
 

 

                  

O SUJEITO COLETIVO CONTRA A VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE: ocupação Maria 

Domitila: “Queremos ter uma moradia digna como todos” 
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RESUMO 
 
A intenção deste trabalho é entender a luta da classe 
trabalhadora empobrecida, aqui representada pelos 
trabalhadores e trabalhadoras membros da Unificação da Luta 
de Cortiços e Moradia (ULCM), contra a violação do direito de 
morar com dignidade. Esses sujeitos organizados 
coletivamente, devido à realidade que vivem, questionam suas 
condições de existência e encontram na Ocupação Maria 
Domitila uma forma de visibilidade à demanda habitacional de 
interesse social no Centro Velho de São Paulo. Trata-se de 
uma vivência de campo, a partir da qual, o estudo teórico levou 
à compreensão das contradições entremeadas pelo papel do 
Estado junto às classes sociais. 
 
Palavras-chave: Ocupação Maria Domitila. Classe 
trabalhadora empobrecida e lutas sociais. 

 
ABSTRACT 
 
The intention of this work is to understand the impoverished 
working class struggle, here represented by the male and 
female workers, members of the Unificação de Luta de Cortiços 
e Moradia (ULCM), against the violation of the rights of residing 
with dignity. These collectively organized individuals, due to the 
reality which they live in, question their existence conditions and 
find in the Maria Domitila occupation a way of visibility to the 
housing demand of social interest in the Centro Velho - old 
downtown - of São Paulo. It is a field experience in which the 
theoretical study leads to the understanding of the 
contradictions interspersed by the role of the State relevant to 
the social classes.  
 
Keywords: Maria Domitila occupation. Impoverished working 
class and social struggling. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é fruto de árduo e longo período de pesquisa que trouxe à tona a 

marca de profundos conflitos sociais que entranham cada um dos sujeitos aqui presentes 

em sua individualidade e sua existência coletiva, bem como, em sua subjetividade e 

materialidade. É de uma frutífera experiência de campo realizada no ano de 2011 na 

ocupação do terreno do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), localizada na Rua Maria 

Domitila número 228 no Brás, que surge este trabalho. Trata-se da luta diária realizada 

pelos membros da Unificação da Luta de Cortiços e Moradia (ULCM), um coletivo composto 

por trabalhadoras e trabalhadores empobrecidos que não possuem quaisquer condições de 

adquirir uma moradia própria que ofereça a mínima condição de dignidade. 

A Unificação da Luta de Cortiços e Moradia (ULCM) foi criada em 1988 e 

oficializada enquanto movimento social de luta por moradia em 1991 (AFFONSO, 2010, 69) 

e, desde o seu surgimento, tornou-se um dos movimentos com maior notoriedade na cidade 

de São Paulo. A ULCM surge a partir da organização de grupos de moradores de cortiços 

despejados devido ao alto custo do aluguel e à impossibilidade de pagamento das taxas de 

água, luz e IPTU, uma vez existente a incompatibilidade dos preços cobrados com o padrão 

de renda da imensa maioria dos trabalhadores2 (HIRATA, 2010, 83). 

Seus primeiros integrantes participaram de reivindicações e ocupações 

realizadas pelos sem-terra urbanos e, ao se organizarem em associações, fundaram a 

União dos Movimentos de Moradia (UMM) em 1985. Na verdade, a ULCM é resultado do 

“(...) deslocamento, dentro da estrutura da UMM, mas não imediatamente, nem de maneira 

consensual (...)”, segundo AQUINO (2008, 39), por isso mesmo, em 1991, se oficializa como 

um movimento de luta por moradia à parte, mas vinculado a UMM. De acordo com o autor, a 

ULCM em um primeiro momento conforma-se enquanto “secretaria dentro da União” 

mediante a relação estabelecida com a Associação dos Trabalhadores da Mooca (ATM) e à 

sua luta contrária ao processo de periferização, tornando-se essa a principal causa de se 

organizarem e proporem o “projeto morar no Centro”, mais tarde levado adiante pelo 

movimento. 

Durante alguns anos de luta contra a falta de atendimento às demandas 

habitacionais, a ULCM depositou sua esperança no ato de ocupar - seu único meio de 

pressionar o governo municipal -. Em 1997, realizou sua primeira ocupação no edifício que 
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da Secretaria da Fazenda na Rua do Carmo, da qual participaram mais de mil e quinhentas 

famílias. 

