinonímia entre negro/pobre/favelado, 

sinonímia que também incorporou outros elementos distantes do poder, como o 

nordestino pobre e o homem do campo. Nesta perspectiva, a favela pode mesmo se 

apresentar como o nome da articulação que reúne várias lutas: contra o racismo, 

contra a opressão econômica, contra a discriminação social e por tantas outras novas 

e “velhas” reivindicações (BAIENSE, 2008, p.35). 

 

A pesquisadora ainda ratifica que essas lutas podem ser ressignificadas para o 

negativo, como aquilo que já não se quer ser, uma vez que ser favelado representa tudo isto – 

discriminado, oprimido, segregado. Assim como fez Boulos no trecho do livro. Dessa forma, 

dizer que ninguém quer morar numa favela e ser favelado é generalizar e ratificar uma visão 

estereotipada do morador da favela. Significa ignorar o processo de construção de uma 

identidade favelada que reconhece todos os seus problemas, mas que também reafirma suas 

raízes, seus hábitos e tudo o que é familiar. Não queremos dizer, com isso que todos que 

moram na favela gostam e nem que esse seja um sentimento imediato, mas sim que se 

reconhecer como favelado é um importante movimento de resistência. Com lembrar Milton 

Santos (2000):  

O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas 

naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é o 

chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer 

àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas 

materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi (SANTOS, 2000, p. 96). 

 

Vera Lúcia, a filha e o neto moram no bairro do Fonseca em Niterói, ao pé da favela 

Vila Ipiranga, perto de muitas casas que desabaram em 2010. A família de Vera não perdeu 
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sua casa com as chuvas naquele ano, mas mesmo assim continua a morar em local com risco 

de desabamento. Ainda que sua casa alugada apresente riscos, ela não quer sair do bairro onde 

se estabeleceu há 30 anos, quando se mudou de Belém do Pará para Niterói. Ali é sua casa, o 

lar onde criou sua filha e hoje cria seu neto. Sua única motivação para mudança para o 

apartamento que será construído é deixar de pagar aluguel todos os meses.  

Já Marcos se separou da esposa após perder a casa, que ficava no Morro do Bumba, 

com as chuvas de 2010. Para ele, conseguir o apartamento do projeto habitacional pleiteado 

pela ocupação é a única saída para voltar a ter seu espaço. Desde que perdeu sua casa 

própria, Marcos vive na casa de parentes na favela do Sapê. No entanto, ainda que consiga a 

casa prometida, ele não acredita que não será como era antes, porque lugar nenhum do 

mundo vai substituir a casa que ele construiu anos atrás, com o dinheiro do seu trabalho, 

para estabelecer sua família.  

Jovita é mais confiante. Apesar de gostar de morar com seu marido no Morro do 

Atalaia, ela quer parar de pagar aluguel, para gastar seu dinheiro com outras coisas. “Bom 

mesmo seria se os apartamentos fossem do ladinho de onde é minha casa. Assim poderia 

manter as minhas amizades, contato com a minha vizinhança. Sou nascida e criada lá. É meu 

lugar”, afirma. 

Fabíola, por outro lado, não se reconhece como parte do Sapê. Na favela, ela mora na 

casa da mãe, com seu filho. Retornou após separação de seu marido, por não conseguir mais 

pagar o aluguel de sua casa. Ainda que esteja na casa de sua mãe, Fabíola não identifica 

aquele espaço como seu e a casa como um bom lugar para morar.  

Quando você entra em uma ocupação, você acredita que a moradia vai sair rápido. 

Mas existe um processo burocrático que a gente não sabe e não conhece, como 

linguagem do movimento é um papo reto, é explicado que está sendo negociado e 

estamos com entrave. Torço todos os dias para sair dessa. Quero minha casa, meu 

direito, meu espaço [Fabíola, dezembro 2016]. 

 

Dessa forma, podemos perceber que existem muitas concepções sobre casa entre as 

famílias que compõem a Ocupação 06 de abril. Algumas delas são próximas à casa que a 

organização política fala, outras não. Existem aqueles que gostam das suas casas alugadas, 

das suas vizinhanças nas favelas, que dizem tanto sobre as suas histórias de suas vidas.   

No texto destacado, Boulos afirma que toda política habitacional comprometida com 

os interesses populares deveria ter como prioridade a transformação de favelas em moradia 

digna. Mas afinal, o que é a moradia digna que os movimentos e as organizações políticas que 

luta pela habitação tanto repercutem em seus discursos?  
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma moradia é 

considerada digna se contar com uma básica infraestrutura como água encanada por 

abastecimento geral, saneamento básico e coleta de lixo. Além disso, deverá suportar até dois 

moradores por dormitório. Nesse sentido, podemos afirmar que existem inúmeras casas nas 

favelas e periferias que podem ser consideradas dignas de acordo com a definição do IBGE. 

No entanto, quando o MTST fala de moradia digna está se referindo às casas construídas nos 

projetos habitacionais que pleiteiam, desconsiderando que existem outras moradias dignas 

também nas áreas pobres, como as casas de Jovita, Vera Lúcia, Marcos e Fabíola.  

O termo uniformiza os discursos e o objetivo da organização política, criando uma 

unidade na fala. Os ocupantes que formam as ocupações, e que estão em sintonia com o 

MTST, começam também a se referir à casa pleiteada dessa forma, assim como fazem Fabíola 

e Márcia. A comunicação trabalha ainda nesse sentido: criar uma uniformidade nos discursos. 

O livro é uma forma de apresentar como pensa o MTST, mas também delimita, ainda que de 

forma simbólica, como devem pensar seus militantes.   

Em outro trecho do livro, os governos dos presidentes Lula e Dilma são criticados. O 

Programa MCMV é apresentado como uma solução de Lula à crise econômica e uma forma 

de conseguir financiamento de campanha de Dilma. Mas também é destacado como o 

principal programa de construção de moradias populares que foi feito no Brasil. Assim, 

Boulos demarca que a organização foi próxima aos governos PT, mas também foi crítica.  

O MTST apresentou à presidenta uma proposta para estimular a construção de 

moradias maiores no MCMV 3, estabelecendo valores variáveis conforme o 

tamanho das moradias, além do aumento no tamanho mínimo, isso significaria um 

maior controle da margem de lucro das empresas e um ganho importante para a 

qualidade de moradias (BOULOS: 43, 2013). 

 

Ao mesmo tempo em que indica a ineficácia do programa em atender a demanda por 

moradias no país, a organização política mostra que participou diretamente da construção do 

programa. Assim, entre a crítica e o discurso afinado com os governos do PT, o MTST 

demonstra um jogo de cintura para tratar sobre política, muito mais eficaz do que as Brigadas 

Populares, a fim de negociar moradias destinadas à modalidade entidades do MCMV. 

 Como vimos ao longo deste capítulo, a comunicação esteve diretamente relacionada a 

esse processo. Essa, porém, não é uma prática inusitada aos movimentos sociais. Desde o 

início do século XX, quando começaram a ter consciência de que os meios de comunicação 

não poderiam deixar de ser empregados como uma ferramenta estratégica para contribuir para 

a mobilização, os movimentos sociais se apoderaram da comunicação como instrumento 

político, segundo o historiador André Fonseca (2011). 
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Deste modo, as mais diversas associações, agremiações e sindicatos se dedicaram a 

produzir seus próprios veículos de comunicação alternativos, de teor eminentemente 

combativo, voltados sobretudo para a luta política e para a reivindicação dos direitos 

de cidadania. O conteúdo da comunicação popular usualmente empregada nos 

movimentos sociais do século XX dizia respeito sobretudo à reivindicação de um 

direito coletivo de participação nas decisões políticas de uma sociedade, além de 

questões ligadas às melhorias materiais nas condições de vida nos setores organizados 

das camadas populares (FONSECA, 2011, p.68). 

 

Contudo, ao lado dessa perspectiva reivindicatória, os meios de comunicação 

passaram a assumir novas funções no contexto dos movimentos sociais. Como lembra 

Fonseca (2011), a partir dos anos 1970, influenciados por teóricos da educação, em especial 

Paulo Freire (1970), comunicólogos e educadores passaram a enfatizar o caráter dialógico dos 

processos pedagógicos, de modo a favorecer uma aproximação cada vez mais produtiva entre 

os recursos da Educação e da Comunicação.  

Assim, como nota Peruzzo (2002), ao lado da expressão das reivindicações sociais, os 

meios de comunicação populares assumiram também um caráter duplamente formativo. Em 

primeiro lugar, ao tomar para si a responsabilidade de produzir e difundir os seus próprios 

conteúdos, essas organizações desenvolveram canais para expressar as suas práticas culturais, 

os seus valores e as suas interpretações de mundo, de modo a veicular informações 

diretamente relacionadas ao contexto em que estavam inseridos.  

Em segundo lugar, como enfatizam os pensadores da comunicação educativa, o 

próprio ato de se envolver na produção de meios de comunicação favorece o desenvolvimento 

de uma interpretação mais crítica dos cidadãos em relação às mensagens das mídias, tendo em 

vista que a prática comunicativa empreendida no exercício de participação nos veículos 

comunitários cria as condições para a compreensão das inúmeras estratégias empreendidas na 

construção da notícia dos grandes veículos. 

Essa é a formação também do MTST, que surgiu em 1977, ao lado de outros 

movimentos de luta pela moradia. O livro tem o caráter pedagógico. Ele conta a história do 

movimento, localiza o contexto em que está inserido, mostra a história de membros das 

ocupações, para explicar porque as ocupações são os melhores métodos de resistência para a 

população pobre conquistar sua moradia. Tudo isso através de uma linguagem didática e 

simples. O livro funciona, portanto, não só como uma apresentação da organização política, 

mas também como um panfleto de formação de militantes.  

Como podemos ver a comunicação produzida pelo MTST na Ocupação 06 de abril, 

assim como a comunicação externa, é feita a partir de um modelo que foi construído pela 

organização política em outras experiências. Portanto, há uma estrutura concebida 
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previamente que se adapta pouco à realidade dos grupos que formam as ocupações em 

diferentes localidades. Nesse sentido, podemos notar que existem algumas estratégias de 

comunicação que funcionam bem, como o jornal O Formigueiro, enquanto outras não tanto, 

como as assembleias mensais, após a desocupação. No entanto, a organização política não se 

mostra preocupada em entender estratégias e ações que se adaptem. A principal motivação do 

MTST, quando se trata de comunicação, é construir modelos que possam ser 

institucionalizados e, portanto, seguidos pela organização política em várias partes do Brasil, 

criando uma unidade aos produtos da organização política.  

Com a apresentação desse mapeamento da produção de comunicação nas ocupações 

Contestado e 06 de abril de 2010, no próximo capítulo será feita uma análise detalhada das 

conclusões que esta pesquisa chegou a partir da reunião dos dados e das entrevistas. 
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CAPÍTULO 4 – A comunicação nos movimentos de ocupação urbana: um meio formal 

de legitimação? 

 

Como vimos no mapeamento apresentado nos capítulos anteriores, ainda que tenha 

alguns pontos semelhantes, a comunicação é desenvolvida de maneiras diferentes nas 

ocupações Contestado e 06 de abril, refletindo o método de organização das Brigadas 

Populares e do MTST, respectivamente.   

Na Ocupação Contestado, a comunicação é produzida, principalmente, a partir do 

surgimento de demandas. Mesmo que as Brigadas Populares tenham coordenado outras 

ocupações em outros estados, o grupo que forma a organização política em Santa Catarina 

teve como primeira experiência a Ocupação Contestado. Havia, nesse sentido, regras 

consolidadas nacionalmente dentro da organização política para estabelecer as famílias no 

território ocupado, mas que não tinham sido colocadas em prática pelo grupo que coordenou a 

Ocupação Contestado. Então, os militantes se dedicaram a organizar a ocupação da forma 

como conseguiram, alternando entre demandas emergenciais ou aquelas que exigiam 

planejamento.  

Com a comunicação não foi diferente. Em um primeiro momento, quando o grupo 

ocupou o terreno em que se encontra hoje, a comunicação foi utilizada como instrumento de 

divulgação de urgências do grupo, como ameaças de despejo e a necessidade de doações, 

nomeado nesta pesquisa de “período emergencial”. Na chegada do primeiro aniversário do 

movimento, a organização política colocou em prática alguns projetos de comunicação 

através de estratégias de manutenção da memória coletiva - destacado no segundo capítulo 

como “período planejado”. 

Vimos também nesse capítulo que com o passar dos anos, há um distanciamento entre 

a organização política e os membros da ocupação. Esse movimento fica evidenciado na 

produção de comunicação, que deixa de ser desenvolvida por um intervalo de quase um ano. 

Retomada em novo “período emergencial”, ela assume o poder de denúncia, quando a polícia 

começa a invadir a ocupação para violentas investidas. Em seguida, é acionada para retomar 

as relações com os membros da ocupação, inaugurando novas ações de um “período 

planejado”. Dessa maneira, podemos notar que a comunicação produzida na Ocupação 

Contestado foi feita através de tentativas e a partir do que os militantes conseguiam 

desenvolver.  
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Já a comunicação na Ocupação 06 de abril foi pensada antes do movimento se formar. 

Baseada em experiências anteriores do MTST, a comunicação é recriada pela organização 

política a partir de modelos já desenvolvidos em outras ocupações. Além disso, na ocupação 

formada em Niterói, o jornal O Formigueiro foi cunhado como veículo de comunicação, que 

passa a ser utilizado pelo MTST em outros estados brasileiros.  

A organização das famílias da ocupação 06 de abril em acampamentos durou apenas 

um mês, porém, a espera pela construção do projeto habitacional dura mais de um ano e exige 

que o grupo continue em contato para organizar manifestações em torno de seu objetivo: a 

casa. A comunicação, nesse sentido, aparece como o elo de ligação, que informa, mobiliza e 

tenta criar uma unidade entre o grupo de famílias que formou a Ocupação 06 de abril. 

Podemos notar ao longo desta pesquisa que a comunicação desenvolvida pelo MTST 

faz parte do método de estruturação da organização política. Por isso, a comunicação do 

movimento é também a comunicação institucional do MTST. Nesse sentido, há um modelo 

definido pela frente de comunicação da organização política que a divide em duas vertentes: a 

comunicação interna e a comunicação externa. 

A comunicação interna tem caráter local e é feita por meio de panfletos, jornais, redes 

sociais e mensagens de celular. Ela tem por objetivo a organização pontual de manifestações, 

reuniões e de informar o andamento das negociações, entre o movimento e o poder público, 

para construção das moradias. Já a comunicação externa é produzida para apresentar a 

trajetória de famílias que compõem as ocupações e o histórico do MTST ao público em geral. 

É um cartão de apresentação da organização política, que detalha seu método de trabalho, de 

forma didática, com objetivo de formar militantes e apresentar o posicionamento do MTST. 

A partir do mapeamento apresentado nos capítulos anteriores, poderemos refletir sobre 

a questão central desta pesquisa: a comunicação como instrumento de legitimação das 

ocupações urbanas.  

 

4.1 A comunicação como meio de legitimação das organizações políticas e dos 

movimentos de ocupação urbana 

Podemos dizer que a legitimação das ocupações urbanas, através da comunicação, 

acontece em duas instâncias: nas organizações políticas e nos movimentos de ocupação. No 

caso do MTST e das Brigadas Populares, a legitimação ocorre no âmbito institucional, como 

uma forma de validar a atuação dessas organizações políticas que coordenam os movimentos 
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de ocupação. Já nas ocupações a legitimação acontece como uma forma de apresentar o grupo 

publicamente e estabelecer objetivos comuns no interior dele.  

Como foi apontado ao longo desta pesquisa, a comunicação é produzida exclusivamente 

por militantes das Brigadas Populares e do MTST. Dessa maneira, serve como meio de 

divulgação do trabalho desenvolvido pelas organizações políticas e também como forma de as 

posicionar politicamente diante do cenário nacional. A comunicação é uma maneira de 

legitimar o lugar que as organizações ocupam no cenário político. Portanto, trata-se de um 

trabalho de autorreferenciação, em que a militância por moradia através das ocupações é 

destacada como primordial para diminuir as diferenças socioeconômicas do país.  

A noção de legitimação que abordamos aqui se aproxima do processo de explicação e 

justificação dos hábitos sociais descrito por Peter Berger e Thomas Luckman (2008). Segundo 

os autores, “o edifício das legitimações é construído sobre a linguagem e usa-a como seu 

principal instrumento” (BERGER; LUCKMAN, 2008, p.96).  

A linguagem é caracterizada pelos autores como uma instituição. A instituição, por sua 

vez, é definida como um padrão compartilhado de ações cotidianas em esferas da vida social 

específicas. Nesse sentido, as instituições são um conjunto articulado de ideias, normas, 

valores e sentimentos, socialmente estabelecidos, que orientam as atitudes em campos 

específicos da conduta humana. Por isso, os autores definem a instituição como “um padrão 

de controle, ou seja, uma programação da conduta individual imposta pela sociedade” 

(BERGER; LUCKMAN, 2008: 79). 

Dessa forma, a linguagem seria a primeira instituição a qual o indivíduo se incorpora. 

De acordo com os autores, a legitimação possui na linguagem tanto o elemento de elaboração 

quanto o de disseminação. A linguagem, portanto, possibilita a lógica dos hábitos a ser 

difundida para os indivíduos ou coletividades.  

Logo, é através do espaço visível formado pela comunicação, que as organizações 

políticas e movimentos de ocupação, por meio das práticas de linguagem e de interação, lutam 

pela legitimação e consolidação da sua imagem pública. 

A legitimação, portanto, acontece no discurso. Os canais e os produtos de comunicação 

são construídos a partir desse objetivo. Eles mostram as ocupações como movimentos 

homogêneos formados por um grupo de pessoas que se unem para mostrar as desigualdades 

existentes nos centros urbanos e exigir que a causa da moradia ganhe visibilidade e espaço 

dentro da política institucional. Os movimentos de ocupação são legitimados, dessa forma, 

através dos objetivos colocados pelas organizações políticas.  
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A partir da pesquisa desenvolvida para esta dissertação, podemos notar que a 

legitimação acontece no âmbito interno e externo às organizações políticas e aos movimentos 

de ocupação. Dessa maneira, pode ser compreendida como a demarcação de um lugar dentro 

do contexto político e também como estabelecimento da compreensão de grupo – no sentido 

de um coletivo com objetivos comuns – nos movimentos de ocupação e também nas Brigadas 

Populares e MTST. 

Portanto, a legitimação pode ser percebida através do conteúdo apresentado pelos 

produtos de comunicação listados nos capítulos anteriores. Internamente, destacam-se os 

jornais Contestado Vive, no caso da Ocupação Contestado, e O Formigueiro, da Ocupação 06 

de abril. Já no ambiente externo, os conteúdos online, redes sociais e sites, além do livro “Por 

que ocupamos?” e a revista “Territórios Transversais” do MTST. 

Castells (2000) acrescenta a essa discussão que as identidades são necessárias na 

articulação dos movimentos sociais organizam significados e podem ser classificadas como:  

(a) legitimadoras (introduzidas pelas instituições dominantes no intuito de manter a 

dominação); (b) resistência (criadas por atores que se sentem ameaçados pela estrutura 

de dominação, como, por exemplo, as gangues); e (c) identidades de projeto (forjadas 

por atores para construir uma nova identidade capaz de redefinir sua posição na 

sociedade e transformar a estrutura social) (CASTELLS, 2000: 23-24). 

 

Essa explicação desenhada pelo autor é importante para enriquecer a noção de 

legitimação que estamos trabalhando. Segundo Castells, as identidades legitimadoras são 

colocadas por instituições dominantes para dominar um grupo. As organizações políticas, 

ainda que mantenham relações de hierarquização em sua estrutura e sejam formadas fora do 

âmbito em que atuam, periferias e favelas das grandes cidades, não podem ser consideradas 

como instituições dominantes. Elas situam-se entre as organizações alternativas, que atuam 

com pequena parcela da população.  

Nesse sentido, a noção de legitimação que utilizamos nesta pesquisa se aproxima mais 

do que o autor chama de identidades de projeto, que são construídas por atores com objetivo 

de apresentar uma nova identidade, afim de redefinir sua posição na sociedade e transformar a 

estrutura social. Esse é o objetivo das organizações políticas quando se trata da comunicação: 

redefinir o lugar de uma parcela marginalizada da sociedade e apresentá-la como sujeito 

político que protesta pelo direito à moradia. Ao mesmo tempo em que se coloca como agente 

estruturador dessa redefinição. Portanto, a legitimação, que acontece no lugar do discurso, é 

uma forma de ratificar a atuação do MTST e Brigadas Populares e também das famílias que 

compõem as ocupações. 
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Além disso, pode-se notar que o modo como a comunicação é construída reflete a forma 

como as organizações políticas se estruturam. A comunicação, portanto, representa a 

organização política e também seu método de coordenar as ocupações. Ela é como um 

espelho que explicita a atuação do MTST e das Brigadas Populares em forma acampamento e 

forma habitação, respectivamente.  

 

4.2 Ocupação Contestado: comunicação em “forma habitação”  

No caso específico das Brigadas Populares, podemos notar a partir do manifesto da 

organização política que o seu direcionamento é a “construção de uma pátria soberana e 

socialista”
48

. Nesse sentido, há um esforço contínuo de não relacionar a estrutura da 

organização à política estabelecida nos espaços formais de governo. As Brigadas não querem 

fazer parte do sistema econômico e político estabelecido no mundo contemporâneo. Seus 

militantes querem formular uma alternativa que seja mais igualitária. Dessa maneira, 

demarcam seu local na política através da estratégia de organizar a população para que se 

derrube a ordem vigente. 

Assim, as diretrizes da organização política não permitem que sua estrutura faça parte 

de um governo, qualquer que seja. Logo, uma aproximação com os governos de Dilma 

Rousseff e Lula foi sempre rebatida por seus militantes. A organização política escolheu se 

situar à esquerda das políticas desses governos, colocando-se sempre no local da crítica e 

exigindo que pautas progressistas fossem assumidas. 

Esse distanciamento da organização política com os governos eleitos nos últimos anos, 

fizeram com que as Brigadas Populares rejeitassem o pleiteio do projeto MCMV de imediato. 

A ideia inicial ao formar uma ocupação era que as famílias se organizassem para dar 

visibilidade a questão da moradia na grande Florianópolis, para em seguida exigir que suas 

casas fossem construídas. Nesse sentido, a organização em “forma habitação” é a maneira de 

atuação escolhida pelas Brigadas Populares para apresentar uma resolução prática: se as 

famílias não têm moradia, elas constroem suas casas em um terreno em desuso e, assim, 

impõem seu lugar na cidade. 

O programa MCMV só começou a ser discutido como uma possibilidade para a 

Ocupação Contestado anos após o estabelecimento das famílias no terreno ocupado. Primeiro 

porque parte das famílias decidiram que queriam construir suas casas em um terreno maior. 

                                                 
48

 O manifesto das Brigadas Populares pode ser acessado em: https://brigadaspopulares.org.br/manifesto-das-

brigadas-populares/.   
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Portanto, as negociações com o poder público local se iniciaram em torno dessa questão. O 

MCMV foi apresentado pelo poder público local como possibilidade concreta de viabilizar a 

construção das casas por ser a política pública vigente à época. Dessa forma, não foi uma 

exigência prevista pela organização política, que ainda não se decidiu
49

 oficialmente se 

pleiteia a modalidade Entidades ou a Faixa 1 do programa.  

Portanto, pode-se notar que as Brigadas Populares de Santa Catarina, constituídas 

majoritariamente por estudantes universitários ou recém-formados, trabalharam a partir de 

tentativas na Ocupação Contestado, ou seja, sem planejamento estrutural prévio. Ainda que a 

organização política estabelecida em âmbito nacional tenha experiência em organizar 

ocupações, os militantes da Grande Florianópolis não tinham até construir a Ocupação 

Contestado. Então, estruturaram o movimento a partir das demandas que foram se desvelando 

na prática.  

A comunicação desenvolvida pelas Brigadas Populares revela, portanto, essa maneira de 

coordenar a Ocupação Contestado. Como vimos, os produtos de comunicação criados na 

ocupação não têm frequência definida. Eles são construídos de acordo com as demandas 

emergenciais e também com a necessidade de planejamento, em alguma data comemorativa 

ou para resgatar a relação com as famílias que compõem o movimento. 

Dessa forma, a comunicação produzida na ocupação legitima a maneira de atuação das 

Brigadas Populares em “forma habitação”. Podemos notar que na maior parte das vezes, a 

comunicação diz mais sobre a estrutura da organização política do que sobre os membros da 

Ocupação Contestado. Mais do que isso, ela reflete diretamente a forma como as Brigadas 

Populares estruturaram as famílias: uma tentativa de enfrentamento à ordem vigente.  

Quando a Ocupação Contestado foi fundada, produtos e canais de comunicação foram 

criados especificamente para as demandas do movimento. Ainda que os conteúdos fossem 

sempre produzidos por militantes das Brigadas Populares e rede de apoio, a organização 

política teve como preocupação criar canais exclusivos em nome da ocupação. Segundo seus 

militantes, essa decisão tinha como objetivo final fazer com que as famílias tivessem sua 

comunicação independente do trabalho da organização política – ainda que esse planejamento 

tenha permanecido apenas no discurso. 

Assim, as Brigadas Populares tentaram acompanhar uma diretriz da organização política 

em âmbito nacional. Segundo as Normas de Funcionamento
50

 da organização política, a 

                                                 
49

 Até o encerramento da pesquisa de campo, em dezembro de 2016.  
50

 Que podem ser acessadas em 

https://issuu.com/brigadaspopulares/docs/normas_de_funcionamento_das_brigadas.  
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comunicação deve ser desenvolvida em âmbito local, sendo os militantes responsáveis pela 

elaboração dos canais e conteúdo de um projeto de comunicação popular que possa ser 

apoderado pelas famílias que formam as ocupações. Dessa maneira, não há relação direta 

entre a comunicação desenvolvida na Ocupação Contestado, com os canais de comunicação 

nacionais das Brigadas Populares. Mesmo que os discursos estejam alinhados e os militantes 

produzam seus conteúdos, há uma relação distanciada com a comunicação estabelecida pela 

coordenação nacional da organização política. À primeira vista e no discurso dos militantes é 

como se a comunicação da Ocupação Contestado tentasse ser autônoma às Brigadas 

Populares. 

Nesse sentido, no início da estruturação da Ocupação Contestado há a ideia de que a 

comunicação seja apoderada pelas famílias em movimento progressivo. Um projeto de 

comunicação popular na definição dos militantes - que é deixado de lado ao longo dos anos. O 

jornal Contestado Vive foi pensado como um veículo de comunicação comunitária, mas 

acabou tornando-se um panfleto para divulgar as análises da organização política. Dessa 

maneira, ao mesmo tempo em que foi estruturado para servir ao projeto político das Brigadas, 

também reflete a falta de diálogo entre a organização política e as famílias que compõem a 

ocupação.  

Como vimos, tudo o que é produzido de conteúdo sobre a Ocupação Contestado não é 

feito com as famílias que formam o movimento – salvo o período planejado em comemoração 

ao primeiro ano de ocupação, que teve uma pequena participação dos membros da ocupação. 

Também como já foi apontado ao longo desta pesquisa, o acesso aos produtos de 

comunicação está diretamente relacionado a relação que as famílias têm com a organização 

política – quanto mais próximas das Brigadas Populares, mais próximas da comunicação 

produzida por ela. Portanto, os conteúdos não chegam a todos os que formam a ocupação. 

Eles dialogam com a minoria das famílias, aqueles poucos
51

 que estão na ocupação desde o 

início. Isso mostra que a comunicação pode ser meio integrador e também diferenciador – que 

separa, distingue e afasta.  

A comunicação desenvolvida no âmbito online é o canal menos acessado por membros 

da ocupação. Ao longo dos anos, o site deixou de ser utilizado, enquanto as redes sociais 

comunicam mais com quem é de fora do movimento do que com os seus membros, 

                                                                                                                                                         
 
51

 Como revelado no primeiro capítulo, a Ocupação teve sua composição alterada em mais de 70%. Então, 

aproximadamente  30% das famílias fazem parte do movimento desde a sua criação.  
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principalmente em períodos de emergência, cumprindo a função de chamar atenção para 

mensagens urgentes.  

As festas e eventos organizados na ocupação, por sua vez, são relembrados como bons 

momentos pelas famílias. As atividades cumprem o papel de motivar uma interação entre a 

organização política e as famílias, além de acessar a memória coletiva e recolocar em jogo o 

motivo pelo qual concordaram em formar a ocupação: construir seu espaço de moradia.  

