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RESUMO 

 

A Pedagogia da Ocupação na Comuna 17 de Abril em Fortaleza propõe analisar o 

processo da mobilização popular à organização política no movimento de 

quatrocentas famílias na luta por terra e moradia. Essa ocupação com organização 

campo-cidade foi pioneira em Fortaleza no Sítio São Jorge, bairro José Walter, de 

2010 a 2014. A articulação entre Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-terra – 

MST, Movimento dos Conselhos Populares – MCP e Unidade Classista, construiu a 

ocupação na gleba ou latifúndio urbano, conhecidas “terras dos Montenegros”, da 

Construtora e Imobiliária Montenegro que revolucionou os anos 2000 em Fortaleza. 

A denominação Comuna 17 de Abril resgata o Massacre de Eldorado dos Carajás 

no Estado do Pará em 17 de Abril de 1996, conquistado como Dia Nacional de Luta 

pela Reforma Agrária. E, Comuna em alusão às lutas na França com a rebeldia e 

resistência do socialismo da Comuna de Paris, de março a maio de 1871. Nessa 

pesquisa social, participante, qualitativa, fundada no materialismo histórico-dialético 

e método dialético, articulei militantes do MST, MCP, Unidade Classista e 

participantes das famílias da Ocupação, com quem desenvolvi nove entrevistas 

individuais em profundidade e uma entrevista coletiva. As discussões revelaram que 

a articulação do movimento campo-cidade foi estratégica no processo das lutas e 

resistências que se materializaram na conquista do Residencial Cidade Jardim 

Fortaleza. A construção do residencial no mesmo local da ocupação, área alvo de 

especulação imobiliária, exigiu mobilização e formação social para enfrentar uma 

engrenagem perversa dos capitalistas financeiros, no comando do poder público e 

das facções criminosas. A Ocupação Comuna 17 de Abril confirma a centralidade da 

formação humana, da dimensão educativa dos movimentos populares que move a 

Pedagogia da Ocupação e dá sentido às lutas e às/aos sujeitos coletivos. Ocupação 

conflituosa, fruto da desobediência civil planejada, arquitetada para o sonho das 

agrovilas familiares urbanas se tornou moradia possível. Espaço de luta pelos 

saberes da vida para mais vida, mais resistência e construção de outras formas de 

organização popular. Comuna 17 de Abril de gente que desafia o medo e rememora 

a vida, ergue a cabeça e segue na luta, enfrenta preconceitos e a segregação 

sócioespacial contemporânea numa cidade mercadoria chamada Fortaleza. 

 

Palavras-Chave: Movimentos Campo-Cidade. Ocupação Comuna 17 de Abril. 
Pedagogia da Ocupação. 



 
 

ABSTRACT 

 

The Pedagogy of Occupation in the Commune April 17 in Fortaleza proposes to 

analyze the process of popular mobilization to the political organization in the 

movement of four hundred families in the struggle for land and housing. This 

occupation with a field-town organization was pioneered in Fortaleza at the São 

Jorge site, José Walter, from 2010 to 2014. The articulation between the Landless 

Workers Movement (MST), the Popular Councils Movement (MCP) and the 

Classification Unit, built the occupation in the glebe or urban latifundia, known as 

"lands of the Montenegros", of the Construtora e Imobiliária Montenegro, which 

revolutionized the 2000s in Fortaleza. The denomination Commune April 17 rescues 

the Massacre of Eldorado dos Carajás in the State of Pará on April 17, 1996, 

conquered as National Day of Struggle for Agrarian Reform. And in alliance with the 

rebellion and resistance of the socialism of the Paris Commune from March to May 

1871. In this qualitative participatory social research founded on dialectical historical 

and dialectical materialism, I articulated militants of the MST, MCP, Classroom Unit 

and participants of the Occupation families, with whom I developed nine individual in-

depth interviews and a press conference. The discussions revealed that the 

articulation of the countryside-city movement was strategic in the process of 

struggles and resistance that materialized in the conquest of the Residencial Cidade 

Jardim Fortaleza. The construction of the residential building on the same site as the 

occupation, a target area of real estate speculation, required mobilization and social 

formation to confront the perverse machinery of the financial capitalists, in charge of 

the public power and the criminal factions. The 17 April Communal Occupation 

confirms the centrality of human formation, the educational dimension of popular 

movements that moves the Occupation Pedagogy and gives meaning to the 

struggles and to the collective subjects. Conflicting occupation, fruit of planned civil 

disobedience, designed for the dream of urban family agrovilas became possible 

dwelling. Area of struggle for the knowledge of life for more life, more resistance and 

construction of other forms of popular organization. Commune April 17, people who 

defy fear and remember life, raise their heads and fight, face prejudice and 

contemporary socio-spatial segregation in a city called Fortaleza. 

 

Keywords: Field-City Movements. Occupation Commune April 17. Pedagogy of 
Occupation. 
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1 INTRODUÇÃO – A COMUNA FOI SE FAZENDO PELA INDIGNAÇÃO, O 

JEITO FOI OCUPAR: HISTÓRIA DE DESOBEDIÊNCIA CIVIL NA LUTA 

CAMPO-CIDADE.  
 

Trago boas novas, uma história a quem interessar, é sobre a luta e 
resistência de quatrocentas famílias que resolveu se juntar, pra falar da 
vida, pensar o que fazer pra não pagar aluguel, lutar e ter o direito de morar.  
Numa cidade que parece se fechar em muros e tudo cercar. Parece que 
toda a terra tem dono nesse lugar e a gente tem que ficar como inquilino, e 
se no final do mês não der para o aluguel pagar?  
Se eu sozinho fizer isso vou me complicar, mas se todos que não tem casa 
e são inquilinos se juntar? È preciso ter uma forma de se organizar e fazer a 
luta juntos e uma morada na cidade conquistar. 
Disso foram se conhecendo melhor e em pouco tempo resolveram se 
organizar. Foi reunião e encontro em todo lugar, de manifestação de lá pra 
cá, defendendo tarifa zero pra energia já! Nunca irão nos calar!  
E a gente somou  as forças do campo e da cidade pra mais fortes ficar. A 
defesa da terra e da reforma agrária popular é o que queremos, mas muito 
poder precisamos enfrentar.  
Mas a gente não é pouco não, e os núcleos agregamos numa mesma luta 
para a moradia conquistar. Veio gente do Montese, Couto Fernandes, Vila 
Velha, Itaoca, Parangaba, Serviluz, Praia do Futuro todos foram importantes 
pra a batalha na cidade organizar e de conquista em conquista a casa 
alcançar.  
Do campo chegou grande força, o Movimento dos Trabalhadores Sem-terra, 
que com sua coragem e ousadia levantaram a bandeira da Reforma Agrária 
Já! Vamos juntos, o caminho é longo e de mãos dadas, não vamos nos 
dispersar.  
Na cidade o Movimento dos Conselhos Populares resolveu essa ideia 
emplacar e a Unidade Classista criar. MCP junto com o MST e Unidade 
Classista muito trabalho e formação fizeram engrenar e os poderosos 
conseguiram assustar.   
Que linda madrugada, onde homens, mulheres jovens e crianças, 
destemidos o matagal foram devastar, abrindo as trilhas para a terra ocupar. 
Aqui fizeram a Comuna em homenagem aos companheiros e camaradas 
mortos e mutilado/as em Eldorado dos Carajás.  
A luta não é só aqui, somos tantos, somos muitos em todo lugar desse 
mundo, onde há gente expropriada pelo capital. Fortalecer o movimento 
popular e no coletivo lutar, resistir pra conquistar.   
Esse foi o nosso rumo e sempre será! A Comuna 17 de Abril foi nosso chão 
e com dignidade continuaremos a brigar e nossos direitos conquistar. 
Fortaleza, essa cidade de contradições, que especuladores querem dominar 
e pra isso com o tráfico se aliar, viveu a desobediência civil de famílias que 
não aceitaram a imposição de aluguel pagar.  
A conquista foi tamanha, o residencial pelo Minha Casa Minha Vida o 
governo resolveu levantar, naquele mesmo chão que ocupamos e 
escolhemos morar. Hoje ainda temos muito a fazer e lutar coletivamente 
como movimento popular, porque a terra e a cidade pertencem a nós 
trabalhadore/as e não vamos desistir do sonho da justiça alcançar. (Virginia 
Assunção). 
 

A ocupação Comuna 17 de Abril ocorreu no período de 2010 a 2014, no 

bairro do José Walter, na regional V, em Fortaleza.  A condução político-

administrativa da cidade estava fundada na gestão do Partido dos Trabalhadores, 

com a prefeita Luizianne Lins, e do governador Cid Gomes, do Partido Socialista 
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Brasileiro, à época.  A metrópole Fortaleza apresentava um déficit habitacional de 

123,4 mil habitações, num percentual de 10,9% das unidades habitacionais no 

município (IPLANFOR, 2016), com grandes ocupações já consolidadas desde pelo 

menos trinta anos atrás.  

Durante a Ocupação Comuna houve a definição do Brasil como país sede 

dos eventos internacionais de futebol, organizados pela FIFA, a Copa das 

Confederações, em 2013, e a Copa do Mundo, em 2014, e Fortaleza foi uma capital 

com jogos desses torneios de futebol. As obras de infraestrutura para esses dois 

megaeventos provocou muitos despejos e perseguições às comunidades que estão 

em áreas de interesse dos especuladores imobiliários. Todo esse contexto interferiu 

na organização dos movimentos sociais – MST, MCP e Unidade Classista – nas 

lutas e resistência das famílias até conquistarem as moradias. 

Optei, então, neste item por trazer uma narrativa da Ocupação Comuna 

17 de Abril em Fortaleza1, como fruto do trabalho de investigação participante, uma 

janela por onde consegui ver as complexas e plurais paisagens da Comuna, 

somadas às imagens constituídas pelas pessoas que viveram a ocupação e 

socializaram suas vivências e percepções.    

Começo no ano de 2010, em Fortaleza capital do Ceará, Nordeste do 

Brasil, onde ocorreu a Ocupação Comuna 17 de Abril, que se ergueu como 

movimento campo e cidade2 no bairro José Walter e foi formada inicialmente por 400 

famílias. A Comuna confirmou uma evidência sobre a questão da moradia popular: 

ser uma expressão da questão social na cidade e prioridade de demandas do 

Orçamento Participativo - OP e do Plano Diretor Participativo – PDP em Fortaleza. 

Esse movimento popular teve força de pressão e barganha, e, em 2014, conquistou 

o Residencial Cidade Jardim Fortaleza, edificado no mesmo local da ocupação. 

A história de organização popular que culminou com a Comuna e a 

conquista do Residencial germinou nos núcleos comunitários de alguns bairros de 

Fortaleza no início dos anos 2000. Nesse período, despontaram núcleos de 

                                                           
1
 A denominação Ocupação Comuna 17 de abril será utilizada apenas por Comuna em alguns 

contextos da escrita, pois essa é uma das formas de identificação que continua sendo reconhecida 
por muitos de seus participantes, mesmo após a construção do conjunto habitacional Residencial 
Cidade Jardim Fortaleza. 
2
 A denominação movimento campo-cidade foi adotada com base nas leituras da pesquisa social, em 

especial, com Henri Lefebvre, que traz as referências campo e cidade numa lógica dialética, que 
muito contribuirá com minhas análises nesse texto e considera o uso “rural-urbano” um fator 
reducionista das análises, que não conseguem revelar suas contradições e peculiaridades. De 
Lefebvre os mais citados: De lo Rural a lo Urbano, O Direito à Cidade e a Revolução Urbana.   
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organização comunitária que pautaram a discussão da moradia popular com base 

na articulação no Movimento dos Conselhos Populares – MCP, que existe desde 

2004. Este movimento urbano priorizou a luta por moradia na perspectiva de 

radicalizar os processos de ocupação de terrenos e prédios urbanos improdutivos e 

abandonados, e a articulação com o Movimento dos Trabalhadores Sem-terra – 

MST3 foi se construindo e formando frentes de lutas. 

Como nas periferias de Fortaleza há um grande contingente de famílias 

que veio de cidades menores do Estado e já participou de algum processo de 

organização campesina, isso facilitou a articulação entre os movimentos que 

constituiu pautas de lutas juntos como as manifestações contra o aumento abusivo 

das tarifas de energia, por exemplo, e as assembleias do Orçamento Participativo, 

pela primeira vez em Fortaleza.   

Em meados de 2005, muitos dos/as militantes envolvidos nessas frentes 

passaram a ser requisitados/as pelo poder municipal para assumir cargos em 

secretarias do governo e nisso as divergências ficaram mais evidentes, e isto 

sinalizou dificuldades entre os/as representantes da gestão, ligados/as à 

organização dos movimentos populares. Na dinâmica política dos primeiros anos da 

gestão democrático-popular, desde 2005, em Fortaleza, e principalmente, desde 

2007, o MCP reviu sua organização com as contradições e discordâncias entre 

militantes na base do movimento e os da gestão municipal. Assim, parte da 

militância do MCP se articulou na corrente política Unidade Classista e junto ao 

Partido Comunista Brasileiro - PCB e, ambos, MCP e Unidade Classista, 

continuaram a articulação com o MST para o fortalecimento da agenda política 

desses movimentos e, em especial, a da Comuna 17 de Abril. A articulação do MST 

e do MCP aproximou as bandeiras de lutas pela reforma agrária e pela moradia 

popular em defesa do poder popular. 

Após a mobilização e organização das estratégias junto aos núcleos 

comunitários em Fortaleza, na noite do dia 16/04/2010, as famílias estavam reunidas 

e concentradas em dois locais estratégicos, um na Escola Ambiental, no bairro Pio 

XII, e outro na Escola de Ensino Fundamental no Conjunto Palmeiras. Todos já 

haviam sido preparados e orientados para levarem objetos pessoais e utensílios de 

cozinha, pois seria necessário passar daquela data alguns dias sem sair da 

                                                           
3
 Os Movimentos do MCP e MST serão discutidos mais amplamente noutros itens deste texto.  
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ocupação com suas famílias. Os acordos haviam sido decididos coletivamente nos 

muitos momentos de capacitação durante todos aqueles anos de atividades nos 

núcleos, e, principalmente, nos meses que antecederam à ocupação. Ao todo, foram 

11 ônibus que saíram com pessoas, por volta das 2h da madrugada, em 17/04. 

Estava tudo mapeado e organizado, mas sem que tivesse sido divulgado o local da 

Ocupação.  

As “terras dos Montenegros” 4, escolhidas pelo movimento, estavam 

localizadas no Sítio São Jorge no bairro José Walter. Tinham mais de 500 hectares, 

caracterizados como gleba (latifúndio), sem cumprir a função social da terra com 

produção de subsistência ou em larga escala, ou seja eram terras improdutivas. Os 

militantes do MST e da Unidade Classista relataram que elas eram temidas, em 

virtude da presença de “jagunços”, que tinham autorização de usar de violência 

contra “invasores”. Sob essa ameaça e o conhecimento, de algumas das famílias, de 

casos ocorridos lá, nem todos que estavam em um dos ônibus ficou na Ocupação. 

As pessoas que desceram dos ônibus, porém, na madrugada do dia 17 de Abril, 

foram já derrubando as cercas no local mais próximo à Avenida Perimetral e 

devastando a mata que abrigava muitas cobras, aranhas, ratos e bichos do mato. Ao 

mesmo tempo, foram realizados os contatos com as autoridades locais por meio do 

MST para tomarem conhecimento da Ocupação e evitarem ações policiais violentas 

que poderiam, inclusive, responsabilizar o Estado.  Além disso, os advogados do 

movimento e os partidos de esquerda tomaram, também, conhecimento desta ação. 