O terreno pertencente ao INSS onde se localizava a Ocupação Maria Domitila foi 

cenário de um histórico de cinco ocupações somando-se à referida. A ocupação trazida 

neste trabalho foi realizada no dia 18 de maio de 2011, cuja intenção era acelerar o 

processo de entrega da documentação de interesse de “compra” do terreno feita pelo 

movimento. Segundo relatos de alguns trabalhadores que participam dessa luta por moradia 

na região do Centro Velho de São Paulo, o terreno está abandonado há muito tempo. Essa 

seria a quinta ocupação daquele espaço em um período de pelo menos dez anos. 

 

2. O SUJEITO COLETIVO CONTRA A VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE 

 

O contexto do processo de formação da ULCM fundamenta-se através da 

dicotomia existente entre a região central e a periferia, profundamente marcada pela 

segregação socioespacial e enviesada naquilo que Kowarick (2000 apud AQUINO, 2008, 

51) chama “padrão de segregação centro-periferia”, em que o Centro é caracterizado por 

melhores serviços de infraestrutura e urbanização, e é onde a intervenção do capital 

imobiliário se intensifica. 

Desde o início da década de 1990, a ULCM reivindica junto ao “governo federal 

e ao poder judiciário (...) a desapropriação de prédios e terrenos vazios para a produção de 

habitação de interesse social e políticas específicas para enfrentar o problema dos cortiços” 

(NEUHOLD, 2009, Pág. 45). O pequeno trecho de uma carta da ULCM demonstra quais 

eram as suas principais reivindicações: 

 
“A Unificação das Lutas de Cortiço (ULC) na cidade de São Paulo que compreende 
os movimentos organizados de cortiços, considerando a complexidade desse grave 
problema habitacional e a quase inexistência de intervenções nessa realidade por 
parte das autoridades competentes, vem denunciar o drama (...) de um povo. 
Nossas propostas: - desapropriação de terrenos, prédios vazios, quarteirões de 
cortiços para programas habitacionais para a população de baixa renda (0 a 5 
salários mínimos) [;] - repasse de verbas para financiamento desses programas 
habitacionais [;] [-] uma política específica para cortiços, criando inclusive nas 
Secretarias de habitação um departamento de cortiços com estrutura, recursos e 
programas” (ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA MOOCA apud NEUHOLD, 
2009, 45). 

 

Questões como: “o que são os movimentos sociais?” e “qual o seu papel?” vêm 

sendo colocadas e pensadas por inúmeros teóricos. Seguindo a esteira de análise que 

Gohn (2008) realiza sobre os movimentos sociais em São Paulo no século XXI, os 

movimentos sociais são sujeitos coletivos que em um processo de lutas sociais buscam 



 

 

                  

frente à realidade de suas condições de existência a transformação da realidade social, 

econômica e política - sendo essa não menos importante, pois um movimento social nunca 

exclui o movimento político, e, “jamais haverá movimento político que não seja ao mesmo 

tempo social” (MARX apud GOHN, c1997, 175). 

De acordo com Pinassi (2009), os movimentos sociais são constituídos por 

trabalhadoras e trabalhadores que buscam o enfrentamento das “(...) consequências e [d]as 

práticas neoliberais, [buscam] reagir ao desmanche humilhante do mundo do trabalho, seja 

no campo, seja nas cidades e oferecer uma alternativa de reorganizá-lo” (PINASSI, 2009, 

74), uma vez que é nas contradições postas pelo neoliberalismo que podemos encontrar a 

dura forma com que produzem e se reproduzem enquanto força de trabalho, sendo tais 

contradições oriundas da especificidade com que a alienação das medições vitais da 

existência humana são ancoradas, antes de tudo, na forma como se dá a divisão social e 

internacional do trabalho. 

Para Galvão (2009), mais ou menos no mesmo sentido indicado por Pinassi, os 

movimentos sociais são aqueles que reagem à delimitação da linha tênue que separa o 

existir do subsistir na vigência do neoliberalismo, ressaltando ainda que as formas com que 

o neoliberalismo “(...) afeta as diferentes classes e frações são diferentes e as possibilidades 

dos diferentes movimentos se unificarem concretamente (...) num movimento mais amplo 

depende de sua capacidade de encontrar um denominador comum em torno do qual 

articular as distintas demandas” (GALVÃO, 2009, 5). 