O jornal Contestado Vive é a iniciativa mais próxima de um meio de comunicação 

local. No entanto, nas entrevistas, é apontado pelos membros da ocupação como um 

“jornalzinho das Brigadas Populares”. Apesar do conteúdo tratar sempre sobre a trajetória das 

famílias, e portanto, retomar características comuns do grupo através da memória, o jornal 

não é entendido como um meio de comunicação próprio da ocupação. Ele causa identificação 

nas famílias, mas também um distanciamento. 

As Brigadas Populares não conseguiram detectar qual seria o melhor meio de 

comunicação para a Ocupação Contestado. Essa não foi uma questão para a organização 

política ao longo dos anos. As famílias, por sua vez, quando perguntadas sobre o que 

consideram como uma comunicação própria do espaço em que ocupam, não apontam para 

nada que já tenha existido. Apesar de se reconhecerem em alguns conteúdos e apontarem a 

importância deles, como no caso dos vídeos produzidos na época dos abusos policiais, as 

famílias não reconhecem no trabalho das Brigadas Populares uma comunicação que pertença 

ao grupo. Ao contrário da organização política que define o seu trabalho como uma 

comunicação popular que pertence à Ocupação Contestado.  

Diversos pesquisadores do campo da comunicação têm se esforçado para situar os 

limites em torno do comunitário, do popular e do alternativo. De acordo com Regina Festa 

(1986), nos anos 1980, havia cerca de 30 tentativas de conceituar esse tipo de comunicação na 

América Latina. Ainda hoje existem inúmeros outros esforços neste sentido. Por vezes, 

através de limites quase imperceptíveis ou ainda por meio da aproximação de características 

comuns, como fazem os pesquisadores Rozinaldo Miani (2010), Cicília Peruzzo (2006) e 

Raquel Paiva (1998).   

A comunicação popular e comunitária se constitui como uma comunicação baseada 

na realidade das classes subalternas e com o objetivo de transformação social, a 

partir da politização dos sujeitos destas classes e sua consequente emancipação 

mediante a proposição de processos comunicativos participativos e de valorização 

das subjetividades no interior de um determinado grupo (MIANI, 2010, p. 62). 

 

Assim como faz Miani, outros estudiosos da área apresentam uma série de diretrizes 

que um meio de comunicação deve cumprir para ser enquadrado como popular, comunitário 
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ou alternativo.  Raquel Paiva, por sua vez, destaca que esse tipo de comunicação é aquele que 

“efetivamente possa comprometer o indivíduo com o exercício da cidadania, que possa 

permitir-lhe uma atuação no seu real-histórico, podendo transformar, inclusive sua existência 

e das pessoas a sua volta” (PAIVA, 1998, p.90).  

Já Lucia Thereza Carregal (2004) defende que a comunicação comunitária, popular ou 

alternativa tem uma via de mão dupla, resultante de um processo não autoritário, em que os 

destinatários são ativos na comunicação e não objeto. Para isso, a professora defende que há 

uma troca efetiva de emissores e receptores, o que diminui a distância entre esses dois polos.  

Peruzzo (2008), por sua vez, estabelece definições específicas para a comunicação 

popular, comunitária e alternativa. Para ela, a comunicação comunitária é aquela constituída 

no âmbito dos movimentos sociais populares e comunidades de diferentes tipos. Tem o 

caráter educativo, cultura e mobilizatório. “Envolve a participação ativa horizontal, ou seja, 

na produção emissão e na recepção de conteúdo. É um canal de comunicação que pertence à 

comunidade ou ao movimento social” (PERUZZO, 2008: 140). 

Já a comunicação popular-alternativa é definida como as iniciativas que envolvem a 

participação de segmentos populares, mas não respondem ou são assumidos pela comunidade 

como um todo. 

Em geral são motivados ou viabilizados por ONGs, fundações, projetos de 

universidades, órgãos públicos, igrejas, etc., mas também podem funcionar a partir de 

iniciativas independentes. Tende a se confundir com comunicação comunitária em 

decorrência de similaridades, ou mesmo vir a constituir-se como tal (PERUZZO, 

2008: 140). 

 

Ao mesmo tempo em que procura estabelecer um limite mais preciso, a pesquisadora 

se rende ao fato de que essa precisão é algo praticamente impossível e que as iniciativas 

devem ser analisadas caso a caso, tentado identificar seu caráter comunitário a partir do seu 

sentido de existência em prol de alguma comunidade específica.  

Há quem pergunte quais são as diferenças entre essas manifestações. Na verdade, 

demarcações precisas de fronteiras entre elas tendem a não resistir à realidade, que 

costuma extrapolar os conceitos e dar pistas para sua reformulação, em razão de sua 

dinamicidade e caráter inter e transrelacionado das relações entre organização/ação (...) 

Os elementos principais que caracterizam a comunicação como popular, comunitária 

e/ou alternativa estão no processo, nas práticas sociais, nas relações que se estabelecem, 

e não no tipo de veículo utilizado, nem em outra característica qualquer (linguagem, 

propriedade, formato) tomada isoladamente. O que importa é o conjunto da práxis e o 

significado que tem para a comunidade (PERUZZO, 2008: 139). 

 

Portanto, na contramão das conceituações, as iniciativas práticas nos mostram que 

existem multifacetadas formas de se construir a comunicação comunitária, popular ou 

alternativa. As muitas definições do que não pode ou de como deve ser e fazer acabam por 
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assumir natureza binária que posiciona, de um lado, a grande mídia e, do outro, os demais 

veículos de comunicação. “Com isso, restringimos o potencial destes meios a apenas um – o 

de oferecer resistência ao poder da grande mídia – e não enxergamos as outras diversas 

instâncias em que atuam como agentes de transformação” (RODRIGUEZ, 2001, p. 33). 

Ao nos deslocarmos um pouco da comunicação produzida nas ocupações, para 

entender as referências utilizadas pelas organizações políticas, encontramos principalmente o 

Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC). Seu objetivo final é oferecer formação técnica e 

política para que moradores das favelas e periferias da cidade possam produzir sua própria 

comunicação.  

O NPC trabalha com a formação de comunicadores há mais de dez anos. Criado em 

2004, pelo comunicador Vitto Gianotti, oferece cursos voltados não só a moradores de favela, 

mas também a militantes, estudantes de comunicação e sindicalistas. Alguns dos militantes 

das Brigadas Populares, inclusive, têm formação complementar nos cursos do NPC. O 

objetivo principal é fazer com que cada aluno multiplique os ensinamentos do curso, criando 

veículos de comunicação nas localidades em que mora ou nos movimentos que atua. 

Em vez da expressão comunicação comunitária, o NPC delimita seu trabalho na área 

da comunicação popular. Segundo Cláudia Gianotti (2016), a expressão designa uma 

definição mais politizada e de caráter militante para o tema. Para o NPC, portanto, a 

expressão comunicação comunitária carrega um esvaziamento do sentido crítico que o termo 

comunicação popular, por outro lado, evidencia. 

 No entanto, não se trata apenas de uma expressão que se enquadra melhor nos 

objetivos das Brigadas Populares, mas também de uma definição que norteia o curso de 

formação de comunicadores populares. Para isso, uma série de diretrizes sobre a comunicação 

popular foi estruturada com um objetivo final claro: a formação política de esquerda da 

população trabalhadora. 

Essas diretrizes determinam que a comunicação popular é aquela produzida pelo povo 

e para o povo com o objetivo de alterar a realidade social de uma determinada comunidade ou 

grupo social. Assim, a comunicação popular deve ser produzida coletivamente por moradores 

de uma favela ou bairro popular que tenham interesses em comum. O público destinatário, 

nesse projeto, é similar ao emissor. Por último, as pautas tratadas nesses veículos devem ser 

alternativas aos assuntos reservados à grande mídia. “A comunicação popular não é um fim 

em si mesmo. Ela é um instrumento de mudança social. O fim, o objetivo final, é ganhar 
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muitas pessoas para agirem no sentido da construção de um mundo justo e solidário” 

(GIANOTTI, 2016: 32). 

Ainda que em diferentes lugares de análise, as definições políticas que norteiam a 

comunicação popular, a formação de comunicadores populares pelo NPC e os militantes das 

Brigadas Populares, se aproximam das conceituações teóricas que aparecem a todo momento 

quando se estuda comunicação comunitária. 

Ao pensar nas diferenças que a prática apresentava, em comparação com os 

referenciais teóricos da área, a pesquisadora Andrea Medrado (2013) decidiu investigar como 

os moradores do bairro de Pau da Lima, em Salvador, na Bahia, identificavam e escutavam as 

rádios locais. Dessa forma, não procurou definir o que é rádio comunitária a partir das 

conceituações teóricas, mas buscar a partir da fala dos próprios moradores o que eles 

consideravam como tal e como interpretavam as funções desempenhadas por ela. 

Segundo Medrado (2013), havia basicamente dois tipos de rádios locais: a “rádio de 

poste” e rádios FM “livres” (Peruzzo, 1998), que não haviam sido legalizadas. Os ouvintes 

costumavam se referir a estas rádios FM como “rádios pequenas” ou “rádios de bairro”. 

Entretanto, a rádio de poste era frequentemente identificada como a “rádio comunitária”. 

Apesar da rádio de poste ser mantida e organizada de modo individual, e ter um 

evidente lado comercial, isso não era necessariamente percebido como sendo problemático 

pelos ouvintes. O veículo era considerado comunitário porque funciona em benefício da 

localidade. 

Temos muito a perder se adotarmos uma abordagem simplista para o estudo das 

rádios comunitárias. Ao nos fixarmos no dilema sobre as mais adequadas definições, 

acabamos por ignorar os múltiplos e importantes papéis que estas rádios exercem no 

dia-a-dia dos moradores, bem como sua contribuição para facilitar auto 

representações por parte dos mesmos. (MEDRADO, 2013, p. 7) 

  

Essa é uma das pesquisas que indicam que a comunicação comunitária pode ser, ao 

mesmo tempo, instrumento de resistência, mas também de manutenção da ordem pré-

estabelecida. Portanto, é contraditória em sua essência. Como ressalta Medrado (2013), o 

setor é muito mais rico, complexo e diversificado do que tendemos a assumir na retórica dos 

discursos acadêmicos, políticos e legais em torno da comunicação comunitária ou popular.  

Ao analisar as principais conceituações sobre comunicação comunitária e popular 

resgatadas neste capítulo, podemos notar alguns pontos em comum. Para Miani (2010) e 

Paiva (1998), há consenso de que esse tipo de comunicação tem que ter como principal 

objetivo a transformação social. Já para Peruzzo (2008), Gianotti (2016) e Carregal (2004), a 
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participação da comunidade em questão é essencial para que a comunicação seja comunitária 

ou popular.  

Podemos notar que a formação política das Brigadas Populares faz com que a 

comunicação produzida na ocupação se espelhe nessas conceituações. Há, de fato, o objetivo 

de que a comunicação sirva para transformação social e que as famílias passem a produzir a 

comunicação que diz respeito a elas, mas isso não quer dizer que esses propósitos se 

concretizem. Além disso, mais importante do que corresponder às definições pré-

estabelecidas, é entender o que os membros da ocupação pensam sobre a comunicação a qual 

são sujeitos.  

Nesse sentido, percebemos que a comunicação produzida na Ocupação Contestado não 

se enquadra em nenhuma das definições apresentadas anteriormente, porque elas não são 

suficientes para defini-la. A maioria dos membros da ocupação não a reconhecem como uma 

ferramenta que pertence ao grupo. No entanto, se dizem representados pelas histórias 

contadas. Dessa maneira, há uma identificação com o conteúdo da comunicação produzida 

pelas Brigadas Populares e a afirmação dela como necessária ao grupo, sobretudo em 

momentos de emergência.  

Dessa maneira, a comunicação da Ocupação Contestado não comporta os conceitos 

teóricos e metodológicos a partir dos quais se reconhece seu caráter como essencialmente 

popular ou comunitária, mas não podemos negar que se constitui numa comunicação de 

confronto. Ela se constitui principalmente como um meio necessário para que o movimento 

seja reconhecido como tal. A comunicação apresenta e representa os objetivos de formação da 

Ocupação Contestado, delimitando no discurso o seu lugar no espaço urbano: um movimento 

que reivindica moradia. 

Ao mesmo tempo, a comunicação reflete a maneira como as Brigadas Populares se 

estruturam. Seu conteúdo diz respeito a forma como os militantes atuam, portanto, referencia 

a forma habitação como a Ocupação Contestado foi coordenada. Ela legitima a atuação do 

movimento e da organização política, em instâncias diferentes, mas complementares.  

 

4.3 Ocupação 06 de abril de 2010: a comunicação em “forma acampamento”  

O MTST tem um direcionamento político diferente das Brigadas Populares, ainda que 

se apresente também como organização situada em posição oposta ao capitalismo. A 

organização política tem como principal objetivo lutar pela conquista da terra, definindo-se 

como “movimento territorial de trabalhadores”. A ideia é estimular a organização das famílias 



125 
 

 

 

mais pobres em torno da moradia, para que a pauta seja como “uma mola propulsora de 

reivindicação de outros direitos, até a construção do poder popular”
52

.   

Ainda que o objetivo final seja semelhante ao apresentado pelas Brigadas Populares, os 

meios para alcançar a meta são distintos. O MTST se coloca no cenário político como uma 

organização independente, que faz críticas a políticos e governos, mas que não extingue a 

política formal da maneira de alcançar o seu propósito: a casa. A organização política entende 

que a moradia é um direito de responsabilidade do estado e, portanto, deve ser direcionada a 

partir de uma política pública. Dessa forma, o MTST não pode dissociar sua atuação da 

política formal
53

.  

Em seu regimento interno, o MTST esclarece que busca alianças com outras 

organizações a partir de critérios pré-estabelecidos. São eles: acordo político programático, 

acordo tático, respeito à autonomia e às formas de ação da organização política. “Não temos 

nem teremos relações com organizações de direita e com organizações que atuem para dividir, 

cooptar ou instrumentalizar o MTST”
54

, esclarece a organização política em seu site.  

Dessa maneira, como foi destacado no primeiro capítulo, podemos perceber houve uma 

aproximação entre a organização política e os governos petistas dos presidentes Lula e Dilma 

Rousseff. Essa aproximação foi uma das resultantes da criação da modalidade Entidades do 

programa MCMV. Ao longo dos últimos anos, a partir dessa política pública, que os 

movimentos sociais de luta pela moradia, principalmente o MTST, conseguiram espaço para 

reivindicar a construção de casas próprias às famílias de baixa renda. Portanto, a organização 

política passou a se estruturar em torno do programa MCMV.  

No caso da Ocupação 06 de abril, a modalidade Entidades do programa foi exigida na 

primeira mesa de negociação entre a organização política e a Prefeitura de Niterói. Esse é um 

posicionamento comum do MTST nas ocupações que coordena desde que a modalidade foi 

criada. Dessa maneira, podemos perceber que há um planejamento estratégico nas ações da 

organização política. Independente da região do país em que a ocupação for organizada, há 

um modelo a ser seguido, que demonstra uma unidade na organização política. Quando uma 

nova ocupação é formada em um estado que o MTST não atua, militantes com experiências 

de outras ocupações se deslocam até o local para ajudar na sua coordenação – assim como 

aconteceu nas ocupações 06 de abril e Zumbi dos Palmares.  

                                                 
52

 A apresentação do MTST pode ser acessada em: http://www.mtst.org/quem-somos/as-linhas-politicas-do-mtst/  
53

 Mesmo assim, o regimento interno do MTST proíbe que seus militantes possam sair candidato a cargos no 

Executivo ou Legislativo. Caso algum militante decida candidatar-se deverá se afastar do MTST, 

independentemente do partido escolhido. 
54

 O regimento interno pode ser acessado em: http://www.mtst.org/quem-somos/regimento-interno-do-mtst/  
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Essa é uma forma de organização herdada pelo MST. Assim como na organização 

política que atua na área rural, os acampamentos do MTST nas cidades são erguidos de forma 

temporária, para exigir que as casas sejam construídas para aquele grupo de famílias que está 

acampada. A temporalidade dos acampamentos e a negociação com o poder público são 

estratégias desenvolvidas com a experiência da organização política. A ideia é que as 

negociações sejam feitas de forma mais rápida do que uma possível ação de reintegração de 

posse e um despejo violento.  

O método de organização das famílias em “forma acampamento” revela muito sobre a 

estrutura do MTST também na comunicação. Como parte da estratégia, a organização política 

tem uma função bem definida para a comunicação, que é desenvolvida como um instrumento 

de mobilização. A comunicação não é construída com a pretensão de ser um meio de 

comunicação popular ou comunitário. Ela tem um sentido específico e bem definido: servir 

como ferramenta do MTST.  

No regimento interno do MTST, o setor de comunicação é referenciado como 

“responsável pelos canais de divulgação do MTST e pelo fortalecimento de identidades 

simbólicas próprias da organização política”. Dessa forma, não há canais exclusivos para os 

movimentos de ocupação e sim canais unificados de acordo com a região do país em que o 

grupo está formado. A comunicação é produzida, principalmente, externamente, para 

delimitar e apresentar a atuação da organização política.  

No âmbito interno das ocupações a produção da comunicação é feita também de acordo 

com um padrão: assembleias, encontros, festas, panfletos, faixas, grupos do Whatsapp, 

mensagens SMS, redes sociais. Pequenas alterações podem ser desenvolvidas em cada 

movimento, para em seguida serem levadas aos encontros nacionais da organização política 

para que sejam unificadas à pauta nacional do MTST. Esse foi o caso do jornal O 

Formigueiro. A identidade visual, o título e o formato foram adotados em outras ocupações 

desenvolvidas pelo MTST, após sua criação nas ocupações Zumbi dos Palmares e 06 de abril 

em Niterói.   

Quem participa da produção da comunicação interna e externa são militantes do MTST. 

Em alguns casos, membros das ocupações que se tornem militantes podem ingressar no setor 

de comunicação, mas poucos casos acontecem na prática. A comunicação do MTST não tem 

por objetivo ser comunitária ou popular. É, definitivamente, uma comunicação militante.  

Para Peruzzo (2009), a comunicação faz parte dos processos de mobilização dos 

movimentos sociais em toda a história e em conformidade com os recursos disponíveis em 
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cada época. Segundo a autora, no Brasil, tais movimentos sempre usaram meios próprios de 

comunicação, até pelo cerceamento à sua liberdade de expressão por meio da grande mídia.  

O processo que vai do panfleto ao jornalzinho, e dele ao blog e ao website na internet, 

do megafone ao alto-falante e dele à rádio comunitária, do slide ao vídeo e dele à TV 

Livre e ao Canal Comunitário da televisão a cabo, evidencia o exercício concreto do 

direito à comunicação como mecanismo facilitador das lutas pela conquista de direitos 

de cidadania. Nessa dinâmica, o empoderamento de processos comunicacionais 

autônomos tem sido percebido como necessidade enquanto canais de expressão na 

dinâmica de mobilização e organização popular (PERUZZO, 2009: 35). 

 

Ainda que seja militante, os membros da ocupação 06 de abril apontam o jornal O 

Formigueiro como o canal de comunicação do grupo. Mesmo que não seja um canal 

desenvolvido pelas famílias, é o meio em que se veem representadas. Dessa maneira, não é o 

fato do jornal não produzido por eles, que não faz dele um meio de comunicação comum entre 

o grupo. Podemos avaliar que além de tratar sobre informações importantes aos membros da 

Ocupação 06 de abril, o jornal é distribuído entre todos os que estão presentes nas assembleias 

e tem uma regularidade definida – uma característica significativa para qualquer leitor 

habitual, ainda mais as famílias que fazem parte dos movimentos de ocupações e querem estar 

a par do que acontece nas negociações com o poder público. 

Nas entrevistas, as falas dos membros da ocupação deixam claro que o mais importante 

das assembleias mensais é ter contato com o jornal. Nesse sentido, há a compreensão de que o 

jornal é distribuído todos os meses aos que estão presentes nas reuniões. Algumas vezes, os 

exemplares são guardados pelos que estiveram presentes e entregues aos conhecidos que 

faltaram. Então, além de ser distribuído mensalmente, o jornal também chega a mais pessoas 

do que as que comparecem nas assembleias. Por último, a procura por ele se dá devido ao seu 

caráter material. Muitos gostam de guardar no papel as informações sobre o andamento do 

processo para conseguir a casa.  

Mais do que tratar sobre assunto de interesse comum, O Formigueiro é identificado pela 

Ocupação 06 de abril porque direciona seu discurso ao grupo. É um jornal que diz respeito a 

eles. Podemos dizer, portanto, que esse direcionamento não é só através do conteúdo, mas 

também da frequência em que é distribuído. Ao contrário do jornal Contestado Vive, O 

Formigueiro é um jornal que respeita o critério de periodicidade. Para muitos autores de teoria 

do jornalismo, a periodicidade é critério fundamental para que um jornal se consolide como 

um meio de comunicação. 

Segundo Otto Groth (2011), todo o jornal tem que ter a qualidade de retornar 

periodicamente e essa qualidade foi denominada periodicidade. A periodicidade, portanto, é 

apontada como parte da “natureza” de qualquer jornal, e é por isso uma característica 
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essencial do jornal como tal. Nisso o jornal se diferencia de outros organismos que retornam 

na natureza na cultura, na sociedade. Segundo Groth, fora da periodicidade, a ideia de jornal 

não tem uma forma para a sua realização temporal.  

A periodicidade é característica formal do regresso temporal da obra, objetiva: a 

qualidade de um objeto duradouro de voltar mais corretamente: de liberar produtos 

de sua ideia. Mas também pertence à essência da periodicidade a referência a um 

ponto fixo ao qual o objeto retorna, no qual o retorno é constatado e este ponto fico 

é, no caso do jornal, o sujeito (GROTH, 2011, p.151). 

 

Portanto, o autor associa a periodicidade do jornal à relação com o sujeito. Para Groth, 

a medida da periodicidade, os espaços de tempo e as horas do dia nos quais os jornais são 

publicados é determinado pelos propósitos das pessoas. As necessidades e os costumes 

humanos, todas as condições de vida e da produção econômica, cultural e intelectual da 

sociedade impõem ao jornal os passos a serem dados.  

No caso do jornal O Formigueiro, guardadas as devidas proporções, o tempo das 

pessoas também está impresso em sua periodicidade. O jornal é distribuído mensalmente para 

informar os membros da ocupação. Esse formato faz com que o periódico cumpra com a sua 

função de comunicar e registre oficialmente as informações sobre a Ocupação 06 de abril, 

legitimando no discurso a trajetória das famílias através da comunicação.    

Vimos, portanto, que a legitimação através da comunicação acontece em duas instâncias: 

na organização política e nos movimentos de ocupação. Em ambas as experiências, a 

comunicação reflete a maneira como a organização política trabalha. No caso das Brigadas 

Populares, uma comunicação criada para apresentar a Ocupação Contestado, reafirmar as relações 

entre a organização política e as famílias membro do movimento e também para atender 

demandas emergenciais do grupo. Já para o MTST, uma comunicação estruturada internamente e 

externamente para apresentar a Ocupação 06 de abril e a organização política, organizar atos e 

manifestações e informar as famílias sobre negociações com o poder público local.  

Nesse sentido, nas Brigadas Populares, a comunicação faz referência a sua forma de 

atuação através de demandas que surgem diariamente, sem planejamento estrutural, que diz 

respeito à “forma habitação”, em que as famílias se encontram há mais de quatro anos. No 

MTST a comunicação é estruturada para que a “forma acampamento” funcione após a 

dissolução dos barracos no terreno ocupado. Principalmente, para que as famílias 

permaneçam mobilizadas para exigir que a prefeitura cumpra o acordo que firmou com a 

organização política. Em ambos os casos, a comunicação é construída para que o movimento 

continue a existir.  
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Portanto, ao mesmo tempo em que legitima a maneira como as organizações políticas 

atuam, a comunicação legitima também as ocupações urbanas enquanto movimentos 

estabelecidos nas cidades como uma forma de reivindicar a moradia. Essa legitimação em 

duas instâncias, movimento e organização política, é estabelecida no plano do discurso. Nesse 

sentido, acontece através do enquadramento da memória, dentro das ocupações, e também do 

acesso dos produtos de comunicação, fora das ocupações.  

4.4 Memória coletiva: a legitimação através das lembranças 

Podemos notar ao longo desta pesquisa que a comunicação produzida nas ocupações 

urbanas está diretamente relacionada à memória. Utilizada como instrumento para manter ou 

até mesmo fortalecer as relações entre as famílias que compõem as ocupações, a memória é 

ferramenta indispensável para as organizações políticas que coordenam esses movimentos. 

Como vimos legitimação da memória construída, segundo Pollak (2012), só é possível 

a partir de um processo de enquadramento, um trabalho desenvolvido, principalmente, por 

movimentos, partidos e organizações políticas. Por meio da comunicação, o MTST e as 

Brigadas Populares contam e recontam a trajetória de formação das ocupações para que as 

pessoas não se esqueçam porque fazem parte desses movimentos.  

No caso específico da Ocupação Contestado, esse enquadramento da memória é 

exercício constante das Brigadas Populares. As estratégias de comunicação planejadas pela 

organização para as comemorações de aniversário são as maiores expressões dessa iniciativa, 

que define o que será ou não lembrado, privilegiando a memória da resistência. Em especial, 

dias de reunião, datas comemorativas, festas são ambientes compartilhados com pessoas de 

fora da ocupação. Dessa maneira são atividades especialmente pensadas como um referencial 

da memória coletiva. 

Uma explicação para isso pode ser desvelada por David Lowenthal (1988). Segundo o 

autor, a memória transforma acontecimentos públicos em experiências pessoais. Isso faz com 

que as memórias sejam validadas, como se tornassem, de fato, mais legítimas. Nesse sentido, 

relembrar o passado é crucial para nosso sentido de identidade: saber o que fomos, confirma o 

que somos.  

Na verdade, precisamos das lembranças de outras pessoas, tanto para confirmar as 

nossas próprias quanto para lhes dar continuidade. Ao contrário dos sonhos que são 

absolutamente particulares, as lembranças são continuamente complementadas pelas 

dos outros. Partilhar e validar lembranças torna-as mais nítidas e estimulam sua 

emergência; acontecimentos que somente nós conhecemos são evocados com menos 

segurança e mais dificuldade. No processo de entrelaçar nossas próprias recordações 

dispersas em uma narrativa, revemos os componentes pessoais para adequar o passado 

coletivamente relembrado e, gradualmente, deixamos de diferenciá-lo 

(LOWENTHAL, 1998: 81). 



130 
 

 

 

 

Além dos eventos e comemorações, a memória também é trabalhada pelas Brigadas 

Populares nas edições do jornal Contestado Vive. O informativo traz sempre um texto que 

relembra porque a ocupação se formou. A história do prefeito candidato à reeleição, que 

prometeu desapropriar um terreno na região metropolitana de Florianópolis para famílias de 

um bairro da periferia da cidade de São José, é recorrente entre as páginas. 

Esse é o trecho que as famílias apontam e reconhecem como suas histórias, ainda que 

não reconheçam no jornal um canal de comunicação que os pertence. No site e nas redes 

sociais, algumas atualizações também remontam a trajetória das famílias através de 

fotografias, vídeos e postagens de textos que informam encontros, eventos e atividades na 

Ocupação Contestado.  

Todas as iniciativas de comunicação planejadas pelas Brigadas Populares remontam a 

memória coletiva. O enquadramento da memória funciona, primeiramente, pela identificação 

dos membros da ocupação como parte de um grupo com histórias semelhantes. Essa é a 

estratégia que fortalece a manutenção das ocupações.  

No caso da Ocupação 06 de abril, a memória também é trabalhada pelo MTST nos 

produtos de comunicação interna. O principal deles é o Livro de Memórias, que conta a 

trajetória da Ocupação Zumbi dos Palmares, afim de remeter a história de um movimento 

bem-sucedido que conseguiu as casas que reivindicou. É como se a organização política 

quisesse que as famílias se espelhassem no sistema de estruturação através do outro 

movimento, para consolidar sua metodologia de trabalho de forma mais natural.  

Além do Livro de Memórias, as faixas, cartazes, as manifestações também têm como 

objetivo de colocar a memória em primeiro plano. Um tipo de identidade que não parece ser 

pré-estabelecida, mas construída através das experiências do grupo. O jornal O Formigueiro 

também traz em suas narrativas algumas referências à história de formação da Ocupação 06 

de abril, lembrando o período em que as famílias estiveram acampadas no território ocupado.  

Lowenthal (1988) lembra que o papel da memória é também estabilizar um fluxo de 

experiências e produzir uma unidade, não apenas num nível prático e instrumental, mas 

também no nível psíquico. Para ele, a “perda de memória destrói a personalidade e priva a 

vida de significado” (LOWENTHAL, 1988, p. 83).  