[...] disseram que tal dia seria revelado na hora que chegassem, era isso, a 
gente entrar no ônibus e ir pro local. Onde é? Isso era estratégia, então 
quando a gente chegou lá foi vendo e foi logo fazendo a ocupação. Nós 
como movimento autônomo fizemos isso, tivemos vários enfrentamentos, 
entendendo que aquilo era a coisa certa a fazer, entendendo que aquilo 
também era forma de transformação da cidade (...) Aqui esse espaço bem 
aberto era o espaço da assembleia, porque quando convocasse já ía direto 
pro espaço da assembleia e também a forma de sair mais rápido sem 
muitos acidentes, mas o mais importante era a questão das reuniões, as 
assembleias. Porque essas ocupações que tem aí são todas fechadas, não 
tem espaço para fazer uma conversa e era um espaço muito respeitado. 
Quando a Jacinta tocava aquele apito o povo já sabia... pppppiiiiii... quatro e  
meia da manhã,  assembleia. Já sabia pra onde ia, não tinha como errar, 
então se criou essa prática na Comuna, na forma de organizar e as pessoas 
foram aprendendo mais. (...) aqui era o U e aqui era a Perimetral. Essa 
saída era bem larga e aberta porque se tivesse que acontecer alguma 

                                                           
4
 A denominação “Terras dos Montenegros” identifica as demarcações de grandes propriedades da 

família Montenegro em Fortaleza, de territórios grilados no passado e que atualmente são 
instrumentos de especulação no mercado imobiliário. Vale destacar que a Construtora e Imobiliária 
Montenegro é um dos negócios desta família em Fortaleza. Essa temática da propriedade privada, 
grilagem de terras e especulação imobiliária em Fortaleza será analisada noutras parte deste texto.  
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coisa, algum movimento de emergência, de fuga mesmo, sei lá, de uma 
invasão da polícia mesmo destruindo tudo, aí tinha esse espaço enorme 
para que se pudesse sair sem causar muitos acidentes,  até mesmo o 
trânsito era muito mais fácil visualizar quem entra e sai. (IRMÃ DOROTHY, 
22.12.2015) 
 

Logo as famílias armaram as tendas em formato de “U” para facilitar a 

proteção do grupo em casos de ameaças e foram se organizando coletivamente. 

Antes de amanhecer, aparatos de viaturas e policiais, mensageiros dos 

“proprietários” da terra, políticos e representantes de partidos, estavam a postos e, 

então, foram quase três anos de Ocupação e mais de quatro anos para entrar na 

morada conquistada. A intenção da Comuna em Fortaleza desde a ocupação de 

parte do latifúndio dos Montenegros foi de proteger o grupo, principalmente 

mulheres e crianças, por isso a organização dos barracões foi em formato de “U”, 

que resguardava mais as pessoas em caso de invasão repressiva.  

[...] eu me lembro bem que tinha em torno de umas quatrocentas famílias 
nesse processo, quando a gente foi se aproximando do terreno umas 
pessoas diziam, ah! eu já sei onde vai ser. A gente chegou junto com vários 
outros ônibus e viu que era muito grande. Assim, a gente não tinha noção e 
ficou com um pouco desse medo de adentrar na terra. Lembro que os 
camaradas do MST com mais experiência, quebrando os arames da cerca e 
vamos entrar meu povo e é aqui mesmo e vamos construir, e aí descendo 
as madeiras, as lonas e as matas ali na frente. Era uma noite muito fria, eu 
não sei se era por conta do mato, mas eu me lembro do primeiro dia assim, 
essa terra é nossa e diversas reuniões acontecendo com camaradas do 
MST (...) Nesse momento que eu me lembro bem, a discussão era de 
barracos coletivos, também cozinha coletiva e esse tipo de coisa com todo 
mundo pra organizar. E era Abril, das atividades do Abril Vermelho e tinha 
que encarar. Lembro que era cerca de quatrocentas famílias que entraram 
lá na época e a medida que foi amanhecendo foi se espalhando por toda a 
cidade que o terreno dos Montenegro tinha sido ocupado. Muita gente foi se 
chegando e se chegando pra entrar. (JOSÉ RIBAMAR, 07/04/2016). 

 

As famílias foram subdivididas em pólos, onde os/as coordenadore/as 

foram definidos mediante decisão coletiva e atuaram juntamente com os militantes 

do MST, da Unidade Classista e do MCP. Essa equipe responsável pelos núcleos 

fazia reuniões diárias do grupo e tinham três horários de chamadas – 5, 12 e 18h, 

além de se articular para escutar, acolher e dar encaminhamentos às necessidades 

e sugestões das famílias em suas decisões e deliberações coletivas. 

Do quarto e quinto meses de acampamento, então, as famílias mudaram 

dos barracões para fazer os próprios barracos e se mantiveram organizadas em 

cinco pólos, enquanto aguardavam a decisão dos governos e resposta às 

manifestações e protestos desencadeados. As reuniões diárias passaram a ser 
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semanais ou de acordo com as necessidades, mas as chamadas diárias 

continuaram sendo realizadas. 

Nos pólos havia a organização das famílias em núcleos, e dos núcleos se 

formaram as equipes de coordenadores/as dos pólos, constituídas por dois ou três 

militantes das entidades envolvidas com três ou quatro moradores vindos das 

famílias em cada pólo. Assim, o número aproximado de coordenadore/as, nesta fase 

da ocupação, foi um total de 35 dos cinco pólos, dentre os quais 20 provenientes 

das famílias e 15 dos militantes das entidades organizadoras envolvidas.  

A organização de um movimento igual à Comuna em tudo tem um sentido 

e significado próprio. Desde a escolha do nome para a ocupação, Comuna 17 de 

Abril, que vem em memória ao acontecimento histórico do Massacre de Eldorado 

dos Carajás, no Pará, na região Norte do Brasil, em 17 de Abril de 1996. Neste 

episódio sangrento da história recente das lutas populares, 21 trabalhadores e 

militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-terra – MST foram assassinados 

numa operação da Polícia Militar daquele Estado, crime até hoje impune. A Comuna 

marca, também, a unidade dos movimentos do campo e da cidade, numa estratégia 

de enfrentamento à concentração de terras improdutivas nos latifúndios rurais e 

urbanos, sendo o dia 17 de Abril o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, do 

Abril Vermelho5. 

O Massacre de Eldorado dos Carajás é um marco de grande significado 

na luta do MST por terra no Brasil e uma demonstração de força, poder e barbária 

que emblematiza os crimes e perseguição na região Norte, seja por latifundiários 

posseiros e/ou grandes empresas, como a Vale do Rio Doce6. 

A Comuna 17 de Abril, em Fortaleza, então, além de ter a marca de um 

movimento que busca reaver a coragem e ousadia dos trabalhadores de Eldorado 

dos Carajás, recolocou, também, na história, a rebeldia, a resistência e a 

                                                           
5
 O Abril Vermelho é um movimento nacional mobilizado anualmente pelo MST com repercussão 

internacinal, que reafirma a luta pela Reforma Agrária e resgata a memória do Massacre de Eldorado 
dos Carajás ocorrido no Pará em 1996.   
6
 A história de Eldorado dos Carajás carrega muito mais identidade com a Comuna 17 de abril do que 

uma data, pois representa uma comunidade plural, com origens do campo e da cidade, de 
trabalhadore/as em busca de sonhos e condições dignas de sobrevivência.  Em Eldorado dos Carajás 
havia um misto de trabalhadores rurais e ex-garimpeiros, vindos, em sua maioria, de vários estados 
do norte e nordeste, do campo e cidade, com a intenção de conseguir renda em Serra Pelada

6
 com 

as pedras conquistadas da terra. O fechamento de Serra Pelada por volta dos anos de 1990 criou um 
exército de trabalhadores/as sem terra, sem teto, sem renda que passaram a se organizar junto ao 
MST. (NEPOMUCENO, 2007) 
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organização do socialismo nas lutas de França, em especial, com a Comuna de 

Paris, de março a maio de 18717.   

Sob essa forte simbolização da Comuna de Paris e de Eldorado dos 

Carajás, se constituiram a Comuna 17 de Abril em Fortaleza e, também, outras 

comunas sob a direção política do MST noutros municípios do Ceará. Como 

permanecer em território urbano ocupado por um tempo prolongado? Quais os 

caminhos para permanecer em mobilização e na resistência coletiva? Como, nas 

diferenças, encontrar meios de convivência coletiva? 

Esses caminhos de convivência na Comuna foram perpassados por 

modos de organização e trabalho coletivo, pois desde o início da ocupação, 

propuseram atividades políticas, culturais, de produção e de educação, estratégicas 

para manter o grupo coeso e em condições de sobreviver às intempéries e 

dificuldades próprias de uma ocupação - tais como a falta e escassez de água, luz, 

escolas, postos de saúde, a segregação local do bairro, e, ainda, ter a resistência às 

ameaças policiais e às disputas do tráfico de drogas, que invadiu a Comuna.  

Das atividades em grupo, registraram-se a Cooperativa de Costura, o 

Salão de Beleza Comunitário, a Bodega Vitória Coletiva, a Ciranda de Leitura para 

crianças e adolescentes e turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). As 

atividades de EJA e de educação com as crianças ocorreram desde os primeiros 

meses da ocupação através dos militantes do MST e de jovens acadêmicos com a 

intenção de constituir os espaços da educação popular nos movimentos sociais. 

Vale destacar a experiência de alfabetização na Comuna por meio do método “Sim, 

eu Posso8”, e a ciranda de leitura que revelaram a preocupação do movimento com 

a formação educativa como ato político, como enfatiza Freire (1986).  

                                                           
7
 Sobre a Comuna de Paris vale destacar que foi um movimento de resistência popular no período 

que finaliza o tempo de Luis Bonaparte e a invasão do Reino da Prússia à França. O episódio mais 
significativo que provocou a revolta vitoriosa do proletariado foi o saque das armas da Guarda 
Nacional de Paris, que era liderada pelo burguês Adolphe Thiers, representante do poder na França, 
em março de 1871. Os trabalhadores assumiram o controle do governo após mais de vinte anos de 
lutas desde a Revolução Francesa em 1848, que destituiu a monarquia e o poder ficou sob o 
comando dos “aliados” burgueses. Com a Guerra Franco-Prussiana a Comuna de Paris enfrentou 
tanto a invasão prussiana como as tropas francesas mais conservadoras, que não apoiavam este 
movimento socialista. Mesmo tendo sido um curto governo de autogestão dos trabalhadores, a 
Comuna conseguiu propor a separação da Igreja do Estado e providenciou muitas ações em favor da 
classe trabalhadoras. Dentre as muitas obras sobre a Comuna de Paris, destaco a Luta de Classes 
na França, de Karl Marx. 
8
O método “Sim, eu Posso” criado pela educadora cubana Leonela Relyz, foi operacionalizado pela 

primeira vez na República Bolivariana da Venezuela e objetiva a eliminação do analfabetismo em 
curto prazo. O método se baseia na relação do conhecido (números) em direção ao desconhecido 
(letras), proporcionando, assim, o ensino da leitura e da escrita, e assegura, em poucas semanas, o 
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O ano de 2013 foi também de muitas definições políticas, tendo em vista 

as eleições para prefeito de Fortaleza e em 2014 para governador do Ceará. As 

negociações em 2012, em resposta a organização e resistência das famílias da 

Comuna, foram impulsionadas pelas duas esferas de Governo ainda sob o comando 

da Prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (Gestão municipal de 2005-2008 e 2009-

2012) e do Governador do Estado do Ceará, Cid Gomes (Gestão estadual de 2007-

2010 e 2011–2014) em meio às preparações para a Copa das Confederações de 

2013 e a Copa do Mundo de 2014, como já mencionado, dois eventos internacionais 

que pressionaram uma tomada de posição e decisão destes governos, 

principalmente, com relação às áreas de ocupação no entorno do Estádio Castelão. 

Assim, em pronunciamento público, o governador Cid Gomes e a prefeita 

Luizianne Lins instalaram o canteiro de obras do Residencial Cidade Jardim 

Fortaleza. A proposta do Governo do Estado, contudo, foi atender, não, apenas, as 

mil (1000) famílias que estavam acampadas no bairro José Walter, mas propôs um 

grande território com a construção de mais de cinco mil moradias, e, posteriormente, 

ampliou para 11 mil, onde estão sendo alocadas outras ocupações da cidade, em 

territórios que foram desapropriados para as obras de infraestrutura dos 

megaeventos internacionais.  

Com isso, o projeto de moradia popular proposto pelos movimentos foi 

redefinido pelo Governo e incorporado ao Programa Minha Casa Minha Vida9 como 

“única possibilidade de construção”, mesmo sob a discordância das entidades e 

militantes da direção do MST, MCP e Unidade Classista. Essa informação desafiou 

os movimentos em aceitar as condições propostas, acompanhar a construção da 

obra e a encaminhar as decisões para definir e dividir as moradias.  

                                                                                                                                                                                     
conhecimento necessário para ascender à educação básica. É composto por um kit com dezessete 
(17) DVD’s e uma cartilha, com sessenta e cinco (65) teleaulas que são ministradas em um período 
de três meses, mediados por um monitor (professor). No Brasil o método foi adaptado pelo MST e, 
após o período das teleaulas o prosseguimento das atividades se dá com a constituição dos Círculos 
de Cultura, propostos por Paulo Freire.   
9
 Programa Nacional proposto pela Lei Nº 11.977, de 07 de julho de 2009, é resultado de diretriz do 

Governo Federal de subsidiar empréstimos para moradias de interesse social. É gestado pelo 
Ministério das Cidades para famílias de baixa renda que estão na base de dados do Cadastro Único 
de Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, e requer da família postulante financiar a 
moradia através de empréstimo à Caixa Econômica Federal. Maiores esclarecimentos, consultar: 
http://www.sedhab.df.gov.br/mapas_sicad/conferencias/programa_minha_casa_minha_vida.pdf 
http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-uniao/habitacao/minha-casa-minha-
vida/Paginas/default.aspx/index.asp 

http://www.sedhab.df.gov.br/mapas_sicad/conferencias/programa_minha_casa_minha_vida.pdf
http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-uniao/habitacao/minha-casa-minha-vida/Paginas/default.aspx/index.asp
http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-uniao/habitacao/minha-casa-minha-vida/Paginas/default.aspx/index.asp
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Com a decisão da construção do residencial, as brigas das facções do 

tráfico de drogas10 intensificaram as disputas de poder com a organização do 

movimento da Comuna junto ao MST, MCP e Unidade Classista. Foram pressões 

políticas no espaço interno do acampamento da Comuna, com ameaças coletivas, e 

pessoais realizaram o saque e a destruição da Cooperativa de Costura e do espaço 

coletivo para atividades das e com as famílias. Assim, depois dessas ameaças do 

“tráfico” e do início das obras, como forma de proteção coletiva das 400 famílias, a 

decisão foi do retorno às casas de familiares e/ou de morar de aluguel, fora da 

ocupação, até a entrega definitiva das moradias do Residencial Cidade Jardim 

Fortaleza, no final de 2014, para onde retornaram.  

O cenário de rebeldia desde as eleições municipais em 2004 com a 

candidatura de Luizianne Lins, “fora dos propósitos das alianças partidárias”, 

propiciou esse diálogo entre o MST e o MCP. O caminho da articulação já 

pressupõe o diálogo. O diálogo identifica entendimentos em torno de ideias e 

princípios. O MST como movimento de articulação nacional trilha caminhos de luta 

pelo direito à terra e à reforma agrária e encontra aliados com mobilização político-

ideológica, que estão na dinâmica da organização, do debate, da formação. A 

decisão de ocupar foi se construindo pouco a pouco e a ousadia do Dia 17 de Abril 

em 2010 foi antecedida de várias lutas pontuais em Fortaleza e no restante do 

Estado, como a Campanha “Essa Luz é um Roubo” com passeatas e ato político.  A 

luta fortalece e articula os movimentos. 

Os encontros e desencontros nas relações internas teceram a Comuna e 

estabeleceram caminhos muitas vezes inesperados, mas aceitáveis no respeito à 

pluralidade ético-política dos movimentos sociais. A Comuna trouxe isso também 

como desafios, pois muitas redefinições foram postas no contexto histórico de 

mobilização política, organização comunitária e de quatro anos de resistência em 

acampamento. E, assim, aconteceram “rachas” no MCP e a criação da Unidade 

Classista; as ameaças do tráfico contribuíram para reconfigurações internas de 

                                                           
10

 A organização do tráfico de drogas em Fortaleza assume as características de rota internacional do 
tráfico de drogas, de armas, de seres humanos numa rede de investimentos e representantes 
políticos da Cidade nas esferas legislativa, judiciária e executiva. Escândalos de venda de habeas 
corpus por juize/as é um dos exemplos disso, de casos de milícias e chacinas, onde em sua maioria 
morem jovens negros e pobres. A discussão sobre a presença do tráfico de drogas na Comuna 
atravessou a pesquisa, mas com escassas revelações sobre o processo vivido junto às famílias e 
militantes na ocupação. As facções mais identificadas são o Comando Vermelho – CV, FND, GDE E 
PCC. Das reflexões possíveis irei expor no capítulo 3 TERRITÓRIO COMUNA: contradições 
contemporâneas em Fortaleza.    
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alianças políticas, provocando o distanciamento de pessoas que eram agregadas às 

400 famílias da ocupação, trazendo discordâncias em relação à gestão democrático-

popular e ruptura de militantes com o poder municipal na gestão de Luizianne Lins. 