A luta social diária no espaço urbano sustentada pelos movimentos sociais de 

luta por moradia decorre em grande medida do modo como esse espaço vem sendo 

produzido - desde o início da industrialização seguida pelo processo de urbanização, até os 

dias atuais -, qual seja, a lógica de parceria entre Estado e grandes corporações imobiliárias 

que segue removendo a classe mais empobrecida para os espaços mais longínquos da 

cidade.  

Dessa relação se configura o processo de periferização e o modelo de uma nova 

conformação espacial, a qual a pressão imobiliária sobre o Estado faz com que surjam 

novas favelas ou se transfiram de território as já existentes, na medida em que os negócios 

imobiliários apresentam-se lucrativos na região em que se encontram. No caso do Centro, 

os mais variados projetos de requalificação urbana seguem promovendo e intensificando o 

processo de segregação socioespacial. Em função disso, há algumas décadas, a classe 

trabalhadora empobrecida organizada coletiva e politicamente lutam pelo seu direito à 

moradia e à cidade, fortalecendo a sua luta através das ocupações, principal símbolo de 

legitimidade de suas ações.  

 



 

 

                  

 

 

3.  A OCUPAÇÃO MARIA DOMITILA 

 

No dia em que ocorreu a ocupação nenhum dos trabalhadores sabia exatamente 

o que iria acontecer. Semanalmente aconteciam reuniões com os vários grupos vinculados à 

ULCM. Foi ali, no momento da reunião, que todos os trabalhadores e trabalhadoras 

souberam que iriam realizar a ocupação: “(...) quando a gente chegou lá tivemos a surpresa: 

eles nunca fala onde vai ser a ocupação porque tem muita gente que a gente não conhece, 

né? Vai que a informação escapa, a gente nunca sabe” (Informação verbal)3. 

A entrada no terreno se deu pelos fundos. O terreno era muito grande4: metade 

era um espaço de um antigo pátio, cujo teto desabou, a outra metade era “baldia”. Alguns 

trabalhadores pularam o muro, caminharam no meio do mato e, ao chegarem ao espaço em 

que ainda havia uma carcaça de concreto, se depararam com o entulho e os ratos. Foi 

assim que chegaram à porta da frente do antigo prédio do INSS e a abriram para que os 

demais trabalhadores pudessem entrar e dar início à ocupação: “(...) Na noite que 

ocupamos aqui tava muito frio, dormimos em cima dos entulhos, uma lagartixa entrou na 

calça de uma amiga minha que saiu pulando pensando que fosse uma cobra ou alguma 

coisa do tipo” (Informação Verbal). 

Na ocupação com o decorrer dos meses pôde-se perceber a diminuição do fluxo 

de trabalhadores presentes no terreno ocupado. Essa evasão, digamos assim, pode ser 

explicada pelo fato de terem os ocupantes a “sua” moradia, mesmo que de aluguel, mesmo 

que fosse um quarto de pensão ou de cortiço, essa condição de acordo com Goulart (2011, 

63) não impede de serem identificados como sem-teto, uma vez que colocam em público o 

seu desejo por uma residência própria. 

Nesse sentido, a ocupação, como tantas outras, foi realizada como forma de 

pressionar o governo a cumprir a função social do espaço, ou seja, para que aquele espaço, 

de fato, fosse destinado ao projeto de habitação social para o atendimento das famílias de 

baixa renda que compunham o movimento. A ênfase dada ao “de fato” no exposto, não é 

apenas um jogo de palavras. Em fevereiro de 2008, a Previdência Social publicou em seu 

site: 
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 Como uma forma de proteger os membros do movimento que gentilmente concederam um pouco de 

seu tempo para que pudesse conhecê-los minimamente em suas individualidades e a entender o seu 
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quadrados”, cuja intenção é a construção de “três prédios de 11 pavimentos cada” (PREVIDÊNCIA 
SOCIAL, 2008). 



 

 

                  

“O INSS está liberando três áreas na capital para o programa [de Habitação Social]. 
O maior número de famílias será abrigado na Rua Maria Domitila, onde um antigo 
galpão será derrubado para a construção de três prédios, de 11 pavimentos cada, 
com área total de 10 mil metros quadrados. Os apartamentos, com valor de venda 
de R$ 43,5 mil, terão duas metragens. Oitenta e seis unidades ficarão com 46 
metros quadrados e, os outros 81, terão 44 metros quadrados. O valor a ser 
repassado ao INSS será de R$ 397,6 mi e foi necessário aporte de recursos pela 
prefeitura da capital, no valor de R$ 685 mil, para garantir a liberação da área” 
(PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2008). 
 