Lembrar, desta forma, é dar sentido à existência e situar-se enquanto indivíduo no 

mundo. Para o autor, da mesma forma que organiza a identidade individual, a memória 

coletiva serve de fundamento para identidades “associativas duradouras”.  
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Portanto, a memória não só funciona para que histórias das famílias que compõem as 

ocupações sejam enquadradas como um grupo de pessoas que se reúnem para conquistar seus 

espaços de moradia através de um movimento de resistência. A memória é também o meio 

através do qual a comunicação se legitima dentro das ocupações.  

Como falamos, esse processo de legitimação acontece no discurso. Então, ao 

estabelecer uma memória coletiva nos produtos de comunicação, além do enquadramento das 

lembranças das famílias membro das ocupações, há também uma reafirmação dos objetivos 

do movimento. Nesse sentido, a memória trabalha não só para enquadrar o discurso das 

organizações políticas, mas também para ratificar o contexto em que se estabelece as 

ocupações.  

É através da memória que as famílias que compõem as ocupações têm suas histórias 

determinadas. Principalmente os que chegaram anos depois das ocupações dos terrenos. Eles 

espelham-se na memória coletiva, que conta a narrativa sobre construção dos barracos, da 

cozinha coletiva, das ameaças de despejo. E é a partir dessa memória que não faz parte da 

trajetória dos novos membros da ocupação, que eles contam também as suas histórias.  

A memória mantém vivo o propósito de o grupo existir: a casa própria. Portanto, 

trabalha para manutenção dos movimentos de ocupação. É através da comunicação que a 

memória se manifesta para legitimar os movimentos de ocupação urbana. 

 

4.5 Comunidade além do território: legitimação através do acesso à comunicação 

 A comunicação produzida pelas organizações políticas no âmbito das ocupações é 

acessada por quem compõe o movimento, mas também por aqueles que não fazem parte dele. 

Principalmente quando se trata da comunicação externa, do MTST, e da comunicação 

emergencial, das Brigadas Populares. Criada, especificamente, para alcançar um público 

diferente dos membros das ocupações, essa comunicação não atinge qualquer pessoa do 

ambiente exterior às ocupações, mas sim aquelas que tem alguma relação com a reivindicação 

dos movimentos.  

 Além disso, ao contrário da Ocupação Contestado, que está estabelecida no território, 

a Ocupação 06 de abril não tem mais um espaço físico de formação. Sua configuração 

enquanto coletivo, portanto, não se estabelece no território e, sim, nas relações, nas 

características e nos objetivos compartilhados. Podemos destacar, então, que há, em ambos os 

casos, tanto nos que acessam a comunicação e não fazem parte das ocupações, quanto nos 
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membros da Ocupação 06 de abril, o estabelecimento de uma comunidade de interesses 

comuns que se configura além do espaço territorial.  

 Essa comunidade de interesses é formada no entorno das ocupações e também das 

organizações políticas. Ao acessar a comunicação, essa comunidade legitima a atuação das 

ocupações 06 de abril e Contestado e também do MTST e das Brigadas Populares.  

 O desafio surge quando se tenta definir “comunidade” a que estamos nos referindo.  

Por isso, é necessário revisar o conceito a partir de alguns autores. Na sociologia clássica de 

Ferdinand Tönnies (1942) e Martin Burber (1987), a comunidade aparece como uma realidade 

intrínseca à vida humana, onde o homem se constrói e se fortalece como ser social. No 

entanto, na perspectiva contemporânea, comunidade adota outras variadas compreensões.  

Em primeiro lugar, como lembra Nicholas Jankowski (2002), comunidade é 

frequentemente associada com a uma região geográfica, seja ela um bairro, uma vila ou uma 

cidade. Contudo, para o autor, o conceito de comunidade pode ultrapassar o aspecto 

geográfico, e tratar das “comunidades de interesse”, como ele classifica as comunidades que 

podem estar geograficamente dispersas, mas que reúnem seus membros em torno de 

interesses culturais, sociais ou políticos comuns. 

Pode-se dizer com segurança que o conceito de comunidade é tão central nos estudos 

sobre a internet realizados atualmente, quanto nos estudos realizados nos primeiros 

anos da sociologia como disciplina acadêmica. Estima-se que a principal diferença 

esteja no que se pretende destacar: antes era o espaço geográfico; agora, o sentimento 

de coletividade (JANKOWSKI, 2002, p.37). 

 

Jankowski acredita na desterritorialização crescente das relações sociais devido ao 

crescimento dos deslocamentos e ao desenvolvimento das tecnologias de comunicação. Ele 

traz a perspectiva de comunidade na cibercultura e em sua colocação é válido destacar a 

presença mais abrangente, que possibilita a formação de grupo com uma “cauda-longa” de 

informações, no caso, uma comunidade cada vez mais filtrada e focada em interesses em 

particular. 

No entanto, não devemos esquecer que, enquanto interpretamos as comunidades 

apenas a partir do que há em comum, elas também expressam diferença. Segundo Nemésio 

Amaral Filho (2009), o problema é que toda denominação de comunidade é uma 

generalização e, por isso, também é um reducionismo. Para ele, o que parece ser um fator 

característico de determinado grupo comunitário torna-se particularmente perigoso quando 

grupos “socialmente desfavorecidos, subalternizados, aceitam a carapuça conceitual de 

‘minoria’ ou de ‘excluído’ e não se atêm a consciente armadilha social que os quer atrás de 
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fronteiras discerníveis para ‘os de fora’ e, desta maneira, mais efetivamente controláveis” 

(AMARAL FILHO, 2009, p: 254). 

Mesmo levando em consideração a perigosa compreensão de que o espaço comum, 

pode ser também o espaço de diferenciação social, sobretudo se for ocupado pelos mais 

pobres, não estamos tratando dessa questão em específico, ainda que esperamos não perdê-la 

de vista. De modo geral, quando falamos em comunidade estamos nos referindo a um certo 

espaço de atuação, que pode ser tanto físico como simbólico. Tratamos de pertencimento, de 

elementos em comum que formam determinada comunidade.  

Em perspectiva bastante otimista, Raquel Paiva (2013) define por “comunidade 

gerativa” aquela experiência capaz de tirar sujeitos da indiferença e inseri-los em práticas 

capazes de fazer frente ao esfacelamento do social. Para a autora, essa noção diz respeito a 

vinculação entre sujeitos em que o propósito maior é efetivamente seu desenvolvimento 

organizativo em harmonia com o contexto histórico e social de seu tempo.  

Pode-se conceber a existência de uma alternativa que se apresenta como projeto 

político, ecológico, existencialista – no entendimento da conviviabilidade necessária 

entre os povos – e também como projeto de vinculação identitária e educacional. 

“Comunidade gerativa” designa o conjunto de ações (norteadas pelo propósito do bem 

comum) que podem ser executadas por um grupo e/ou conjunto de cidadãos. A 

proposição parte da evidência de que o horizonte que caracteriza a sociedade 

contemporânea – a falência da “política de projetos”, a forte tônica individualista e 

cosmopolita, além da excessiva presença da violência nas relações sociais – acaba por 

impulsionar a busca de alternativas (PAIVA, 2013, p: 250). 

 

Em trabalho anterior, a autora já havia tratado comunidade como uma relação social 

em que existe a possibilidade de participação nas decisões que o grupo deve tomar, vigiando o 

direito de ser consultado, de formular propostas, sob a base da cooperação. Para ela, 

“solidariedade é, em termos de comunidade, uma verdadeira estratégia dos que, para viverem 

na escassez ou à margem, constroem um saber particular de convivialismo e de experiência 

local” (PAIVA, 1998, p.11). 

 Dessa forma, é nesse lugar do comum, em que os canais de solidariedade estão 

expressos, que a comunicação encontra espaço para reproduzir seu conteúdo e ser acessada 

por pessoas além das que formam os movimentos de ocupação. Pessoas que creditem 

importância à reivindicação da moradia ou que concordem com a diretriz das organizações 

políticas. Há, portanto, a criação de uma comunidade, por onde a comunicação se propaga, 

que não está necessariamente circunscrita ao território. 

Em perspectiva inversa a esse movimento, a pesquisadora Sônia Aguiar (2015), 

delimita justamente à territorialidade o desenvolvimento da mídia local. A autora resgata o 

conceito de região e escala geográfica para tratar sobre os contextos locais e regionais da 
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comunicação, do jornalismo e dos sistemas de mídia. Ela acredita que com a internet há 

desenvolvimento da comunicação local, através de websites, redes sociais, blogs e rádios 

comunitárias online. No entanto, a autora garante que esse conteúdo só é acessado por quem 

está próximo do território informacional, como cidades ou bairros vizinhos.    

Há, de fato, uma relação estabelecida no território, que a comunicação se apropria para 

se propaga. Essa noção se aplica ao território em que a Ocupação Contestado está 

circunscrita, mas não para a Ocupação 06 de abril, que não está mais restrita a um espaço 

físico. Outras pessoas que acessam os produtos de comunicação do MTST e das Brigadas 

Populares também não estão incluídas ou próximas das ocupações. Nesse sentido, 

compreendemos que a comunicação ultrapassa o território geográfico.  

No caso da comunicação externa do MTST, através da revista “Territórios 

Transversais” e do livro “Porque ocupamos?”, não há relação apenas com o território e sim 

com o interesse em consumir a análise política da organização. Quando o assunto é internet a 

difusão é ainda maior. É, principalmente nesse ambiente online, que está longe de ser 

estabelecido por uma geografia, que a comunicação das ocupações urbanas alcança maior 

número de acessos.  

Ao analisar as iniciativas de midiativismo nas redes sociais, Dênis de Moraes (2007) 

pode perceber que “ambientes compartilhados favorecem convívios participativos e 

reciprocidades. Em distintas escalas e intensidades, as redes podem ativar conexões, 

simbólicas e solidárias, de sujeitos e atores coletivos” (MORAES, 2007, p.3). Para ele, o 

processo de formação identitária dos sujeitos envolvidos no processo acontece de maneira 

dialética entre as lógicas éticas e culturais que compartilham entre si. Então, o autor aponta 

que uma aproximação momentânea, por uma causa específica, pode se desdobrar em vínculos 

mais duradouros através dos novos meios de comunicação tecnológicos e que contribuem 

para reunir e potencializar vozes que abarcam um conjunto de reivindicações.  

Justamente a partir da rede de apoio que se forma no entorno das ocupações que as 

relações de comunidade são desenvolvidas. De modo geral, essa rede de apoio é estruturada, 

quando as famílias ocupam os terrenos, por um grupo de pessoas que querem ajudar a erguer 

o movimento. A rede de apoio dá assistência de várias maneiras: através de doações, 

auxiliando no desenvolvimento de alguma atividade nas ocupações, denunciando casos de 

abuso policial ou da vizinhança, demonstrando apoio para fortalecer os movimentos. Ao 

longo do tempo, essa rede de apoio ajuda a criar um canal de solidariedade, uma comunidade 
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de interesses, principalmente no âmbito online, que consome os produtos de comunicação das 

organizações políticas e das ocupações.  

Ainda segundo Moraes, essas iniciativas de comunicação que ocupam a rede 

(webmídias) com conteúdo de resistência funcionam na perspectiva de serem elementos 

essenciais na disputa da hegemonia, mas não substituem os espaços tradicionais e históricos 

de disputa da luta política e social. Ainda é no espaço físico de mediação social, onde as 

relações são vivenciadas “que se travam e se travarão as lutas decisivas por uma outra 

comunicação e um outro mundo possíveis” (MORAES, 2007, p.17).  

Em consonância, Gohn (2013) lembra que no meio popular encontramos inúmeras 

iniciativas de movimentos e entidades na busca pela publicização de suas demandas, apoios 

ou versões dos fatos. Nesse sentido, os espaços comunicacionais são estratégicos ao 

movimento, para publicizar suas demandas e buscar algum espaço contra-hegemônico.  

A internet tem sido grande meio/veículo articulador de ações coletivas e 

movimentos sociais. Ela possibilitou a criação de redes virtuais que viabilizam 

conexões de grupos que nunca se encontraram fisicamente. A internet e outros 

meios das novas tecnologias informacionais possibilitam não apenas a conexão e 

estruturação das ações, mas eles têm sido os grandes agentes divulgadores das 

informações, alimentadores das ações e reações em cadeia, em tempos recordes. 

Segundo Leon, Burch e Tamayo (2005) colocar a comunicação em movimento 

passou a ser um dos principais desafios das forças sociais empenhadas na construção 

de alternativas à globalização neoliberal (GOHN, 2013, p. 150). 

 

Podemos dizer, portanto, que a atuação da comunicação das ocupações urbanas no 

âmbito online, e também físico, se dá porque seu conteúdo é acessado por um grupo de 

pessoas. Essas pessoas formam uma comunidade de interesses em comum. Nesse caso, o 

comum é o apoio à reivindicação pela moradia feita pelos mais pobres. Os principais produtos 

de comunicação acessados dizem respeito aos períodos de emergência da Ocupação 

Contestado, no ambiente online, e da comunicação externa estruturada pelo MTST, em livros, 

revistas, também no site e redes sociais.   

Ao consumir a comunicação produzida pelos movimentos de ocupação, portanto, 

essas comunidades de interesses legitimam o discurso produzido pelas organizações políticas. 

Através da comunicação acessada por esse grupo de pessoas, as ocupações urbanas passam a 

existir, ter objetivos e demandar determinadas questões. Também recebem ajuda, quando 

necessário ou tornam-se referência de resistência. As ocupações, portanto, são legitimadas na 

comunicação através das comunidades de interesses.  

Segundo Clemencia Rodriguez (2001), nos anos 1980 surge uma nova perspectiva 

sobre a democratização da comunicação, que visualiza os movimentos sociais e as 
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organizações de base com seus próprios meios de comunicação alternativos, como os novos 

atores chaves desse processo. Se esperava, então, que esses sujeitos sociais recém politizados 

(movimentos sociais, organizações de base, grupo populares), estabeleceriam seus próprios 

canais mediáticos, em pequena escala, e logo promoveriam suas próprias redes de 

comunicação e informação, evitando assim os gigantes da comunicação global.  

Além de fornecer informação alternativa a suas audiências, se esperava que esses 

novos meios – catalogados como meios alternativos – iriam divergir do modelo vertical (de 

cima para baixo) das comunicações.  Enquanto a grande mídia continuaria a operar sobre a 

base de uma hierarquia entre produtores e audiências, em que essas últimas não têm voz e se 

veem limitadas a desempenhar o papel passivo de receber mensagens midiáticas, se pensava 

que os meios alternativos funcionariam como uma solução da comunicação horizontal diante 

do qual emissores e receptores compartilham igual acesso do poder comunicativo.  

No entanto, de acordo com Rodriguez (2009), sua proximidade com os projetos de 

meios alternativos permitiu que ela pudesse ver como a produção de mensagens nos meios 

alternativos implica muito mais do que o simples desafio dos meios tradicionais com 

correspondentes na realidade local, como novas fontes de comunicação e informação.  

Produzir você mesmo seus produtos midiáticos implica em ter a oportunidade de criar 

as próprias imagens de si mesmo e do entorno; implica poder recodificar a própria 

identidade com signos e códigos elegidos por um mesmo, rompendo assim a aceitação 

passiva de identidades impostas por sujeitos externos; implica converter-se no 

narrador da própria história e recuperar, assim, a voz própria; implica reconstruir o 

auto retrato da comunidade e suas culturas; implica explorar as possibilidades 

semânticas infinitas do próprio corpo, do próprio rosto, para criar expressões faciais 

(uma nova codificação do rosto) e linguagens não verbais (uma nova codificação do 

corpo) nunca vistos antes; implica tirar as linguagens próprias de seu esconderijo 

habitual para coloca-las na esfera pública e ver como se comportam, como derrotam 

outras linguagens, ou como são derrotados por elas. O que importa é que, pela 

primeira vez, as tímidas linguagens próprias, aquelas que se usam no lugar familiar ou 

privado, participam da arena do público, das linguagens e do discurso (RODRIGUEZ, 

2009, p.17).  

 

Então, a pesquisadora colombiana cunhou no livro “Fissures in the Mediascape” o 

termo “meios cidadãos”. Esse termo surgiu do encontro de estudos acadêmicos das décadas 

de 1980 e 1990 sobre comunicação e cultura na América Latina. O estudo teve como base os 

fracassos das tentativas de pensar a democratização da comunicação nos países latinos.  

O conceito de “meios cidadãos” da autora se apoia nas teorias dos novos movimentos 

sociais que concebem o poder e a resistência como fenômenos estreitamente relacionados a 

questões de reconhecimento de identidade, voz, capacidade de agir e narrar, elementos chave 

da representatividade política. Segundo esses enfoques, o poder de resistência dos segregados 

não se limita a se alinhar atrás de uma determinada agenda política. Pelo contrário, o poder de 
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resistir se constitui na capacidade coletiva de articular uma visão de futuro, expressada através 

de uma voz suficientemente forte para formar parte da esfera pública e adquirir poder político.  

Em outras palavras, Rodriguez aponta que os novos movimentos sociais se entendem 

como identidades coletivas com uma forte presença na esfera pública, capazes de fala forte, 

em seus próprios termos e articular claramente suas noções sobre eles mesmos e suas 

propostas para construção da comunidade.  

Por isso, os meios cidadãos são aqueles que facilitam a transformação de indivíduos e 

comunidades em aquilo de Mouffe chama de “cidadãos” e que Martin Barbero define 

como subjetividades empoderadas, com voz própria. Os meios cidadãos são emissoras 

de televisão comunitárias, iniciativas de internet, todos aqueles meios que abrem 

espaços de comunicação onde homens, mulheres, meninas e meninos aprendem a 

manipular suas próprias linguagens, códigos, signos e símbolos e adquirem poder para 

nomear o mundo em seus próprios termos. Os meios cidadãos ativam processos 

através dos quais indivíduos e comunidades recodificam tanto seus contextos como 

sua própria identidade (RODRIGUEZ, 2009, p.19).  

 

Em última análise, a autora aponta que esses processos midiáticos fornecem aos 

cidadãos a oportunidade de transformar suas identidades em subjetividades empoderadas, 

fortemente ancoradas em suas culturas locais e impulsionadas por utopias bem definidas. Os 

meios cidadãos são, portanto, os meios que usam os cidadãos para ativar o processo de 

comunicação que contribuem a moldar suas comunidades locais.  

Por fim, ainda segundo Rodriguez (2009), o conceito de “meios cidadãos” surgiu 

como uma necessidade de superar os esquemas e categorias binários que tradicionalmente se 

somam para analisar os meios alternativos. Enquanto os autores normalmente definem os 

meios comunitários com base no que não são – não comerciais, não profissionais, não 

institucionalizados -, “meios cidadãos” os define com base no que geram, nos processos de 

transformação provocados nos seus produtores e receptores. 

Esse deslocamento proposto por Rodriguez nos ajuda a pensar também sobre a 

comunicação produzida nas ocupações. Não foi uma preocupação desse trabalho procurar um 

termo que coubesse ou cunhar um conceito que desse conta de representar a comunicação 

produzida nas ocupações urbanas. Mais importante do que nomear esse tipo de comunicação, 

é entender como ela funciona. Perceber todas as brechas expostas na sua produção e apontar, 

a partir de uma análise crítica e detalhada, seu método de desenvolvimento.  

 Ainda que sejam criadas exclusivamente pelas organizações políticas, essas iniciativas 

de comunicação não podem ser invalidadas como se não fizessem parte da construção de 

canais de comunicação alternativos. Assim como não podem ser supervalorizadas porque são 

iniciativas alternativas e de cunho político delimitado, que trabalham para resistência de 

famílias periféricas.  
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Mais importante do que categorizar, é perceber a força que essas iniciativas podem ter, 

ao mesmo tempo, o fracasso que podem representar. Nesse sentido, percebemos que o estudo 

da comunicação nas ocupações urbanas, assim como a comunicação comunitária, popular ou 

alternativa, demanda um retorno ao comunitário e às comunidades. Não mais para definir 

conceitos, modelos ou estruturas, mas para entender as formas de produção que nascem das 

necessidades comuns manifestadas no cotidiano das pessoas. Por esse ângulo, a comunicação 

deixa de restringir iniciativas que são ou não legitimas e passa a comportar novas e diferentes 

experiências caracterizadas a partir do que as pessoas que as constroem identificam.  

Esse movimento nos evidencia uma série de limitações de difícil compreensão nas 

iniciativas comunitárias, populares, alternativas ou cidadãs. E é justamente nessas 

contradições que está a riqueza dessas formas híbridas de se produzir comunicação. Ao 

reconhecer isso, então, acreditamos que é importante perceber o que suas complexidades 

podem contribuir para o campo de pesquisa e para o cotidiano de produção de cada uma 

dessas iniciativas.  

Os meios construídos por organizações políticas de esquerda ou em espaços 

periféricos são vistos por muitos autores como caminhos para a democratização da 

comunicação. De fato, representam espaços e pessoas que normalmente não tem 

representatividade nos meios de comunicação tradicional. Porém, não são necessariamente 

democráticos dentro mesmo de suas estruturas. 

A democratização da comunicação, debatida por tantos autores, não acontece 

necessariamente dentro dos meios alternativos, eles podem ser uma forma de reforço às 

estruturas hierárquicas, mas também mostrar o poder que a comunicação pode ter ao causar 

identificação em quem a acessa. Um meio não é alternativo porque não é produzido por uma 

comunidade periférica ou porque não tem uma licença de transmissão para ser alternativo. Ele 

não é alternativo pelo que não é e sim pelo que tem de específico. 

No caso da comunicação das ocupações, podemos notar tentativas falhas e tentativas 

que funcionaram. A comunicação através da memória e a divulgação da comunicação em 

comunidade com interesses comuns são exemplos desse funcionamento. Contudo, uma coisa 

é certa quando se trata de comunicação nas ocupações: são muito mais complexas do que 

podemos definir. Nesse sentido, não só contribuem para legitimação dos movimentos de 

ocupação urbana, como também apresentam formas singulares de organizar comunicação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desta pesquisa refletimos sobre uma comunicação que se forma no interior 

de movimentos sociais urbanos que reivindicam moradia: as ocupações urbanas. Uma 

comunicação que assume a posição de ser porta voz de um grupo heterogêneo e apresentar 

sua imagem pública, ainda que não seja construída por ele. Uma comunicação que se coloca 

no lugar de resistência mesmo não se identificando com as definições entorno de 

comunicação popular, comunitária ou alternativa. Uma comunicação que serve não só ao 

projeto das organizações políticas, mas também aponta para uma forma singular de produção 

em espaços periféricos.  

Nosso ponto de partida para esta pesquisa foi investigar a comunicação como 

instrumento de legitimação das ocupações urbanas. Para isso, primeiramente, apresentamos a 

maneira como dois movimentos de ocupação foram constituídos em diferentes locais do país: 

a Ocupação Contestado, em São José, Santa Catarina, e a Ocupação 06 de abril de 2010, em 

Niterói, Rio de Janeiro. A partir das histórias contadas por Patrícia, Dagoberto e Márcia, 

narramos trajetórias semelhantes e ao mesmo tempo particulares das famílias que compõem 

esses movimentos. Com base nessas histórias, que ocupam posições representativas em cada 

uma das ocupações, contamos como os movimentos foram estabelecidos nas cidades a partir 

da coordenação das Brigadas Populares e do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 

(MTST).  

Em seguida, discutimos a comunicação propriamente dita. Através de um 

mapeamento dos produtos de comunicação construídos nos dois movimentos e entrevistas 

realizadas com militantes das organizações políticas e membros das ocupações, 

apresentamos a maneira como a comunicação é estruturada. Dessa forma, podemos notar 

que a comunicação é não só ferramenta de divulgação e articulação desses movimentos, 

como também reflete a maneira como as organizações políticas atuam ao coordenar as 

ocupações urbanas.  

No caso da Ocupação Contestado, a comunicação oscila entre períodos emergenciais 

e planejados. Os períodos emergenciais compreendem os momentos em que a comunicação 

responde a demandas urgentes do movimento, como ameaças de despejo ou invasões 

policiais. Já os períodos planejados são aqueles que a organização política tenta estruturar a 

produção de comunicação em torno de objetivos específicos, como comemorações de 
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aniversário da Ocupação Contestado ou a necessidade de fortalecer as relações entre os 

militantes e os membros da ocupação.  

Essa comunicação construída a partir das demandas diz muito sobre a “forma 

habitação” em que a Ocupação Contestado foi estruturada pelas Brigadas Populares. A 

ocupação surgiu porque a organização política entrou em contato com um grupo de famílias 

de baixa renda que havia sido persuadido, por uma promessa eleitoral, a ocupar um terreno 

e construir suas moradias nesse espaço. Poucos dias depois, foram desalojados. A partir 

desse episódio, a Ocupação Contestado foi estruturada. Dessa forma, os endereços das 

pessoas se uniram ao local em que o movimento se estabeleceu. Assim como na 

comunicação, a organização política coordenou as demandas do grupo de acordo com sua 

urgência. 

Já na Ocupação 06 de abril de 2010, a comunicação é uma reprodução das diretrizes 

do MTST em âmbito nacional. Essa ocupação foi planejada como parte de uma agenda de 

atividades da organização política. Ela compôs um dos primeiros movimentos de ocupação 

coordenados pelo MTST no estado do Rio de Janeiro. A comunicação, portanto, foi dividida 

em dois âmbitos de atuação: interno e externo. Dessa maneira, internamente foi planejada 

para apresentar normas de formação dos acampamentos, além de mobilizar manifestações e 

dar notícias sobre o andamento das negociações com o poder público. Já externamente, 

cumpriu o papel de apresentar os princípios e objetivos do MTST e marcar sua posição 

política. 

O MTST tem programado em sua “forma acampamento” todos os passos a seguir 

quando coordena uma ocupação. De antemão seus militantes sabem como reunir um grupo de 

famílias para reivindicar a construção de suas casas, mapear os terrenos que vão ocupar, 

também como a comunicação deve ser trabalhada dentro dos movimentos e fora deles. A 

comunicação pré-estabelecida é, portanto, parte indispensável do método do MTST. 

Por isso, podemos dizer que ao refletir a forma como o MTST e as Brigadas 

Populares atuam e apresentar seus objetivos, a comunicação legitima as organizações 

políticas e os movimentos de ocupação através da linguagem. Essa legitimação, como 

mostramos no quarto capítulo, acontece através da memória e de uma comunidade de 

interesses, que se forma no entorno das ocupações, e consome a comunicação produzida.  

Ao mesmo tempo em que legitima os movimentos de ocupação e as organizações 

políticas, a comunicação mostra um distanciamento entre ambos. No caso da Ocupação 

Contestado, é produzida apenas por militantes e não por membros da ocupação. Além disso, 
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os produtos de comunicação não são reconhecidos pelas famílias que compõem os 

movimentos como canais que pertencem ao grupo e, sim, às Brigadas Populares.  

Ao mesmo tempo em que credita à comunicação uma importante função dentro do 

movimento, as Brigadas Populares não conseguem colocar em prática grande parte do que 

planejam para a área. Dessa forma, podemos observar que a comunicação oscila entre 

períodos planejados e outros emergenciais. Assim, a comunicação produzida nos períodos 

emergenciais apresenta maior identificação entre os membros da ocupação e também tem 

maior repercussão como mecanismo de organização da memória coletiva do grupo, mas 

torna-se enfraquecida quando as demandas urgentes se atenuam.  

Já na Ocupação 06 de abril notamos uma aproximação maior da comunicação e as 

famílias que compõem o movimento. Ainda que a comunicação seja também produzida por 

militantes, existem casos de membros da ocupação que se tornaram militantes e ingressaram 

no setor de comunicação, contribuindo com algumas iniciativas. No entanto, o 

distanciamento nesse caso fica expresso nas diferentes compreensões sobre a comunicação. 

Enquanto o jornal O Formigueiro é tido como um canal de comunicação oficial pelas 

famílias, o MTST considera que as assembleias são o principal instrumento de comunicação 

do grupo e investe, principalmente, nelas. Seus militantes insistem em manter o modelo, ao 

invés de observar o que melhor se adapta a cada grupo que forma as ocupações.  

Dessa maneira, observamos que a comunicação nos movimentos de ocupação serve à 

organização política e à estruturação dos movimentos. Ela cumpre o papel de projetar uma 

imagem pública às ocupações como movimentos formados por uma parcela marginalizada da 

população para reivindicar moradia. Também aponta o MTST e as Brigadas Populares como 

organizações políticas de esquerda que pautam a discussão sobre o direito à cidade e a forma 

desigual que os centros urbanos são estabelecidos no Brasil.  

Ao conversar com os moradores das ocupações fica explícito que a relação com a 

organização política é determinante para que tenham contato com os produtos de 

comunicação construídos por ela. Quanto mais próximo da organização política, mais os 

membros das ocupações conhecem os conteúdos de comunicação produzidos por elas.  