Enfim, o tempo se move dialeticamente, pois ora aproxima, ora separa, ora silencia, 

ora faz festa.  

De todas as conquistas, a formação humana, política e social foi a mais 

marcante e se fez no passo a passo da Comuna, antes, durante e depois da 

ocupação. As mulheres foram (e são) as maiores incentivadoras e participantes dos 

processos, e os homens que se propõem despontam com firmeza para confirmar a 

liderança nas lutas. As oportunidades da educação e formação política na luta 

garantiram forças aos enfrentamentos com o objetivo da moradia e, muito mais, 

fortalece, principalmente, jovens para a defesa dos direitos humanos.   

A Comuna, além da conquista do território, assegurou a permanência das 

famílias no mesmo local da ocupação no bairro José Walter. Houve a intenção, por 

meio da Secretaria das Cidades, de propor a construção das moradias noutros 

locais em território mais periférico e distante da infraestrutura da Cidade, e os 

representantes dos movimentos da Comuna não aceitaram. Por outro lado, o 

Governo do Estado negociou a construção das moradias por intermédio do governo 

federal, com o Programa Minha Casa Minha Vida, na condição de blocos de 

apartamentos, que também destoou da proposta da Comuna que previa a 

construção de casas com espaço para a produção coletiva agroecológica. Assim, as 

partes envolvidas passaram a ter que definir e pactuar seus contratos e arbitrar em 

torno dos conflitos.  

No caso da Comuna, a repercussão mais significativa para Fortaleza foi 

confirmar que temos direito à Cidade. O direito à moradia falou mais alto, mas a 

conquista deste direito de morar foi acrescida da perspectiva de outros ganhos, do 

“direito a ter direitos”, do direito à educação, saúde, segurança, produção e trabalho 

e formação profissionalizante em sintonia com o perfil e as necessidades das 

famílias da Comuna. Essas manifestações foram pleiteadas e estão pactuadas com 

o Governo do Estado por meio das lutas articuladas do MST, MCP e Unidade 

Classista, como foi nas manifestações e luta do Dia Internacional das Mulheres em 

2015 em frente ao Palácio do Governo do Estado, na qual as mulheres em comissão 

foram recebidas pelos assessores do Governador do Estado.  
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A convivência social coletiva é um diferencial da Comuna em relação à 

maioria das ocupações urbanas. Um deles tem relação com o processo de 

educação e formação política na luta, que vai dialogar numa perspectiva 

transformadora com as estratégias de mobilização, ação e interlocução em rede de 

movimentos. Do sentido da educação popular com a participação de todos/as da 

Comuna, dos espaços democráticos das plenárias com as famílias, com grupos 

organizados democraticamente e com decisão coletiva de representantes, da 

participação de todos/as nas atividades do cotidiano, do cuidado coletivo com a 

segurança, alimentação, limpeza, acompanhamento das crianças etc., tal como 

vivenciado nas formações, nos assentamentos e acampamentos do MST.  

Em 2012, houve o anúncio da decisão governamental de construir o 

Residencial. Ali, ficaram evidentes os desafios para manter a articulação e a unidade 

do movimento em torno de interesses coletivos, ante a nova fase da definição do 

início das obras, o seu acompanhamento e a divisão das moradias.  

No lançamento do Residencial Cidade Jardim Fortaleza, divulgado numa 

conjuntura de campanha eleitoral em 2012 para prefeito e vereadores de Fortaleza, 

por exemplo, a disputa política pelo poder público municipal estava perpassada por 

uma crise na aliança entre o Executivo estadual, governador Cid Gomes (PSB) e 

municipal, prefeita Luizianne Lins (PT), e isso refletiu na organização da Comuna 

com o reagrupamento de moradores. O grupo das famílias que iniciou a Ocupação 

teve a necessidade de se retirar do território ocupado para dar seguimento às obras 

a partir do local dos seus barracos, e, se “defender do tráfico”, ou será, da 

“criminalização aos movimentos sociais populares”?  

A organização da Comuna, portanto, foi perpassada de variados 

momentos entre o movimento social, o poder público e a Construtora Fujita 

(responsável pelo projeto), e também entre os grupos de militantes e forças políticas 

das famílias que ocuparam o território da Comuna. Até 2012, todos estavam juntos 

na ocupação e, após o processo da desapropriação ter sido realizado junto à 

definição da empresa responsável pela construção do residencial, houve uma 

mudança nas relações entre os moradores. Isso foi provocado, principalmente, pelo 

esgarçamento da convivência cotidiana na ocupação e com as divergências políticas 

internas aos movimentos e as pressões externas visibilizadas nas articulações com 

a construtora, a Caixa Econômica e a Secretaria das Cidades.  
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O crescimento das desapropriações de grupos de famílias nas ocupações 

urbanas mais antigas em Fortaleza, principalmente por justificativa das obras dos 

megaeventos, e algumas, como parte da Comunidade Trilhas do Senhor, na 

Aldeota, e Comunidade Aldacir Barbosa, no Bairro de Fátima, em função das obras 

do Veículo Leve sobre Trilhos - VLT foram reconduzidas pelo Estado para o território 

da Comuna, denominado pelo Estado de Residencial Cidade Jardim Fortaleza. 

Parece, então, que a estratégia política do Governo estava emplacando, trazendo as 

divergências e confrontos entre os movimentos da Cidade e deles com o MST.   

[...] eu fui pra algumas das discussões das comunidades daqui e eu fui uma 
na comunidade do trilho duas vezes debater com eles. Uma eu fui de noite 
e outra eu fui de dia e foi lá que nos acusaram...então ele (Governo do 
Estado) se aproveitou e terminou jogando pra nós (...) por exemplo eu fui 
pra um bairro na comunidade do trilho que as pessoas nos acusaram, uma 
mulher e um senhor lá falou claramente que o responsável por eles serem 
removidos e ir pra lá (Comuna) é o MST. E, eu fui perguntar, porque a 
senhora pensa assim, não, porque foram vocês que botaram a gente pra 
aquelas casas e tal. Aí eu disse, olhe senhora, a senhora olhou o que tem 
em volta aqui? Tudo prédio chic, os prédios chic daqui eles são 
incomodados por vocês, então a tentativa deles é jogar vocês pra lá. Então, 
o que o governo fez, se aproveitou de nós ter atrapalhado no projeto deles 
lá e tá tirando vocês e não tem nada a ver com o movimento, o movimento 
tá aqui pra dizer: resistam. Lá nós não estamos mandando vocês entrarem 
não. Nós estamos dizendo resistam!.Lá nós lutamos foi pras nossas 
quatrocentas famílias que estavam acampadas lá, nós não lutamos lá pra 
vocês. Aí, o governo tá se aproveitando disso e tá jogando vocês pra lá, 
mas o governo é o culpado e não nós. Nós nunca dissemos, governo bote 
pra cá todo mundo, nunca. Nós dissemos, governo nós queremos nossa 
parte no trato,nós queríamos a área toda era pra fazer a comunidade na 
agricultura urbana... e ele nunca cedeu. Por que eu acho que alí foi um 
oportunismo do governo, um oportunismo muito grande de ter jogado pra lá, 
pois a vista de nós ter atrapalhado tudo, ter discutido a nível nacional, ter 
conseguido os créditos e teve tudo isso o debate que nós tivemos no nível 
nacional de ter feito aquela articulação. (DANDARA, 11/04/2016) 

 

No ano de 2013, no cenário das lutas das Jornadas de Junho no Brasil, 

ocorreram reuniões e audiências com as famílias da Comuna nos órgãos públicos e 

na Universidade Estadual do Ceará - UECE. O debate levantava as questões sobre 

a reforma urbana proposta pelo poder público e a dos empresários da construção 

civil, a questão da moradia popular, as disputas e apropriações da especulação 

imobiliária, os despejos de moradores das ocupações em Fortaleza e outras 

capitais, as condições concretas e negociações em torno do projeto e materiais a 

serem utilizados na construção das moradias e a contratação de profissionais para a 

execução das obras da Comuna. Nesse momento, pelas reivindicações do 

movimento, alguns moradores/as que estavam na ocupação foram contratados/as 
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para participar do trabalho junto à construtora Fujita, seja no trabalho direto como 

pedreiro ou auxiliar e também em atividades administrativas.  

As propostas iniciais do movimento organizado foram sendo redefinidas 

pelas condições concretas do terreno, do número de moradias previstas e das 

exigências do Projeto Minha Casa Minha Vida. Assim, uma das conquistas foi 

garantir um tamanho de apartamento mais amplo e bem dividido e com uso de 

materiais de melhor qualidade, geralmente não usados na categoria popular do 

Programa. Outra foi incluir itens na construção como sugestão dos moradores, tal 

como armadores para o uso de redes de dormir em quartos e sala, que parecem tão 

insignificantes, mas têm gosto de conquista e respeito ao modo de viver. E, também, 

a reunião com as Secretaria de Educação e das Cidades, que pactuou vagas para 

encaminhar as crianças a creches e escolas. Por fim, a definição da distribuição dos 

blocos entre os moradores foi conduzida de maneira  democrática em assembleia 

geral com decisão respeitada pela Caixa Econômica, que definiu cronograma de 

execução de atendimentos para orientar e receber os dossiês das famílias no 

processo de cadastramento e organização até a assinatura dos contratos.   

A entrega das primeiras unidades e blocos de apartamentos do 

Residencial ocorreu no primeiro semestre de 2014 e foram destinadas às famílias 

que continuavam acampadas no terreno. O grupo que iniciou a Ocupação Comuna 

17 de Abril, com 400 famílias ligadas ao MST, MCP e Unidade Classista, passaram 

a receber suas moradias desde 05/12/2014, depois de um monitoramento tenso e 

conflituoso com os órgãos responsáveis pela construção e a legalização dos 

contratos com os moradores. Isso se deu em virtude das incertezas políticas do 

cenário das eleições municipais e estaduais, que interferiram nos prazos acordados 

de construção, andamento das obras e organização da vida comunitária. Somado a 

isso, ocorreram, no ano de 2013, as grandes manifestações populares em todo o 

Brasil, as Jornadas de Junho, motivadas pelas críticas aos megaeventos 

internacionais da Copa das Confederações em 2013 e Copa do Mundo de Futebol – 

FIFA - em 2014, nelas estando os movimentos sociais com famílias em ocupações 

atingidas pelas obras de infraestrutura desses megaeventos. 

Após o recebimento das moradias, se delineou uma fase de organização 

comunitária no Residencial, que pressupôs uma formação política continuada, em 

torno da convivência comunitária, das relações de vizinhança, das lutas para 

garantia dos direitos e conquistas de infraestrutura adequada às necessidades 
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coletivas e para a resistência no dia a dia da Comuna, tal como propôs a Ocupação 

desde o seu início, e, hoje, continua como grande desafio. 

A Comuna 17 de Abril confirma a presença forte do MST na luta pela 

terra, reforma agrária e as condições concretas para a produção econômica, social e 

cultural, de acordo com o lema “ocupar, resistir, produzir”11.  

A atuação do Movimento dos Conselhos Populares - MCP e da Unidade 

Classista fortalece a luta do direito à moradia, disputando e enfrentando o poder 

público e a especulação imobiliária. Ambos os movimentos da Cidade se apropriam 

do espaço público, dos territórios urbanos destinados à construção de equipamentos 

público-coletivos de educação, saúde, lazer, cultura e moradia de interesse social, 

como das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, tão disputadas no Plano 

Diretor Participativo – PDP em Fortaleza na primeira gestão da prefeita Luizianne 

Lins.  

Desta vez, o movimento campo e cidade, com a Comuna numa ocupação 

em território urbano, buscou “formas próprias de fazer” e vivenciar “um saber social”, 

tão característico das áreas de assentamento do MST no Ceará, principalmente em 

virtude da migração do campo/cidade e das comunidades urbanas com raízes 

campesinas. “[...] o inimigo é comum (...) ele tá cada vez mais alimentando uma 

ideologia de que o jovem, o lugar dele não é no campo (...) é na cidade (...) (...) não 

existe uma migração... existe uma deportação do campo pra cidade (...)” 

(BADÉ,12/04/2016).   

Com a Comuna 17 de Abril, confirmou-se que enfrentar o desafio de uma 

ocupação dos movimentos campo-cidade reafirma as contradições da realidade num 

movimento dialético, que reacende o processo da luta pela conquista dos territórios 

ocupados e a ela se somam outros conflitos e ambiguidades, que continuam 

desafiando os movimentos sociais populares.  

O debate sobre as Comunas Periurbanas no Ceará, confirma a luta pela 

reforma agrária de modo mais amplo e plural e em distintas dimensões, 

                                                           
11

 Este lema “Ocupar, Resistir, Produzir” foi deliberado no 2° Congresso Nacional do MST, ocorrido 
de 8 a 10 de maio de 1990, em Brasília com a participação de 5 mil delegados dos 19 estados em 
que o MST estava organizado. Também participaram do 2º Congresso parlamentares e 23 delegados 
de organizações camponesas da América Latina. O lema foi motivado em virtude da forte repressão 
às lutas sociais no campo e o não avanço da Reforma Agrária, assim o Movimento encaminhou que 
as ocupações de terras seriam o principal instrumento de luta pela Reforma Agrária. Maiores 
esclarecimentos: http://www.mst.org.br/nossa-historia/88-93/ 

http://www.mst.org.br/nossa-historia/88-93/#sobre-congresso
http://www.mst.org.br/nossa-historia/88-93/
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principalmente no sentido da luta por terra, produção agrícola e moradia ou, apenas, 

como moradia.  

[...] o todo do movimento ainda não abriu os olhos para essa nova frente, 

né? (...) Aqui no ‘Zé’ Walter, na Comuna 17 de Abril, nós não tivemos a 

capacidade de enfrentar (...) essa segunda parte produtiva, mas nas outras 

comunas, nas seis comunas nós temos que colocar a parte produtiva, por 

que lá são famílias que não querem só moradias, são famílias que querem 

seu local para trabalhar, então que nas outras comunas nós estamos 

discutindo de três a quatro hectares por família. Então, essa é uma nova 

frente que nós estamos enfrentando, por que essas famílias, e aí eu pego 

as experiências da Comuna Irmã Teresa, em Quixeramobim, que elas estão 

lá no acampamento, na periferia da cidade, mas o trabalho dela é na 

agricultura. Em Crateús, na Comuna Geraldo Lima, da mesma forma, então 

hoje, essas duas comunas, elas ocuparam latifúndio rural dentro da cidade. 

Hoje a Comuna Pe. Geraldo Lima tem 600 hectares, de 600 hectares nós só 

vamos precisar, para moradia, de 16 hectares, que isso é o projeto, o 

restante dessa área toda é para produção, e aí nós vamos criar as unidades 

coletivas de produção para essas famílias, da mesma forma vem a Comuna 

Irmã Teresa. Então essas famílias que estão na periferia, se pegar a origem 

dela, de onde ela vem, é toda do campo, então essa que tá aí, a inteligência 

dos movimentos, em especial do MST, que tem que trabalhar essas 

questões aí. (RAIMUNDO PEREIRA, 22/03/2016) 

 

A intenção desta pesquisa surgiu, em parte, da compreensão de a 

Comuna ter singularidades como movimento de moradia que vêm desde o processo 

inicial da ocupação mediante a luta campo-cidade, até então inusitada em Fortaleza, 

entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-terra – MST e Movimento dos 

Conselhos Populares - MCP e das negociações que foram sendo conduzidas até a 

conquista das moradias em 2014.  

As reflexões foram marcadas por questões: como se elaborou o processo 

de formação política na luta pela construção e existência da Ocupação Comuna 17 

de Abril? Como repercutiu a Comuna 17 de Abril na organização comunitária em 

Fortaleza? Que aspectos determinaram o movimento campo-cidade entre MST, 

MCP e Unidade Classista na organização da Comuna como movimento social 

popular? Em que bases se organizaram as estratégias de mobilização e participação 

para garantir suas reivindicações? Quais referências de educação foram 

concretizadas na organização e formação da Comuna? 

Da proposta, identifiquei como objeto o processo de educação e formação 

política na luta do movimento social Ocupação Comuna 17 de Abril em Fortaleza. 

Assim, tem por objetivo geral, analisar o processo da formação política na luta pela 

construção e existência da Ocupação Comuna 17 de Abril em Fortaleza, na 
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perspectiva da organização dos movimentos populares. Dos objetivos específicos, 

então propus levantar as estratégias de mobilização e participação política na 

Comuna; captar elementos que revelassem a articulação rural-urbana entre MST, 

MCP e Unidade Classista na Ocupação, bem como identificar as ações de educação 

popular na organização e formação política na Comuna.  