A ocupação Maria Domitila tinha suas pequenas particularidades: 1) o espaço 

era um terreno pertencente ao governo, nesse caso, não havia a necessidade de 

desapropriação; 2) a necessidade não era uma reforma predial, mas a demolição dos 

escombros que ainda restavam para a construção de um conjunto de prédios; 3) os 

ocupantes, em sua maioria, não dependiam necessariamente daquele espaço para se 

abrigarem, alguns deles apenas ali pernoitavam como forma de legitimar a ocupação. Assim 

era a ocupação Maria Domitila: esvaziada durante o dia, cheia e com pouco espaço para 

transitar à noite5. 

A estrutura do local era dividida em quatro espaços, sendo: 1) área onde os 

trabalhadores transitavam que era dividida com os móveis que compunham o lugar; uma 

“sala” com dois sofás, cadeiras, estante com televisão e uma mesa com uma máquina de 

café; a “cozinha”, cantinho singelo em que ficava um fogão, um armário e um balcão onde 

se guardavam os mantimentos; um espaço livre que durante o dia não tinha função 

específica, mas a noite se transformava em quartos; nessa mesma área se encontravam os 

banheiros – masculino e feminino - e uma pia. O resto da composição espacial era aberto. 

2) piso superior com acesso bloqueado6. 3) um espaço onde era um antigo “barracão”, cujo 

teto desabou antes de os trabalhadores chegarem à ocupação e 4) um terreno “baldio” que 

praticamente dobrava o espaço sobre o qual existiam alguns escombros. 
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 Segundo relatos, a presença de alguns trabalhadores na ocupação se dava por apenas algumas 

horas. A permanência no local era vinculada a um esquema de pontuação. Por exemplo, a cada três 
horas de permanência recebia-se x pontos - a permanência inferior a essas três horas não dava 
direito a pontuação -, o mesmo acontecia para a permanência superior ao tempo estipulado. Isso 
evitava que o trabalhador vinculado ao movimento e que não estivesse constantemente presente, 
aparecesse na ocupação e permanecesse presente durante um dia todo, acumulasse um número 
razoável de pontos e voltasse à ocupação após vários dias - no entanto, não bastava apenas 
comparecer na ocupação, era necessário ajudar nas tarefas como cozinhar, realizar a limpeza, etc. -. 
Por meio da contagem desses pontos é que se define quais trabalhadores do movimento serão 
contemplados. 
6
  Devido ao risco de desabamento de parte daquilo que um dia foi o forro de gesso e que continuava 

pendurado, além do risco à saúde devido à exposição a grande quantidade de fezes e piolhos de 
pombos, bem como, aos pombos mortos. 



 

 

                  

 

 

             

        

           1.  Interior da ocupação (sala)                    2. Interior da ocupação (cozinha) 

 

 

            

               

 

 

 

 

         3.  Interior da ocupação (quarto)                                 4. Piso superior da ocupação   

                                                                                                (acesso bloqueado)                

              

 

 

 

 

 

         5. Área externa da ocupação                                     6. Terreno baldio  

 

Na ocupação não tinha luz elétrica, segundo relatos, a Eletropaulo – companhia 

responsável pela distribuição de energia elétrica - realizou o corte a pedido da prefeitura 

municipal, na época sob gestão de Gilberto Kassab (PSD), como medida de dificultar a 

permanência no local. Sobre as medidas tomadas pelo então prefeito, uma militante disse: 

“(...) o Kassab, minha filha, tá fazendo da vida do pobre um inferno (...)” (Informação 

Verbal).7 

 

4. OS SUJEITOS DA LUTA URBANA POR MORADIA: ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 

POLÍTICA 
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 A água vinha de uma ligação direta do registro realizada por um dos trabalhadores, todo o material 

utilizado para que se amenizassem as dificuldades – cano, cola, peças de ligação, torneiras – foi 
comprado por eles. Os investimentos na permanência menos sofrida na ocupação não pararam por 
aí: a pia onde são lavadas as louças, a pia do banheiro, bem como as caixas de descargas também 
foram compradas e instaladas por eles. 