Portanto, a comunicação não é criada para servir às famílias que compõem os 

movimentos de ocupação e, sim, para estruturar o movimento. Ela não trata sobre seus 

anseios, suas pautas, suas visões de mundo. Não questiona o que é importante para as 

famílias e nem qual seria seu canal ou veículo de comunicação preferencial. Ela tem um 

objetivo definido pelas organizações políticas e não pelos membros das ocupações. 
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Nesse sentido, não foi uma preocupação desse trabalho procurar um termo que desse 

conta de representar a comunicação produzida nas ocupações urbanas como comunitária, 

popular ou alternativa. Entendemos ao longo dessa pesquisa que mais importante do que 

nomear esse tipo de comunicação, é compreender como ela funciona. Perceber todas as 

brechas expostas na sua produção e apontar, a partir de uma análise crítica e detalhada, seu 

método de desenvolvimento. 

 Vale lembrar também que a comunicação nas ocupações cumpre o papel de criar 

novos canais e divulgar conteúdos que não estão em pauta na grande mídia. Portanto, 

contribui para que assuntos que dizem respeito a questão da moradia no país tenham 

visibilidade através dos canais dos movimentos ou se tornem pauta em alguns veículos 

alternativos 

Para Peruzzo (2009), a comunicação dos movimentos sociais, uma vez apanhada em 

sentido geral, – ou seja, não restrita a movimentos populares específicos, mas englobando 

aquelas manifestações de organizações correlatas ou de outros atores coletivos atuantes no 

mesmo universo de preocupações e tendências políticas e ideológicas –, cumpre importante 

papel na sociedade, ao estabelecer conteúdos democráticos. 

Ainda que a compreensão da autora seja mais positiva do que consideramos a partir 

desta pesquisa, acreditamos que a comunicação nas ocupações tem sua importância marcada 

ao pautar a questão da moradia, o direito à cidade e a desigualdade social expressa na maneira 

como as cidades brasileiras são organizadas. 

Dessa maneira, a comunicação é uma forma publicizar as demandas, apoios ou versões 

dos fatos dos movimentos de ocupação. Os espaços comunicacionais são, portanto, 

estratégicos ao movimento, eles servem para legitimar o discurso das organizações políticas e 

demarcar as pautas dos movimentos de ocupação para que sejam reconhecidos a partir delas.  

Então, produzir comunicação é uma questão de sobrevivência para os movimentos de 

ocupação. A comunicação legitima o discurso produzido pelas organizações políticas e 

projeta as ocupações urbanas na esfera pública. Através da comunicação, as ocupações 

urbanas passam a existir oficialmente, ter objetivos e demandar suas questões. Também 

recebem ajuda, quando necessário ou tornam-se referência de resistência.  

Logo, a comunicação nas ocupações urbanas cumpre seu papel: delimitar as 

reivindicações do movimento e da organização política. Mas será que esse papel é suficiente 

para as famílias que compõem as ocupações?  
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Mais do que legitimar, a comunicação nas ocupações urbanas poderia ser desenvolvida 

para servir aos interesses das famílias que as compõem e, assim, encontrar maior 

envolvimento delas. A comunicação pode ultrapassar o papel de legitimar para também se 

tornar parte das ocupações. Mas, para isso, é preciso fazer o caminho inverso e buscar 

compreender as necessidades de cada grupo, em específico, ao invés de traçar modelos e 

tentar adaptá-los.   

Em última análise, vale ressaltar que os discursos a respeito das ocupações Contestado 

e 06 de abril de 2010 apresentam novas opções de narrativas, diferentes das veiculadas 

tradicionalmente na mídia, apontando, assim, formas de resistir ao atual panorama de 

desigualdades. Essas novas opções narrativas dizem respeito à diversidade de formas que a 

comunicação assume nos espaços periférico, garantindo a necessidade de estudá-las mais 

profundamente e tentar entender seus impactos e suas potencialidades 
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ANEXOS 

Entrevistas realizadas com membros da Ocupação Contestado e Ocupação 06 de abril 

de 2010, também com militantes das Brigadas Populares e do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto. 

 

Ana Lúcia dos Santos, 31 anos, caixa de supermercado e membro da Ocupação 

Contestado. Entrevista realizada em setembro de 2016 
 

Mariana: Como você veio parar na Ocupação? 

Ana Lúcia: Eu vim, porque, naquela época, o prefeito tinha liberado uma área pro pessoal. 

Um dia antes da eleição ele veio com um papel. Aí o pessoal ficou em cima, entrou no 

território mas foi despejado. Na época eu morava de aluguel, mas fomos pra lá e ficamos 

quase um mês antes de sermos despejados. Aí o pessoal das Brigadas deram uma força pra 

gente ficar lá no ginásio e depois viemos pra esse espaço aqui, desde 2012. 

 

M: Antes onde você morava? 

A: Eu morava com a minha mãe, depois fui morar de aluguel e depois fomos praquele espaço 

que o prefeito tinha prometido, pois era uma esperança de casa própria. 

 

M: Você nasceu aqui? 

A: Não, eu sou do Paraná, mas moro aqui há 20 anos. Francisco Beltrão. Minha família veio 

pra São José quando eu era pequenina. A gente morava no Morar Bem. Por aqui mesmo. 

Estou de férias agora mas trabalho. Eu sou digitadora. Trabalho no centro de Florianópolis. Ir 

pra lá todos os dias demora uns 40 minutos, mas é um percurso que estou acostumada. 

 

M: E você mora aqui com quem? 

A: Moro eu com meus três filhos. Sou separada. Já era separada quando ocupei o terreno, a 

gente voltou, mas separei de novo. 

 

M: O que te trouxe foi o desejo da casa própria então? 

A: Ah sim. Quando a gente fica no aluguel não dá. Eu tentei fazer o Minha Casa, Minha Vida, 

na Caixa, mas é muita burocracia. Não consegui. Eles falam que é para o pessoal de baixa 

renda, mas é difícil conseguir. 

 

M: Qual a sua relação com as BP? 

A: Na época que viemos pra cá eu participei bastante das reuniões. Mas agora está mais 

tranquilo. Quem mais participa agora é a Patrícia, mas a gente nem tá fazendo muita coisa. 

Antes tinham mais assembleias, mas o pessoal meio que se afastou agora. Está bem parado. 

Antes eram convocadas assembleias para passar algumas coisas. Quem sabe é os que sempre 

estão lá. Alguns coordenadores da época que continuam. 

 

M: Mas você sente falta de participar? 

A: Eu trabalho, mas quando eu chegava e estava acontecendo ainda, eu participava. Algumas 

coisas eram boas para saber o que estava acontecendo. Eu até tinha vontade de participar das 

negociações com a prefeitura, mas não tenho como, sabe? É que tem um pessoal que não 

trabalha, aí fica mais fácil. O horário é meio complicado, geralmente é a tarde. 

 

M: Como você avalia a ocupação depois de todos esses anos? 
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A: Acho que a maioria ainda está esperando, mas tem um pessoal que está bem descansado. 

Já acostumou. Mas aqui não dá de ficar pro resto da vida. Não tá bom aqui. Um em cima do 

outro é muito ruim. Tô aqui por que estou na esperança de sair. 

 

M: E os outros eventos que tem na ocupação? 

A: Tinha na época, mas agora acho que não tem mais. Se tem, a gente não está sendo 

chamado. Mas é aquela coisa também, como eu fico o dia inteiro fora de casa trabalhando, a 

gente não fica sabendo.  

 

M: Mas tinha que ter mais coisa? 

A: É bom pra dar uma movimentada. O pessoal era mais agitado. Acho que o pessoal das 

Brigadas meio que abandonaram, por que cada um tem sua vida, né? O pessoal também não 

colabora, acho que abandonaram. Tinha que ter alguém para coordenar algumas coisas.  

 

M: E como tá o convívio com os vizinhos? 

A: Eu fico mais na minha. É um tipo de lugar que não tem como tu exigir alguma coisa da 

outra. 

 

M: E aquele lance que teve com a polícia há pouco tempo? 

A: Acho que foi mais lá embaixo, mas de vez em quando eles estão aparecendo por aqui. 

Aqui não chegou muito. O complicado é lá. Tem uns que vendem drogas. Até tem alguns por 

aqui, mas ficam mais lá embaixo mesmo. 

 

M: Como você vê os produtos de comunicação? 

A: Eu acho que tá bom, pois não tem muito o que fazer. 

 

M: Se tivesse um pedido para as pessoas que moram aqui, você acha que eles participariam? 

A: Acho que sim. 

 

M: Qual a principal tensão da ocupação? 

A: Um pouco é o som. Ninguém respeita. É dia e noite. E coisa da sujeira né. Banheiro 

encostado na parede. Essas coisas de convivência. 

 

M: E você ainda tem esperança de sair a casa? 

A: Olha, esperança a gente tem né. Apesar de já se passarem 4 anos. Mesmo que eles se 

reelejam, vamos ter que esperar 4 anos ainda. Eu achei que seria rápido… 

 

M: E nessa época de eleição, tem vindo muitos políticos pedirem votos? 

A: Até que não. Veio um no final de semana, a prefeita, mas ela ficou mais lá por baixo. Veio 

uma vereadora também. 

 

M: Como você vê a saída da Dilma? 

A: Acho que esse negócio que aconteceu no governo complicou tudo. As verbas vem de lá e 

agora trancou tudo. Que esperassem até o final, já que foi a escolhida. Não entendo muito, 

mas é minha opinião.  

 

Camila Rodrigues, 32 anos, jornalista e ex-militante das Brigadas Populares. Entrevista 

realizada em janeiro de 2014.  
 

Mariana: Como surgiu a ideia do jornal? 
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Camila: A ideia do jornal foi coletiva. Eu até tinha sugerido anteriormente, mas não tínhamos 

contexto para produzi-lo. O jornal foi uma das estratégias de comunicação sugeridas em 

assembléia para marcar o primeiro ano de ocupação. O objetivo era mostrar para o resto da 

cidade que a ocupação está aqui e continua lutando. A repercussão foi curiosa. Dois dias 

depois que lançamos o periódico, a prefeitura nos chamou para uma reunião e nela houve uma 

revira-volta das negociações. Serviu como um instrumento de pressão também.  

Enfim, todo mundo gostou da ideia e, na mesma época, surgiu a necessidade de trocar o 

logotipo da ocupação. A comunidade promoveu um concurso para incentivar a construção da 

imagem (logo) da Ocupação Contestado pelas mãos dos próprios moradores. O símbolo que 

ganhou, foi estampado no jornal. Nós apenas digitalizamos o desenho e auxiliamos com nosso 

conhecimento gráfico, como mudar a fonte pra melhorar a leitura e tal. Mas sempre 

consultamos o autor antes de alterar algo. Depois disso, colocamos o novo desenho na nossa 

página do facebook e no site, que hoje está fora do ar. 

O nosso site teve problema de hospedagem que não conseguimos resolver e, além disso, 

tivemos dificuldades por conta da centralização da comunicação em poucas pessoas. Teve um 

momento em que eu reparei que se não fosse eu colocar algo no site, ninguém colocaria. Aí 

entra um problema, por que o site era, por suposto, pra ser coletivo. O site da Ocupação 

Amarildo conta com diversos colaboradores que colocam conteúdo no site. Mas aí também 

tem um porém, por que diversas pessoas de comunicação estão morando na Ocupação 

Amarildo. Então isso dá muita diferença. 

Voltando ao Jornal. Depois de concebida a logo, foi discutido o conteúdo que seria publicado. 

As famílias fizeram uma lista do que queriam que estivesse no jornal. Uma menina escreveu 

um hino da Ocupação Contestado, colocamos o grafite na capa.. o pessoal queria que contasse 

a história deles... o que mudou em um ano... surgiu a ideia de colocar as fotos dos bebês que 

nasceram na ocupação neste primeiro ano. Enfim, houve um chamado na assembléia para que 

as pessoas que gostariam de discutir a publicação comparecessem na reunião da coordenação, 

onde seria decidido o que efetivamente sairia nesta edição. 

 

M: Como você avalia a participação do pessoal? 

C: Foi legal. O jornal contou com um pequeno editorial para explicar qual o objetivo do 

periódico. Quem queríamos atingir? Esse editorial foi bem discutido. O texto que conta a 

história da ocupação era para uma moradora escrever, entretanto, talvez por uma insegurança 

dela em escrever, eu acabei fazendo a primeira versão do texto que depois foi editado por 

várias pessoas. Houve grande contribuição. Assim fechamos a capa. Com o grafite, a história 

da ocupação e o editorial. Na segunda página, teve um rodapé de classificados a pedido das 

famílias. Uma moradora ficou responsável por coletar informações das pessoas e eu apenas 

diagramei.  

Não faria sentido eu e mais alguém da rede de apoio escrever o jornal. Tentamos passar a 

mensagem de que para esse jornal ter sentido ao circular, os moradores teriam que escrever. O 

jornal tem que ser apropriado pelos moradores, nem que eu ou outra pessoa revise depois. 

Propus ser uma revisão didática, num clima bem tranqüilo, para incentivá-los a escrever. As 

pessoas precisam ter essa prática. Não que não exista quem não goste de escrever entre os 

moradores, mas é uma ou outra pessoa. A relação com a letra deles é muito diferente do que a 

nossa. 

O texto principal do jornal foi feito por outro método. Nós reunimos as pessoas e colocamos 

que para este texto, eles teriam que pensar onde estamos e para onde vamos. Deu certo. Cada 

um falava uma frase ou uma ideia aleatoriamente da situação deles e isso foi tomando forma. 

Eu fui anotando as frases soltas num notebook para que o texto ficasse da forma mais próxima 

da cara deles. O que fiz foi editar as idéias deles. E quando eles leram, gostaram muito. 
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E no verso tem o funk da ocupação. O funk foi escrito por uma moradora e gravado por um 

menino da ocupação. Me passaram a gravação e eu transcrevi a música para colocá-la no 

jornal. 

O chato foi que outros textos, como uma homenagem a uma companheira que faleceu, que 

eram pra ser feitos pelos moradores acabaram não sendo concluídos e eu acabei tento que 

escrevê-los. 

 

M: O que deveria mudar nessa estratégia para torná-los mais participativos? 

C: Eu estou indo menos vezes na ocupação. Então temos que mostrar pra eles que não adianta 

a rede de apoio fazer o jornal para eles. O trabalho teria que começar explicando o objetivo do 

jornal. Não adianta chegar lá e simplesmente perguntar se eles querem o jornal. Temos que 

mostrar o impacto da divulgação. A visibilidade que a ocupação pode ter. O jornal tem que 

fazer sentido pra eles. De certa forma, já tem sentido pra eles, por que quando o jornal foi 

publicado, todo mundo pegou e leu. A galera se viu no jornal. Não foi um panfleto que foi 

descartado. 

 

M: Como custearam a impressão? 

C: Foi a rede de apoio, a pedido nosso. Sindicatos em sua maioria. 

 

M: E agora vcs terão que fazer outro pedido de apoio para a tiragem? 

C: São dois problemas. Financiamento e distribuição. Essa política de financiamento é 

péssima. Não tem como ficar indo nos sindicatos todo mês. Tinha uma ideia de arrecadar na 

ocupação para as despesas do jornal, mas é difícil. 

 

M: O que vc acha que foi mais positivo do jornal? 

C: A organização. Achamos que temos que valorizar a questão da organização do povo, por 

que é uma tarefa muito difícil. O pessoal geralmente é disputado por duas frentes organizadas: 

o tráfico ou a igreja. Mantê-los organizados fora destes atores é uma tarefa árdua. Enfim, o 

jornal serve pra mostrar para os leitores que o pessoal se organiza. E isso pode servir como 

enfrentamento. A partir do jornal, tivemos uma reunião com a prefeita pela primeira vez e ela 

foi forçada a pensar uma política de habitação. Saiu uma matéria no jornal “ilha capital”, de 

extrema direita, de duas páginas, na capa, com o seguinte título: “Revolução Bolivariana na 

Ilha da Magia”. Um exagero. Mas isso mostra o reflexo do trabalho feito na Ocupação. 

Mostra que está incomodando o estado da ordem, minimamente, mas está. 

Em relação a distribuição, distribuímos no TICEN e em outros pontos. Eu distribuí em pdf 

para algumas pessoas... 

 

M: Quando o jornal surgiu, foi uma ideia embrionária da rede de apoio? 

C: Não sei se foi uma ideia antiga ou foi aquela coisa: vamos comemorar 1 ano e precisamos 

de ideias. Pode ter surgido da própria comunidade, mas nesse clima de ‘pitacos’. 

 

M: Quem participava mais das reuniões era da coordenação? 

C: É natural que não fosse todo mundo. No dia, tinha muita gente nova. Falando das 

negociações com a prefeita e tal. Mas foi mais o pessoal da coordenação mesmo. 

Imprimiram quase 4 mil panfletos, mas acho que a distribuição não alcançou todo mundo. 

 

M: O que você acha que caracteriza a Ocupação Contestado como um grupo? Qual a principal 

característica deles? 

C: A vontade de ter uma casa. Algumas pessoas sabem que a ocupação é temporária e seguem 

lutando por moradia. A partir do momento que essa perspectiva de ter uma casa some, a 
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pessoa sai. Se a pessoa não ver mais a ocupação como um meio de obter sua casa própria, a 

pessoa desiste. Mas há uma diferença aí entre a luta da própria casa e a luta por moradia. E, 

honestamente, a luta por moradia não é o principal objetivo da maioria.  

Tem uma questão subjetiva, que é que muitos contam com parentes que também não têm 

casa. Então, nesse sentido, tem um intermediário entre a luta por moradia e a luta pela casa. 

Quando uma moradora tem uma mãe, irmã, tia ou sobrinho que também não tem casa, ela se 

aproxima da luta por moradia, além da própria casa. 

Mas quem perde a perspectiva de sair do aluguel através do enfrentamento, desiste da luta. 

Por vários motivos. Ou seja, quem acha que sozinho está menos fodido do que junto com essa 

gente, acaba abandonando a ocupação. Pelas conversas, eu acho que a maioria acredita na luta 

e continua na ocupação. 

 

M: Quanto tempo demorou a produção? 

C: Umas duas semanas. Foi rápido porque já tínhamos fotos. Já tínhamos o símbolo pronto. 

Tinha a urgência do aniversário. 

Em termos de comunicação, não dá pra reclamar. O site ficou pronto rápido e ficou bom. As 

fotos forma sempre muito boas. Tinham sempre uns 5 fotógrafos bons. O texto que ficou pior. 

Melhorava quando eu ou o João tínhamos mais tempo. Mas isso foi por conta da centralização 

da tarefa. Não dá pra escrever, editar e diagramar ao mesmo tempo. Não pode depender de 1 

dia inteiro meu pra sair o jornal. Vale mais a pena fazer 1 dia inteiro de oficina. 

 

M: Vc acha que dá pra fazer a oficina? 

C: Eu acho que dá. Mas não sei como vai ser a aceitação. O que eu não sei como fazer,é 

convencer as pessoas de que isso é importante. 

 

Dagoberto Rita, 38 anos, músico e militante das Brigadas Populares. Entrevista 

realizada em setembro de 2016 
 

Mariana: No ano passado, quando estive aqui, conversei sobre as mudanças que aconteceram 

na ocupação nos últimos anos. Como avalia a ocupação em seu quarto ano? 

Dagoberto: Está mudando, muitas pessoas novas que entraram e não sabem direito o 

significado da luta. 

 

M: E qual é o verdadeiro objetivo da luta? 

D: O verdadeiro é conquistar o nosso projeto habitacional que fica na avenida das torres, 

conquistar uma moradia decente, esse é o verdadeiro objetivo da luta do Contestado. Também 

melhorar a cidade de São José, incluir as pessoas na cidade. 

 

M:Acredita que a maioria das pessoas estão acomodadas ou estão mobilizadas por esse 

objetivo? 

D: Grande parte está muito acomodada, sem dúvida nenhuma. 

 

M: Como está a relação entre os moradores e as Brigadas? 

D: Não tem nada a ver com as Brigadas, eles estão fazendo o trabalho deles, que é ajudar a 

ocupação, o povo é acomodado porque é acomodado mesmo. Brigadas faz o trabalho dela, 

não pode pegar ninguém no colo. O povo que é acomodado mesmo. 

 

M:Como ficou o caso da invasão policial? Se resolveu depois que se mobilizaram? 
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D:Melhorou muito, ainda vem fazer a ronda mas não tem aquelas investidas pesadas e 

violentas. Depois que fizemos a mobilização conversamos com o comandante da polícia e 

com políticos. Mas eles estão por aqui. 

 

Dagoberto Rita, 38 anos, músico e militante das Brigadas Populares. Entrevista 

realizada em janeiro de 2014. 
 

M: Quais foram as principais mudanças nesse 1 ano? 

D: Acho que pra 1 ano, teve bastante evolução. O povo está sendo mais objetivo na luta. 

Antes era aquela coisa de ‘ganhar casa, ganhar casa, ganhar casa’. Hoje acho que o pessoal já 

mudou um pouco essa visão de que não é só a casa e sabe que é preciso lutar por uma cidade 

melhor. 

 

M: Vc ta filiando nas brigadas? Pq vc entrou? 

D: Sim. Entrei mais por afinidade com a forma que eles interagiam com a comunidade. Fui 

indo nas reuniões e descobrindo o que eram as Brigadas. Eu só via eles em assembléia, nas 

reuniões, observando meio de longe pra descobrir qual era a deles. Se eles não queriam só 

usar a gente como um instrumento, por que às vezes acontece, né. Aí eu fui vendo que não, 

que eles tinham um objetivo maior.  

A gente ajudou lá na Amarildo, mas como estamos muito longe e não temos carro, é um 

pouco difícil estar mais presente. Mas estamos como rede de apoio de lá. Tem uma menina 

que fica lá, mas a gente ajuda como pode. 

 

M: Qual o interesse seu nas BP? 

D: Além de ajudar as outras pessoas, eu procuro aprender mais também. Sobre a nossa vida 

aqui, sobre nossos direitos. Acho que a grande maioria que aprendeu sobre seus direitos, foi 

através da ocupação. Sobre a moradia, saúde. E isso é bom porque podemos levar pra outras 

pessoas. Fui visitar minha mãe lá no morro da mariquinha, que fica no norte de Florianópolis 

e tive a oportunidade de conversar com ela sobre isso. Abre bem a mente da gente. E a gente 

vai passando pro próximo. Alguns tem interesse e alguns não sabem o que é, como a gente 

não sabia. Pra quem interesse, a gente vai explicando o que é a luta e as BP. 

 

M: E sobre o jornal? Você votou? O que achou do texto final? 

D: Sim, votei. Eu gostei do jornal todo. Me identifiquei. Achei o máximo, estou esperando o 

segundo. O mais positivo do jornal foi o texto que mostrou como tudo começou. Como foi 

criado a ocupação contestado. Achei que essa parte poderia ter sido maior, com mais material, 

com mais fotos, mas como foi o primeiro, achei bom. Nesse texto caiu por terra aquela coisa 

de que “eles vieram do nada e entraram aqui”, ali mostra o rolo com o prefeito e explica. 

 

M. Característica como um grupo 

D: Hmm.. essa pergunta aí, ó. Olha, a ocupação como um todo...  aqui tem muita gente 

pensando diferente ainda. Tem muitos que só tem o objetivo de ficar aqui até a casa chegar. 

Tem outros que já estão acomodados e querem até ficar aqui. Tem outros, como a gente, que 

pensa algo mais adiante. Então, é uma luta ainda. Pra fazer essa mudança da comunidade em 

geral é difícil. São muitas mentes. E pra avançar como uma comunidade coesa tem que 

trabalhar muito pra construir junto. Acho que ainda não tem isso aqui na ocupação. Dizer que 

há uma união por um objetivo só, acho que não existe ainda. Mas com trabalho, acho que vai.  

Quando a coisa aperta muito, tem união, posso dar um exemplo: teve uma vez que falaram 

que pessoas de outras comunidades iam ocupar um terreno lá embaixo. Então teve uma união 

muito forte. Teve uma assembléia cheia nesse dia. O pessoal se uniu, tanto é que gente ficou 
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de vigia aqui, lá em cima, lá embaixo... Funcionou, mas pouquíssimas vezes vi essa união, ela 

acontece mais quando o bicho pega. O povo ainda está heterogêneo, tem gente que já se 

acomodou, tem quem fique em cima do muro, outros não sabem pra onde vão. 

 

M: Quando fizeram o grafite vc estava? 

D: Estava, não foi no aniversário, foi só um dia do grafite. O pessoal foi e ficou palpitando 

pros guris “ei, faltou uma pipa! Falta uma pipa aí!”. Todo mundo foi dando pitaco enquanto 

eles foram fazendo. No dia teve um carreteiro, feito pelo Sindicato dos Bancários. 

 

M: Vcs participam das manifestações, geralmente? Hoje esta tendo uma panfletagem no 

TICEN, né? 

D: É, acho que é sobre a Ocupação Amarildo. Eu não fui, mas meu filho está lá. Quando a 

gente não pode, tenta falar pra alguém ir, mas estamos cientes do que está acontecendo. 

 

M: Vocês que produzem as faixas que vcs carregam? 

D: Sim! Quando a ocupação sai daqui, a gente leva banner, faixa e tudo mais. Agora já temos 

material todo pronto, mas elas foram feitas por nós sim. Agora a gente só leva. Quando vamos 

ajudar a Amarildo, nós não vamos com faixa, é só o panfleto mesmo. 

 

M: E o logo? 

D: Desse dia não participei. E não cheguei a ver ainda. Assim, eu não pude participar de 

algumas decisões. Hoje eu sei de tudo o que acontece. 

 

M:Você toca onde? 

D: Meu pai é músico há 35 anos, eu toco com ele lá em Florianópolis. O nome dele é Nenê 

Maravilha. Tocamos na noite.. em festas particulares.. eventos. O maracatu que vão tocar aqui 

eu não conheço. Nosso ritmo é samba, pagode, MPB. Nós já fizemos um samba aqui. Foi no 

dia do aniversário. 

 

Daniele Cristina Knhis, 30 anos, economista formada pela Universidade Federal de 

Santa Catarina e militante das Brigadas Populares. Entrevista realizada em setembro de 

2016 
 

Mariana: Qual o principal trabalho que você desenvolve na ocupação? 

Daniele: A principal atividade do Contestado é apagar incêndio. Quando entrei estávamos 

com o problema da polícia. Então, todo o nosso planejamento de discutir sobre o direito à 

moradia com eles e reforçar as negociações com a prefeitura caiu por terra porque nós 

tínhamos esse problema para depois voltar a tocar na questão da moradia. Passamos o ano de 

2016 resolvendo esse problema, que foi sanado em partes. Fizemos mobilização, conseguimos 

advogados de direitos humanos, conseguimos reuniões para pressionar. Eles ainda passam por 

lá mas nada como estava sendo antes. Isso nós conseguimos. Esse ano foi no sentido de 

retomar as negociações e dar um gás, principalmente porque foi um ano eleitoral. Então a 

gente conseguiu fazer seis ou sete mesas de negociação. Conseguimos aconselhar eles, muitas 

eles foram sozinhos, isso é muito importante para dar autonomia. Normalmente é o mesmo 

grupo que vai e está envolvido. Também fizemos uma manifestação que deu uma pressão na 

prefeitura que foi fechar a BR. Isso deu visibilidade. Tiveram um problema muito sério esses 

tempos, os funcionários da prefeitura ficavam trabalhando com outros assuntos no horário em 

que as reuniões estavam marcadas e o pessoal ficava ali assistindo eles a trabalhar. Isso foi 

uma das coisas que conseguimos bater bastante e mudar isso. 
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M: Você acha que essa manifestação influenciou positivamente como? 

D: Não tivemos mais reuniões, mas estávamos há meses sem conseguir marcar uma reunião e 

depois da manifestação conseguimos marcar. Então, a gente avaliou que foi pela 

manifestação. O jornal saiu em julho. Ele conta a história do contestado, dando nomes aos 

bois, principalmente por causa da família Berger, mostrar quem são, relembrar isso. 

Distribuímos na festa junina.  

 

M: Tem uma receptividade boa quando vocês entregam esses materiais para pessoas de fora 

ou não? 

D: Mais ou menos. Muita gente que entra no discurso do vagabundo vai trabalhar. Em geral o 

pessoal pega e coloca na mochila.  

 

M: Como você avalia a ocupação hoje, depois de quatro anos? 