O processo de aproximação como pesquisadora do grupo da Comuna 

iniciou-se, principalmente, de 2012 a 2014, quando, junto ao movimento, articulei 

uma atividade de extensão através dos Laboratórios de Estudos e Pesquisas em 

Serviço Social – LAPESS e de Seguridade Social – LASSOSS, do Curso de Serviço 

Social da Universidade Estadual do Ceará – UECE, o projeto “Protagonismo popular 

e práticas emancipatórias: fortalecendo as relações de comunidade em Fortaleza".  

Coordenei esta atividade como professora da UECE e daí venho acompanhando e 

desenvolvi uma investigação de campo que fundamenta as análises deste estudo de 

doutorado. Com suporte nesse projeto de extensão, ocorreram audiências públicas, 

ciclos de debates e manifestações populares de rua nos anos de 2013 e 2014, 

quando foram entregues as casas do Residencial Cidade Jardim Fortaleza às 

diversas famílias que tiveram inscrição e aprovação da Caixa Econômica Federal, 

Programa Minha Casa Minha Vida, inclusive às quatrocentas famílias responsáveis 

pela Ocupação Comuna. 

Esse projeto, que foi aprovado pelo edital da Pró-Reitoria de Extensão da 

UECE para o ano de 2013, teve como contrapartida da universidade a liberação de 

uma aluna-bolsista para acompanhar as atividades e a contabilização das minhas 

horas de trabalho como docente.  A proposta fundante do projeto era possibilitar a 

articulação do grupo com as quatrocentas famílias que já não estavam nos barracos 

construídos, tanto em virtude das ameaças dirigidas à militância dos movimentos, 

supostamente de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, quanto pela 

necessidade de liberação de parte do terreno para o início do canteiro de obras do 

Residencial. A ideia do projeto de extensão foi estabelecer um ciclo de debates com 

encontros mensais em auditórios da UECE no Campus do Itapery, com a presença 

das famílias que, àquele momento, ou moravam em casas de familiares ou de 

aluguel, ou, ainda, continuavam na Comuna. Destes encontros foram resgatadas as 

discussões sobre a organização, a resistência e as lutas em torno do direito e 

garantia das moradias. As atividades foram tão instigantes, que mesmo sem ter sido 

proposta a renovação para um novo edital da Pró-Reitoria de Extensão em 2014, 
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neste ano o projeto continuou até o mês de novembro, com articulação mensal e 

organização de manifestações e audiências públicas para pressionar a entrega das 

casas. 

Com o proveito das atividades do projeto, fui me aproximando do grupo 

em suas necessidades, sentimentos e modalidades de organização, buscando 

estabelecer uma leitura crítica e uma atitude de convivência orgânica com ele. 

Assim, uma vez por mês, articulávamos as famílias para o encontro numa tarde de 

domingo e trazíamos os pontos que mais instigavam o debate para aquele momento 

específico. Além desses momentos, ocorreram as audiências públicas com a 

Construtora Fujita, responsável pelas obras, a Secretaria das Cidades, a Caixa 

Econômica Federal e outros interlocutores públicos na mediação e diálogo com as 

famílias. Minha impressão foi de que aqueles momentos coletivos representaram 

oportunidades de reacender o fio de esperança e confiança de ter o direito à 

moradia após a saída (temporária) das famílias da Ocupação.  

O caminho deste estudo sugeriu a sua estrutura em seis capítulos, numa 

sequência de apresentação da pesquisa arrimada na Comuna 17 de Abril e no 

diálogo com as dimensões que a revelam como fenômeno social; da narrativa de 

sua história na relação com a cidade de Fortaleza, aos movimentos sociais do 

campo e cidade, às peculiaridades da Ocupação como a referência educativa no 

processo de formação das famílias e militantes do MST, MCP e Unidade Classista.  

No primeiro capítulo, que coincide com a Introdução - A COMUNA FOI SE 

FAZENDO PELA INDIGNAÇÃO, O JEITO FOI OCUPAR: história de desobediência 

civil na luta campo-cidade - foi apresentada a construção histórica dos movimentos 

sociais envolvidos nessa ocupação, que repercutiu num outro desenho para a 

periferia em Fortaleza.  

Na sequência, o capítulo 2 - A OCUPAÇÃO COMUNA 17 DE ABRIL EM 

FORTALEZA: desvendando a trajetória metodológica e caminhos analíticos 

percorridos - há o trajeto da escolha metodológica da pesquisa social qualitativa com 

referências no materialismo histórico-dialético numa pesquisa de campo com nove 

entrevistas em profundidade e uma coletiva, com militantes e moradores da Comuna 

17 de Abril que tiveram as identidades resguardadas com codinomes da memória de 

lutadores sociais que tombaram na luta.  E, neste capítulo, apresento o item 2.1 - 

COMUNA! DE QUEM FALAMOS? Perfil do/as participantes da pesquisa - que 
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identifica o/as sujeitos da pesquisa em suas características de vida e nas vivências 

da ocupação.  

No capítulo 3- TERRITÓRIO COMUNA: contradições contemporâneas em 

Fortaleza - trago mapas, figuras, tabelas e informações sobre o local geográfico da 

ocupação no bairro José Walter e o perfil das famílias em torno da naturalidade, 

renda familiar, escolaridade, faixa etária e sexo do/a responsável familiar, entre 

outros dados sobre a situação de moradia das famílias, anterior à Comuna, no atual 

Residencial. Ainda, no 3.1- A COMUNA 17 DE ABRIL NO RESIDENCIAL CIDADE 

JARDIM FORTALEZA: o Programa Minha Casa Minha Vida, projeto possível! - 

resgatei análises sobre o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, em 

Fortaleza, em relação ao contexto de sua execução por intermédio do Governo do 

Estado do Ceará com a Secretaria das Cidades, os interlocutores do Governo 

Federal - Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal – CAIXA -, proprietários 

de terras e empresas imobiliárias envolvidas. No item 3.2 - A COMUNA E O 

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM FORTALEZA NA ROTA DO TRÁFICO E DAS 

FACÇÕES EM FORTALEZA - faço considerações sobre as facções de drogas e a 

relação com a habitação no panorama de medo e morte juvenil junto às periferias de 

Fortaleza. Por fim, ainda nesse capítulo, no item 3.3- FORTALEZA E REGIÃO 

METROPOLITANA: história e configuração contemporânea - esboçei reflexões 

sobre as condições da metrópole Fortaleza no cenário socioeconômico e, em 

especial, nas condições habitacionais a partir da especulação imobiliária e 

segregação sócio espacial da cidade.   

O capítulo 4- NO CAMPO E CIDADE, OCUPAR NÃO É ESCOLHA, É O 

CAMINHO DA LUTA - trouxe análises sobre as relações e complementaridades na 

dinâmica de vida no campo e cidade. Assim, no item 4.1- O MOVIMENTO DOS 

TRABALHADORES SEM-TERRA: mais um passo a frente, nenhum passo atrás; a 

Reforma Agraria é o povo que faz - e no 4.2- MOVIMENTO DOS CONSELHOS 

POPULARES EM FORTALEZA: lutar e construir na cidade o Poder Popular- e 

subitem  4.2.1- A HORA DA VIRADA CHEGOU: a esperança do MCP na Fortaleza 

Bela e o enfrentamento à especulação imobiliária – procedi a um arrazoado histórico 

a respeito dos movimentos que atuaram na organização da Comuna 17 de Abril - 

MST, MCP e Unidade Classista - com suas características e formas de organização. 

E o debate sobre os significados de Ocupar foi problematizado no subitem 4.3- 

INVASÃO OU OCUPAÇÃO: e, os grilos com isso? – no qual propus discutir as 
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diferenças entre essas duas dimensões relacionadas à luta por terra e moradia 

popular.   

O capítulo 5- A CONFIGURAÇÃO DO CAPITALISMO 

CONTEMPORÂNEO E A LUTA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS - sugeriu o diálogo 

dos conceitos e reflexões dos movimentos sociais na configuração contemporânea 

do capitalismo. Por isso, com o subitem 5.1- AS NOVAS FEIÇÕES 

CONTEMPORÂNEAS OU VELHAS TRANSGRESSÕES DO CAPITALISMO?- me 

propus entender as determinações neoliberais que constroem as tramas no contexto 

periférico do capital. E, no subitem 5.2- COMO CAMINHAM OS MOVIMENTOS 

SOCIAIS POPULARES: a luta continua - refleti sobre a realidade dos movimentos 

sociais populares e sua repercussão na perspectiva desafiadora das lutas e 

resistências.   

A dimensão educativa e formativa da Ocupação Comuna 17 de Abril foi 

enfatizada no capítulo 6- PEDAGOGIA DA OCUPAÇÃO: política, formação e 

educação popular - onde recobrei a pedagogia do MST e a educação popular como 

referências fundamentais sobre as vivências constituídas coletivamente no âmbito 

da produção e da formação humana na Comuna. Isso confirma a conquista e os 

desafios históricos de mais lutas e resistências ante o panorama de não sucumbir à 

lógica desigual do capital, à criminalização dos movimentos sociais, com vistas a 

acreditar numa formação humana de intencionalidade coletiva contra-hegemônica 

ao capital. 

As Considerações (In) Conclusivas - OS SABERES DA VIDA PARA MAIS 

VIDA –constituem o momento da síntese final da discussão do ensaio, onde 

condensei as ideias pedagógicas da ocupação voltadas à releitura da Comuna. Teve 

como referência um coletivo que ousou desobedecer às injustiças, enfrentou o 

inimigo da especulação imobiliária como expressão do capitalismo contemporâneo, 

resistiu às pressões, violências e repressões impostas aos rebeldes desobedientes 

civis, que conquistaram, com as moradias, mais saberes e vida para continuar a luta 

em busca da libertação e emancipação, que só se tornam possíveis vividas numa 

intencionalidade coletiva.  

 

“Sonhas e serás livre de espírito (...) luta e serás livre na vida” (Che 

Guevara). 
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2 A OCUPAÇÃO COMUNA 17 DE ABRIL EM FORTALEZA: DESVENDANDO 

TRAJETÓRIA METODOLÓGICA  ECAMINHOS ANALÍTICOS PERCORRIDOS  

 

Nessa parte do texto, proponho discutir sobre contextos e caminhos do 

percurso metodológico da investigação social qualitativa, agora expressando as 

definições e a condução da pesquisa bibliográfica, documental e de campo junto aos 

militantes e famílias da Ocupação Comuna 17 de Abril, em Fortaleza, de 2010 a 

2014, para aprofundamento das análises das informações alcançadas noutras 

partes desta tese.  

Vale destacar o feito de que a investigação de campo se deu com o grupo 

dos militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-terra – MST, do Movimento 

dos Conselhos Populares - MCP em Fortaleza, da Unidade Classista e com algumas 

coordenadoras das 400 famílias que realizaram a ocupação e se mantiveram 

articuladas nas atividades políticas, sociais e culturais até o recebimento das 

moradias em 2014. Assim, a história contada e comentada sobre a Comuna 17 de 

Abril é relacionada ao período da ocupação de 2010 a 2014, mesmo entendendo 

que a dinamicidade da história em suas contradições e desafios é um terreno 

singular para novas pesquisas com as atuais famílias moradoras do Residencial 

Cidade Jardim Fortaleza.  

No primeiro momento deste escrito, expus, no item 2- A ocupação 

Comuna 17 de Abril em Fortaleza: desvendando a trajetória metodológica e 

caminhos analíticos percorridos - esclareci sobre os caminhos, objeto e objetivos, 

pressupostos e determinações que possibilitaram este estudo e a identificação das 

categorias empíricas e analíticas dapesquisa de campo. Em seguida no item 2.1 - 

Comuna! De quem falamos? - Perfil dos participantes da pesquisa - revelei os 

militantes dos movimentos que contribuíram com as entrevistas em profundidade e 

entrevista coletiva com algumas responsáveis das famílias da Comuna.  

A trajetória desta pesquisa social na Comuna foi coadunada com o debate 

de Bauer e Gaskell (2002) sobre pesquisa social em quatro dimensões, sendo a 

primeira o delineamento da busca, definindo os seus princípios estratégicos, como 

observação participante e outras diretrizes; a segunda é o método de coleta de 

dados, entrevistas, observações etc.; a seguinte coincide com o tratamento analítico 

dos dados na perspectiva do materialismo dialético e, por último, vem o interesse do 
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conhecimento, que é a busca do consenso e emancipação dos sujeitos da pesquisa, 

que os autores fundamentam em Habermas. Portanto, eles defendem o ponto de 

vista de não haver “um modo ótimo” para pesquisar, visto que não se propõe a 

serem os condutores de pesquisa de opinião (pollsters), nem os que fazem grupos 

focais (focusers); o caminho vem da consciência sobre os distintos métodos em seus 

limites e vantagens e de como propô-los nas diversas situações, problemas sociais e 

busca de informações.  

Na pesquisa social, estamos interessados na maneira como as pessoas 
espontaneamente se expressam e falam sobre o que é importante para elas 
e como elas pensam sobre suas ações e as dos outros. Dados 
informacionais são gerados menos conforme as regras de competência, tais 
como capacidade de escrever um texto, pintar ou compor uma música, e 
mais do impulso do momento, ou sob a influência do pesquisador. O 
problema surge quando os entrevistados dizem o que pensam que o 
entrevistador gostaria de ouvir. Devemos reconhecer falsas falas, que 
podem dizer mais sobre o pesquisador e sobre o processo de pesquisa, do 
que sobre o tema pesquisado. (BAUER E GASKELL, 2002, p.20) 

 

Há uma aproximação também deste estudo com as discussões de 

Bogdan e Biklen (1994) sobre a pesquisa social qualitativa em cinco características 

principais: recorrer à fonte direta e ao ambiente natural; esclarecer sobre o objeto de 

estudo de modo descritivo, com palavras e imagens; dar importância maior ao 

processo e não apenas ao resultado; constituir análise de dados, correlacionando 

abstrações e informações encontradas; e, considerar mais os significados expressos 

pelas pessoas, buscando registrar intensivamente tudo o que vem dos sujeitos da 

demanda.  

O caminho de encontro com a Comuna 17 de Abril fez-me recolher a 

primeira característica, apontada por Bogdan e Biklen (1994), “[...] de chegar ao 

ambiente natural na fonte direta”, e o fiz buscando entender o movimento campo e 

cidade, expresso historicamente em seus espaços de organização próprios por meio 

das entidades, na articulação coletiva e nas lutas e espaços de formação. Esse 

período da ocupação desde 2010, foi estreitado desde as articulações entre MST e 

MCP pelos idos de 2004, na convivência e resistência com as lutas para garantir a 

construção e o recebimento das casas em 2014.  

Na fase exploratória, principalmente, com o/as informantes da pesquisa, 

onde fui tecendo a compreensão do que determinou a existência da Comuna 17 de 

Abril, procurei perceber as múltiplas determinações do fenômeno.  
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Tive percepção da Comuna nas visitas, conversas na Ocupação, 

participação nas manifestações e audiências públicas, na observação dos 

momentos da organização das atividades educativas, sociais e de produção, 

procurando entender as alianças e contradições nas relações sociais entre os 

moradores e a militância dos movimentos populares da Comuna. 

Bogdan e Biklen (1994) mencionam que a quarta característica da 

investigação qualitativa é a análise indutiva-dedutiva e nela vejo um encontro com a 

minha necessidade de buscar entender o fenômeno social, na essência,  

interligando as determinações da prática social aos referenciais teóricos capazes de 

refleti-la e interpretá-la; de uma prática social que pensa a formação política na luta 

dos movimentos sociais, como o da Comuna, desde a preocupação com o 

letramento das pessoas ao fortalecimento individual e coletivo que educa na luta 

social, como é o caso da luta por moradia e por terra. 

Nos caminhos e instrumentos metodológicos com o compromisso de dar 

vazão a falas e depoimentos das/os moradoras/es, por meio de observação 

participante, fiz anotações dos momentos das práticas coletivas e enfrentamentos às 

instituições estatais, da força das convicções, das emoções e dos desejos e sonhos 

esperados, das pessoas nas suas vivências e desafios como sujeitos, individual e 

coletivamente, e isso revela a dimensão qualitativa preconizada por Bogdan e Biklen 

(1994).    