 

 

                  

Os membros das famílias que compunham a ocupação Maria Domitila exerciam 

atividades empregatícias formais e informais. Dentre eles encontram-se migrantes locais, de 

cidades próximas e de outros estados oriundos, em sua maioria, do nordeste brasileiro. A 

rotina diária destas pessoas era dividida em algumas etapas, quais sejam: 1) madrugar nos 

bairros periféricos onde alguns viviam; 2) utilizar o transporte coletivo para chegar ao local 

de trabalho após, pelo menos, uma hora; 3) cumprir uma jornada de pelo menos oito horas 

de trabalho com horário fixo de entrada (mas não de saída); 4) fazer o caminho inverso em 

direção à suas casas (isso para aqueles que não dormiam todos os dias na ocupação) ou ir 

direto para a ocupação. 

Esses trabalhadores e trabalhadoras sem-teto exerciam atividades como as de 

empregada doméstica, diarista, vendedora ambulante, motorista, cozinheira, babá, vigilante, 

costureira, auxiliar de mecânico, balconista e atendente de lanchonete, dos quais, apenas 

sete deles eram vinculados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). As histórias desses 

trabalhadores se entrelaçam quando se trata das dificuldades enfrentadas para viver com 

dignidade no Centro Velho de São Paulo, em alguns momentos, elas se repetem, 

principalmente, quando se trata dos migrantes. Dos dezessete trabalhadores aos quais pude 

conhecer melhor, nove eram nordestinos. Dentre esses, alguns casos são bem 

emblemáticos. 

Um dos militantes, por exemplo, nasceu na Bahia e vive em São Paulo desde 

1962. “Pau-pra-toda-obra”, já foi caseiro, empregado doméstico e até já pediu esmola. 

Morava em Parelheiros e demorava três horas e meia para chegar ao Centro da cidade, 

onde trabalhava. No período em que ocorreu a ocupação morava em um quartinho no Brás, 

na mesma oficina mecânica onde trabalhava.  Aos poucos seu “salário” deixou de existir: 

“(...) recebia R$ 200 por semana que foi baixando para R$ 150, R$ 100 até chegar a nada 

(...)” (Informação verbal). No entanto, permanecia trabalhando na oficina, pois ali estava seu 

acesso à moradia e até mesmo à comida, muitas vezes oferecida como forma de 

pagamento. No que tange ao seu relato, nota-se a existência de uma consciência da 

precariedade em que vivia. Ele sabia que as condições trabalho e a ausência de 

remuneração se davam em condições análogas à escravidão. Mas, para ele, “(...) o patrão 

[era] assim desorganizado por que ele [tinha] a índole de ser assim” (Informação verbal). 

No caso da militante paraibana, vendedora ambulante há trinta e cinco anos, ela 

conta as dificuldades de se trabalhar nas ruas, principalmente, para os trabalhadores que 

não possuem a licença para montar a barraca de mercadoria. Desde que chegou à cidade 

passou por muitas dificuldades, mas o que a deixava mais emocionada era falar sobre o 

preconceito que já havia sofrido por ser nordestina – o sotaque, não se ouvia mais. Segundo 

ela, o trabalho informal é comparado à marginalidade, haja vista, a forma com que são 



 

 

                  

tratados pela Guarda Civil Metropolitana e pela Polícia Militar: “(...) somos tratados como 

bandidos, o entra e sai da delegacia acaba sendo frequente” (Informação verbal). Essa 

trabalhadora passou vinte anos correndo da fiscalização municipal, pois não tinha condições 

de licenciar o alvará e, por muitas vezes, teve sua mercadoria apreendida. A paraibana 

sempre ressaltava: “(...) a pior época pra trabalhar assim com a mercadoria na mão foi na 

época do Kassab, né? Que [foi] ele colocou os guardas na rua (...) (Informação verbal)”. 

No que diz respeito à organização do movimento naquela ocupação, os 

trabalhadores e trabalhadoras realizavam assembleias regularmente para discutirem sobre o 

andamento das demais ocupações e seus processos de compra e venda, sobre as reformas 

dos prédios e previsão de entrega dos apartamentos, bem como, sobre os atos a serem 

realizados. Além disso, reuniões para discutir sobre o apoio político aos candidatos aos 

cargos no Conselho Participativo das subprefeituras, para o acompanhamento do Programa 

de Arrendamento Residencial (PAR), entre outros, eram frequentes. 