D: Durante o ano tivemos dificuldade de mobilizar o pessoal por lá. Até porque fazem quatro 

anos e poxa, se você está há quatro anos morando e não vê retorno. É muito difícil manter o 

pessoal mobilizado quando tem todo mundo contra. Quando a gente fechou a BR deu um gás 

na ocupação, o pessoal passou a parar a gente mais para perguntar sobre cenário político e 

conjuntura, você vê que o pessoal começa a pensar de novo nisso. Com o lance das eleições 

teve uma situação bastante complicada que foi uma candidata a vereadora que foi na 

ocupação e começou a visitar as casas dizendo que não tinha mesa de negociação e que era 

uma mentira. Isso foi muito complicado. FIcaram achando que era tudo mentira. Tivemos que 

pedir para a prefeita ir até lá e falar que teve sim mesa de negociação. Foi uma fala que fomos 

acompanhar para não deixar ela transformar esse episódio em palanque político. FOi um dos 

dias que tinha muito morador na rua, pessoa foi ver e escutar. Pessoal se acalmou. Muitos 

questionaram em que pé está o processo.  

 

M: E em que pé está o processo no final das contas? 

D: Ele ficou um tempo parado no cartório porque não conseguiam encontrar um dos 

confrontantes do terreno, ele já foi encontrado, a prefeitura ficou um tempo enrolando porque 

tem muitos pormenores a resolver. O terreno ele foi doado para moradia, posto de saúde e 

creche. Então eles tiveram que dividir em metros quadrados a delimitação para cada um 

desses fins. Já entregaram isso para o cartório e os próximos passos é mandar isso para 

Brasília para ter o ok da Secretaria de Planejamento Urbano para voltar à prefeitura, que 

encaminha para Caixa para abrir licitação para construtora. A ideia inicial do projeto eram 

apartamentos de dois quartos e a gente sabe que quando chegar nessa fase vamos ter que 

brigar por apartamentos de três quartos porque são famílias grandes, com mais de dois filhos.  

 

M: Vocês tem o cadastro das famílias? 

D: Foi feito um cadastro lá atrás pela prefeitura, isso é um outro problema porque já mudou 

bastante e vamos ter que enfrentar. A princípio a moradia vai para as famílias que estão no 

cadastro e vamos ter brigar muito porque muitas famílias abandonaram, outras pessoas 

entraram. MAs estamos deixando para brigar por isso na hora certa porque a gente tem muito 

medo de começar a falar disso agora e a prefeitura dizer que se mudou as famílias não vai ter 

mais casas. Na hora da entrega das chaves vamos brigar por isso. São 120 famílias de cinco 

pessoas em média, está sendo muito volátil, tem muitos que cansam, acham que não vai dar 

em nada e procuram outro lugar para morar. A maioria vive de bico ou é terceirizado, as 

mulheres principalmente, os homens trabalham com marcenaria, pedreiro, encanador. A gente 

tinha pensado em fazer um censo mas não fizemos ainda.  

 

M: Como é seu trabalho na prática na frente de reforma urbana? 
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D: Geralmente tem reunião semanal, ditamos o ritmo de acordo com o que está acontecendo. 

Com a polícia estávamos indo todos os dias. Agora que está mais calmo vamos duas vezes no 

mês ou uma vez por semana alguém passa lá para ver como está. O contato com o pessoal de 

lá, a gente conversa praticamente toda semana para saber o que há de novo, por whatsapp ou 

telefone. Somos quatro que trabalhamos na ocupação e três de lá. 

 

M: Como foi na época que o Jonathan saiu? 

D: Tivemos muitos problemas de explicar para as pessoas que é diferente. Ele tinha uma 

rotina diferente. Ele estava todo dia lá, só não dormia. Estamos em um ritmo diferente. Nós 

não temos carro, levamos duas horas e meia para chegar lá. Trabalhamos, estamos aqui, não 

dá. Foi muito difícil explicar que a gente não é o Jonathan. Ele tinha outra renda, outro ritmo 

de vida, outra situação econômica que não é a nossa. Foi difícil mas a gente conseguiu. Com 

essa disponibilidade que ele tinha ele estava sempre lá e o pessoal se acostumou mesmo. 

Quando entramos lá o pessoal não dava muita bola, não respondia, eu tive um período assim 

de dificuldade. Eu tive que apagar muito incêndio para ganhar a confiança deles. Eles 

olhavam para minha cara e perguntavam: cadê o Jonathan? Depois de um tempo você 

consegue se integrar.  

 

M: Como vocês avaliam a relação entre militantes e o pessoal lá da ocupação? 

D: A gente avalia que ele tinha uma disponibilidade que a gente não tem. Tivemos que bater 

na tecla é que não temos a mesma capacidade, então temos que construir de forma diferente. 

É claro que esfria tudo porque você não está o tempo todo lai mobilizando, a gente conseguiu 

encontrar um equilíbrio. Teve uma época que a Patrícia ficou doente e eles tiveram que ir, 

eles tomara frente e foram. Ficaram muito orgulhosos: “Falamos tudo o que nos pediram para 

falar”. Muitas vezes não vão porque tem muito medo do que vai ser, porque não sabem o que 

vão falar. Então, a gente faz atividade de formação para que eles consigam responder e cobrar 

o que é preciso.  

 

M; Com relação à comunicação em específico, tem uma dificuldade de ter continuidade. 

Como avaliam isso? Está funcionando? 

D: A comunicação está bem difícil até porque estamos sem frente de comunicação, porque 

muitos militantes foram fazer outra coisa da vida, se mudaram, então está muito pontual. Isso 

é horrível porque a constância é muito importante. O que estamos tentando fazer é trazer os 

militantes da comunicação para atuar na frente de reforma urbana e atuar dentro do 

Contestado. Temos que ver como vai sair na prática. Ideia é que toquem alguma coisa de 

comunicação popular na ocupação, que seja contínuo. Não está atingindo o que queremos 

atingir desse jeito. A nossa ideia era fazer o pessoal do Contestado se inserir, entender o que é 

mídia, entender o que é manipulação, eles começarem a fazer o jornal deles. Comunicação do 

Contestado feita pelas pessoas do Contestado. Queremos dar ferramentas para eles 

conseguirem tocar essas pautas. Também com os adolescentes, ensinar a fazer vídeo, o que é 

importante de ser gravado. Fizemos atividade com crianças de cortar e colar. Ações bem 

isoladas está complicado porque com essa conjuntura temos ato todo dia. Coisas para fazer 

todo dia, às vezes ficamos até sem fôlego de ter constância no trabalho.  

A maioria da frente de comunicação está afastado, então não conseguimos sentar para retomar 

as conversas porque estamos nos atos sempre. Ai a gente vai lá e faz um jornal correndo para 

não cair a temática.  

 

M: Tiveram alguns produtos de comunicação esses tempos. Essa é uma produção para fora? 

D: O que eles conseguem abrir com aplicativo do facebook e whatsapp funciona por lá. Email 

não tem jeito. Facebook e Whatsapp funciona. Então algumas coisas que postamos eles veem. 
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Na festa junina eles fizeram as barraquinhas e conseguiram uma renda extra. A ideia era que 

tivesse mais gente do bairro porque nas últimas festas tinham mais vizinhos mas não foram 

muitos.  

 

M: E o barracão ainda está sendo utilizando? 

D: É muito recorrente cair alguma casa, barraco torto e que caiu com a chuva, acontece o 

tempo todo, Então direto alguém tem que se alojar lá porque está sem casa. A festa junina 

fizemos na rua porque tinha uma família morando no barracão porque estava refazendo sua 

casa.  

 

M: E o jornal como foi recebido? 

D: Foi bom, principalmente para o pessoal novo saber no que está se metendo. É muito 

diferente conversar com o pessoal das antigas e com os que entraram agora. Os moradores 

que estão há uns dois anos lá sabem que terão que lutar para tudo, para usar o posto de saúde, 

para creche, já entenderam isso. O pessoal mais novo acham que estão comprando uma casa 

num terreno e que depois vão para uma moradia melhor, eles não estão entendendo o quanto é 

difícil morar numa ocupação e sair dela. É outra vivência. Também uma forma de legitimar a 

estada é a compra. Não tem noção do que é morar numa ocupação. Está morando num espaço 

em que as pessoas não te reconhecem, em que a sociedade acha que você é vagabundo e não 

merece nada, prefeitura se puder ignorar a existência vai ignorar. Eles tem que ficar se 

afirmando o tempo todo de que estão vivos.  

 

M: Como você acha que o impeachment influência a ocupação? 

D: Nosso maior problema mesmo é Minha casa, minha vida porque a gente percebeu que foi 

cortada a renda mais baixa do programa, então a gente sabe que vai ter que brigar demais. 

Essa é a primeira coisa que percebemos. Quando sai o corte as pessoas vem desesperadas 

perguntando se vai conseguir moradia. Temos medo de uma repressão policial de novo. 

Também não sabemos como vai ser porque o terreno que estão agora é privado, temos medo 

do cenário político da prefeitura se alternar e dar tudo errado. Corte de direito básico na 

saúde, educação atinge diretamente eles também. Não estão sentindo ainda, só questionando 

sobre a casa. Tiveram alguns comemorando, outros com medo do Minha Casa, Minha Vida e 

alguns chamando de golpe também. Alguns pediram formação para conversar sobre essa 

conjuntura, mas ainda não conseguimos marcar.  

 

M: Qual a principal dificuldade de atuar com um movimento de ocupação? 

Daniele: É você conseguir ter uma atuação que não seja de apagar incêndio. Estamos sempre 

caindo nesse problema.Não tem como não fazer isso porque se não fizer as pessoas não vão te 

reconhecer, não vão confiar em você e não vão querer ficar em uma ocupação. É um trabalho 

que não é de militante mas é necessário. Estamos sempre nessa correria.  

 

M: E sobre a comunicação? Qual a maior dificuldade? 

D: Explicar o que é comunicação e como muda. As pessoas sabem da importÂncia do posto 

de saúde, por exemplo, mas não da comunicação. Quando vamos fazer uma oficina as pessoas 

não vão porque estão cansadas, querem ver tv, descansar. É difícil fazer com que se envolva. 

Eles têm uma vida muito mais difícil do que a nossa. Por isso também que um caminho é 

trabalhar com adolescente.  

 

Fabiana Batista Cerqueira Xavier, 25 anos, estudante de História na Universidade 

Federal Fluminense (UFF) e militante do MTST.  
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Mariana: Como se tornou militante do MTST? 

Fabiana: Eu vim para o Rio para estudar na UFF. Lá em São Paulo eu participava de algumas 

atividades como ativista, mas não era militante.  Em 2013 na universidade comecei a me 

organizar no movimento feminista. Em 2014 eu fiquei sabendo do MTST. Eu participava mas 

não me sentia orgânica. O MTST me deu vontade de participar. Em 2014, participei da 

ocupação Zumbi dos Palmares durante os 12 dias que ela durou. Lá começamos a fazer o 

jornal. Eu peguei o setor de comunicação interna, o Henrique me apresentou o jornal de 

ocupações anteriores. Eu corri atrás de tirar xerox e fazer mesmo. A ideia era sempre falar o 

que a gente tinha conversado na assembleia, em que era decidido as regras da ocupação. A 

ideia era que as pessoas pegassem os jornais, depois das assembleias, e fixassem quais eram 

as regras. É um informativo.  

Continuei no MTST, virei militante mesmo, participei das reuniões e formações e a gente 

começou a tentar pensar a imagem simbólica do jornal. Ficamos pensando em qual seria o 

nome e eu fiquei responsável por dar essa cara ao jornal. O Henrique sabe bastante coisa de 

comunicação, ele tinha uns contatos. Quando saiu o nome, nós procuramos ajuda para 

diagramar. A ideia era que não fosse só interno, mas  que também informasse coisas da 

cidade. Uma vez a gente foi fazer uma reunião na prefeitura e descobriu que os professores 

ocuparam a prefeitura e colocamos isso no jornal. 

 

M: O MTST é muito forte em São Paulo e lá você não tinha contato com eles? 

F: Eu sou do interior e me mudei para Santo André em 2006. O MTST era muito mais da 

periferia. Em 2009 eu ia nos atos e participava das atividades, eu passei a conhecer quando 

me mudei para o Rio. Eu tenho um amigo, o Dudu, ele sabia que o movimento estava vindo 

para o Rio. Teve lançamento da primeira revista Territórios Transversais na Aduff. Ai a gente 

foi, conhecer os meninos e trocaram contato. Ai a gente foi na reunião de aliados antes da 

ocupação em São Gonçalo, durou 12 dias. No segundo dia queimaram os barracos. Tentaram 

reintegração de posse e conseguimos prolongar. Saímos com o acordo com a prefeitura. O 

teto é 1 mil moradias. Estamos organizando a burocracia do terreno.  

 

M: Na ocupação 06 de abril também participou? 

F: Sim, fiquei lá como orgânica já. Eu dormia lá, ficava lá direto. Como fiquei responsável 

pela organização e muito de coisa, tudo passava por mim. Comprava alimentação, trabalho de 

base eu fazia, assembleia e reunião de coordenação eu organizava. Eu passei a consolidar 

minha participação no movimento. Eu sou militante do movimento hoje. Eu organizo minha 

vida de acordo com a militância. O perfil dos moradores eram das favelas ao redor, 

Cantagalo, Barreira, Badu e de pessoas que precisavam de moradia. A gente entende sem teto 

como pessoa que paga o aluguel com quase toda a sua renda ou uma pessoa que mora na casa 

que não é dela, também moradores de rua. Perfil é trabalho informal, camelô, pedreiro, 

doméstica, diarista.  

 

M: E como está a situação hoje? 

F: O terreno não será comprada, será desapropriado pela prefeitura. é bem certo, já existe uma 

documentação no diário oficial. Precisamos começar as obras, pressionar o governo federal 

para construir. Está bem difícil por causa do Temer. Depois do impeachment se perdeu a 

certeza. Estávamos na etapa de contratação das casas, mas agora desceu. Existe um armário 

de gavetas, a nossa era a primeira gaveta, agora desceu. Principalmente por causa do Temer 

que não quer mais fazer nada, assim ficamos lá embaixo. Não temos mais prioridade. Não 

sabemos em que etapa estamos. 

 

M: E como isso interfere na ocupação? 
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F: Reunião de coordenação, organiza a assembleia. As pessoas sabem que o  impeachment 

interfere diretamente na situação delas. Se não tem vitória, tem luta. Existe a esperança das 

pessoas porque não têm abandono. Assim que ela caiu a gente fez uma reunião e explicou, 

esse golpe não é da Dilma, esse golpe é contra nós, então temos que nos organizar. Deixamos 

bem claro o que aconteceu. Logo em seguida conseguimos um ônibus para ir a Brasília para o 

protesto, então elas sabem que não estão abandonadas. Uma coisa perceber que tem a 

probabilidade de não ter mais outra coisa é não ter mais luta. Diminui o número de pessoas, 

mas ainda existe uma esperança.  

 

M: Como estão as famílias em tempo de eleições municipais? 

F: A gente percebe diretamente que a eleição é um momento que pobre que não tem trabalho 

formal pode ganhar um dinheiro. Eles lidam da mesma forma que fosse a entrega de panfleto 

de restaurante. A gente tenta não interferir na nossa organização. Existem pessoas da 

coordenação que trabalham como cabo eleitoral, entregando santinho, em boca de urna. Isso 

não interfere internamente. A gente não vai falar que não pode trabalhar ai, quer que não 

misture as coisas. Algum político que tenta fazer isso, a gente fala que não vai exigir que vote 

em ninguém. Traziam as propostas e iam embora. Se der 10 reais a pessoa vota. É muito 

difícil. Haddad fez isso, disse que daria a posse para quem não tem, e não ganhou eleição. 

 

M: Falando da comunicação especificamente. Na Zumbi dos Palmares começaram a pensar a 

comunicação? 

F: Eu comecei a pensar no que poderia pensar como apoiadora. O Henrique pensou em como 

poderíamos contribuir o jornal foi uma delas. Para mim fazia mais sentido trabalhar no jornal, 

pensar a comunicação para mim fazia sentido, dei mais enfoque para isso. 

 

M: Pensaram no nome Formigueiro por quê? 

F: Tem a música nossa que tem dimensão nacional para o movimento.  A ideia do jornal não 

era só ficar no Rio, também existe em Recife, Porto Alegre e Fortaleza, a partir da experiência 

daqui. O nome fazia sentido por conta da música. Todo mundo conhece e ficou.  

 

M: O Formigueiro roda dentro das ocupações e a revista? 

F: 2014 teve uma, 2015 duas e em 2016 uma. A revista tem como objetivo trazer o olhar o 

MTST para a conjuntura. Em 2015 tem matérias falando sobre a ocupação zumbi dos 

palmares, também sobre o que acontecia no momento. Primavera feminista, demos enfoque, 

pensar o feminismo dentro do MTST, como dialogamos com essa pauta. São temas amplos, 

em que a gente fala nossa opinião sobre o tema, exemplo que tenha vivido e acontecido, 

voltado para a esquerda. Não só para a nossa base, mas também para a esquerda. Uma forma 

de se apresentar, como se relaciona com várias pautas. 

M: O Formigueiro você sempre fez? 

F: Tem a Fabíola, da coordenação, que se afastou por causa do trabalho, virou camareira de 

hotel. Ela escrevia alguma coisa. Ela não fazia o Formigueiro, ela escrevia os textos e me 

ajudava a fazer o roteiro. Alguns apoiadores que ajudaram, um menino que fez uns desenhos. 

Dentro da ocupação a gente faz a mão.  

 

M: Como é a participação do pessoal da base na comunicação? 

F: A gente produz coordenação, ou pessoas que se interessam pelo setor. Teve o encontro 

estadual que a gente fez, o Hebert que é um menino do Largo da Batalha se mostrou 

interessado em fazer comunicação e filmar. Temos que organizar todas as imagens. Ato em 

Brasília ele ficou responsável também pelas filmagens e fotografia. É sempre a gente 

insistindo para fazer isso. Tem a comunicação espontânea, as pessoas tiram fotos do ato ou 
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tem assembleia que alguém filma e manda para a gente. Em São Paulo existem setores mais 

consolidados, um setor mesmo. Aqui a gente está tentando consolidar.  

 

M: Como vocês lidam com rede social? 

F: A gente tem uma página nacional e tem do Rio. Eu, Vitor, Henrique e Fabíola estamos. A 

nacional tem 3 ou 4 pessoas de cada estado. Existe o setor de comunicação. Se ela participa 

ela não é mais base, ela veio da base e virou coordenação. Está responsabilizada por essa 

tarefa. Existe o que a pessoa se interessa. As vezes não sabe nada mas se interessa muito e 

quer fazer. Então fazemos formação, inserindo ela. A base é nossa principal figura de 

coordenação, não é só militante de fora.  

 

M: Tentar criar interesse em comunicação é muito dificil… 

F: Mas a juventude gosta muito. Acesso a celular facilita tudo. Não é preciso ter uma câmera.  

 

M: Como avalia a comunicação que vocês produzem? 

F: A gente não é especialista e não tem formação. Não tem ninguém que só faça 

comunicação, porque é muito difícil, existem outras demandas. A gente ainda deve muito para 

comunicação, não temos câmera, não temos formação consolidada ao setor de comunicação, 

todo mundo faz tudo. Não somos um movimento de comunicação, somos um movimento de 

ocupar terra. São Paulo ainda tem mais experiências, mas é muito complicado. Nos 

encontramos com o setor de lá para aprender. Existe o acúmulo das mensagens por celular, 

avançamos muito. 

 

M: é uma prioridade pra vocês? 

F: Estamos querendo nos tornar independentes de outros grupos de comunicação. Mas 

queremos sim. Temos essa vontade. 

 

M: Tem algum projeto que vocês tem em vista? 

F: O livro de memórias, a ideia é construir oficinas dentro das ocupações e condomínios para 

tornar a memória um objeto de luta também. Eu penso muito sobre isso. Relembrar é viver, a 

partir do viver recorda e quer continuar. Temos um livro mas não temos a oficina. Foi feito o 

livro mas ainda não tem uma intensa participação da base. Principalmente a partir de jornal, o 

objetivo que seja de fotos de álbum mesmo, para olhar e lembrar o processo em que estava. 

Mostramos no encontro estadual e as pessoas se reconhecem. Foi muito legal. Geralmente 

passamos o livro nesses encontros ou nos trabalhos de base. Quando abrimos o trabalho em 

algum lugar para apresentar o MTST. Só tem do Zumbi dos Palmares até agora. 

 

M: E o documentário? 

F: Tem vídeos online. A gente tem um documentário que não está online. Vídeo do dia, vídeo 

em manifestação, dia do zumbi dos palmares todo dia 20 de novembro.  

 

M: Qual o principal desafio do MTST em trabalhar com famílias da ocupação 06 de abril? 

É conseguir a casa. Tem feito de tudo. Formações com coordenação. Vamos fazer um bingo. 

A gente está correndo atrás. Fazendo de tudo para conseguir a conquista para as pessoas 

acreditarem mais e estarem mais empolgados. MAior desafio é o governo. Para gente é a pior 

coisa que aconteceu nos últimos tempos, não só porque a Dilma saiu, mas pelo Temer 

também. o objetivo dele é bem caro, é um objetivo empreendedor.  

 

M: Qual a maior dificuldade da comunicação? 
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Acho que a experiência no setor. A formação, material, pessoas, difícil trazer para o setor de 

comunicação. Demora o processo de consolidação.  

 

Fabíola de Souza, 29 anos, desempregada e militante do MTST. Entrevista realizada em 

dezembro de 2016.  
 

Mariana: Como entrou para a ocupação? 

Fabíola: Já fui casada, tenho um filho, já trabalhei com tudo. Já fui doméstica, caixa de 

mercado, atendente de motel, tudo. Chega uma época que a gente começa a se questionar 

porque vai chegando uma certa idade que eu queria ter uma casa, mas não tinha moradia. 

Moro como a minha mãe naquela situação, às vezes está bom, às vezes fica ruim. eu tinha 

acabado de deixar minha casa alugada porque não conseguia pagar o aluguel, por isso voltei a 

morar com a minha mãe. Lá chegou a notícia de um povo que tinha entrado num terreno. E 

que esse povo ia dar casa. A casa da minha mãe é no Sapê e o terreno é próximo. A noticia 

era: “Invadiram e vão dar casa”. Eu fui na curiosidade de saber o que era. Eu sou muito 

desconfiada. Então, comecei a acompanhar. Passei a ir todos os dias para as assembleias. 

Antes eu ia a noite, depois comecei a ir mais cedo e vi como as pessoas ficavam dentro da 

ocupação. Depois comecei a pesquisar sobre o movimento, porque ocupava.  

 

M: Pesquisou na internet? 

F: Sim. E encontrei quantas ocupações tinham feito, onde atuavam, ocupações que tinham 

ganho casas, comecei a pesquisar e me envolver. Depois de um tempo a ocupação me 

abraçou. Vi de tudo um pouco, procurei no google, então, vi vídeos, reportagens, prisão de 

militantes, li muito e depois comecei a assistir vídeos. Como funcionava a mecânica era uma 

dúvida. Como o vídeo não tirava todas as minhas dúvidas, eu comecei a me envolver mais 

com a ocupação e num dado momento virei coordenadora. Foi ai que virei militante.  

 

M: Você começou a se envolver né? 

F: Sim, ao invés de eu ir para assembleia de noite, eu saia de casa cedinho e voltava 1h da 

manhã, passava o dia inteiro lá fazendo de tudo. Podia ajudar quem tava precisando fazer um 

barraco, orientar as mães que tem criança pequena que fica correndo pelo terreno, verificar os 

núcleos. A ocupação é dividida em G e cada G tem um tanto de coordenador, depois o G vira 

núcleo, quando a ocupação acaba. Tinha gente de Itaipu, do Rio, São Francisco, tinha gente 

de vários lugares. Então, as pessoas escolheram o melhor lugar onde ficar.  

 

M: E como foi a ocupação?  

F: Na ocupação eu era muito individualista e lá aprendi a dividir. O que é meu é nosso. Se eu 

tenho um pouco mais o outro do lado pode ter menos. São coisas que a gente não aprende na 

nossa sociedade que diz o tempo todo para você não pensar no outro. A gente compra mais do 

que precisa, consome muito e não aprendemos que o que temos pode ser demais. Foi um 

aprendizado para mim, como pessoa, como mulher e para meu filho, que é filho único. Era 

muito mais individualista do que eu. Foi uma experiência muito feliz e importante.  No 

primeiro dia, ele ficou cheio de dedos, depois foi aprendendo a interagir, no final do dia, 

estava de barro da cabeça aos pés, amando a ocupação. No dia seguinte, pegou o saco de 

brinquedo e disse que levaria para a ocupação e dividiu os brinquedos, cada um pegou o que 

queria brincar. Eu tenho essa cena muito clara na minha cabeça. Na ocupação, uma garrafa de 

água passava na mão de todos, biscoito também. O que meu deixou mais comovida foi que 

nenhum brinquedo sumir. Uma ocupação muda os ideais e a forma de ver o mundo.  

 

M: Como começou a trabalhar na comunicação? 
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F: Eu gosto muito de internet e acho que a minha geração é muito ligada nessas coisas de rede 

social, com a notícia em tempo real. Quando entrei para a comunicação, a gente fazia vídeos, 

que a gente achava interessante colocar na rede. Senhorinhas que tinham um relacionamento 

abusivo, dentro da ocupação aprendeu que não precisava passar por aquela situação, dentro da 

ocupação. Então fomos produzindo vídeos, perguntando, anotando e colocando na rede para 

girar no facebook ou no youtube do movimento. Foi assim que entrei. 

 

M: E o Formigueiro? 

Um tempo, ajudei a fazer o Formigueiro. Ele é muito simples. Essas informações das 

negociações não podem ser técnicas em um ponto que não entendam, tem que ser na nossa 

linguagem. Foi pensado em passar informação na ocupação e também o que está acontecendo 

no país e que influencia o movimento. O Formigueiro é uma forma de conscientizar, informar 

e também de aprendizado para nós e para o povo. 

 

M:  E como está sendo esse lugar da espera, Fabíola? 

F: Quando você entra em uma ocupação, você acredita que a moradia vai sair rápido. Mas 

existe um processo burocrático que a gente não sabe e não conhece, como linguagem do 

movimento é um papo reto, é explicado que esta sendo negociado e estamos com entrave. 

Maior parte do entrave é a documentação. Documentação é um processo chato de travar tudo. 

Às vezes você caminha super legal, ai precisa de um documento que tem que pagar e a gente 

não tem condições, então temos que fazer luta para para que o governo pague, porque eles 

têm condição de fazer isso. O governo tem que trabalhar para o povo e não o contrário. A 

gente ocupa a prefeitura e tenta, da forma que a gente sabe, destravar. Sou da comunicação e 

também da articulação e negociação do movimento e vejo na mesa de negociação que a 

pessoa está mentindo na cara dura, como se você fosse a pessoa mais idiota do mundo. Ai 

você olha e fala assim: como uma pessoa dessa não consegue entender que ele trabalha para o 

povo, a função dele não é enriquecer, mas ajudar o povo a progredir.  

 

M: E as pessoas que não estão bem informadas tem a dúvida… 

F: Não temos omissão de informação no movimento, passamos todas as informações, mas as 

vezes as pessoas não querem saber, ficam na fofoca, param de acreditar no que falamos. Não 

confiam.   

 

Henrique Sater, 27 anos, médico e militante do MTST. Entrevista realizada em 

dezembro 2015.  
 

M:Como começou a trabalhar com comunicação no MTST? 

H:Entrei em 2010, conheci uma ocupação chamada Zumbi dos Palmares em Sumaré. Me 

aproximei a partir de um projeto de extensão da universidade. Desde que eu participei desse 

projeto, conheci a coordenação do MTST, uma das primeiras coisas que participei foi da 

construção do site. Entrei direto no setor de comunicação. Eu tinha conhecimento de 

informática, já tinha feito site, mexia muito com internet. Também organizei a página do 

facebook. Primeira experiência de ocupação do começo ao fim. 

Fizemos ocupação Dandara, em Hortolândia, queríamos testar o site e construir um jornal 

dentro da ocupação. Tipo um zine, com desenhos, poemas, informes. Começou um projeto de 

comunicação externa, articulação com release com imprensa. Já existia um setor de 

comunicação estadual de São Paulo, mas começamos a construir atividades de comunicação. 

Isso foi em 2011. A partir de 2012 os processos foram se consolidando. A comunicação 

interna tem a ver com as ocupações e a externa é mais do movimento. Nesse período criamos 

o facebook, o twiiter, foi criado canal de youtube, fazer acervo de fotografias. A ideia era 
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criar comissões de comunicação por ocupação para produzir um material próprio. Construir 

release para ato e informe para outros movimentos.  

Produzimos coordenação para trabalhar na ocupação para assumir as tarefas. MTST é um 

movimento popular e formação de coordenação, a maior parte vem da luta por moradia. Tem 

um ou outro que vem de fora. Núcleo duro é militância de base. Aqui no Rio é um pouco 

diferente, mas em Sâo Paulo é pessoal que vem da base. 

 

M:Qual a principal dificuldade? 