Triviños (1987) e Bogdan e Biklen (1994) se articulam em ideias, ao 

postularem a linha teórica do materialismo dialético nas pesquisas sociais, 

exprimindo possível conhecer a “materialidade dos fenômenos”, desde que se 

entenda existir a “realidade objetiva fora da consciência”, e essa consciência como 

derivada do estudo da matéria; e que, no materialismo histórico e dialético, há 

pressupostos e conceitos fundamentais que precisam ser considerados pelo/a 

pesquisador/a, dentre eles as “[...] formações sócio-econômicas, modos de 

produção, força e relações de produção, classes sociais, ideologia (...) consciência 

social e consciência individual, cultura como fenômeno social, progresso social, 

concepção de homem, (...), da educação etc.”. (P.73). O processo, pois, da 

pesquisa, com base no materialismo histórico e dialético, sugere, no primeiro 

momento, reconhecer a singularidade, buscar as “sensações, percepções e 

representações”, fazer a “contemplação viva” do fenômeno, como a etapa 
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exploratória, das características, informações percebidas e observações 

sistematizadas, que possibilitarão os pressupostos ou hipóteses.  

No segundo momento, impõe-se buscar a “análise do fenômeno” e fazer a 

abstração, as correlações, identificar conceitualmente o objeto com esteio nas 

informações captadas pelos instrumentos de pesquisa. No terceiro momento, 

impem-se procurar os aspectos da essência do fenômeno que possibilite refletir e 

compreender a “realidade concreta do fenômeno”. Triviños (1987) destaca, ainda, 

que, no marxismo, o/a investigador/a pode praticar várias teorias, contanto que 

dialoguem com a pesquisa social no materialismo histórico e dialético.   

Vale destacar, ainda, de acordo com Triviños (2013), o fato de que, nas 

duas perspectivas da pesquisa qualitativa, a fenomenologia e o marxismo, vêm dois 

aspectos analíticos para “compreender e analisar a realidade”, um “subjetivista-

compreensivista”, ligado à fenomenologia; e outro, “crítico-participativos com visão 

histórico-estrutural”, articulado à “dialética da realidade social”, do poder de 

transformar a realidade “[...] em processos contextuais e dinâmicos complexos” 

como defendem Marx, Engels, Gramsci, Adorno, Horkheimer e outros.  

Elemento-chave nas discussões de Triviños (2013) é afirmar que a 

definição da pesquisa qualitativa, seja de base estrutural-funcionalista, 

fenomenológica e materialista dialética, é confirmada pelo referencial teórico que 

orienta o/a investigador/a. “Por um lado, sua tendência definida, de natureza 

desreificadora dos fenômenos, do conhecimento e do ser humano; e, por outro, 

relacionada com aquela, a rejeição da neutralidade do saber científico”. (IDEM, p. 

125). De tal modo, a pesquisa participante “[...] presta-se melhor a um enfoque 

dialético, histórico-estrutural que tenha por objetivo principal transformar a realidade 

que se estuda”. (IBIDEM). Como revela Triviños (2013), 

A pesquisa de caráter histórico-estrutural, dialético, não ficou só na 
compreensão dos significados que surgiram de determinados pressupostos. 
Foi além de uma visão relativamente simples, superficial, estética. Buscou 
as raízes deles, as causas de suas relações, num quadro amplo do sujeito 
como ser social e histórico, tratando de explicar e compreender o 
desenvolvimento da vida humana e de seus diferentes significados no devir 
dos diversos meios culturais. (P.130) 

 

O diferencial na pesquisa qualitativa é a abertura que o/a pesquisador/a 

tem de cumprir uma livre sequência das etapas do trabalho, desde a escolha do 

objeto ou “problema” de estudo, da justificativa para a revisão de literatura, 

fundamentação teórica e definição das questões e perguntas norteadoras, à coleta e 
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à análise dos indicadores. Triviños (2013) destaca, por exemplo, que a coleta e a 

análise dos dados não necessariamente são divisões separadas, e a interpretação 

das informações pode conduzir a novas buscas, fazer surgir pressupostos e 

mudanças de expectativas. (P. 133). “[...] o pesquisador, orientado pelo enfoque 

qualitativo, tem ampla liberdade teórico-metodológica (...) os limites (...) fixados pelas 

condições da exigência do trabalho científico (...) deve ter uma estrutura coerente, 

consistente, originalidade e nível de objetivação” (p.133). 

A articulação deste estudo sobre educação e formação política na 

Comuna com as ideias de Bogdan e Biklen (1994); Triviños (1987 e 2013); Bauer e 

Gaskell (2002); Brandão (1999 e 1985) sobre pesquisa qualitativa foi possível desde 

o acompanhamento que fiz aos debates e as relações estabelecidas entre os 

participantes da Comuna desde os primeiros momentos das movimentações na 

UECE em busca de apoio e fortalecimento às famílias acampadas a partir de Abril 

de 2010. Fiz visitas de campo quando, ainda em 2012, continuavam ocupando o 

terreno do Sítio São Jorge no bairro José Walter em Fortaleza e que me motivaram a 

uma convivência mais próxima com as famílias e militantes. E a convivência 

aproximada com a Comuna, desde, principalmente, o projeto de extensão na UECE, 

potencializou minhas intenções de estudo e pesquisa participante.  

Assim, percebi no terreno das atividades e convivência com o grupo da 

Comuna e contribuindo com suas discussões a organização da formação, na 

resistência e lutas políticas.  

A opção da pesquisa participante neste estudo me possibilitou gerar o 

conhecimento na interlocução com os sujeitos da pesquisa, cruzando informações e 

maneiras de pensar e perceber a realidade num contexto diverso e plural e na 

dinâmica da totalidade com suas múltiplas determinações. Como destaca Brandão 

(1990) a pesquisa participante se apoia em três princípios fundamentais, e, com eles 

faço a interlocução com o que investiguei: a possibilidade lógica e política de sujeitos 

e grupos populares serem produtores diretos do próprio saber orgânico da classe; o 

poder de determinação de uso e do destino político do saber produzido pela 

pesquisa; e o lugar e formas de participação do agente do saber científico junto ao 

'trabalho com o povo’, em procedência nas necessidades demandadas para sua 

participação.   

Brandão (1999) revela que o conhecimento constituído na “prática 

política” fortalece a intenção do poder do povo, pois vem da articulação e 
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compromisso de cientistas sociais e grupos populares “[...] com a participação do 

intelectual (o cientista, o professor, o estudante, o agente de pastoral, o trabalhador 

social e outros profissionais militantes) comprometidos de algum modo com a causa 

popular”.(P.10). Na pesquisa participante, o compromisso com o projeto político é 

fundamental, por isso a maioria das experiências se dá no campo da  

[...] prática popular dos movimentos de bairros de periferia, de operários e 
de camponeses e a pastoral popular da igreja (...) diversos contextos de 
compromissos entre as classes populares e profissionais militantes, surgem 
e crescem iniciativas de não apenas criar um novo tipo de conhecimento 
que oriente a prática política de operários e camponeses, mas também de 
produzir os seus próprios instrumentos de produção. (P.14).   

    

Nesta investigação, confirmei a pesquisa participante como o caminho 

metodológico mais profícuo de trilhar, desde a primeira visita à Comuna. Na visita 

realizada, intermediada por uma militante da Unidade Classista, que numa tarde de 

sábado me acompanhou e apresentou a alguns/mas moradores/as, entendi as 

divisões espaciais por modos de afinidade e proteção num local da ocupação que 

ficava próximo à Avenida Perimetral e à Avenida “D”, do bairro José Walter em 

Fortaleza - CE, na esquina principal do território, onde atualmente se encontram os 

blocos com as famílias da Comuna.  

As impressões iniciais desta visita de campo estimularam-me a uma 

aproximação posterior, pois percebi que as famílias estavam organizadas em 

condições adversas às mínimas necessidades de água potável, energia elétrica e 

saneamento básico, mas sintonizadas coletivamente numa intenção de garantir suas 

casas permanentes em “alvenaria”. Assim como o/a pesquisador/a busca as 

entrelinhas, ou mesmo o pescador que antecipadamente se prepara para o tamanho 

e o peso do peixe a ser fisgado (ALVES, 2007); o meu olhar entendia que, além da 

casa, havia determinação e resistência coletiva e política na Comuna. 

Desde essa data, as famílias já estavam residindo por lá há dois anos, e, 

naquele momento, em barracos improvisados distribuídos em blocos e, como se 

fossem abrigos de curta duração, que foram recebendo alguns complementos em 

virtude do seu tempo de uso. Da curta conversa com as pessoas, enquanto 

andávamos pelas veredas abertas para a circulação entre os barracos, entendi que, 

desde a ocupação, em Abril de 2010, algumas redefinições e melhoras no ambiente 

foram sendo processadas, mas sempre na expectativa do início da construção das 

moradias.  
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A primeira redefinição ocorreu após terem permanecido os primeiros 

meses em tendas coletivas dos acampamentos do MST e depois passaram a 

construir os próprios barracos, ainda sem nenhum padrão de moradia, à vontade 

dos moradores, embora mantendo a divisão nos polos. Consegui, também, 

identificar ali o fato de que, pela heterogeneidade, as famílias passaram a se 

aglutinar tendo por referência a convivência anterior, geralmente, ligada aos núcleos 

comunitários onde se organizaram antes da Comuna e nas tendas da ocupação. 

Isso para frisar que havia blocos centrais articulados por afinidades de vizinhança e 

outros mais separados, que pareciam não se conhecer ou sem convivência 

aproximada. Como já revelei, apenas 400 famílias fizeram a ocupação, mas no dia 

seguinte outras chegaram e o número se ampliou para mais de mil famílias, que 

construíram barracos, onde uns viviam lá no dia a dia, enquanto outros 

esporadicamente. 

Nessa relação de maior aproximação com as famílias da Comuna e a 

organização dos movimentos sociais o projeto de extensão proposto na UECE, 

mencionado no início deste texto, tive a oportunidade de acompanhar e participar do 

processo de organização e execução de atividades políticas em ações planejadas 

coincidentes com a pesquisa de campo e contribui, assim, com a capacidade de 

perceber de maneira mais ampla a dinâmica das estratégias e lutas estabelecidas 

pela Comuna.  

Entendi daí que as escolhas e definições metodológicas que foram sendo 

estabelecidas na pesquisa confirmavam as discussões da pesquisa qualitativa e, em 

especial, da demanda participante. Assim, persegui a interlocução do significado e 

da subjetividade que pressupõe a pesquisa participante no que defendem Bogdan e 

Biklen (1994); Triviños, (1987 e 2013); Bauer e Gaskell (2002); Brandão (1999 e 

1985), Minayo (2007, 1994, 1994b), Fals Borda (1999) e Oliveira e Oliveira (1999), e 

desenvolvi entrevista individual em profundidade com militantes do MST e da 

Unidade Classista e uma entrevista coletiva (que a princípio sugeri ser um círculo de 

cultura)12 com os participantes das famílias da Comuna que desempenharam um 

papel organizativo na ocupação. 

                                                           
12

 Desde que fiz a primeira qualificação do projeto, em junho de 2015, propus realizar a metodologia 
de círculo de cultura, com base nas referências dos Círculos de Cultura do Centro de Cultura Popular 
em Paulo Freire, com os coordenadores de Polo das famílias da Comuna; entretanto, no momento da 
articulação do grupo, em 2016, à realização do círculo, em fevereiro de 2017, ocorreram alguns 
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Da literatura sobre a metodologia de pesquisa recobro a objetividade da 

ciência como uma problematização da pesquisa participante e não “sinônimo de 

descomprometimento e de imparcialidade”, pois “[...] diante da oposição entre 

dominantes e dominados, ser objetivo significa reconhecer e analisar este 

enfrentamento (...) a serviço da superação das estruturas que mantêm ou reforçam o 

autoritarismo e a desigualdade”. (OLIVEIRA E OLIVEIRA, 1999, p. 26). O modo de 

inserção do/a pesquisador/a, que nem deve ser percebido como intruso e nem 

deixar de ser cientista para ser comunidade é outro aspecto marcante. “O 

pesquisador deve se esforçar para ir sendo, pouco a pouco, aceito pelo grupo. Mas 

ele precisa ser aceito como realmente é (...) alguém que vem de fora, que se dispõe 

a (...) um estudo que pode ser útil, mas que, num determinado momento, irá 

embora”. (P.27). Com essa discussão, o/as autore/as destacam que o papel do 

pesquisador/a não é nem cair no basismo e nem no elitismo. “É preciso, justamente, 

alcançar uma síntese entre o militante de base e o cientista social, entre o 

observador e o participante, sem sacrificar nenhum dos dois pólos desta relação”. 

(P.28).  

Fals Borda (1999) esclarece que nada é mais significativo do que tomar a 

experiência como defesa de uma proposta. Assim, revela como a pesquisa 

participante baseada nas vivências com grupos indígenas e campesinos na 

Colômbia constituiu processos de fortalecimento coletivo. Por exemplo, com o 

enfrentamento dos índios à Arquidiocese colombiana, que reclamava a posse de 

terras numa reserva indígena em região de grandes latifúndios, e que, a mando do 

Vaticano precisou recuar; como também com os campesinos colombianos que, com 

base na cultura popular com músicas de protesto, “o vallenato”, e uso de 

instrumentos do cancioneiro popular – acordeões, tambores, apitos e objetos de 

percussão - denunciaram e mobilizaram milhares de pessoas na defesa da reforma 

agrária e do direito a plantar e colher seus alimentos, sem depender dos “donos das 

terras”, isso como valorização da cultura num caminho de organização política e 

coletiva.      

Fals Borda (1999) ressalta, ainda, que, na pesquisa participante, há 

orientação de seis princípios metodológicos e, também, os identifiquei nos meus 

estudos de investigação: 1) autenticidade e compromisso de fortalecer as lutas 

                                                                                                                                                                                     
distanciamentos entre os atuais moradores do Residencial e isso dificultou a participação de todos os 
convidados, sendo então considerado esse momento da pesquisa como uma entrevista coletiva.  
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populares, seja em que condição estejam; 2) antidogmatismo,  para que a ciência 

não esteja num plano autoritário e paternalista “para o povo”; 3) socialização 

sistemática do “novo conhecimento”, que deve se pautar em quatro regras de – 

comunicação diferencial, simplicidade de comunicações, auto-investigação/ controle 

e popularização técnica; para enfrentar a falsa ideia do saber popular como 

conhecimento conservador e atrasado, que a ciência e a ideologia dominante 

querem imprimir; 4) feedback para os intelectuais orgânicos13; 5) ritmo e equilíbrio de 

ação-reflexão, onde o conhecimento da realidade social faz o fluxo em espiral das 

tarefas simples às mais complexas; e 6) ciência modesta e técnicas dialogais, 

baseadas no uso do conteúdo científico em instrumentos simples, na posição aberta 

do/a pesquisador/a sem arrogância e de ter as pessoas com capacidade de 

pensamento ativa no contexto das classes sociais. Com isso, o autor defende o 

argumento de que a pesquisa participante faz o trânsito das “universidades para o 

campo concreto da realidade (...) reduz as diferenças entre objeto e sujeito de 

estudo. Ela induz os eruditos a descer das torres de marfim e a se sujeitarem ao 

juízo das comunidades em que vivem e trabalham (...)”. (P.60). 

Assim, a pesquisa participante se mesclou aos meus interesses de 

procura no universo do grupo das 400 famílias da Comuna. Desde o início da 

ocupação, identifiquei como interlocutores e sujeitos da pesquisa os coordenadores 

de polo na ocupação e militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-terra 

(MST), Movimento dos Conselhos Populares (MCP) e Unidade Classista, que 

participaram do planejamento e da organização da Comuna 17 de Abril.  

Vi que o interesse pela história, os depoimentos e seus significados me 

conduziram à narrativa da Comuna, onde estaria tendo a oportunidade de perceber 

as vivências e, como pesquisadora, tentar interpretar, constituir e reconstituir um 

momento da história dos movimentos sociais em Fortaleza. A investigação narrativa 

como metodologia de pesquisa está relacionada a “um caráter social explicativo de 

algo pessoal ou característica de uma época” (GALVÃO, 2005, p. 329). Assim, a 

narrativa tem uma conotação ontológica, possibilita imergir nas finalidades 

estabelecidas historicamente e isso me levou ao encontro com os participantes da 

Comuna. Fundamentalmente o método narrativo precisa contextualizar o tempo 

                                                           
13

 Nisso defende o ponto de vista de que há um grupo de pessoas a favor e na militância das lutas 
populares que se formam nos processos dos trabalhos de campo em articulação teórica do particular 
para o geral e do regional para o nacional, como procede Antonio Gramsci em toda sua obra. 
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sobre o qual se estuda e fala. As generalizações são imprudentes e perigosas e, 

assim, as análises e histórias dos fenômenos não necessariamente revelam 

respostas e afirmações.  