Por falar em apoio político, as manifestações a favor aos candidatos do PT eram 

claras, a maioria dos trabalhadores afirmavam que se o Partido dos Trabalhadores não 

assumisse a prefeitura nas eleições de 2012, não sabiam como ficariam os pobres que 

viviam naquela região. Sobre o apoio do PT na luta por moradia, dizia um dos 

coordenadores da ULCM: “(...) nós fizemos a luta, pra ele [o Lula] avaliar a nossa luta, e a 

Dilma está aí consolidando (...) o Kassab fez isso? O governo do Estado faz isso? Não, o 

governo do Estado acaba com todo mundo, promete (...)” (Informação verbal). Sobre as 

ações de Gilberto Kassab (PSD), Dona Cida – como era conhecida a coordenadora da 

ocupação – afirmava: “(...) Passou a perna no movimento, o movimento foi lá ocupou fez 

luta, falou com o proprietário, negociou, levou lá no CDHU e eles vieram com 10 vagas, 20 

vagas sendo que tinha 200 apartamentos, 300 apartamentos e aí colocou 50 pessoas, 60 

pessoas, não é justo, devia colocar era tudo (...)” (Informação verbal). 

Ao que tudo indicava naquele momento, um dos principais motivos que 

impediam a ULCM a dar continuidade aos projetos de moradia popular no Centro eram as 

ações do governo municipal e estadual que, a cada etapa em que o movimento conseguia 

dar um passo adiante, colocava um novo obstáculo que atrasava a liberação do terreno ou 

dos prédios ocupados. Esse é o caso da ocupação Maria Domitila. Mesmo com todos os 

trâmites de construção das moradias em estágio bem avançado, há no mínimo menos dez 

anos, o movimento esperava pela demolição daquilo que ainda continuava em pé, esperava 

a construção dos apartamentos, bem como, pela a reforma de outros prédios ocupados. 

As ações da gestão municipal, naquela época, não se limitavam a ações diretas 

como as reintegrações de posse - normalmente realizadas com truculência -. Durante as 

eleições de candidatos ao Conselho Participativo, por exemplo, agentes municipais 



 

 

                  

realocaram os eleitores em centrais de votação localizadas nos bairros periféricos, fora do 

local onde estavam habituados a votar. Tal estratégia prejudicou a eleição de 

coordenadores dos movimentos, pois muitos militantes deixaram de votar porque não 

sabiam ou não tinham condições de chegar ao local de votação. Essa ação retrata que a 

intenção do governo municipal não se limitou apenas à remoção desses sujeitos do Centro 

Velho, mas, a um intenso empenho em desarticular e desmobilizar a organização dos 

movimentos. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Os sujeitos de uma ocupação sabem que, após o prédio abandonado ser 

ocupado, mais dia ou menos dia estarão diante de alguma ação de despejo. Além da 

preocupação de novamente se verem em situação de rua e com a forma com que o despejo 

será realizado, sabem que não podem contar com o poder público no decorrer de sua luta. 

Exemplo disso é ilustrado na forma com que o ex-secretário municipal de habitação Orlando 

de Almeida Filho respondeu a pergunta “o que fazer com os sem-teto?”. Sua resposta surge 

em tom de deboche: “(...) tem um monte de sem; eu, por exemplo, estou sem carro, que 

roubaram o meu, estou sem relógio rolex que eu não posso comprar (...). Cada um mora 

onde pode morar. Desde que possa comprar o imóvel e morar” (FCV, 2006, 93). 

O exposto acima anuncia a violação do direito à moradia adequada que consta, 

segundo o Fórum Centro Vivo (FCV) (2006), nos Artigo 6º da Constituição Federal, Artigo 

11º do Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais, bem como, nos 

Artigos 7º e 8º da Declaração de Istambul sobre Assentamentos Humanos das Nações 

Unidas, quando do  

 

“(...) Não-atendimento da população sem-teto, que se encontra em situação de 
emergência, ocupando cortiços, imóveis inadequados, por falta de programas 
habitacionais destinados a famílias de baixa ou sem renda. [A] falta de segurança 
jurídica da posse, levando famílias a viver sob o temor e ameaças de despejo, 
impedindo o planejamento familiar e investimentos na melhora do lugar em que se 
habita, provocando ou agravando problemas de saúde e psicológicos” (FCV, 93, 
2006). 
 