H:Esse processo de construir setor de comunicação é um baita desafio, dar conta. 

Comunicação não é necessariamente material. A assembleia nesse sentido é um dos 

instrumentos principais de comunicação da ocupação. Hoje as pessoas procuram 

comunicação. As pessoas chegavam não porque recebeu panfleto ou porque falou com a 

vizinha, mas porque pesquisou no youtube e no facebook. Essa coisa de estar na internet é 

muito importante para respaldar com as famílias. Elas acompanham.  

 

M:A comunicação é um instrumento de luta política? 

H:Acho que sim. Uma comunicação independente, numa sociedade em que a concentração de 

poder passar pelo controle da mídia, é muito significativo. Essa disputa de narrativa feita 

pelos movimentos é muito importante. Ter um setor de comunicação nosso é muito 

importante, mas também é um desafio, tem coisas que não damos conta, como por exemplo, 

vídeos. Dificilmente é o movimento que produz vídeos, normalmente são movimentos 

parceiros. Pensamos a construção desses instrumentos com linguagem própria. De 

Hortolândia para cá. A ocupação zumbi dos palmares em São Gonçalo foi muito interessante, 

50 km do centro do Rio. Pela capacidade de organização dos nossos parceiros, como por 

exemplo, Mídia Ninja. Eles ficaram lá com a gente produzindo vídeos que vão virar um 

documentário. A Fabiana entrou nessa ocupação, fizemos jornais, temos o acervo de memória 

da ocupação. No terceiro dia tinha umas 100 famílias. Colocaram fogo no barracos no terceiro 

dia, menos ódio mais moradia. Essa barbaridade foi suspensa, conseguimos sobreviver lá. 

1300 famílias. Conseguimos 1 mil moradias. Teve essa experiência de comunicação muito 

forte.  

M:Como foi o processo de organizar as famílias? 

H:A ideia da ocupação é identificar demanda, ou as famílias nos procuram ou a gente procura 

as famílias. Muitas sofriam muito com risco. Bairro muito pobre em São Gonçalo. Uma 

referência comunitária que conhecemos e nos apresentou umas pessoas, que ficamos em 

contato. É um processo muito lento, principalmente quando não tem uma ocupação prévia. 

Aqui em Niterói também tivemos dificuldade de organizar a ocupação por conta disso. O Rio 

de Janeiro não tem uma cultura de ocupação. É bem diferente. São se você fala que vai ter 

ocupação do MTST, as pessoas fazem fila. Em São Paulo temos uma base de mais 30 mil 

pessoas.Um número que dificilmente um sindicato coloca na rua. 

Pegamos materiais que produzimos em outros estados e mostramos. Primeiro contato. As 

pessoas tem memória. Melhor coisa que aconteceu foi o terreno.  

 

M:E as pessoas daqui já conheciam o MTST? 

H:De São Gonçalo não, Niterói sim. São Gonçalo é muito pobre.  

 

M:E a 06 de abril? 

H:Tínhamos o disparar das chuvas de 2010. A ocupação chama 06 de abril de 2010 por causa 

das chuvas. Pegamos algumas famílias que tiveram a casa que desabou por causa dessa 

situação e também outras entraram. Aluguel abusivo, coabitação. Ocupamos um local da 

prefeitura. Niterói é uma cidade menor, forças políticas mais claras. Também foi difícil 
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crescer a ocupação. Ficamos um mês lá e parte da moradia conseguimos. É bem diferente. 

Também foi difícil crescer a ocupação, acabou entrando 500 famílias mais ou menos no 

terreno. Saímos e ficamos com 550 moradias num terreno que a prefeitura vai desapropriar 

uma parte doar outra. A prefeitura se comprometeu com isso. É muito interessante.  

 

M:O MTST tem respostas mais rápidas…. 

H:O movimento não tinha tido uma vitória até 2004. Passamos sete anos sem vitória 

nenhuma, primeiro apartamento é Osasco, depois Campinas e Tabuão da Serra. Caminho das 

pedras menos tortuoso em alguns aspectos. Acaba tendo uma legitimidade institucional e uma 

força social que obriga respostas mais rápidas. Não necessariamente vitória é sair do terreno e 

construir. Talvez a principal motivo de não querer ficar não seja o movimento, mais porque a 

prefeitura não quer, ganha-se muito dinheiro com minha casa minha vida, construtoras e 

prefeitura. Essas famílias ficam numa tensão muito grande de visibilidade. A gente tem muita 

preocupação com ocupação que fica anos e anos.Cozinhando, cozinhando. A gente sempre 

procura saída formal conquista definitiva de moradia. A gente pede minha casa minha vida. 

Entidades é a melhor possibilidade hoje. Condomínio João Cândido vai ter área comercial, 

área de assembleia, elevador, área de lazer, não é caixinha de fósforo, não é o pior 

acabamento. Conseguimos gerir a obra, as famílias acompanham o processo. Isso que vai 

acontecer aqui em Niterói e São Gonçalo.  

 

M:E como manter uma ocupação depois de sair do terreno ocupado? 

H:A gente tem uma estratégia de nucleação. A gente pega os locais de moradia e divide para 

que as reuniões sejam feitas próximas de casa. Niterói, por exemplo tem três núcleos. Largo 

da Batalha, São Francisco e Sapê. Fazemos reunião mensal, o critério é presença e cobrança 

da lista. A partir dai é que tem estratégias de mobilização. Utilizamos também estratégias de 

divulgação. O zine de Hortolândia que continua em jornalzinho em São Gonçalo. Em Niterói 

virou o Formigueiro.  

 

M:Quem constrói o formigueiro? 

O setor de comunicação, comissões de comunicação e o setor estadual, que sou eu e a Fabi.  

 

M:No caso, essas comissões, é o pessoal mesmo? 

H:Sim. Eles produzem, avaliam, criticam, de alguma forma participam. É muito difícil. A 

base mesmo gosta muito, guardam os jornais. É um informe bem claro. Se estamos evoluindo 

ou não. A gente consegue imprimir com sindicatos e vereadores parceiros. É a principal 

ferramenta de comunicação interna do movimento e a mensagem de texto também, relembrar 

os atos e assembleias. É um facilitador o celular. Versão São Gonçalo e versão Niterói.  

 

M:E as redes sociais? 

Facebook a gente usa mais. Twiiter reposta tudo do facebook. Tem a nossa página MTST Rio 

de Janeiro. Eu e Fabi abastecemos.É muito volátil, tem gente que entra e sai. Temos política 

de segurança, facebook menor é mais tranquilo. Tem várias limitações rede social.  É legal 

amadurecer o tipo de postagem que vamos ter, então não é qualquer um que faz postagem. 

Tem que se apropriar das linhas do movimento. Rezar cartilha do MTST não é de uma hora 

para a outra. A pessoa tem que se formar. Tem que ser bem organizado. Nada que a gente faz 

é solto. Pensamos, organizando, ficamos em cima, cobramos. Não adianta querer fazer parte e 

não construir de fato. Demora muito tempo para a pessoa se sentir capaz de publicar. Demora 

muito. A vida das pessoas não é só isso. As pessoas trabalham.  

Nem a gente tem que falar por eles, nem eles tem que falar de maneira solta. Não tem 

nenhuma figura do movimento que atua de forma externa. A luta é uma só, nós fazemos 
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juntos, acampamos no terreno. O processo da comunicação tem que ser apropriado e não 

passado. Não transpor a forma como a gente escreve.  

No jornal tentamos ter as pautas que as pessoas nos mandam e pedem.  

 

Jovita Machado, 54 anos, diarista e membro da Ocupação 06 de abril de 2010. 

Entrevista realizada em dezembro de 2016.   
 

Mariana:Me conta sobre sua trajetória até chegar na ocupação. 

Jovita: Eu vim através da minha cunhada, que era casada com meu irmão e separou, mas 

mantivemos a amizade. Ela me convidou para eu ver como era. Comecei vir, frequentar e 

passei a gostar. Hoje me sinto parte da ocupação. Sou do MTST. Sou da coordenação. Acho 

muito legal o trabalho que eles fazem. Ajuda muita pessoa que precisa sair do aluguel, 

morando em favela, lugar perigoso. A correria deles para poder juntar para ajudar os pobres. 

Uns pagam, outros não pagam. Uns tem aluguel digno, outros não podem pagar R$ 300 de 

aluguel. O serviço é muito bom. Eles fazem uns projetos muito bacanas. Agora estão 

querendo ampliar para arrumar emprego para as pessoas, ajudar mais as crianças, dando dor 

de cabeça às mães. Quem está junto e começa a ver como eles trabalham, parcebe que é um 

serviço muito bom.  

 

M: A senhora mora onde? 

J: Moro no Atalaia. Morava no Itititioca, depois vim morar no Atalaia. Sempre morei de 

aluguel. E vim uma possibilidade de sair do aluguel.  

 

M: E como era durante a ocupação? 

J: Eu não dormia, eu ia embora porque eu tinha meu esposo, então não podia. Ele ia um 

pouco, ficava, depois voltava para casa. Assim a vida ia se levando. Achava muito legal. Foi 

um aprendizado. A nossa vida é um aprendizado. Hoje você está em casa, amanhã pode estar 

se ocupando com uma coisa diferente. Vai aprendendo cada dia mais. É como entrar na 

faculdade, aprender cada dia um pouco e depois chegar no seu objetivo. É isso que eu acho 

desse pessoal fazendo um serviço bacana. Não estou puxando o saco porque sou muito franca. 

eu admiro muito. São pessoas maravilhosa, fazem de tudo para nos ajudar, só que tem pessoa 

carente que é muito ingrato, não reconhece esse tipo de esforço e trabalho das pessoas.  

 

M: E como começou a fazer parte da coordenação? 

J: Tinha uma reunião. Eles perguntaram quem queria participar. Eu me interessei, sou muito 

curiosa. Ai entrei.  

 

M: Qual trabalho que você faz de coordenação? 

J: Quando tem viagem eu tomo conta das coroinha, as senhoras idosas. Tem que ficar junto, 

se passar mal tem que dar remédio, água, perguntar como está. É legal, um serviço muito 

bacana que a gente faz quando sai ai para fora. Fora isso, frequento a reunião todo sábado. Ai 

quando vai lá, faço minha parte. Ai a vida vai seguindo. Decidimos o que fazer, como vamos 

negociar. Só que o pobre não raciocina. Tem muitos que acreditam, outros não, muitos ficam 

na dúvida. Se vai sair ou não. Dependendo deles sai. Só não sai se não tiver verba. 

 

M: A troca de governo atrapalha? 

J: Atrapalha muito porque o Temer atrapalhou muito a vida do pobre. O negócio do bolsa 

família, salário, passagem, desemprego que a gente está passando. Tem muita gente 

precisando de emprego. Isso tudo produz muita coisa ruim para os carentes, que somos nós, 

para eles não muda nada. Estão viajando de jatinho, comendo do bom e do melhor e a gente 
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aqui tem que correr atrás para manter nossa. Tem que ter força para seguir em frente. Estamos 

lutando por uma moradia digna e melhor.  

 

Luccas Coelho, 26 anos, formado em design gráfico pela Universidade Estadual de Santa 

Catarina (Udesc) e militante das Brigadas Populares. Entrevista realizada em setembro 

de 2016 
 

Mariana: Como ficou a relação das Brigadas e a ocupação depois da invasão policial? 

Luccas: A questão da polícia foi resolvida com pressão. Fizemos um jornal para tratar em 

específico sobre esse assunto. Depois a polícia atacou alguns dias com a entrega do jornal, 

diminuiu um pouco. As pessoas estava muito indignadas. Eles não pararam de ir, mas 

pararam de fazer esse tipo de agressão absurdo. Não é mais tão violenta. Nessa época, 

fizemos o jornal e um vídeo com depoimentos anônimos, viralizou um pouco, deu uma 

resposta boa, conseguimos parar a violência naquele nível em que estava. Com esse vídeo, os 

moradores estavam mais ativos, participando, até por causa da indignação, chamavam a gente, 

queriam filmar. A questão da polícia ficou resolvida. 

 

M: Tinha uma divisão de lugar em que aconteciam essas violências? 

L:  Em geral é mais suspeita a quadra de baixo e o tráfico meio que força um pouco para estar 

de alguma forma ali. Não é dentro, é fora da ocupação, é embaixo e ai acaba ligando com uma 

comunidade que tem ali do lado.  

 

M: Você acha que melhorou a relação da ocupação com as Brigadas após esse período? 

L: Melhorou muito. Até porque conseguimos avançar na mesa de negociação, embora sejam 

pequenos passos. Quando chegou o inverno as coisas voltaram a ser mais amenas de novo 

porque ficava muito frio, casas com geada, casas estragaram, o barracão também. Então, em 

um momento eles perceberam que a gente não estava mais lá. Ficou um período grande sem 

nada, uns três meses. Foi retomado com a festa junina, antes estavam acontecendo as reuniões 

das mesas de negociação e os moradores estavam sendo bem proativos nesse processo, iam na 

mesa, cobravam. Umas 16 pessoas mais ou menos.  

 

M: São sempre os mesmos que estão presentes? 

L: Muda muito pouco. Quando o caso é pesado como foi a violência policial vão mais. Na 

mesa de negociação vão os que estão mais ativos, Patrícia, Dagoberto, Marivone. Antes da 

festa junina, a mesa de negociação estava meio parada e foi a votação do impeachment na 

câmara, então, tiveram vários movimentos sociais se organizando. Então a gente fez uma 

manifestação que foi essa de fechar a BR101. Foi um Fora Temer ligada à questão deles.  

 

M: Você ficou tomando conta das redes sociais? 

L: Sim. Escrevemos alguns textos, quando era sobre São José, fazíamos um panfleto e 

colocamos na página. A ideia era construir alguma coisa de comunicação dentro da ocupação, 

mas essa ideia não deu muito certo. Fizemos algumas atividades de cinema, debate, mas 

tivemos esse problema de organização dentro da ocupação. As assembleias passaram a ser 

debates de condomínio, como “meu vizinho faz alguma coisa que não gosto”. Estávamos 

tentando resolver isso, reconstruindo a ocupação, então a gente decidiu colocar mais peso na 

organização da ocupação porque sem isso não conseguiríamos construir a comunicação. 

Frente de comunicação meio que se desfez. Tiramos dessas pessoas que auxiliariam na 

comunicação para auxiliar nas questões da comunicação em geral. A ideia era inserir eles em 

algum tipo de processo que tivesse a ver com formas de se comunicar. O que pensávamos na 
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época era uma rádio, feita com caixa de som, com frequência baixa. A gente não conseguia 

escrever textos e tal. Estávamos pensando em coisas que conseguiríamos gerir de forma mais 

distanciada. A gente tentou fazer outras atividades mas não renderam muito.  

 

M: Entre essas tentativas tiveram as sessões de cinema? 

L: Sim, uma delas foi promovida pelo IELA, também do documentário. Pensamos em outra 

mas acabamos não fazendo… 

 

M: E o encontro com a juventude do MST? 

L: Foi nesse período que o MST estava fazendo uma jornada e veio para Florianópolis. Foi 

próximo ao ato da BR. A ideia era meio que de comunhão, de diálogo, falar sobre as lutas, o 

MST estava bem ativo nesse período, fizeram dois atos em frente à RBS. Vieram esses jovens 

para conhecer a ocupação e dialogar. A ideia era que se tivesse uma atividade maior, com um 

debate. Aconteceu,, pessoal foi lá trocou umas ideias, mas não veio o peso que o MST pensou 

que ia vir, eles pensavam em 3 ônibus, mas só veio um. Eles nos procuraram para o encontro.  

 

M: Quanto um jornal é feito, você faz tudo? 

L: A gente compartilha as tarefas. Eu fico mais com a diagramação porque já tenho padrão. 

Temos outros designers na ocupação. O texto, às vezes é do Ceará e da Dani, geralmente e eu 

reviso. Para a página da ocupação, a gente pega os textos que escrevemos e editamos para o 

formato.  

 

M: A comunicação das Brigadas e da ocupação se confundem? 

L: Sim e acho que é mais uma comunicação para quem é de fora. Os moradores mais ativos 

estão em contato com a página. Dá para ver pelos likes, são os mais ativos que têm relação 

direta com o que é compartilhado. O objetivo é marcar o posicionamento político das 

Brigadas.  

 

M: Qual é a maior dificuldade das Brigadas em trabalhar com comunicação na ocupação na 

sua opinião? 

L: Muitas dificuldades. Na época em que pensamos em abortar o projeto que tínhamos estudo, 

pensado, construído uma teoria para colocar em prática, a gente abortou porque estava 

faltando organização na ocupação. Não organização das Brigadas, mas organização da 

ocupação mesmo, organização das quadras, assembleias constantes e com periodicidade. 

Todo mundo que estava envolvido teve um ano difícil, saiu do emprego e tal. A gente sentia 

muito. Tentávamos marcar uma atividade e aparecia alguma coisa de última hora. Então 

ficamos durante um bom tempo nisso. Outras atividades além do cinema. Até que a gente 

ficou pensando que não dava, temos que participar das reuniões da ocupação mesmo, não vai 

dar para fazer por fora. Ia ser impossível.  

 

M: É mais um problema de falta de braço para manter o projeto? 

L: Acho que não. Exige uma organização interna mas algumas da conjuntura foram impondo 

essa desarticulação. Conjuntura muito pesada, tinha militante que tinha que estar em 3 ou 4 

espaços ao mesmo tempo. Toda  organização hoje está passando por isso. Estamos tendo 

ataque de todos os lados e a gente tem que se defender: 

 

M: Como você acha que a crise política está interferindo na ocupação? 

L: Tivemos um problemas que conseguindo resolver, se a gente era Dilma ou não. 

Conseguimos resolver com textos, dialogando durante os eventos que fizemos por lá. Durante 

o período mais pesado, que a globo investiu em atacar a esquerda em geral, tivemos 



168 
 

 

 

problemas ali dentro. Algumas questões relacionadas a isso. Fizemos conversas e assembleias 

para resolver essas questões aos poucos. Não tivemos medo de perder a ocupação com a crise 

política, existem divergências mas esse medo nunca existiu. Também no período eleitoral 

aconteceram algumas pequenas confusões e a gente tentou conversar para deixar claro que 

bancadas eram contra ocupação. Isso é impossível não acontecer. O negócio é fazer o debate 

de como tem dinheiro para comprar votos e que não precisam votar para quem trabalham. 

Atividade coletiva momento de desemprego grande. Existe dificuldade grande das mulheres 

dali entrarem no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo são as que mais trabalham para a 

ocupação funcionar. Elas tomam frente.  

 

Maísa Gonçalves Cardoso, estudante de doutorado em Serviço Social na Universidade 

Federal de Santa Catarina e militante das Brigadas Populares. Entrevista realizada em 

novembro de 2015 
 

Mariana: Fale um pouco da sua atuação na ocupação. 

MA: Quando cheguei em Florianópolis, já fazia parte das Brigadas Populares, e me juntei a 

frente de mulheres. Então vimos que podíamos desenvolver um trabalho na ocupação 

justamente pelo protagonismo feminino que o espaço apresenta. Apesar de não estarem tão 

presentes em espaços de formação, queríamos fazer esse trabalho. Por questões óbvias de 

limitação, como trabalho doméstico, elas não conseguem dar continuidade às atividades, 

então pensamos em formas de realizar um trabalho lá. Pensamos em trabalhos que fossem 

gerador de renda, porque isso seria uma alavanca para um trabalho de formação política só 

que foi interrompido por causa da greve. Fiquei um mês afastada e já tinha mudado a 

conjuntura por lá. A truculência policial tinha atingido lá. Dada essa urgência a organização 

se articulou para pensar essa demanda. Nós tínhamos ideais e estavámos tendo problemas 

porque as pessoas não tinham como pensar um sábado ou domingo porque tinha invasão 

policial. Pensar conjuntura e a organicidade dos brigadistas que moram na ocupação é algo 

fora do comum. Eles já tinham consciência de classe, já eram militantes formados. Pensamos 

em expandir para mais moradores. Essa pauta focalizada que é a moradia, tem que assumir 

que é deles e também nossa. Isso não deu certo por conta dos laços fragilizados. A relação 

complicada entre as Brigadas e os moradores. Com processo de invasão policial encontra 

mais dificuldade ainda. 

 

M: Muitas das pessoas não estão mais na ocupação. O que você atribui essa mudança? 

MA:  Diz muito do que é a realidade numa ocupação urbana, principalmente quando você tem 

um refluxo muito grande dessas lutas em pauta nacional. O Contestado é refratário dessa 

dinâmica, o tempo todo entram e saem. Os que estabelecem um nível de organicidade grande 

permanecem mas a maioria não. É uma dinâmica muito própria das ocupações. O trabalho de 

base tem que ser contínuo e deu uma pausa até por conta de alguns elementos bem 

particulares daqui. Alguns quadros saíram outros entraram. Temos dificuldade de dar 

continuidade a esse trabalho. Para fazer trabalho de base as pessoas tem que confiar em você e 

ter um vínculo um pouco maior. Algo que é construído. É normal. Essa conjuntura das 

Brigadas acabou sendo um dos elementos que não conseguimos acompanhar tão bem e dar 

continuidade e que teve esse outro elemento externo, da repressão policial que dificultou 

ainda mais.  

 

M: estão em um momento de retomada dos trabalhos? 

MA:Um momento em que toda a organização está sendo muito solidária. A frente de 

comunicação está com várias ideias. Por conta desse problema as pessoas ficam ressabiadas.  
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M: Qual a principal tática de resistência das Brigadas? 

MA: Não conseguimos sistematizar táticas para essa situação da polícia. Não temos uma linha 

de ação à essa situação. A comunicação tem sido uma das principais táticas. Acionar rede de 

apoio por vídeos, falas de moradores. A comunicação sensibiliza. Tem sido uma ferramenta, 

uma das principais.  

 

M: Ela tem que ser melhor estruturada? 

MA: Sim. A ideia é que a comunicação surgisse de modo coletivo com o pessoal. O grande 

problema é que a ideia e a vontade surge num momento em que está muito fragilizado. Então 

abraçar qualquer ação que não seja essa que toca a principal necessidade deles que agora é 

essa de proteção física. No momento que isso tomava um gás e deslanchava tem um entrave 

material que complica bastante. Pelo que já conversamos era uma ideia que fosse a partir da 

necessidade deles. Não é algo tão comum como para a gente.  

 

M: Qual a relação da ocupação com o tráfico? 

MA: Quando uma ocupação surge dificilmente o tráfico não está presente. Nós das Brigadas 

entendemos o tráfico como uma atividade econômica, assim como todos tem as suas 

atividades, é uma atividade ilícita. Por ser uma ocupação pequena aqui, as pessoas envolvidas 

na atividade econômica são pessoas que sempre estiveram à margem e portanto estão ali 

reivindicando uma moradia. Às vezes causa alguns problemas, mas nem sempre. As pessoas 

confiam no tráfico muito mais do que na proteção institucionalizada que seria a polícia. Então 

essa relação no Contestado é um problema mas nem sempre. É um convívio fácil.  

 

Marcos Silva Teixeira, 40 anos, vendedor e membro da Ocupação 06 de abril de 2010. 

Entrevista realizada em dezembro de 2016.  
 

Mariana: Como foi parar na ocupação? 

Marcos: Eu fiquei sabendo porque fiquei sem casa praticamente. O pessoal se reuniu ali, 

como está se reunindo aqui hoje e fiquei sabendo. Mas até hoje estou sem casa. Muitos anos 

nessa guerra. Perdi a casa na época das chuvas, depois morei com meus parentes no Fonseca. 

Minha esperança é isso ai, se não tem que juntar do meu trabalho para comprar um terreno e 

voltar a fazer casa. Esperança e expectativa de sair alguma coisa. Minha casa era própria e 

fiquei sem nada. 

 

M: E a prefeitura não pagou aluguel social? 

MS: A prefeitura não fez nada. Algumas pessoas ganharam casa, aluguel outras não. Eu não 

ganhei nada. Foi um para cada canto, São GOnçalo, Caramujo. Uns dos que estão aqui já 

desistiram, acham que não vai sair nada. Eu to vindo até hoje.  

 

Mariana: E como você fazia durante a ocupação? 

Marcos: Eu dormia lá todos os dias. Sou separado, então não tinha com quem revezar. O cara 

perdeu casa, perde mulher, perde tudo. Vai cada um para o seu lado. Eu ia todo dia lá, dormi 

lá mesmo. Vou para São Paulo, quando tem que ir, vou pro Rio. Faço manifestação.  

 

M: Normalmente participa mais das reuniões? 

MS: Sim, to sempre aqui, nunca falto. 

 

M: Você fez parte de alguma outra atividade durante a ocupação? 

MS: As manifestações, estou sempre nelas. Aqui é simples, só para informar, mas o pessoal 

ainda falta. Aqui que é pertinho o pessoal falta. Incrível. Antes tinha muita gente, essa praça 
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ficava cheia, agora não vem mais ninguém. Desistiu muita gente. Quando começar a sair as 

casas mesmo, esse pessoal volta, mas ai não sei como vai ser. Tem que ficar até o final. Eu 

entrei pela fila de espera, fiquei seis meses na lista de espera. Agora sou parte da lista oficial. 

Sempre vindo porque eles cortavam quem tinha falta.  

 

M: Normalmente você se informa por onde? 

MS: Pelo jornal. É muito bom ter o papel impresso. Muitas vezes você quer tirar uma dúvida 

ou ter certeza, você pega o papel. Eles também mandam mensagem. Mas hoje não mandaram. 

Eu vim no susto, para ver se tem mesmo. Não tenho facebook, nada disso. Quando não tem 

mensagem fico na dúvida.  

 

M: E como é ficar esperando? 

MS: É esperança. Isso ai não tem explicação, é acreditar. É difícil mas quando vejo que já 

saiu para tanta gente. Pode demorar dois ou três anos, às vezes me sinto empacado. Mas estou 

jogando as fichas aqui. É melhor do que sair e comprar algo com dinheiro que não tenho. O 

novo governo atrapalhou, com a Dilma seria mais rápido. Agora tem que ficar insistindo. 

Com a Dilma era mais fácil, ela tinha mais apoio. Esse pessoal do Temer não quer saber de 

nada, só do dinheiro deles. Isso é o que o pessoal comenta. Eu acredito.  

 

Paloma Da Cunha Ribeiro, 22 anos, dona de casa e membro da Ocupação Contestado. 

Entrevista realizada em setembro de 2016 
 

Mariana: Como você veio para a Ocupação? 

Paloma: Eu morava de aluguel, aí eu engravidei, ficou difícil, e vim morar com a minha sogra 

aqui na ocupação. Ela está desde o começo. Mas eu moro aqui no bairro já faz bastante 

tempo. Nasci aqui e morava no Zanellatto, naquelas casinhas ali, com minha mãe. Ela ganhou 

e mora ali ainda. E eu morava com ela, acabei casando, fomos morar de aluguel e agora 

estamos aqui. 

 

M: E você está trabalhando com o que? 

P: Agora estou no seguro-desemprego. Tava trabalhando quando engravidei, mas agora só 

meu marido que está trabalhando. Ele é auxiliar de produção de uma empresa de móveis. É 

em Antônio Carlos, Biguaçu. 

 

M: E vocês estão nessa casa desde quando? 

P: Faz menos de um mês que a gente está aqui. Foi tirada as madeiras que estão aqui e a gente 

teve que construir 

 

M: E qual sua expectativa para essas casas? Vocês acham que vai sair? 

P: Eu acho que vai sair porque a Adeliana esteve aqui esses dias. Teve reunião para dar os 

papéis para o cartório. A gente não sabe se as pessoas novas, que não tem cadastro vão 

ganhar. Mas agora acho que tem mais gente nova do que antiga. A maioria vendeu. Mas estou 

na expectativa. 

 

M: Qual a maior dificuldade de morar aqui? 

P: Não sei, não é tão difícil. Eu gosto. Conheço a maioria das pessoas aqui. Conheço todo 

mundo. A localização não é tão boa, mas é melhor porque sobra um dinheirinho pra gente. 

 

M: Quando tem reunião das Brigadas, você acompanha? 

P: Ah, não tá tendo. Já faz um tempinho que não tem. 
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M: E quando tem negociação com a prefeitura? 

P: Eu não fui ainda, mas minha sogra já foi. Mas ela sempre vai. Nem sempre vai todo 

mundo, vão em grupos. Mas tô pensando em ir na próxima. Antes não dava porque eu tava 

grávida e trabalhava. Agora que eles me mandaram embora e estou no seguro posso ir. Eu 

trabalhava como balconista de padaria. 

 

M: Como está aqui nas eleições? Tem visto muitos políticos? 

P: Até agora veio aquela Sandra Martins e a Adeliana. A maioria pede voto. Adeliana pediu. 

 

M: A Dilma saiu agora. Você acha que essa mudança atrapalha vocês? 