Segundo Galvão (2015) os/as narradore/as contam suas histórias 

elegendo o que mais é significativo e, no processo, exprimem suas interpretações, 

tornando-as um “[...] relato coerente e agradável para ser lido”. (GALVÃO, 2015, 

p.333). Assim, há caminhos explicativos diferentes nas análises das narrativas, 

desde os sociológicos, sociolinguísticos, psicológicos,  literários até antropológicos.     

A narrativa revela o dito e, principalmente, como é dito e no processo da 

análise a narrativa compreende seis aspectos, destacados por Galvão (2015), dentre 

os quais se tem o Resumo, que substancia a narrativa; a orientação, onde se 

entende os sujeitos na situação, tempo e lugar; o acontecimento em sua 

complexidade; a avaliação sobre o comportamento de quem narra; a resolução do 

acontecimento narrado; e, a coda, uma síntese e conclusão da narrativa. 

Estudando a sequência de histórias numa entrevista e as ligações 
linguísticas e temáticas entre elas, um investigador pode ver como é que os 
indivíduos relacionam acontecimentos significativos nas suas vidas (...) 
analisa segmentos de narrativas, reduz as histórias a um núcleo, estuda as 
palavras que são escolhidas, a ligação e a coerência das frases e examina 
como é que a sequência da ação numa história assenta numa sequência 
anterior. (GALVÃO, 2015, p. 334) 

 

Ainda de acordo com Galvão (2005), as narrativas podem representar 

uma investigação, reflexão pedagógica e formação. Na investigação, a narrativa 

recoloca o contexto onde se vivem as experiências e suas ações; é o momento 

vivido e seus significados. No processo da reflexão pedagógica a narrativa busca a 

compreensão das determinações e consequências, na interação com o outro e 

numa dinâmica sucessiva de reflexão e investigação que pode sugerir uma 

intervenção. Como formação, a narrativa confronta saberes, modos de vidas e 

aprendizagem para direcionar a relação entre investigação/formação. 

Nas entrevistas individuais em profundidade, bem como na entrevista 

coletiva, tive a oportunidade de perceber quanto os interlocutores precisavam falar 

de si para se posicionar como participantes dos movimentos sociais e da Comuna 

como uma frente de luta por moradia. No momento em que se pronunciavam, 

estavam relembrando e repensando suas condições naquele momento da ocupação 

e como estão atualmente, do caminho que os fizeram estar nessa luta e os desafios 

que enfrentaram de âmbito individual, familiar e de grupo. Buscar entender os 
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porquês de estarem nesse processo e participarem da pesquisa foi como 

revivessem algo que gostariam de ter dito, escrito, mas não tiveram a oportunidade; 

quantos se pronunciaram com entusiasmo de ver um estudo sobre esse movimento 

“tão importante para cidade de Fortaleza”, mas que “ninguém ainda se preocupou 

em registrar”, até “a gente quis, mas faltou pernas”; quantas pessoas se 

encontraram na luta da Comuna e tomaram outros caminhos, para outras e novas 

frentes de lutas sociais; faleceram, mas ficaram os laços e lembranças; e quantos 

louvaram essa inciativa de estudo que propus, e espero fazer jus às expectativas 

desses interlocutores.  

Um dos métodos de análise de narrativas é o da análise temática, 

narrativa temática, que Galvão (2005) destaca decorrer de entrevistas simples; e a 

narrativa analítica, que recebe maior influência da interpretação do investigador. 

Essas duas referências de narrativas são as que mais se aproximam das 

perspectivas de análises desta pesquisa com a Comuna. “O dito e como é dito” na 

narrativa repõe para metáforas e analogias que se identificam com as raízes 

culturais, facilitando a contextualização da fala dos interlocutores. 

Mas não se pode deixar de pensar que se pretende recorrer a narrativa 
(termo utilizado aqui na sua globalidade) como forma de relato da realidade 
experienciada por alguém (ou pelo próprio investigador), é necessário um 
conjunto de qualidades humanas a ter em conta, como uma grande 
capacidade de interação com o outro, que implica disponibilidade 
psicológica para ouvir, uma capacidade de respostas rápidas às exigências 
constante de uma investigação interativa no terreno e uma capacidade de 
ser capaz de transmitir ao papel as experiências analisadas, cumprindo os 
requisitos que exigem as histórias significativas e os relatos científicos. Para 
isso, é necessário comunicar os pressupostos, o enquadramento teórico, as 
justificações metodológicas, os contextos e até as características pessoais 
dos participantes num estudo, para que os preconceitos, muitas vezes 
assentados numa falsa noção de cientificidade, dêem lugar à flexibilidade 
nos métodos e a coerência entre o modo como agimos e nos pocisionamos 
no terreno na investigação em Educação. (GALVÃO, 2005, p.342). 

 

Devo revelar que a dimensão da narrativa passa a ser considerada neste 

estudo como uma necessidade que surgiu, principalmente, desde a vivência do 

trabalho de campo, onde busquei fazer a “descrição” sobre a Comuna, o que sei 

dela, da sua história, de como a percebi, o que estudei e me despertou a 

correlacionar conhecimentos, o que me chamou atenção da estrutura e da 

convivência, as pessoas que conheci a cada tempo de inserção lá, como poderiam 

me dizer do que sabem, de como sentem e vivem a Comuna. Enfim, precisava falar 

e escrever sobre o meu objeto de estudos. A primeira qualificação na FACED me 
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ensejou entender que precisava aprofundar minhas apreensões, “mergulhar” no que 

estava me permitindo conhecer, buscar me despir das prenoções e julgamentos e 

olhar como participante do que me ensejei viver. Cheguei a um momento crítico e 

crucial da Comuna, onde era fundamental manter a “liga”, “para não se perder como 

movimento”, e, talvez, em outro ambiente, isso seria mais produtivo. O caminho do 

projeto de extensão na UECE, em 2013 e 2014, representou parte daquele 

momento. Como resgatei nas anotações de diário de campo, “foi muito importante 

você ter chegado perto de nós, ter nos aberto a possibilidade de debates na UECE 

(...). Ali, já estávamos sob ameaça e não éramos mais muitos no dia-a-dia da 

Comuna (...) pela própria história de vida de cada um (...)”. Outro momento foi 

deparar o desafio de elaborar uma narrativa sobre a Comuna, na disciplina Módulo 

de Investigação Narrativa, do Seminário de Investigação Social, no Doutoramento 

em Educação na Universidade de Lisboa, sob a coordenação da Profª Maria João 

Mogarro, procedi a uma narrativa e a inseri no último item desse capítulo. E, como 

foi importante e vitalizante fazê-la.  

Na narrativa, a relação espaço temporal tem significado importante de 

revisitar o passado e de recontá-lo de maneira propositiva ao amanhã, ao devir, que 

se quer alcançar. “... na narrativa a catarse pessoal é um fenômeno naturalmente 

humano, ou seja, dependendo da pessoa e do contexto, ele ocorre com maior ou 

menor exposição do eu”. (GALVÃO E FREITAS, 2005, p. 223). Interessante é 

relembrar que, nas entrevistas em profundidade, fui percebendo que as pessoas 

além de falar de si, também falavam sobre o que pensavam dele/as, articulando com 

o que as autoras destacam em suas discussões sobre as narrativas que “as nossas 

identidades formam trajetórias”, como “[...] movimentos contínuos” com interpelação 

de acontecimentos próprios e em conjunto num diálogo entre passado, presente e 

futuro. Mais aproximações vão se dando, quando as autoras recuperam a 

concepção freireana, com quem dialogo em partes deste texto, para destacar que há 

uma dimensão humana da existência quando pronunciamos e problematizamos o 

mundo para modificá-lo. 

Das considerações sobre a entrevista em profundidade, alguns autores a 

definem também como entrevista semiestruturada, ou seja, há uma semelhança nas 

conceituações. É uma perspectiva de busca de informações que tem como 

referência a narrativa, em que os participantes têm a liberdade de contar sua história 

sobre o fenômeno norteador da pesquisa. As diferenças que se revelam entre esses 
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tipos de entrevistas estão no seu processo de organização e execução. Portanto, a 

fase exploratória da pesquisa é fundamental para sua execução, pois, bem 

sintonizada com os pressupostos e objetivos, torna a proposta metodológica capaz 

de redefinir demandas espontâneas não previstas no processo, como aconteceu 

com o círculo de cultura, que precisei modificar para entrevista coletiva. Dentre os 

autores consultados, que ressaltam a importância da fase exploratória no contexto 

da pesquisa e das narrativas como fonte de informações, destaco: Minayo (2007; 

1994), Bauer e Gaskell (2002), Bogdan e Biklen (1994) e Moré (2015).  

A narrativa, então, possibilita o entendimento do que está sendo 

abordado, e deve estar articulada a outros caminhos metodológicos na investigação 

como com a observação participante e as anotações do campo.  A entrevista em 

profundidade é relacional, dialógica com procedência nas necessidades de quem a 

direciona, o entrevistador, e passível de situações inesperadas e novas da parte dos 

participantes, entrevistados, no contexto da narração e da sua interpretação 

relativamente aos fenômenos sociais discutidos. De acordo com Bauer e Gaskell 

(2002), a entrevista em profundidade pode ser reconhecida como o protótipo da 

pesquisa qualitativa, o seu elemento soft. 

Um dos pontos importantes na formulação desta pesquisa social foi 

decidir o método e garantir as condições concretas para execução das entrevistas 

individuais e coletivas. Gaskell (2012) menciona que, em geral, “[...] a pesquisa 

acadêmica emprega a entrevista individual em profundidade enquanto que o setor 

comercial prefere entrevistas em grupo” (p. 73), pois, normalmente, há um tempo 

necessário a considerar em cada situação, sendo as individuais mais demoradas. O 

autor defende o argumento de que as entrevistas individuais ou em grupo são um 

“[...] processo social, uma interação ou um empreendimento cooperativo, em que as 

palavras são o meio principal de troca”. (P.73). De acordo com esse debate, o autor 

postula a ideia de que há uma “tríade dialógica”: o/as dois sujeitos e o tempo, que 

estão perpassados pelo objeto de estudo. Assim, menciona a equação “S-O-S”, 

sujeito, objeto, sujeito, que “[...] é uma unidade básica de comunicação para a 

elaboração de sentido. Sentido não é uma tarefa individual ou privada, mas é 

sempre influenciado pelo ‘outro’, concreto ou imaginado”. (GASKELL, 2012, P.74). 

Portanto, em função das peculiaridades da entrevista individual é fundamental que o 

entrevistador estabeleça uma relação de confiança e de encorajamento para que o 
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entrevistado fique à vontade em seu depoimento, como, em geral, na Psicologia se 

denomina rapport.14. 

Na entrevista em profundidade, as revelações chegam a ser 

surpreendentes, pois, no momento da fala, os/as entrevistados/as pode trazer 

aspectos ainda não problematizados ou racionalizados como pensamento, tal como 

observei no trabalho de campo.   

Já na entrevista coletiva ou grupo focal a intenção é incentivar as pessoas 

a participarem, emitindo opiniões e reagindo às do grupo, numa interação social 

mais intensa e autêntica do que por meio das entrevistas em profundidade. Gaskel 

(2012) menciona três dimensões da entrevista em grupo: no grupo, se estabelece 

uma sinergia, um envolvimento para além do grupo em si; se observam os 

comportamentos, as mudanças de atitudes e suas lideranças; há um envolvimento 

emocional que pouco se revela nas entrevistas individuais. Por fim, os instrumentais 

de entrevistas precisam dialogar com a natureza e objetivos da pesquisa, tipos de 

entrevistado/as e suas habilidades. Na opção desse diálogo entre os instrumentais, 

adotei, neste estudo com a Comuna 17 de Abril, a entrevista em grupo sem 

obedecer as orientações do grupo focal, mas dos Círculos de Cultura defendidos por 

Freire (1967, 1997, 2011) como irei esclareço mais a frente.   

A entrevista em profundidade viabiliza contar histórias, constituir 

narrativas sobre o plano individual e social, que recobra e repensa a experiência 

vivida sob a ótica de quem fala. Por isso, a escolha dos interlocutores afeta o nível 

de complexidade das informações, haja vista a condição de envolvimento do sujeito 

no fenômeno social em estudo. Jovchelovitch e Bauer (2012) destacam três 

características principais reveladas no ato de “contar histórias”: 1) Textura 

detalhada, que são as minúcias expressas na informação sobre o acontecimento; 2) 

Fixação da relevância, os aspectos mais relevantes para o narrador a partir da sua 

visão de mundo; 3) Fechamento da Gestalt, a centralidade do que aconteceu 

narrado em sua totalidade, numa dinâmica de “começo, meio e fim”, “[...] o fim pode 

ser o presente, se os acontecimentos concretos ainda não terminaram” (P. 94 e 95).  

                                                           
14

 De acordo com Triviños (2013) o rapport representa o momento anterior à entrevista, que, mesmo 
sem ter regras a serem seguidas detalhadamente, pressupõe uma sintonia entre entrevistador e 
entrevistado num “[...] clima de simpatia, de confiança, de lealdade, de harmonia (...) são importantes 
as condições de personalidade do informante e a disposição do cientista (...) modéstia e não a 
arrogância, (...) permite a mais ampla expressão de naturalidade, de espontaneidade”. (P.149). Enfim, 
é o momento preliminar da entrevista, quando são explicados sobre os objetivos e a proposta 
metodológica e consensuados os pactos para aquele momento de troca de informações.   
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Na entrevista narrativa, como denominam Jovchelovit e Bauer (2012), a 

intenção maior é possibilitar uma orientação para o/a entrevistado/a, a fim de que 

expresse uma narrativa complexa e rica em informações. Assim, as fases das 

entrevistas narrativas são defendidas pelos autores como: de preparação, de 

iniciação, de narração central, de fase de perguntas e de fala conclusiva. Na 

preparação, há questões “exmanentes”, que são de interesse do pesquisador para 

explorar o campo. No contexto da iniciação, o momento é de orientar como será a 

conversa, pedir a autorização para gravar, com o cuidado de não indexar as 

informações, ou seja, “de referir datas, nomes ou lugares”, pois isso faz parte da 

estrutura e fala relevante do informante. No momento da narrativa central, a fala é 

do/a interlocutor/a, que deve ter a prioridade sem ser interrompido/a, a não ser por 

uma modalidade de “apoio não verbal”. A fase de perguntas vem após a narrativa 

central e o/a entrevistador/a deve evitar “porquês”, mas pedir esclarecimentos sobre 

a contextualização do “antes, durante e depois”, buscar aprofundar as questões 

imanentes, as que são mencionadas pelo próprio informante, e evitar apontar as 

contradições no sentido de não cair nas justificativas ou racionalizações. Na fala 

conclusiva, há maior liberdade para o direcionamento das questões; aqui o “porquê” 

é benvindo, e tudo o que pode ser útil para a fase da análise; mas o/as autore/as 

fazem um alerta pois “[...] o informante pode confiar no entrevistador (...) e fornecer 

uma autêntica narrativa dos acontecimentos, mas (...) transformar a entrevista em 

uma arena para promover seu ponto de vista, com fins mais amplos do que o da 

agenda da pesquisa”. (JOVCHELOVITCH E BAUER, 2012, p.101). 

No que se refere à análise das entrevistas, foi possível trilhar o caminho 

da análise temática, da proposta de análise estruturalista em Schütze (1977), de 

acordo com Jovchelovitch e Bauer (2012). Em todos esses caminhos, a transcrição 

das entrevistas propiciou uma compreensão do “fluxo das ideias”, para que fossem 

interpretadas, e especialmente porque foram feitas por mim a própria 

entrevistadora/pesquisadora.  

Com a escolha da análise temática, baseada no material das entrevistas 

em profundidade propus um olhar de “redução do texto qualitativo”, que se traduziu 

na primeira redução das informações brutas da transcrição; a segunda foi fazer a 

redução das partes significativas do texto que estava no seu primeiro formato; e a 

terceira foi aquela configuração representada pelas palavras-chave. Portanto, o 

produto final constituiu a interpretação das entrevistas, associada às estruturas 
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relevantes do/as informantes e da entrevistadora, e para a/os estudioso/as 

Jovchelovitch e Bauer, 2012; Minayo, 2007; Gomes, 1994, a “[...] fusão dos 

horizontes dos pesquisadores e dos informantes é algo que tem a ver com a 

hermenêutica” (JOVCHELOVITCH E BAUER, 2012, p. 107). Existem outras 

modalidades de análise como a codificação do texto que, também, pode ser 

estruturada pela frequência de “[...] quem disse o que, quem disse coisas diferentes 

e quantas vezes foram ditas”, articulando a uma análise estatística. A análise de 

agrupamento é outra opção e pode ser de conteúdos narrativos e, por fim, a análise 

de conteúdo, onde se classifica os “elementos formais da história”. 