 Ademais, além da violação ao direito da moradia digna fere também o direito 

à cidade que consta no Artigo 2º, inciso I, da Lei 10.257/2001 quando interrompe o diálogo 

com os movimentos sociais inviabilizando a sua participação na “(...) gestão democrática da 

política e dos projetos habitacionais de interesse social (...)” (FCV, 93, 2006), bem como, o 



 

 

                  

direito à igualdade exposto no Artigo 5º da Constituição Federal que garante o direito à 

segurança e à propriedade. 

Desde que fora realizada, os membros da ULCM que compunham a ocupação 

Maria Domitila, inúmeras vezes, passaram pela tensão causada com a chegada das 

notificações de reintegração de posse. O temor não podia ser diferente, haja vista os vários 

casos de reintegração de posse realizados de forma extremamente violenta. No caso da 

ocupação Plínio Ramos, por exemplo - desmontada em 2005-, pelo menos 25 pessoas 

ficaram feridas e 20 militantes foram detidos. Os brutais despejos realizados pelo Estado 

servem como forma de evitar que outros sem-teto, organizados ou não em movimentos de 

moradia, realizem novas ocupações. 

O Brasil como membro do acordo da Convenção Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais não tem um comportamento compatível com as premissas 

que analisam a legalidade das práticas de despejos forçados, sejam eles no espaço urbano 

ou rural. Algumas dessas premissas dizem que o despejo só pode ser realizado como 

“medida de caráter excepcional” e mesmo assim, se deve garantir a “integridade física, 

psicológica e material dos ocupantes”, de modo que, todos os agentes envolvidos nas ações 

de despejos vinculados à autoridade do Estado devem tê-las como norte para realizá-las. 

Algumas dessas orientações antes da realização dos despejos versam sobre: 

 

“1) (...) a consulta genuína às pessoas afetadas; 2) Notificação de despejo adequada 
e razoável para todos os afetados; 3) Informações sobre o despejo proposto e, onde 
for cabível, informações sobre o propósito que será destinado à área - estas 
informações devem ser postas à disposição, em tempo hábil, a todos os afetados; 4) 
Que os oficiais do governo ou seus representantes estejam presentes durante o 
despejo, especialmente quando grupos de pessoas estiverem envolvidos; 5) Todas 
as pessoas que realizarem um despejo devem estar devidamente identificadas; 6) 
Que os despejos não sejam realizados em circunstâncias de mau tempo ou à noite, 
a não ser que as pessoas envolvidas consintam em assim proceder; 7) Provisão de 
remediações legais; 8) Provisão, caso possível, de assistência jurídica às pessoas 
que dela necessitam para buscar reparações judicialmente” (FCV, 2006, 29). 

 

No entanto, é sabido que medidas como essas, na imensa maioria dos casos, 

não são tomadas no momento das reintegrações, principalmente, no que tange à garantia 

da integridade física e psicológica dos ocupantes. Manifestações compostas por diversos 

movimentos sociais foram realizadas em audiência pública, no ano de 2011, solicitando 

regulamentação do uso das armas não letais, sendo elas “(...) basicamente as balas de 

borracha, o spray pimenta, o gás lacrimogênio e o bastão de choque, que “não matam” 8, 

mas podem provocar ferimentos graves e só poderiam ser usadas em legítima defesa, como 

                                                           
8
 Grifos meus. 



 

 

                  

último recurso, ou quando está em risco a integridade física das pessoas ou o patrimônio” 

(SEU JORNAL, 2011). 

Essas armas têm sido utilizadas para coagir os sem-teto e também os 

moradores de rua durante a realização dos despejos. Em nota ao Seu Jornal, o Padre Júlio 

Lancelotti da Pastoral dos Moradores de Rua caracterizou as ações policiais como uma 

“violência organizada, sistemática, permanente e contínua” (SEU JORNAL, 2011), cuja base 

se apoia no tipo de gestão que o governo vem promovendo. 

Ao passo em que o Estado permanece destinando os investimentos públicos às 

operações realizadas pelas personificações do capital e ao permitir que estes controlem as 

relações políticas, econômicas e sociais nas quais trabalhadoras e trabalhadores 

empobrecidos são tratados como resíduos da sociedade, os movimentos sociais, sejam eles 

de luta por moradia ou não, resistem contra a profunda miserabilidade à qual são 

subordinados e seguem fortalecendo sua luta por melhores condições de existência das 

mais diversas maneiras. A ocupação Maria Domitila e os trabalhadores que compõem a 

ULCM foram aqui trazidos também como um exemplo resultante das contradições 

existentes na relação do Estado com as classes e as frações de classes sociais.  
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