P: Acho que sim porque se piora pra lá, piora pra cá. Mas pelo que fiquei sabendo, já tem um 

terreno, a planta e agora só faltava não sei o quê no cartório. 

 

M: E você acha que as coisas aqui estão meio parado? Ou você acha que precisa ter mais 

reuniões e tal? 

P: Por enquanto eles tão vindo sim. Não faz muito tempo que teve reunião. Parado tá um 

pouco porque fazem anos que estamos aqui, mas agora parece que falta pouco tempo. Tá todo 

mundo esperando. 

 

M: Mas você tem um plano? Vai ficar aqui esperando? 

P: Vou ficar esperando aqui até sair a casa porque agora não tenho condições de pagar 

aluguel. Preciso comprar fralda e muitas outras coisa para o bebê. Já fazia tempo que 

estávamos tentando uma casinha aqui, mas só agora a gente conseguiu. Estávamos há 2 anos 

tentando. 

 

Patrícia Lima Pimentel, 24 anos, dona de casa e membro da Ocupação Contestado. 

Entrevista realizada em setembro de 2016 
 

Mariana: Como você veio parar na ocupação? 

Patrícia: Nós tínhamos o Júlio, que é nosso filho, recém-nascido. Ele tomava leite especial e 

nós pagávamos aluguel. Tinha um terreno lá em baixo onde nós primeiro fizemos a casa e 

conseguimos ficar 1 mês. Era época de eleição e o prefeito prometeu dar casa pra quem 

votasse nele, mas aí ele tirou tudo de nós, sendo que eu e meu marido já estávamos lá. Nós 

fomos os primeiros. Ficamos primeiro no ginásio e depois viemos pra cá. Aqui nós invadimos 

todos juntos. Tiha mais um pessoal, mas tem morador que é novo. 

 

M: E você morou sempre por aqui no bairro? 

P: Eu sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, mas desde meus 12 anos estou aqui. Vim com 

minha mãe.  

M: Quando vocês mudaram pra São José vocês vieram pra cá? 

P: Desde que minha mãe veio pra cá, a gente sempre morou aqui. Primeiro nós morávamos no 

morro, aí tiraram nós dali. No caso é a casa da minha avó. Depois eu casei com o Cláudio e 

nós decidimos invadir lá. Nós tínhamos feito a casa de madeira, tudo certinho.  

 

M: O morar bem são casas populares também? 

P: Sim, o governo deu. Fazem uns 12 ou 13 anos. Morava com minha mãe e com minha avó 

lá. 

 

M: Aí você e o Cláudio decidiram entrar depois que o prefeito prometeu o terreno? 
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P: O prefeito não prometeu pra mim. Antes disso a gente já tinha invadido. Depois de nós, 

entrou outra mulher. E assim foi indo. Fui eu e mais duas mulheres que tinhamos a casa de 

madeira. Os outros era tudo lona. No começo veio deputado e polícia para tirar nós de lá, mas 

não conseguiram porque eu tinha uma recém-nascido. Depois, com um monte de gente, 

tiraram. O terreno que nós tínhamos invadidos foi ‘ganhado’ e agora o dono fez casa pra 

alugar lá. Tanto que não precisa. Tirou gente que precisava. 

 

M: E quem são sua família hoje aqui? 

P: Eu tenho dois filhos e o Cláudio. Também tive um que faleceu aqui, fazem 2 anos. Tive 

três filhos. 

 

M: Como é a relação com a ocupação? 

P: O Cláudio participa das reuniões, vai em passeata. Quando eu posso, eu vou, mas eu vou 

começar a trabalhar agora.  

 

M: Vocês se consideram militantes das Brigadas Populares? 

P: Sim.  

 

M: Mas tem um pessoal que não se mobiliza, como você vê isso? 

P: É. Eu acho que a gente tem que correr atrás juntos. Entramos todos juntos. Mesmo os que 

já venderam, por que a gente está aqui atrás de um objetivo, que é uma casa. Todo mundo 

quer uma moradia digna né. 

 

M: E o que você acha que mudou nesses quatro anos de ocupação? 

P: No começo o pessoal ia pras ruas, mas depois que o Johnathan saiu, diminuiu. Ele sempre 

tava aqui e fazia as passeatas. Agora diminuiu. Ele animava bastante e também sente um 

pouco de falta. Ele fazia parte. Tem as outras pessoas que chegaram depois dele que sempre 

tão aqui, mas eles não fazem tanta passeata como o Johnathan. Eles estão atrás, estão 

trabalhando por nós, mas ele faz falta. Ele batia nas casas dos outros pra ir na reunião. Ele ia 

de casa em casa. Agora quem mesmo está interessado, vai. Para quem não tá nem aí, se 

ganhar, ganhou… se não ganhar…   

Tem muita gente nova aqui que tem casa. Tá aqui porque quer ganhar outra. Não é mesmo 

aquela pessoa que precisa. Eu mesmo nunca tive casa. Tô aqui desde o começo, quando tinha 

só mato. Mas o governo vai ter que indenizar.  

 

M: Você acha que está chegando perto de chegar a casa? 

P: Olha, eu acho que vai demorar mais uns anos pra gente sair daqui. 

 

M: A Dilma saiu agora, né? Você acha que essa mudança atrapalha vocês? 

P: Atrapalha porque estão cortando os benefícios para os carentes. Tem gente aqui que não 

trabalha, como vai sustentar a família? Vai piorar. Na verdade, tinha que ter eleição. Ela fazia 

alguma coisa pros pobres. Ele até quer cortar o Bolsa Família. 

 

M: E as eleições para prefeito? Tem visto gente vindo pedir voto? 

P: Não, a Adeliana até esse tempo estava aqui, mas eu não vi ela pedir voto. Ela veio mostra o 

projeto das casas, mas, em momento algum, pediu voto. 

 

M: Você acha que está tendo pouca assembleia? 

P: Antes tinha toda semana. Agora, em 15 em 15… uma vez por mês. Daí a gente não sabe o 

que tá pegando. Quando o Johnathan estava aqui era pelo menos 1 vez por semana. Acho que 
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falta infomação. Quando o Johnathan tava aqui, como meu filho morreu em casa e eu não 

sabia o que fazer, ele até tava fazendo curso pras mães saberem o que fazer quando seus filhos 

passam mal. Ele e a mulher dele foram no velório. 

 

M: Como que você vê o jornal, coisas no facebook da ocupação? Você acha que isso ajuda? 

P: Acho que não, no facebook não. Mas o jornal ajuda pra quem não vai nas reuniões. 

 

M: Mas e pra fora? Se tivesse um projeto de jornal pra vocês, você acha que o pessoal faria? 

P: Também é legal. Acho que faria, tem até doações de fora. Mas quando o Johnathan tava 

aqui também sempre tinha o aniversário do contestado. Nesse ano não teve. Foi por falta de 

organização. Ninguém se organizou e não tá tendo movimentação. Vamos fazer 4 anos. 

 

M: No ano passado a polícia estava vindo bastante aqui né? 

P: Ah, é que tava tendo bastante movimentação aqui. Vem bastante gente lá de baixo. Mas 

não sei de nada, não conheço ninguém que vende que mora aqui.  

 

M: Mas você presenciou esse lance com a polícia? 

P: Sim, até um dia que eles tavam aqui eu nem fui trabalhar. Invadiram aqui e pegaram meu 

irmão lá embaixo. Agora melhorou, antes eles batiam direto. Acho que a última vez foi 

semana passada. Eu não vi, porque bateram de madrugada.  

 

M:Qual a maior dificuldade de morar aqui? 

P: A falta d’água. Agora não tem água na rua. Se eu for lavar roupa, vai toda água da caixa. A 

gente sabe que vem água de noite, mas a gente tem que acordar pra trabalhar. Final de semana 

não tem água. No calor a gente sofre. Antes de colocar a caixa-d’água a gente sofreu. Eu lavo 

a roupa só de noite, porque tem água da rua. Não tem todo mundo que tem água da rua. 

 

Patrícia Oliveira, 33 anos, cozinheira e militante das Brigadas Populares. Entrevista 

realizada em setembro de 2016 
 

Mariana Pitasse: Você faz parte da coordenção? 

Patrícia Oliveira: Depois que ocupamos este segundo terreno que eu comecei a ser mais 

participativa na coordenação da comunidade. Olhando toda ajuda que o pessoal das Brigadas 

Populares davam para os ocupados, eu comecei a me interessar... Achava muito bacana a 

maneira que eles lidavam com o pessoal. Depois de um tempo, a Brigadas Populares começou 

a promover palestras para quem quisesse ir e eu comecei a participar desses eventos. Ate que 

eles fizeram o convite para as lideranças que se destacaram nesses cursos e palestras e tinham 

interesse em entrar na organização. As Brigadas Populares forneceu um curso de formação 

para os que queriam se organizar. Na Ocupação Amarildo estamos trabalhando como apoio. 

Fizemos uma assessoria jurídica. Estamos fazendo um intercâmbio e ajudando como 

podemos, com alimentação, campanha e outras coisas... Hoje tem uma reunião onde veremos 

a proposta de organização deles... como nos temos experiência, estamos ajudando bastante 

nessa parte. 

Temos pessoas da Brigadas Populares 24 horas lá ajudando, e ela é uma moradora daqui. 

Agora estão sendo designado mais duas pessoas pra ficar nesse processo. Sempre que posso 

estou la, mas tenho que cuidar das demandas da nossa própria ocupação. O processo de 

ocupação da comunidade Amarildo também recebeu nossa ajuda, algumas famílias que 

tinham mais gente ajudaram a ocupar o terreno. A luta é a mesma, só muda o local. Da mesma 

maneira que estamos reivindicando aqui, apoiamos outros movimentos nesse sentido. Apesar 

de estarmos mais organizados do que eles, que estão no começo, a gente se identificou com a 
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luta deles. Lá chegou muita criança carente, indígenas, famílias que moravam na rua, pessoas 

que não tinham da onde tirar pra ajudar na alimentação, então essa carência esta recebendo 

nosso suporte. 

A prefeita fez uma proposta, recentemente, para comprar este terreno e deixar a ocupaçao 

morando aqui, mas não tem como, estamos amontuados nesse espaço. Na realidade, estamos 

lutando por um terreno da uniao. Um terreno onde a superintendente queria destinar para a 

moradia popular, e, assim, talvez, a Ocupação Contestado fosse beneficiada. Este terreno é 

um terreno valorizado de São José, onde a prefeita quer utilizar para fins lucrativos. Ela acha 

que a gente não cabe naquela sociedade, e queremos mostrar pra ela que podemos viver em 

sociedades mesmo sendo humildes.  

Escolhemos esse terreno desde a luta no ginásio, quando estávamos la, surgiu esse terreno. 

Entretanto, a prefeita deixou claro que nesse terreno há outros interesses e quando batemos de 

frente com ela nas ultimas negociações, ela disse que “se vocês quiserem, podem lutar por 

esse terreno, mas transformá-los em moradia popular não depende de mim”. Respondemos 

que queríamos trabalhar em parceria, onde nos continuaríamos lutando, mas que ela 

continuasse a nos ajudar, porque a responsabilidade desses famílias sem moradia é dela 

também. Dissemos que se precisar ir a Brasília, nos a acompanharíamos sem problemas se for 

preciso. Uma reclamação que temos é que a prefeita disse que o caixa da prefeitura esta no 

vermelho, mas mesmo assim ela se ofereceu para comprar o terreno. É bem complicado, por 

que da pra ver que é enrolação. Se não tivermos essa união, a coisa não anda. 

 

M.: As pessoas ficam com vontade de lutar mais? 

P: Todo mundo que tá aqui é porque precisa. No começo, se a prefeitura fizesse a proposta de 

comprar esse terreno para a gente morar, acho que a comunidade aceitaria. Mas, com o tempo, 

quando aprendemos nossos direitos e as pessoas começaram a participar da luta, eles 

compreendem que a moradia é um direito de todo brasileiro. O pessoal quer um lar bom. As 

pessoas tem vontade de lutar mais. Cada momento que temos negociação, nos fazemos uma 

assembléia, é tirada uma comissão. Tem vezes que fazemos um mutirão, mas sempre tem um 

impasse. A comissão debate com a comunidade e o pessoal decide os pontos. Quem tem mais 

questionamento, a comissão procura levar para as negociações, para que seja decisão coletiva 

mesmo. Estamos junto pelo objetivo maior de todos, que é ter uma casa. A necessidade de um 

lar é o que nos mantem juntos. 

 

M: O que você que é a principal característica do grupo? 

P: o objetivo maior de todos é a casa. O que faz todo mundo ficar junto é a casa e a 

necessidade de cada um. Muitas famílias falam que se chegassem há um tempo atrás e falasse 

que temos direito, não acreditariam. Mas agora as pessoas vêem que tem direito. Essa cidade 

é muito injusta. 

 

M: Como foi construído o jornal? 

P: Foi feito coletivamente. A gente decidia em reunião o que ia estar nele. O pessoal do apoio 

sentava com a gente e falava: “dá para falar sobre isso ou aquilo”. Então decidimos contar 

nossa história, fazer um agradecimento e também tivemos a ideia de colocar uns classificados. 

A gente fez uma parte cultural também, que tem a participação da comunidade. Não foi 

aquela coisa de fora que falava faz isso. A gente ficou muito contente com o resultado. O 

jornal a gente construiu para contar um pouco da nossa história. Como formamos esse espaço, 

como chegamos aqui, nossos agradecimentos. Ele é a nossa representação. Tem espaços onde 

a gente vai que o pessoal não conhece a nossa história, então a gente leva o jornal. Várias 

ligações a gente recebe através dele, o pessoal querendo conhecer mais sobre a gente. É muito 

bacana mesmo. Estamos esperando o segundo exemplar. 
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M: E a logo? 

P: Teve pessoas que fizeram. Foi livre, Espontâneo. Todo mundo desenhou e mostrou o que 

acha da comunidade. Até criança, todos reunidos no barracão para participar. 

 

M: E o grafitte? 

P: Quem conseguiu para a gente foi o pessoal da rede de apoio. Fizemos um dia cultural aqui 

com carreteiro. Todo mundo se juntou. Teve uma roda de samba. Foi muito interessante. 

 

M:O pessoal é bem participativo? 

P: Acho importante ser, né. Porque depois a gente decide e as pessoas perguntam o que 

aconteceu. Geralmente é o que acontece com as pessoas que não vão. A gente pode questionar 

a partir do momento que a gente participa. O momento de questionar é o da reunião. Não 

adianta ficar em casa de braços cruzados.  

 

M: Como vocês estão aqui depois de um ano? 

P: É difícil. As dificuldades são bem grandes. Ou a gente levanta de madrugada para fazer 

alguma coisa com a água ou fica sem água. Todos os dias no verão deu 8h30 da manhã a água 

acaba e só volta de madrugada. A parte mais atingida é quem não tem caixa d´água, que é a 

maioria da comunidade. A gente se ajuda como pode. Quem tem caixa empresta água para 

fazer almoço e lavar uns pratos. Para o banho, tomamos no banheiro comunitário aqui no meu 

núcleo, que é o Estrela Guia. Nos preocupamos em colocar uma caixa d´água aqui. Os 

núcleos foram formados por afinidade, quem éramos mais próximos desde o ginásio. 

 

 

Rafael Poddixi, 28 anos, economista formado pela Universidade Federal de Santa 

Catarina e militante das Brigadas Populares. Entrevista realizada em novembro de 2015 
 

Mariana: Como está a realidade da ocupação com as invasões policiais?  

Rafael: Houve um embrutecimento da polícia com as comunidades pobres da grande 

Florianópolis de modo geral. Recentemente houve ações violentas em outras comunidades do 

continentes, Contestado não fugiu dessa regra e acabou entrando nessa regra de 

embrutecimento da polícia. O discurso da polícia é de que existe violência dentro da 

ocupação, tem gente que vive da criminalidade. Mas quando o Diário Catarinense foi 

questionar sobre o porquê da entrada, a resposta oficial foi pelo barulho. Então fica evidente 

de que não está posto para a sociedade os motivos reais das intervenções da polícia. Na nossa 

análise, faz parte da polícia de segurança pública do governo do estado, esse recrudescimento 

com as comunidade de periferia é uma ação fascista, que criminaliza a pobreza e pune a 

pobreza e não a violência e criminalidade de verdade. A entrada nas casas é indiscriminada, 

de forma muito violenta, batem em pessoas com crianças de colo, mulheres, homens. Houve 

alguns casos de espancamento dentro de casa e há práticas que são interpretadas como tortura, 

por órgãos de proteção aos direitos humanos, como deixar os moradores mais de uma hora 

com as mãos para cima contra a parede, o que deixa as pessoas tontas. Alguns casos a 

violência só cessou quando várias mulheres se juntaram e foram enfrentar o policiamento e 

eles liberaram as pessoas. Entram armados de Rifles, baionetas (armas longas com facas ou 

lanças nas pontas), que não são armas utilizadas pela PM em qualquer lugar do país, com 

essas armas, eles furaram pneus de quatro carros e duas motos para evitar que os moradores 

saíssem durante a intervenção. Apontam armas para crianças, algumas já apresentam sintomas 
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de traumas, segundo as professoras das creches. Tem sido assim. Mais de sete entradas em um 

mês e meio. 

Elas variam, às vezes são passeios armados dentro da ocupação, outras são mais violentas, 

sempre xingando os moradores de “vagabundos”. Ou então dizem: “quero mais que vocês 

morram todos, devíamos tacar fogo nisso aqui”.  

 

M: Como está a situação do terreno? 

R: Está na mesma. No último ano avançou muito pouco, houve avanço mas foi muito pontual 

porque estávamos presos no problema do terreno. Porque não será um só terreno, serão vários 

e esse processo passa por agrupamento de matrícula, distribuição porque parte fica para a 

caixa construir o condomínio e parte para a prefeitura construir creche, escola e posto de 

saúde. Então, esse processo pegou. Sabíamos que ia demorar, demorou mais de um ano. 

Agora conseguimos. Temos que retomar as mesas de negociação. De qualquer forma há uma 

regularidade na situação da ocupação porque todas as partes reconhecem que construção das 

casas é a melhor solução, já que uma vez construídas, a ocupação vai se desfazer. Há um 

consenso entre o poder público de que aquela é uma condição temporária e que é onde os 

moradores devem ficar, o proprietário do terreno tem acordo com isso também, tanto é que o 

processo de reintegração de posse está parado.  

 

M: Então você acha que não uma relação direta entre a repressão policial e uma pressão para 

deixar o terreno? 

R: A gente acha que sim. Há uma ação geral da polícia contra as periferias, mas também a 

ocupação projeta um condomínio dentro de uma área de grande especulação imobiliária da 

Grande Florianópolis. E a prefeitura antes deixou claro que não queria esse condomínio ali, 

com certeza as construtoras também não querem. Há possibilidade da ação da polícia ser 

relacionada, com o intuito de dissipar a ocupação e derrotar o movimento. 

 

M: Como está a ação das Brigadas na ocupação hoje? 

R: A gente tem militantes das Brigadas que são moradores e os que não são moradores 

também. Alguns militantes moradores, são cinco ligados diretamente às Brigadas e não 

moradores são sete. Eu, Talita, Daniela, Daniel, Maísa, Iohanna e Gabriel. Estamos 

reestruturando a forma de organização da comunicação nas Brigadas. A ideia é que a 

comunidade produza sua prática de comunicação interna e externa. Essa resolução surgiu 

recentemente depois de uma reunião das Brigadas em Florianópolis, isso foi há dois meses, 

desde então tentamos estruturar a comunicação. Quem assumiu a tarefa é o Luccas Coelho 

para cumprir essa tarefa.  

M: Algum planejamento? 

R: A ideia é empoderar a juventude do Contestado, todo mundo tem celular e acesso às redes 

sociais. Eles têm que desenvolver práticas de comunicação e nós temos que trabalhar para que 

eles consigam isso. Tem que ser da forma mais adequada à realidade deles. A produção de um 

jornal interno é possível, mas se um jornal impresso ou digital, vai depender do tato na hora 

de tratar esse assunto com a juventude. Saber qual tipo de linguagem adequada, o veículo 

também. O whatsapp com certeza é um jeito rápido e eficiente de circulação de informação. 

Vamos encaminhar nesse sentido, instrumentalização e formação porque não é só 

instrumentalizar para escrever. O que se escreve, o que se quer alcançar, ensinar a utilizar a 

comunicação como arma de empoderamento. Esses são alguns traços do nosso planejamento. 

 

M: Como estão fazendo para se comunicar com a rede de apoio? 

R: A gente tem um grupo de email e também tem a página do facebook, com mais de 1 mill 

curtidas. Então através da página e do email, quando necessário, conseguimos acessar. Mas 
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nós não temos uma polícia de comunicação contínua, não conseguimos manter. Teoricamente 

nós teríamos no último ano, mas na prática não existiu. Isso porque foi um ciclo que se 

encerrou no meio de 2015, em que tivemos mais avanços nas mesas de negociação do que nas 

mobilizações. As mesas de negociação estava dando conta por um tempo dos avanços que 

precisávamos, pois cessou o risco de desocupação violenta, então, esse processo acaba 

levando a uma acomodação, tanto dos moradores quanto das Brigadas dentro da ocupação. 

Essa acomodação gera um desmantelamento da política de comunicação externa quanto da 

contínua mobilização da rede de apoio, que também seria à toa. A rede de apoio não vai ficar 

vindo para receber informe de que está tudo bem. Melhor não chamar. Então o fim desse ciclo 

de estabilidade com a entrada da polícia e a estagnação das mesas de negociação levam a 

retomada da política de comunicação hoje, assim como a retomada da rede de apoio. A gente 

acredita que essa conjuntura possa até favorecer uma articulação entre os movimentos sociais 

em Florianópolis.  

 

M:Vocês entendem a comunicação como instrumento de luta política? 

R: Essa é uma interpretação mais minha, mas acredito que a repressão cessa quando se torna 

cara para o poder público. Tornar cara significa a rejeição da opinião pública. Se o estado 

legitima ela com discurso mais criminoso que tem, que é o combate à violência e à 

criminalidade, entrando na casa de qualquer cidadão, estabelecendo alguns territórios de 

exceção. Os direitos valem com a redemocratização depois da ditadura, mas em alguns 

territórios, os direitos de proteção individual não valem. Esses territórios são as favelas, as 

ocupações, acabam sendo violados pelo estado, então é essencial a comunicação que mostre o 

que está acontecendo e mostre como não deve ser tratada a polícia de segurança pública, que é 

uma política de terror. Então, a comunicação é muito importante porque disputa a 

interpretação da comunicação na sociedade como um todo, torna ação do estado mais clara e 

mais transparente.  

 

M:Acha que no próximo ano então esse planejamento vai ser de fato colocado em prática? 

R: Acho que sim porque a importância dele aumenta muito quando há intensificação da 

repressão. Eu coloquei que a situação não era boa nos últimos dias, mas na verdade nunca é 

boa. Falta água, não tem regularização do fornecimento de eletricidade, é difícil acessar 

serviço de saúde e de assistência então no melhor dos quadros ainda é muito ruim a condição 

das famílias. Ninguém mora numa ocupação porque é legal, porque gosta e porque acha que é 

revolucionário. É uma questão de necessidade objetiva. A gente tem a situação de repressão 

no momento então a comunicação tem sua importância muito ampliada. 

 

M: Você percebeu que sentiram falta de uma comunicação mais estruturada? 

R: Sentem muita falta porque uma comunicação menor significa uma mobilização menor de 

atores sociais que estão envolvidos com o movimento. Isso significa que nas atividades da 

ocupação há uma presença menor de membros externos, aquela sensação de são abraçadas por 

outras comunidades, que a sua luta tem sentido e a vitória é possível, essa sensação se desfaz 

quando há o afastamento desses outros atores. Então a política de comunicação na ocupação é 

necessária para que todos estejam próximos para garantir que a luta desses moradores tenha 

visibilidade adequada. Acredito que eles têm essa leitura também.  

 

M: E as comemorações de aniversário? 

R: Acho que são bem sintomáticos da situação da ocupação em cada momento. No primeiro 

ano foram ações de visibilidade externa para levar a ocupação para outros lugares da cidade, 

para estabelecer a ocupação como um marco de luta, espaço de resistência e legitimar frente à 

sua vizinhança, que temia ela como espaço de desrespeito à ordem. Esse primeiro aniversário 
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foi importante nesse sentido. O segundo ano foi de maior estabilidade, o risco de despejo era 

menor, a mesa de negociação avançava, então foi momento de receber a sociedade dentro da 

ocupação, então houve a festa, muita gente foi para lá, a ocupação estava em festa, foi ótimo 

para fortalecer os laços com a rede de apoio. No terceiro ano é sintomático essa 

desestruturação interna da rede de apoio e enfraquecimento interno da mobilização em função 

de um tempo muito voltado às mesas de negociação e menos nas mobilizações. Atribuo a 

dificuldade de fazer esse último ato ao tempo que passamos fazendo reuniões e não atos de 

rua. A mesma coisa se aplica quando se quer fazer uma festa, soma-se a isso o fato da 

ocupação estar sob ataque da PM. A quem se recorre? É muito difícil quando é a polícia que 

ataca, que entra em casa e fura pneus de carros, te bate, bate no seu filho. Isso joga a auto 

estima dos moradores muito para baixo. Então a ocupação a frente de um agente muito 

poderoso torna tudo mais difícil. Esse momento acaba se convertendo na inexistência de uma 

festa de aniversário. A gente tem tentado fazer uma agenda positiva dentro da ocupação, com 

várias atividades, mas a inexistência de um evento de aniversário é um retrato da situação da 

ocupação, que está sob ataque e pouco mobilizada. Também tivemos 44 dias de chuva 

seguidos. É uma ocupação de casas de madeira em cima do barro. Com a chuva, o barro vira 

lama, então várias casas tiveram problemas e não conseguimos fazer atividades lá. A chuva 

atrapalhou mas não foi o principal. Ao invés de uma festa teremos uma agenda de recolocação 

de atividades na ocupação. Fortalecendo laços da rede de apoio com a ocupação, a ideia é que 

tenhamos um ato para marcar esse terceiro aniversário.  

 

M: Como avalia a ocupação três anos depois? 

R: Não existe um manual de como fazer uma ocupação. É muito difícil. Inclusive na primeira 

vez que saiu um vídeo da ocupação, terminava com a frase: quem disse que ia ser fácil? Não é 

fácil, é muito difícil, passamos por muitas dificuldades. A relação com a propriedade que a 

nossa sociedade construiu é sempre uma relação de exclusão, então, isso acaba condicionando 

forma como os próprios moradores da ocupação se relacionam entre si e como a sociedade se 

relaciona com eles. Acho que a gente tem que discutir outras formas de propriedade. A luta 

hoje por habitação passa por uma discussão que o Brasil abandonou que é os estatutos de 

propriedade. No Uruguai já se discute a propriedade coletiva e o cooperativismo. Na 

Venezuela também. O Brasil precisa discutir isso. Enquanto a disputa por habitação se 

resumir à transferência de propriedade, vamos continuar muito limitados. Estamos 

conseguindo avanços, principalmente daqueles moradores que estão mobilizados, essa é a 

grande contribuição para São José e para Florianópolis, apresentar uma perspectiva e mostrar 

que a luta organizada dá resultado. Representa para muita gente a luta vitoriosa. A luta nas 

periferias é o caminho para o nosso país.  

 

Salete Gomes de Oliveira, 52 anos, vendedora e membro da Ocupação Contestado. 

Entrevista realizada em setembro de 2016 
 

Mariana: Como você veio parar aqui na Ocupação? 

Salete: A gente tinha ido morar no outro terreno, depois fomos para o ginásio e de lá, viemos 

para cá. Em 2012. Foi aquela promessa que o prefeito prometeu, mas não cumpriu. Eu morava 

com minha mãe, que era doente, depois ela faleceu.  

 

M: E você nasceu aqui em São José? 

S: Nasci em Chapecó mas sempre morei aqui. Aqui no bairro faz mais de 20 anos. Sou 

juntada com um companheiro, tenho três filhas. Elas são casadas e não moram aqui na 

ocupação. Meu marido mora. Ele é carpinteiro. 
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M: E você trabalha aqui na vendinha na ocupação? 

S: Como eu sou doente, resolvi colocar uma vendinha pra conseguir um dinheirinho. 

 

M: Como você avalia as reuniões das Brigadas, você acompanha? 

S: Eu vou. Acompanho. Há uns 15 dias veio a prefeita aqui. Ela falou que já encaminhado pro 

cartório e a gente fica esperando. 

 

M: Como é essa espera de 4 anos? 

S: Tá difícil. Eu acho difícil essas luzes que sempre estão arrebentando. A falta d’água 

também, mas a gente colocou uma caixa d’água e melhorou. 