(JOVCHELOVITCH E BAUER, 2012, p. 107 e 108).  

[...] para o pesquisador social – um ouvinte e um observador – a história 
possui sempre dois lados. Ela tanto representa o indivíduo (ou uma 
coletividade) como se refere ao mundo além do indivíduo. Assim como 
precisamos ter muita sensibilidade para perceber as imaginações e 
distorções que configuram toda narrativa humana, precisamos também 
prestar atenção à materialidade de um mundo de histórias. (P.110). 

 

De acordo com Moré (2015), o espaço e a característica da entrevista em 

profundidade constituem o “espaço relacional”, que é de interesse do pesquisador, 

quando podem surgir o desconhecido e o inesperado, sendo o participante o 

principal protagonista. A autora revela que há três princípios que a regem: o primeiro 

é o da dimensão construtiva-interpretativa da produção do conhecimento, sendo o 

significado da experiência um produto possível; o segundo, é o da 

“intersubjetividade”, que aponta para a interação de produzir o conhecimento e a 

presença do observador como participante; no terceiro, reconhecer a singularidade, 

quando se produz conhecimento, identificando o fato de que, na pesquisa 

qualitativa, o que vale a pena são os sujeitos em seus relatos detalhados e 

contextualizados, e não sua quantidade. Ainda, como retoma essa autora, a 

entrevista em profundidade não busca verdades, mas a sinceridade subjetiva do 

interlocutor.  

Assim, Moré (2015) sugere que, na entrevista em profundidade, as 

perguntas sejam abertas e possam ter uma “flexibilidade”. Isso pode permitir, muitas 

vezes, até uma distorção do que se intenta alcançar como sentido, pois as 

interferências do pesquisador com perguntas complementares podem levar à 

necessidade de “fechar respostas” no sentido de completar informações, podendo, 
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inequivocamente, adentrar o universo da história de vida sem o devido “cuidado com 

o outro”.   

Os aspectos norteadores da entrevista em profundidade, portanto, partem 

das referências teóricas, da revisão de literatura, dos objetivos e do fenômeno social 

em estudo. Por isso, a autora propõe a formulação do roteiro-guia, como um “roteiro 

temático”, com interrogações abertas, permitindo a descrição, reflexão e 

problematização da experiência.  Por fim, indica fazer um teste com o roteiro, 

discutindo sobre ele com pessoas envolvidas com instrumentos de pesquisas 

qualitativas no cuidado de prever o aspecto da interação com o sujeito, de buscar as 

informações, gravá-las e registrá-las. É fundamental ter atenção às 

imprevisibilidades, para que se possa encará-las eticamente e concluir a entrevista 

de modo a possibilitar uma avaliação e um fechamento aberto ao participante. Ainda 

ressalta que as entrevistas em profundidade são potencializadas quando estão 

associadas à observação participante e aos registros de diário de campo.  

Nas vivências das entrevistas em profundidade com os participantes 

desta pesquisa, elaborei o roteiro temático, que está nos apêndices deste trabalho, 

desde os objetivos da pesquisa e foi uma boa referência para conduzir o diálogo 

com o/as entrevistado/as. Na minha avaliação, porém, cometi alguns equívocos, ao 

interferir, por vezes, no diálogo emitindo algumas opiniões sobre o assunto em 

discussão, como, por exemplo, ao questionar sobre o que representou a Comuna. E, 

quase num susto, me tomei de surpresa com algumas das minhas impressões ali 

faladas; contudo, percebi isso a tempo e me corrigi nas outras oportunidades de 

entrevistas e, além disso, vi, também, que os próprios interlocutores estavam 

conscientes de suas opiniões, pois não reafirmaram o que havia dito, muito pelo 

contrário, alguns problematizaram o que mencionei sobre a Comuna nos diversos 

momentos e contextos em que haviam participado na ocupação.  

Vale ressaltar que, em todos os momentos de reflexão sobre a Comuna a 

observação participante foi considerada no percurso da investigação como técnica 

de levantamento de informações, que, de acordo com Minayo (2007), é um processo 

no qual se mantém a presença do observador numa situação social com a finalidade 

de realizar uma investigação científica, tendo as oportunidades de adentrar o 

fenômeno no contexto da realidade que se quer perceber numa relação “face a 

face”.  
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Assim, como destaca Minayo, quem faz a observação participante “[...] 

pode modificar e ser modificado” (1994, p. 59), numa vivência plena com o 

fenômeno e grupos envolvidos e, então, é necessário ao/à pesquisador/a ter 

propriedade de uma bagagem científica, compreender os valores da observação 

participante e deter as técnicas de coleta, ordenação e apresentação do que se 

configura como evidências. Inclusive aquelas relacionadas a fenômenos que muitas 

vezes não conseguem ser identificados por intermédio de perguntas, mas que 

devem ser observados em sua realidade, como preconiza Malinowski (1976), para 

perceber o algo mais, o “não-dito”, que na Comuna também parecia ter. 

De acordo com Cabral (1983), a observação participante é um método de 

trabalho de campo no qual o investigador é envolvido profundamente e por isso 

pode ser uma experiência individualizante dolorosa e marcante em sua totalidade. 

“Ela retira o indivíduo do contexto habitual e previsível em que ele se encontrava 

para um contexto novo, imprevisível e, portanto, atemorizante”. (CABRAL, 1983, 

p.327).  

Esse autor revela que, como observador participante, há duas 

possibilidades de armadilhas: a primeira diz respeito ao “perigo de cair na 

participação inobservante”, quando se está muito envolvido com os interesses do 

grupo pesquisado; a segunda é em relação ao “perigo de cair numa observação 

distante e fria”, que interfere no aprofundamento dos estudos e causa uma reação 

de descrédito e de recusa dos grupos envolvidos.  

Ainda mais, um dos aspectos relevantes mencionado por Cabral (1983) 

diz da “tradição de opressão cultural”, da relação diferenciada entre o pesquisador e 

as populações estudadas, daquele ser “detentor de cultura”, “doutor”, numa relação 

de inferioridade com os povos das comunidades em estudo. É preciso ser um “bom 

trabalhador de campo” (p.334) para evitar essa diferenciação e hierarquia como 

modalidade de preconceito, numa lógica paternalista e de dependência, como se o 

pesquisador fosse o único detentor de saber e o grupo ou comunidade precisasse 

dessa proteção e tutela, pois estariam desprovidos de totais condições próprias de 

defesa e, assim, perder a isenção para a análise dos dados. 

Retomo a pesquisa nos momentos das entrevistas e naqueles em que 

estive junto ao grupo nos espaços das manifestações e lutas nas ruas, como 

pressão popular à execução das obras e entrega das moradias às famílias da 

Comuna. As entrevistas com os militantes organizados no MST e Unidade Classista 
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ocorreram de 2015 até os três primeiros meses de 2017, de maneira lenta e gradual, 

haja vista a dinâmica de atividades militantes dos movimentos e das lutas sociais.  

A definição dos sujeitos da pesquisa teve como referência o critério de 

participação desde os primeiros momentos da organização do grupo nos núcleos 

comunitários, onde se deu a preparação para a ocupação da Comuna, e a 

permanência no território da ocupação e no envolvimento com as ações coletivas. 

Portanto, a mobilização foi sendo ensejada nas manifestações e lutas de rua e por 

via de contato pessoal e telefônico, quando fui marcando os momentos possíveis 

para realizar as entrevistas. As ocasiões e locais das entrevistas foram diversos e, 

de acordo com a disponibilidade dos militantes, seja nas suas residências, nos 

campi da UECE e UFC, no Centro de Formação Frei Humberto, do MST, e na sede 

do PCB. As entrevistas individuais em profundidade se basearam em prévio roteiro, 

como já mencionado, em respeito às questões fundamentais que nortearam o 

projeto de pesquisa e realizadas com nove participantes, dentre os quais cinco 

ligados ao movimento da cidade e quatro ao do campo15. 

Nas entrevistas, com o consentimento dos entrevistados, usei gravador e 

fiz anotações próprias, que em média tiveram duração de uma a três horas. Além 

das entrevistas com militantes da Unidade Classista e MST, recorri a anotações e 

gravações de pronunciamentos de pessoas do MCP, Unidade Classista e MST em 

atividades do Curso de Serviço Social do Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária-PRONERA, no ciclo de debates do projeto de extensão na UECE, 

nas atividades da Semana Universitária da UECE de 2013 a 2016, em audiências 

públicas e assembleias do grupo da Comuna 17 de Abril, em mobilizações e 

manifestações de rua nos momentos de pressão dos movimentos sociais, 

principalmente no contexto de despejo de famílias das ocupações em Fortaleza, nas 

atividades do Abril Vermelho16 (entre elas a Jornada Universitária pela Reforma 

Agrária de 2016) e no andamento das obras e recebimento das moradias do 

Residencial Cidade Jardim Fortaleza. Vale destacar que a minha participação como 

docente ministrando duas disciplinas do PRONERA, na UECE, em 2016, possibilitou 

                                                           
15

 As informações sobre o perfil do/as entrevistado/as serão detalhadas no próximo item deste 
capítulo. 
16

 O Abril Vermelho é um movimento nacional mobilizado anualmente pelo MST, que faz alusão ao 
massacre de Eldorado dos Carajás ocorrido no Pará em 1996, que resultou no assassinato de 21 
pessoas pela Polícia Militar desse Estado. 
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maior contato com alguns militantes do MST, me concedendo ocasião para marcar e 

realizar entrevistas quando se encontravam em Fortaleza. 

Com o grupo de moradora/es, propus o círculo de cultura17 de Freire no 

trabalho de campo, que idealizei desde os primeiros momentos de observação da 

Comuna. A iniciativa foi impulsionada desde as atividades de educação popular 

realizadas no decorrer da ocupação por meio do MST, que sugeriram a reflexão e 

análise consciente e coletiva do vivido.  

Notei, por meio das discussões sobre o Círculo de Cultura pensado por 

Freire, que essa seria a metodologia mais viável para a pesquisa com os 

participantes das famílias na ocupação, pois nela os “pesquisados” estariam sob o 

princípio freireano de que todos fazem parte do mesmo processo e, assim, os 

sujeitos da pesquisa são tanto “pesquisadores” como “pesquisandos”; ao mesmo 

tempo em que investigam, são investigados e vice-versa. Assim, tanto são 

reconhecidos como “incompletos, inconclusos e inacabados”, de modo ontológico 

específico, como esclarece na Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 1970), como 

podem entender conscientemente seus limites e acabam vivendo uma tensão entre 

a “[...] insatisfação de ser o que é (incompleto, inconcluso e inacabado)” e o desejo 

de “ser mais”18, passando por uma “auto-educação” eivada da “capacidade de ter 

esperança” e pela  “ansiosa busca pedagógica”.(ROMÃO et al, 2006). No 

conhecimento, é necessário um sujeito que, no mínimo, potencialize a superação da 

incompletude (conhecimento individual a ser completado pelo conhecimento dos 

                                                           
17

 O círculo de cultura é uma metodologia identificada nas obras de Freire, mesmo sem haver uma 
elaboração específica que detalhe esta metodologia; contudo, nos estudos realizados, vejo que há 
maior ênfase analítica na obra Educação como Prática da Liberdade (1967), baseada na tese 
Educação e Atualidade Brasileira, de 1959, com a qual concorrera a uma vaga de docente na Escola 
de Belas Artes da Universidade do Recife. Essa tese também fundamentou a proposta do Plano 
Nacional de Alfabetização do Governo João Goulart, até ocorrer o golpe civil-militar de abril de 1964 e 
Freire seguir para o exílio no Chile. Outra obra que destaca os círculos de cultura de Freire é a 
Pedagogia do Oprimido (1970), publicada e lançada no período do seu exílio a partir dos anos de 
1960, e Pedagogia da Esperança (2011). De acordo com as ideias do Instituto Paulo Freire os 
Círculos de Cultura como metodologia de investigação científica se aproxima do “focus group” ou 
grupo focal, traduzido pelos pesquisadores brasileiros com origem nas ciências sociais. Por meio da 
técnica do grupo focal, um grupo de pessoas que tem características comuns é convidado a reunir-se 
com a finalidade de debater um tema específico mediante a exposição de ideias, experiência pessoal, 
percepções e valores, que são evidenciados e processados pelos participantes, a fim de se obter a 
compreensão mais ampla sobre o tema da pesquisa (GATTI, 2005).  
18

 As análises sobre a terminologia utilizada por Paulo Freire estão mais elucidadas em seus 
significados na obra Pedagogia do Oprimido (1970), onde revela que os seres humanos são 
“inconclusos” e devem ser conscientes de sua “inconclusão”. A busca é de “ser mais”, mas de “ser 
mais de todos”, sem a dimensão focada só na individualidade, que passa pelo processo “doloroso” da 
busca pela libertação, que só é possível “na e pela superação da contradição opressores-oprimidos, 
que é libertação de todos” (p.19). Destaca que o compromisso com a libertação é ser capaz de ser 
povo. 
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outros); da (in) conclusão (conhecimento a ser superado pela interação dialético-

dialógica com os conhecimentos dos outros); e do inacabamento (perspectiva 

individual a ser aperfeiçoada pelas outras perspectivas).  (ROMÃO et al, 2006)19. 

Ainda há, como característica do Círculo de Cultura, o universo temático – 

palavras, temas e contextos geradores - que emerge da própria discussão do grupo 

no Círculo. No universo temático, são codificados e decodificados os temas numa 

metodologia do diálogo prático e de intervenção com respeito à homogeneidade e 

heterogeneidade, ou seja, aquilo que é comum e o que é particular nos 

participantes. Isto é, no grupo do Círculo de Cultura se promove um diálogo 

expresso na pluralidade e nas singularidades dos participantes, sendo necessário, 

portanto, se resguardar o anonimato e os sigilos das identidades e informações 

surgidas.20 

Portanto, mobilizei alguns participantes das famílias para essa atividade, 

que foi articulada por telefonemas e contatos pessoais por intermédio de uma 

militante da Unidade Classista, que me acompanhou até a Comuna desde as 

minhas primeiras interlocuções com esse grupo, e que esteve também em todo 

percurso da organização da ocupação e até o atual momento no residencial. Percebi 

que a interação dos moradores sempre esteve à prova, seja pelos desafios da 

convivência comunitária num conjunto habitacional, em especial pelas dificuldades 

dos grupos familiares em sua individualidade e o cumprimento das normas coletivas 

de convivência, como pela ameaça da dependência química e do tráfico de drogas 

nas comunidades periféricas em Fortaleza. As dificuldades já foram percebidas no 

                                                           
19

 Outra característica do processo metodológico do Círculo de Cultura é reconhecer o “sujeito 
cognoscente coletivo” como “sujeito transindividual”, na dimensão de análise de Goldmann (1990), de 
se colocar na perspectiva do outro. Assim, o sujeito-pesquisando é mais um colaborador do processo 
do que um objeto de investigação, e o sujeito-pesquisador vê a existência de “verdades relacionais e 
não relativas”, tendo em vista que elas emergem das representações histórico-sociais e são parciais 
no contexto onde se inserem. “É, o diálogo, no sentido Freireano de interação dialético-dialógica das 
verdades e perspectivas individuais que dá a dimensão transindividual ao sujeito coletivo e ao 
conhecimento por ela produzido” (ROMÃO et al, 2006, p.182). 
20

 No círculo de cultura, então, há três funções do pesquisador que se destacam: 1) a de pesquisador 
cultural que deve ter um conhecimento prévio da realidade no sentido de localizar as épocas e os 
pressupostos emanados; 2) a de ser um mediador do conhecimento e estimular o debate e a reflexão 
sobre os temas geradores; 3) a de buscar aprofundar os discursos numa teia de relações teórico-
epistemológicas no intuito de buscar os “nexos significativos das estruturas dos processos”. (ROMÃO 
et al, 2006, p. 184) 
Como síntese do debate sobre os Círculos de Cultura, Olinda (2011) revela que neles o ser humano 
deve ser considerado uma síntese totalizadora, ou na concepção marxiana, um “conjunto das 
relações sociais”. Além disso, o conhecimento vem da história de vida, da experiência, do corpo e 
emoção. Assim, é um conhecimento multireferenciado, inter/transdisciplinar, intercultural, crítico e 
expresso nas lutas e resistências populares.  
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escasso comparecimento das pessoas mobilizadas para o Círculo de Cultura e nas 

possíveis justificativas dessa ausência, por exemplo, de estarem “desanimados” com 

o movimento e se sentindo desmotivados para as discussões coletivas. Isso me 

despertou para uma perspectiva de análise: após a conquista das moradias novas e 

velhas questões, desde a ocupação, desafiam a convivência comunitária e a 

organização coletiva. Indaguei sobre a determinação e a resistência coletiva e 

política que percebi na primeira visita à Comuna. 