 

M: Você construiu tudo aqui né? 

S: Ali era de madeira, mas a gente foi fazendo melhorias. Queria construir, mas não adianta 

por que a gente não sabe se vai ficar ou não. Está sempre na dúvida. A promessa é que vai 

sair, mas não sei quando. O plano é ficar até sair a casa. Pagar aluguel é caro e já que estamos 

aqui até agora, vamos continuar. Considero aqui minha casa, mas ficamos sonhando a casa. 

Melhor do que aqui acho que vai ser. A gente não tem um banheiro decente. Fizemos metade 

de material e metade de madeira, mas como é aberto, colocamos uma cortina. 

 

M: E as atividades das Brigadas na ocupação? 

S: Nessa última que teve eu até vendi uns churrasquinhos lá. Mas faz tempo que não vieram 

mais. Tá meio parado. Três meses ou mais que não vieram. Aí a gente não sabe como que tá. 

Eles estavam lidando com a prefeita. Ela veio há uns dias aqui e disse que o terreno já tá 

ganho, disse que ia pegar os papéis pra levar no cartório. Ela disse que tinha que ir alguém 

daqui pra ir ver, mas não tá tendo mais reuniões. 

 

M: Qual dessas atividades das Brigadas é mais importantes pra vocês? 

S: As assembleias né. Porque assim a gente sabe como está nossa situação. Essas festinhas eu 

não gosto muito. A gente não participa muito dessas festas. 

 

M: Então você acha que tinha que ter mais reuniões? 

S: SIm. 

 

M: Como você avalia a Ocupação desde 2012? 

S: Antes era mais agitado. Hoje tá um pouco mais quieto. Nesses 3 anos, quase não saio de 

casa. Se não é pra ir no médico, fico dentro de casa. 

 

M: Você acha que o pessoal tá mais acomodado? 

S: Ah sim. Estão acostumados. Convida pra ir na reunião e não estão nem aí. Eu falo pro meu 

marido: não pense que vamos ganhar alguma coisa dormindo. 

 

M: E você acha que eles não se dão conta ou não querem ganhar a casa do projeto 

habitacional? 

S:  Acho que todos querem. Que estão esperando, mas a gente não sabe. 

 

M: Como você acha que os jornais e as postagens de facebook ajudam vocês? Acham que dá 

visibilidade? Ou não faz diferença? 

S: Às vezes dá por que eles apuram mais se vai sair ou não vai. Por que agora a prefeita falou 

que ia só ver o que o cartório ia falar. E outra, não sei se vai valer aqueles cadastros que a 
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gente fez o que vamos fazer outro. Temos um feito com o papel da caixa. No início teve um e 

depois eles vieram pegar o nome das pessoas mais velhas que estão aqui. 

 

M: Qual o maior problema da ocupação? 

S: Água e luz, essas coisas. É perigoso queimar. A gente já tem pouco. 

 

M: E quando teve aquelas invasões da polícia? 

S: Sim, entraram aqui na minha casa. Eles pediram e eu deixei entrar, o meu marido estava 

trabalhando já. Eles me perguntaram se eu escondia arma e drogas, mas eu falei que não. Aí 

ele ficava procurando e falava que eu sabia onde tinha. Volta e meia eles estão aqui. Pegaram 

meu sobrinho que tem 12 anos, e se não fosse eu, iam bater. 

 

M: Antes eles entravam na casa das pessoas, agora eles aparecem mas com menos frequência, 

você acha que foi por conta da pressão que vocês fizeram no comando da polícia que isso 

diminuiu? 

S: Acho. Antes eles entravam e batiam, mesmo que não devesse. Essa pressão ajudou. 

 

Saulita Cardoso, 40 anos, vendedora e militante das Brigadas Populares. Entrevista 

realizada em janeiro de 2014 
 

Mariana. O que você notou de diferença nesse 1 ano de ocupação? 

Saulita: Acho que o progresso das pessoas. Mesmo sem ter uma decisão concreta, as pessoas 

estão se organizando. Ta mudando tudo. É pouco, mas vem mudando. O dinheiro que iria 

embora no aluguel está ‘sobrando’. Por exemplo, uma pessoa pode comprar um móvel, que 

antes não poderia. E isso acho que dá mais vontade de ter uma casa. Ninguém podia comprar 

um balcão de pia porque a casa é de aluguel, não dá pra ficar fazendo coisa pro proprietário. 

Agora com a perspectiva de ter uma casa própria, dá até mais vontade de conservar os móveis 

e as coisas do lar. Se eu voltar pro aluguel, vou ficar pra lá e pra cá de novo. Vai quebrar tudo 

e não vou ter dinheiro pra comprar outros móveis. 

Acredito que vamos ficando mais fortes, por que a cada dia que passa, a vontade de ter a casa 

própria é maior. 

 

M; Você ta ajudando as pessoas aqui na ocupação né? São só conhecidos? 

S: Não, eu ajudo quem conheço e quem não conheço, independente de ser parente ou amigo. 

Quando cheguei nesta ocupação recebi muita ajuda de conhecidos e não conhecidos. Agora eu 

sempre procuro dividir os excedentes. Por exemplo, se eu tenho um pedaço de cano ou sobra 

uma caixa d’água, madeira, sempre procuramos contribuir. É um pensamento comunitário, 

coletivo. 

 

M:Vc se considera uma militante? 

S: Eu acho que sim.  

 

M: E quanto ao jornal? 

S: Cheguei a ver, li, distribui também. Gostei. É um informativo. Fala de coisas da 

comunidade que às vezes quem trabalha fora não tem a oportunidade de conhecer, de saber. 

Os classificados ajudaram o comercio dentro da própria ocupação. Por elemplo, eu ia sempre 

fora da ocupação pra tirar xerox, e depois do jornal descobri que tinha gente aqui dentro que 

fornecia este serviço. Pra gente tem valor. 

 

M. Vc participa das assembléias? Esteve no dia que discutiram o jornal? 
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S: Sim, sempre que posso eu compareço. Estava no dia do jornal sim. Eu sugeri esse ponto de 

utilidade pública, classificado de emprego... as vezes precisamos de alguém que precisa 

trabalhar e não sabemos quem quer. O jornal auxilia nesse ponto. Divulga. 

 

M: Você se identifica com o texto que fala da comunidade? 

S: Nem todas, até por que é um texto que fala de modo geral. Algumas coisas eu me identifico 

e algumas não. Acho que temos muitas historias aqui, então acho que tem que resumir 

mesmo. Se for usar o jornal pra contar historia de cada um, não sei se daria certo. Pode 

melhorar, mas como começou foi bom. Talvez se tivesse jornal uma vez por mês seria 

melhor. Tanto pra historias quando pra utilidade publica. 

 

M: Vc participou do concurso da logo? 

S: Sim, participei. Acho que a maioria participou, e, principalmente os adolescentes. Gostei 

desse logo porque ficou uma coisa chamativa, deixam as pessoas curiosas, e é fácil de 

entender. Este desenho, na verdade, é uma identificação daqui. 

 

MP: Todo mundo se identificou? 

 

S: Acredito que sim, acredito que gostaram, por que teve uma votação com várias pessoas, 

não foram duas ou três pessoas que escolheram. Era uma maioria. 

 

M: E quanto às faixas? Vocês participam? 

S: Não, nem todo mundo. Eu nunca participei. Mas acho que tinha que ter um conteúdo 

maior. É difícil dizer como. Tinha que ter um esquema mais expressivo. Acho que falta 

alguma coisa que representasse bem o nosso objetivo. Eu gostei daquela da ocupação 

Amarildo: “mesmo que a coisa engrosse, essa terra já é nossa”. Essa é uma faixa que faz 

polêmica, chama atenção... é uma expressão mais verdadeira. 

 

M: E o grafite? 

S: Ficou muito bonito, e todo muito aceitou. Eu não entendo muito de grafite não, mas só pelo 

fato de ser colorido, eu já gostei. Pra mim, deveria ter em toda comunidade. Deixa o ambiente 

mais alegre, parece que tem uma vida. Eu até sugeri que a gente, numa outra comemoração, 

fizesse um grafite nessa parede daqui desse lado. 

 

M. Vc acha que tem muita diferença entre as casas? 

S: Sim. Tem muita divergência. As pessoas vão se acomodando sobre a questão da 

coletividade. Tem gente que acha que já conquistou seu espaço e que seu vizinho não precisa 

de nada ou acha que não precisa do vizinho. Isso tem muito. Tem muitos que ainda não se 

organizaram.  

Os que se dedicaram de verdade na organização coletiva da luta tiveram que deixar um pouco 

de lado a vida pessoal. Eu fiquei um tempo ajudando na cozinha coletiva, ajudei na 

coordenação, na organização... me infiltrei tanto, que minha vida pessoal ficou meio 

bagunçada. Agora que estou reorganizando minha vida pessoal. Em dezembro eu consegui 

arrumar um emprego, no shopping Iguatemi, mas tem algumas pessoas que ainda não 

conseguiram. E ignoram o espírito coletivo. 

Acho que a minoria é que acha que ainda precisamos lutar. Pelo que eu vejo, a maioria pensa 

que já está ganho. Eu penso que agora é que precisamos lutar. 

 

M. Aqui é muito ruim de localização pra vc? 
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S: É longe, mas tem um ponto de ônibus aqui pertinho. O que torna mais fácil. O mercado é 

perto, a escola é perto, posto de saúde é perto, farmácia é perto, creche é perto. Só o trabalho 

que geralmente é mais longe. É bom também porque as crianças não correm tanto perigo na 

rua. Se precisar, tem vizinho que pode ajudar a levar. Não temos tanta dificuldade em relação 

a isso. A maior dificuldade que existe, acho que é pagar aluguel. 

 

M: Vc ta sabendo do maracatu que vai ter aqui? 

S: To sabendo sim, as crianças comentaram. 

 

Vera Lucia Lopes, 59 anos. Diarista e membro da Ocupação 06 de abril de 2010. 

Entrevista realizada em dezembro de 2016. 
 

M: Me conta um pouco da sua trajetória, como veio parar na ocupação? 

V: Um rapaz passou com carro anunciando em frente a minha casa, no Fonseca, ai deu 

vontade de ir na reunião. Antes a reunião era lá mesmo. Ai quando foi um dia eles falaram 

que ia ter a ocupação. Ai fomos para ocupação tinha bastante gente.Ficamos por lá. Entramos 

no terreno. Não foi muito fácil. Continuamos na ocupação e tal. Até que não foi mais 

permitido. Eu não ficava lá direto não, só ia participar das reuniões e voltava pra casa. Montei 

meu acampamento lá e tudo bem. Depois desocupamos o terreno. Tivemos que lutar indo na 

câmara, na prefeitura, tivemos que lutar para conseguir outro terreno. continuamos na luta, 

nos atos, para conseguir moradia e tal. Se Deus quiser teremos nossa casinha. 

 

M: E a senhora foi uma das que ficou sem casa depois das chuvas? 

V: Não, eu moro de aluguel, não tenho casa própria. Não tive problema com a chuva. Eu sou 

paraense. Moro aqui há mais de 30 anos. Sempre no Fonseca. 

 

M: Passaram com carro de som você viu a possibilidade de conseguir a casa própria? 

V: É. Não sei. Me veio uma coisa assim que ali estava minha chance de ter minha casa. Teve 

uma coisa assim de participar. Continuei, todas as reuniões sempre participei. Até ter minha 

casa, vou continuar participando. 

 

M: E quando tem ato a senhora também vai? 

V: Trabalho e geralmente não dá para ir, mas quando dá eu vou. Quando não posso, minha 

filha vai. Minha família sou eu, ela e meu neto. Nos atos fica difícil por causa do neném. 

Quando não vai um tem que ir outro. Eles exigem participação e presença.  

 

M: Como você avalia a ocupação? 

V: Durou um mês a ocupação, não era trabalhoso. Era tranquilo. Nos primeiros dias eu fiquei. 

Levantamos acampamento. Cada qual tinha o seu. Mas não era obrigada a ficar não, só ficava 

quem pudesse. Eu que trabalhava, vinha na reunião de noite, depois ia embora. Tinha muita 

brincadeira, tinha churrasco, inha almoço, cada qual dava uma coisa. Tinha festinha, era 

muito bom.  

 

M: E depois que acabou? 

V: Eu fiquei com saudade da brincadeira e do movimento. Senti falta. Era muito divertido. 

Pessoal era muito bom, legal.  

 

M: E como está sendo a espera? 
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V: Eu tenho a expectativa de logo sair minha casa. Quero que saia o quanto antes. É muito 

chato esperar mas fico tranquila. Tenho essa esperança. Esperança é uma coisa que não tem 

explicação. Se Deus quiser em breve vou ter minha casa própria. Vou estar na minha casa.   

Essa coisa da Dilma sair eu não sei se muda, o pessoal falou que mudaria. Mas a gente fica 

naquela coisa de esperança. Esse cara que entrou disse que não vai mudar, então estou 

esperando que não mude nada, que continue do mesmo jeito pra gente poder conseguir. 

 

M: Normalmente sua participação são nas reuniões não é? Participa de alguma outra 

atividade? 

V: Nunca fiz nada além das reuniões porque eu trabalho. Não tenho tempo. Eu contribuia com 

que podia quando tinha almoço, mas fora isso não. Gosto de acompanhar direitinho. Através 

do Formigueiro que eu sei de tudo. é o melhor. Gosto de ter o papel para comprovar. É a 

melhor coisa.  

 

Vitor Hugo Tonin, 31 anos, economista formado pela Universidade Federal de Santa 

Catarina e militante das Brigadas Populares. Entrevista realizada em janeiro de 2014.  
 

Mariana: Queria que você falasse sobre a situação jurídica da ocupação 

Victor: Bom, a gente não reivindica aquela área específica onde estamos. Reivindicamos um 

projeto habitacional urbanizado. Quando ainda estávamos no ginásio, antes da ocupação, a 

SPU (superintendência patrimônio da união) tinha oferecido uma área para as famílias. O 

terreno oferecido é da federal e fica na avenida das torres. Desde o começo trabalhávamos 

com a perspectiva desta área, já que a área viria de graça para o município, abrigaria muito 

mais pessoas, além de ser um local mais inserido na cidade, o que facilita o acesso aos 

hospitais, escolas, transporte e outros serviços. 

Existe uma orientação do governo federal para que os terrenos disponíveis da União sejam 

destinados à habitação de baixa renda (até 3 salários mínimos). 

 

M: A ocupação do terreno atual foi por emergência? 

V: Sim, foi emergencial pela falta de propostas pela prefeitura. As famílias estavam num 

terreno anterior e foram despejadas. Ficamos 28 dias alojados no ginásio esperando uma 

solução, entretanto a prefeitura não apresentou sequer uma proposta de aluguel social. Com 

isso em vista, resolvemos ocupar uma área para sair do ginásio. A ideia da prefeitura era fazer 

com que as pessoas desistissem e procurassem casa de parentes ou voltassem à suas casas de 

aluguel. 

 

M: Aquela área é de uma imobiliária? 

V: Aquele terreno era de um falecido senhor, chamado Vilmar Becker, que deixou a 

propriedade em testamento para a filha. E essa filha é dona de uma imobiliária. Inclusive, esta 

imobiliária detém também a propriedade do antigo terreno, de onde as famílias foram 

despejadas. Eles fazem parte de uma família chamada Becker, que grilou muitas terras na 

região. A escritura pública que eles apresentam, para se ter uma ideia do rolo jurídico, consta 

no nome de uma terceira pessoa. O Vilmar teria um contrato de compra e venda da escritura, 

contudo, esse documento tem data anterior à da própria escritura. Ou seja, a terceira pessoa, 

que já tinha vendido, fez uma escritura em seu nome depois de ter vendido. É uma 

propriedade muito frágil. 

 

M: Quando o terreno foi escolhido, vocês já sabiam desse imbróglio? 
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V: Nós fazemos mapeamento destas áreas. Colhemos o máximo de informações sobre os 

terrenos e damos preferência às áreas que têm maior fragilidade jurídica. São duas coisas 

diferentes no nível jurídico: uma é a propriedade e outra é a posse. Mas tem juiz que, com a 

propriedade bem comprovada, não se interessa se a pessoa utiliza o terreno ou não, já 

considera a posse a partir da propriedade. No caso, nós questionamos as duas coisas. A posse, 

porque é um terreno inutilizado há algum tempo, e questionamos os documentos que eles 

mostram tentando comprovar a propriedade. 

 

M: Tem um processo jurídico? 

V: Sim, 10 dias depois da ocupação, eles conseguiram uma liminar de reintegração de posse, 

mas conseguimos suspender esta decisão. O processo continua rolando, todavia temos um 

‘acordo de cavalheiros’, intermediado pela prefeitura, de que eles não dariam andamento ao 

processo já que não temos como objetivo nos assentar ali e concordamos em sair quando as 

famílias forem amparadas por um projeto habitacional. O processo não foi suspenso, então 

ainda corremos risco de sermos despejados, mas não é um risco imediato. 

 

M: E a situação do terreno da prefeitura? 

V: A prefeitura de São José tem praticamente 0% de atuação em política habitacional. De 

acordo com eles, as prefeituras geralmente não têm terreno nem dinheiro para fornecer terras 

direcionadas para habitação. O movimento contestado conseguiu uma área federal numa 

região urbanizada, e mesmo assim há resistência da prefeitura. A prefeitura não explica 

porque desta resistência, mas sabemos que um eventual assentamento naquele terreno 

desvalorizaria os lotes da região. É uma área de valorização. De expansão do mercado 

imobiliário. Os proprietários dos terrenos ao redor não querem gente pobre morando próximo 

porque isso desvalorizaria seus imóveis. Mas ninguém diz isso claramente. 

O argumento que a prefeitura utilizou no final do ano passado era de que a transferência da 

União para o município demoraria muito. O que acontece: a união tem que ceder o terreno 

para a prefeitura mediante a apresentação de um projeto habitacional, em seguida, a Caixa 

Econômica Federal entraria com um financiamento e a prefeitura auxiliaria na parte de 

infraestrutura. A prefeitura argumentou que este trâmite demora muito e ofereceram pequenos 

apartamentos (50m²) em troca, entretanto, as famílias desejam casas ao invés de 

apartamentos. As famílias, principalmente aquelas que tem muitas crianças, reivindicam 

terrenos com espaços que possam ser construídas casas. E se a transferência da União para o 

município é muito demorada, o movimento se propõe a pressionar os encarregados para que o 

trâmite seja mais rápido. 

Outra possibilidade que a prefeita abriu, seria de encontrar outro terreno que a prefeitura 

possa adquirir. Mas é isso, enquanto organização política, a BP questiona a utilização desses 

gastos já que aquele terreno pode ser transferido para a prefeitura pela união de forma 

gratuita. Impedir que as famílias ocupem aquele terreno federal mostra a lógica de 

valorização/especulação imobiliária e evidencia o processo de venda da cidade. 

 

M. Há um projeto habitacional para o terreno da Avenida das Torres? 

V: Nós fizemos uma contra-proposta de projeto para negociar. O projeto apresentado pela 

prefeitura era horrível. Nele previa-se, dentre outras coisas, um posto da polícia militar no 

final do terreno e um da polícia civil na frente, e casas somente para famílias de três a seis 

salários mínimos, e não de zero a seis. Ainda havia no projeto a proposta de permuta com o 

setor comercial, ou seja, a troca daquele terreno almejado por um maior e mais distante. Isso 

evidencia a segregação dentro da cidade. Para a Ocupação Contestado, está claro que a 

prefeitura não quer famílias naquele terreno da Avenida das Torres. Então, a negociação do 

Projeto Habitacional está nisso. Estamos tentando pressionar os órgãos para agilizar a 
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transferência desse terreno da União e estamos procurando outros terrenos, o que seria o 

trabalho da prefeitura e não nosso. 

 

M: Tem algum arquiteto nesse projeto? 

V: Tem um arquiteto chamado Samuel que é doutorando do curso de geografia da UFSC e dá 

aulas no depto de arquitetura. Ele é orientando do Elton, candidato à prefeitura de 

Florianópolis pelo PSOL. 

 

M: Ele faz parte da rede de apoio? 

V: Isso. Ele não é de nenhuma organização política. A construção deste projeto foi feita de 

forma comunitária. Fizemos as reuniões na própria comunidade para debater as características 

do projeto. Nesses debates foram onde colocaram a importância de ter centro de saúde 

próximo, de infraestrutura urbana, de ser casa ao invés de apartamento, de não ter que sair 

para esperar construir. O arquiteto participou dessas reuniões e a partir disso e ele desenhou o 

projeto. Posteriormente voltamos à comunidade para debater o projeto pronto. Foi um projeto 

bem colaborativo. 

 

M: Como vc avalia a participação deles nos processos políticos? Eles participam? O pessoal 

da coordenação atua muito? 

V: Temos uma lógica política que a população já está acostumada. Há os representantes que 

decidem sobre os assuntos do dia-dia e quando surge um assunto que eles achem mais 

importantes, eles nos chamam. Aí nós ajudamos eles a lidar com as discordâncias. Esse vício 

da representatividade é bem difícil de quebrar. Quando estamos mais estabilizados, é um 

período de baixa. Não há muita participação. Isso é comum em todas as ocupações. Quando 

há uma ameaça de despejo ou está pra sair algum projeto habitacional, há uma retomada de 

participação dos moradores ao movimento. É muito difícil de fazer com que eles entendam 

que as decisões do dia-dia podem ser realizadas em comunidade, e não apenas as decisões 

intrinsecamente coletivas, como a decisão sobre o projeto habitacional. Os moradores sabem 

que um projeto habitacional não pode ser feito sozinho, então quando há debate sobre o tema, 

eles vão e participam.  

Logo depois que conseguimos estabilizar a liminar de reintegração de posse, houve uma 

queda de participação. Quatro ou cinco meses depois, apareceu na ocupação um oficial de 

justiça dando continuidade ao processo. Foi um alvoroço. Só de aparecer o oficial, a 

assembléia do dia encheu e foram três semanas de boa participação e mobilização. Nesses 

momentos participativos, aproveitamos para tocar em outros pontos que prejudicam a 

ocupação e debatê-los. Aproveitamos para trazer os moradores de volta à organização da 

comunidade: “veio o oficial de justiça e vocês estão com medo porque sabem que poderiam 

estar bem mais organizados do que agora”. 

Não tem como termos uma democracia. O que almejamos é o protagonismo popular. É 

quebrar a lógica do estado representativo acima das classes sociais, que na verdade é o estado 

da burguesia. Mas como vc vai fazer isso com uma família cujo pai trabalha doze horas por 

dia e tem filhos? As mulheres, em geral, tem jornada dupla ou tripla. Não tem como obrigá-

los a chegar do trabalho e ir para uma reunião. Para resolver os problemas da comunidade em 

comunidade, é necessário o mínimo de condições materiais que permitam que o morador 

estaja descansado e focado no movimento. 

 

M. Como é a participação das mulheres? 

V: As mulheres, comumente, são bem mais participativas. É comum em outras ocupações 

também. “As mulheres brasileiras tomar a decisão de construir a casa própria através da 
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ocupação”. Desde o começo, as mulheres são as mais decididas. Se você perguntar, muitas 

vezes quem decidiu ficar na ocupação foi a mulher. O marido vem depois.  

Aqui na ocupação tem mais brigadista mulher. Dos moradores, entraram nas BP 4 mulheres e 

1 homem. 

 

M. Como vc avalia o papel das organizações políticas na comunidade? 

V: Nosso papel é levar experiência de organização popular como um mecanismo de 

resistência ao Estado. As pessoas aprendem e são incentivadas a resolverem seus problemas 

sozinhos. Isso é o comum. Por exemplo, não é um problema tão grande quando alguém 

individualmente ocupa um terreno e começa a construir nele escondido. Isso acontece toda 

hora. O problema [para a classe dominante] é ter ocupação organizada. Isso é extremamente 

combatido. Ninguém ensina isso nas escolas. Então, o que as Brigadas Populares tentam fazer 

é levar essa noção de cooperação e organização popular. Fazer com que eles tenham 

autonomia neste processo. Fazer com que eles não precisem mais das Brigadas para tocar a 

ocupação. Mas isso não é da noite pro dia. 

 

M: Vocês ainda contam com pessoas não moradoras que ficam lá todos os dias? 

V: Não. Depende muito da época. Quando tem muito conflito, nós [que não moramos lá] 

entramos como mediadores. E aí a gente consegue arrumar soluções menos desgastantes para 

os moradores. 

Um problema que enfrentamos é a necessidade de estarmos presentes nas reuniões para ela 

acontecer. A comunidade precisa superar isso. Outro problema é quando os moradores que 

são das Brigadas não estão lá, a ocupação inteira fica mais ‘frouxa’. Existe essa 

personalização da liderança por parte dos moradores, que é o que tentamos combater o tempo 

todo. 

 

M: Como você avalia as organizações políticas na construção da imagem da ocupação? 

 

V: Enquanto Brigadas Populares, achamos fundamental construir uma imagem da ocupação. 

Sobre a questão do nome, procuramos discutir com as famílias e pedir sugestões. Nesse caso, 

como foi uma ocupação mais espontânea, a gente teve que sugerir um nome no dia em que 

ocupamos. Isso para nós foi horrível. Não teve como discutir direito o nome com as famílias. 

Nós, da organização, queríamos um nome que resgatasse as lutas sociais. Que representasse 

um movimento de luta urbana. Sugerimos, em assembléia, o nome de Contestado porque no 

ano de 2012 o movimento do Contestado completou 100 anos e porque, apesar de passado um 

século, ainda continuamos lutando por terras, seja no campo ou na cidade. 

 

M: Mas eles tiveram essa memória? 

V. Não, poucos sabiam o que o nome Contestado significava. A gente pretende começar a 

trabalhar neste ano a história do Contestado com eles.  Mas no momento de escolha tentamos 

passar pra eles o sentido do nome. Foi assim também na escolha da logo, a cruz do contestado 

com as duas mãos. Quem fez aquela logo foi a Camila, com base na estátua.  

Agora substituímos a logo. Com a produção do jornal do contestado, que foi feito de forma 

colaborativa, apareceu um morador que tinha desenhado outra logo. Estamos usando essa. 

Nosso objetivo é construir a imagem através da história que os moradores tem. 

 

M. Qual a principal característica da imagem? 

V: É a luta. O enfrentamento. Retratar a história de luta do povo brasileiro. As outras 

ocupações das Brigadas: Ocupação Dandara, que foi a mulher de Zumbi dos Palmares; João 

de Barro; Irmã Dorothy. Enfim, em alguns casos não é tão claro o resgate da luta do povo 
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brasileiro. Todos os nomes vão neste sentido porque a história que é contada nas escolas 

apaga esses processos de luta e suas personalidades. Tentamos resgatar a memória através do 

enfrentamento cotidiano. 

 

M: Essa é uma característica espontânea do grupo de moradores? 

V: Não, em geral não. é um processo pedagógico que as Brigadas Populares assume. Em 

processos normais, nós faríamos três ou quatro reuniões para discutir o nome. As famílias 

levantariam propostas, a partir destas sugestões faríamos a discussão e também levaríamos 

algumas propostas acompanhadas de vídeos e etc... aí, as famílias escolheriam o nome. Nós 

utilizamos esse momento de escolha do nome da comunidade como um momento pedagógico. 

 

M: Então é uma imagem criada? 

V: A gente tenta criar essa imagem de luta, mas às vezes surge espontaneamente. O que é 

difícil, por que geralmente é uma ou outra pessoa que sabe o que significa. 

 

M: Há um núcleo chamado de Anita Garibaldi. 

 

V: Sim, Anita Garibaldi é um nome espontâneo de luta. Muito por conta, talvez, por ser um 

personagem daqui da região. Inclusive, uma personagem que tem uma imagem apropriada. 

Porque a gente conhece? A imagem de Anita foi apropriada pelo estado de Santa Catarina. 

Você vê várias pontes, ruas pelo estado com o nome dela. Além da própria mídia que 

produziu seriados e etc...  

Também há um núcleo que se chama Multidão, Vida Nova... esses núcleos são compostos por 

evangélicos. Geralmente, o que surge mais espontaneamente são imagens de referência 

evangélica. Em toda ocupação tem gente que propõe o nome “Nova Jerusalém”, por exemplo. 

Não é à toa, a igreja evangélica tem ocupado muito espaço na periferia. Mas aqui também há 

o núcleo Che Guevara, Dandara, Estrela Guia... Parte dos nomes mostra como a gente está 

educando eles e outra parte não mostra.  

 

M: A Brigadas Populares é a organização que mais participa? 

V: Nós estamos com eles desde o começo. A outra organização, que é a Frente Autônoma de 

Luta pela Moradia já contava com militantes dentro do ginásio, mas enquanto frente, eles 

começaram a atuar organizadamente a partir da segunda semana de ocupação. 

 