Como mencionei anteriormente, o fato do comparecimento de três das 

dez pessoas mobilizadas e convidadas para serem sujeitos da pesquisa na proposta 

do Círculo de Cultura me fez redefini-la em entrevista coletiva. Todos estes 

aspectos, contudo, característicos dos Círculos de Cultura, desde o planejamento à 

metodologia, foram considerados nesse encontro com o grupo de coordenadore/as 

dos Polos da Comuna 17 de Abril. (Modelo nos Apêndices) 

Essa atividade - Círculo de Cultura/ entrevista coletiva - aconteceu na 

residência de uma das moradoras da Comuna, atendendo sua sugestão e convite de 

fazermos essa atividade em sua casa, no domingo (11/02/2017). Assim, o grupo se 

reuniu, mesmo com algumas ausências, que não nos responderam ao chamado 

telefônico naquele momento. A proposta do Círculo de Cultura21 foi apresentada 

para o grupo. A câmera de filmar e o gravador foram acionados com o 

consentimento de todas; e iniciamos a conversa. No início, registrei os temas 

geradores com base em alguns pontos lançados sobre a Comuna e fomos 

transcorrendo aos momentos do Círculo de Cultura que teve uma duração 

aproximada de três horas. Na sequência, fizemos uma breve confraternização e 

relembramos momentos vividos na Ocupação e os atuais desafios no Residencial. 

Por fim, a entrevista coletiva primou pela criticidade e pela sensibilidade, 

pois possibilitou a discussão do grupo e a observação participante numa dinâmica 

dialógica e interacional, de acordo com os propósitos da pesquisa qualitativa. 

Permitiu como revela Olinda (2009), a organização da análise das informações com 

suporte na validação do próprio grupo em suas distintas visões de ideias sobre elas, 

num aprofundamento do “sujeito transindividual”, que, na sensibilidade do diálogo 

respeitoso, dá oportunidade de, assim, outras modalidades de representação 

humana da realidade (p. 185). Nesse momento da entrevista coletiva, notei o 

                                                           
21

 A proposta do Círculo de Cultura está nos anexos e será aprofundada no próximo item deste 
capítulo.  



58 
 

resgate da história recente das vivências, bem como a importância de falar sobre o 

que era velado e dava medo, se emocionar com as conquistas e se preparar para os 

novos desafios, entendendo que o já feito e vivido é valioso para se continuar em 

alerta e na luta. Então, o resultado da entrevista coletiva foi prenhe de significados e 

percepções subjetivas, tal como sugere o contexto dos Círculos de Cultura. 

Do trabalho de campo, vieram os estímulos para as reflexões e a busca 

dos referenciais teóricos que possibilitaram as mediações analíticas das informações 

encontradas e me levou a organizar a pesquisa bibliográfica, imprescindível à 

elaboração da escrita. A dinâmica de identificação de conceitos e categorias 

relacionadas a este estudo foi sendo aprofundada desde o momento da organização 

da revisão de literatura e referencial teórico voltado para o objeto de estudo e na 

socialização da pesquisa nos espaços dos movimentos sociais, locus acadêmicos 

em eventos e debates em universidades brasileiras ou no Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa, durante o período da “bolsa-sanduíche” com subsídios da 

CAPES. Assim, vários caminhos da pesquisa bibliográfica foram sendo utilizados, 

desde as consultas virtuais em sites de teses e artigos, a exemplo do Scielo, nas 

publicações da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – 

ANPED, em sites de bibliotecas com banco de teses sobre a temática e, 

presencialmente, nas consultas e empréstimos de livros e publicações diversas 

sobre a temática nas bibliotecas das Universidades em Fortaleza e em Lisboa. 

De acordo com GIL (2002), desenvolver uma pesquisa bibliográfica é ter 

como proposta reaver material elaborado em livros e artigos científicos, no intuito de 

melhor elucidar e ampliar a visão do pesquisador sobre os fenômenos sociais que 

em pesquisas diretas não são percebidos de maneira mais complexa. Desde a 

pesquisa bibliográfica, é possível o aprofundamento teórico necessário para nortear 

o caminho metodológico e a elaboração analítica das informações relativas ao tema 

da pesquisa.  

Como frisa Minayo (1994b), os interesses na pesquisa bibliográfica 

sistemática e crítica levaram a constituir o projeto de pesquisa em suas dimensões 

técnicas de caráter científico-instrumental da investigação; na dimensão ideológica, 

com esteio nas escolhas da pesquisadora no campo teórico contextualizado 

histórica e socialmente; e na dimensão científica em articulação dialética ao teórico e 

empírico (p.34 e 35). Portanto, a dinâmica da pesquisa bibliográfica acompanhou o 
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inicio da concepção do estudo, a fase exploratória da pesquisa qualitativa, o 

desenvolvimento das atividades de campo até a elaboração textual da tese.  

Assim, Minayo (2007, 1994, 1994b) esclarece ser essa fase exploratória 

um dos momentos mais significativos da investigação, o de fazer as interrogações 

sobre o objeto e a identificação dos pressupostos, teorias pertinentes e os caminhos 

metodológicos mais apropriados. E, nessa fase, reconheci algumas categorias 

analíticas de estudo, como a formação política, a educação popular, a luta dos 

movimentos sociais, a Comuna 17 de Abril e movimentos campo-cidade, que 

pressupõem o entendimento, de modo geral, sobre o contexto contemporâneo do 

capital e a dinâmica das lutas dos movimentos sociais numa perspectiva educativa. 

Dessas categorias, fui identificando que algumas eram coincidentes com as 

categorias empíricas, surgidas nas entrevistas individuais em profundidade e na 

coletiva, bem assim na sistematização e categorização das informações de onde 

procedem também as palavras-chave, e todas vão configurando minhas reflexões no 

texto desta tese.  

Na perspectiva de Gomes (1994), as categorias se referem a conceitos 

em suas características comuns que servem para classificar. Adotá-las num trabalho 

de pesquisa “[...] significa agrupar elementos, ideias ou expressões em torno de um 

conceito capaz de abranger tudo isso”. (P.70). Portanto, podem ser pensadas antes 

da atividade de campo ou desde a coleta de dados, ou mesmo nos dois momentos, 

quando se pode ter a opção de compará-las.  

Aqui denominamos de categorias analíticas aquelas visualizadas com 

base no estudo dos referenciais teóricos na fase exploratória da pesquisa e as 

categorias empíricas que surgiram no contexto das entrevistas, da observação 

participante, das anotações de campo e nos momentos de escuta do/as informantes, 

em palestras, debates, falas públicas, audiências etc.  

Em sintonia com Minayo (1994), as categorias analíticas “[...] são aquelas 

que retêm historicamente as relações sociais fundamentais e podem ser 

consideradas balizas para o conhecimento do objeto nos seus aspectos gerais”. (P. 

94). Já as categorias empíricas estão relacionadas ao trabalho de campo, à “fase 

empírica (...) têm a propriedade de conseguir apreender as determinações e as 

especificações que se expressam na realidade empírica (...) como categorias de 

análise, num nível elevado de abstração” (p.94). As categorias empíricas, então, que 

são perpassadas por significados vindos do grupo social possibilitam ampliar a 
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compreensão teórica da realidade e fazer emanar sua especificidade. A categoria 

analítica faz o ziguezague do direcionamento do conhecimento a partir da categoria 

empírica que passa a ter uma “possibilidade analítica”. (MINAYO, 1994, p.94). 

Assim, as referências analíticas que fundamentaram este estudo sobre a 

pedagogia da ocupação no campo da educação e formação política na luta dos 

movimentos sociais, na Ocupação Comuna 17 de Abril, tiveram como pressupostos 

as concepções dos movimentos sociais no contexto contemporâneo do capital.  

Optei, então, por proceder ao resgate para esta discussão sobre os 

movimentos sociais, no contexto do capitalismo, autores como Behring (2003), 

Ceceña (2008), Coutinho (1988), Dagnino (2004), Damasceno (1990; 1993; 1990; 

2005; s/d), Gohn (2008), Harvey (1992), Heller (1970), Mészarós (2006, 2009) 

Santos (2004), Scherer-Warren (1999), Telles (2004), e Zibechi (2008) no sentido de 

construir algumas pistas para este debate.  

E, no decorrer das análises acerca de educação e formação política, o 

debate recobrou Alves (2016, 2014), Canário (2016, 2008), Caldart (2012), 

Damasceno (1990; 1993; 1990; 2005; s/d), Dewey (1976); Freire (1967, 1997, 2013), 

Furtado e Furtado (2000), Gramsci (2014), Guimarães (2016), Illich (1973; 1976), 

Lênin (1977); Lima (2007; 2012; 2015), Melo (2012; 2016), Marcon (2012), 

potencializando as ideias sobre intelectuais orgânicos, educação popular e a 

dimensão educativa dos movimentos sociais, que perpassam o debate sobre a 

pedagogia da ocupação. As categorias refletidas pelos autore/as comporão as 

análises dos estudos desta pesquisa.  

Após trilhar esses caminhos do fazer, trocar e aprender no terreno de 

pesquisa, considerando que não são momentos vivenciados de modo separado ou 

numa sequência linear, deparo as análises do material das entrevistas, anotações 

de diário e observações, críticas e sugestões das qualificações do projeto de 

pesquisa, dos momentos de organização, de lutas, de manifestações públicas e 

conquistas socializadas, de conversas e debates com informantes, enfim, com um 

rico e complexo manancial de informações. Como organizar, ordenar e estabelecer 

teias de pensamentos e ideias entrelaçadas? Eis aqui um grande desafio! Ao 

mesmo tempo, no entanto, é o momento-chave de imergir na reflexão, análise e 

produção em formato escrito. 

Entendi que o referencial viável para essa dinâmica da análise das 

informações é o materialismo dialético marxista, que possibilita reaver a história em 
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suas múltiplas determinações. No marxismo, as categorias, provenientes das 

maneiras de conscientização do homem com o mundo, são referências gestadas no 

contexto histórico de desenvolvimento do conhecimento e da prática social e existem 

objetivamente na modalidade essencial. Pelo fato de a dialética considerar a 

realidade objetiva, pressupõe a unidade e luta dos contrários e não é orientada por 

uma lógica linear, mas, perpassada pelo movimento da reflexão e da abstração, 

obedece à compreensão do concreto, da percepção do externo ao encontro do 

interior, da busca do fenômeno em sua essência. (TRIVIÑOS, 1987; MINAYO, 2007, 

1994, 1994b; NETTO, 2009). 

O método da teoria social crítica em Marx revela que, para se chegar ao 

conceito simples, como prévias conclusões analíticas, antecede a isso o momento 

da análise dialética, desde a compreensão das múltiplas determinações da 

realidade, que surgem de maneira caótica como informações plurais e vão se 

esclarecendo nas abstrações. Num movimento circular de trabalho mental, essa 

conformação caótica faz ascender ao pensamento concreto e a novas abstrações, 

até a constituição do concreto pensado, que sugere um caminho de volta ao objeto 

em estudo, e, mais ainda, elabora teses para a transformação social do ponto de 

partida da pesquisa social.   Isso significa que o método histórico-dialético defende a 

transformação social numa relação macro e/ou microssocial, e essa referência dá 

sentido à ciência comprometida com a defesa da justiça, da liberdade e 

emancipação humana.  

Segundo Netto (2009), em Marx, o cuidado com a formulação do método 

não é uma de suas prioridades de estudo, e essa elaboração foi se dando na 

vivência política e nas maneiras de organização da classe trabalhadora para 

enfrentar a exploração, repressão e coerção no contexto da sociedade burguesa. A 

discussão do texto “Introdução à Crítica da Economia Política”, entretanto, inserido 

na obra Contribuição à Crítica da Economia Política (Marx, 1857) expõe de modo 

mais direto os caminhos de suas análises na pesquisa sobre o modo de produção 

capitalista no contexto da sociedade burguesa.  

Não é casual, de fato, que Marx nunca tenha publicado um texto 
especificamente dedicado ao método de pesquisa tomado em si mesmo, 
como algo autônomo em relação à teoria ou a própria investigação: a 
orientação essencial do pensamento de Marx era de natureza ontológica e 
não epistemológica (Lukács, 1979): por isto, o seu interesse não incidia 
sobre o abstrato “como conhecer”, mas sobre “como conhecer um objeto 
real e determinado” – Lenin, aliás, sustentava, em 1920, que o espírito do 
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legado de Marx consistia na “análise concreta de uma situação concreta”. 
(NETTO, 2009,p.676).  

 

Ainda num esforço de esclarecer sobre o método dialético Araújo (2003) 

enfatiza a ideia que  

“O real é, portanto, o pressuposto (o ponto de partida) para a construção do 
conhecimento, ao mesmo tempo, é o ponto de chegada (...) no final do 
processo de conhecimento, é fundamental realizar a síntese do próprio real 
do qual partimos, e que, ao final, se nos apresenta com muito mais clareza 
e propriedade” (p.268).  

 

Portanto, na pesquisa à luz do método dialético não interessa apenas 

conhecer, entender e concluir. 

Marx afirma, então, que o caminho de ida começa no real concreto, mas, 
através da capacidade do sujeito de analisar, pensar, ela vai construindo 
abstrações, categorias, que dizem respeito a aspectos desse real, dos 
complexos que o constituem, das suas determinações. É nesse sentido que 
o autor afirma que o caminho de ida e volta é um caminho do abstrato ao 
concreto. (ARAÚJO, 2003, p.269)  

 
Desse debate sobre o caminho do método dialético marxiano, vai se 

revelando a compreensão de que a subjetividade não constitui o conhecimento, pois 

que resulta da relação das pessoas com o mundo e deles entre si, por isso é 

histórica, pois, ao tempo em que muda a si próprio, transmuda a realidade e é 

redefinido por ela, de maneira sistêmica. A historicidade, então, é um aspecto 

fundante e uma categoria do método dialético, e como na ação humana há uma 

objetivação contextualizada nas relações complexas, a totalidade, outra categoria do 

método dialético, representa a unidade dessa complexidade. Como numa relação 

intrínseca à historicidade e à totalidade, a contradição e a mediação completam esse 

ciclo analítico. “Portanto, para conhecermos o real na sua totalidade, é 

imprescindível conhecermos a sua historicidade, percebendo a complexidade das 

relações, mediações, e das contradições que o fazem ser movimento”. (ARAÚJO, 

2003, p.264). 

Em ultrapasse a essas quatro categorias fundantes do método dialético - 

historicidade, totalidade, contradição e mediação (MARX, 2008; 1997; NETTO, 2009; 

ARAÚJO, 2003; VIANA e VIANA, 2014) - há categorias básicas do materialismo 

dialético, tais como matéria, consciência e prática social, de fundamentação 

filosófica e de ligação intrínseca entre a matéria e a ideia, por onde é possível 

interrogar sobre a compreensão do mundo, da realidade natural e social. Portanto, o 

reconhecimento da categoria prática social como critério de verdade, onde homens e 
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mulheres são percebidos nas relações sociais estabelecidas historicamente, 

identifico um terreno de análise viável para problematizar os depoimentos e 

compreensões dos/as participantes da Comuna sobre o fenômeno da organização, 

educação e formação política nos movimentos sociais. E mais: o materialismo 

dialético marxiano possibilita, ainda, trazer à tona as contradições na realidade e 

pensar os modos de organização dos grupos sociais na perspectiva das 

transformações sócio-históricas.  

A pretensão não é de abordar as técnicas metodológicas como amarras ou 
o centro da discussão, mas revelar um caminho de investigação da 
realidade que nos permita ultrapassar as constatações aparentes e, num 
movimento de sucessivas abstrações, sintonizadas às múltiplas 
determinações da vida social, potencializar o conhecimento com novas 
referências, numa perspectiva de transformação, por uma ordem social 
ligada às necessidades da classe trabalhadora. Do debate sobre a 
compreensão do método em Marx são priorizadas duas ideias 
fundamentais, a das categorias econômicas e a das relações de produção, 
tendo em vista que ele quer aprofundar suas análises sobre as formas 
históricas de produção material, mais especificamente, a “produção 
burguesa moderna”. (VIANA e VIANA, 2014, p.199 e 200). 

 

Como sugere Triviños (1987), com o cuidado científico de argumentar 

sobre a pesquisa com base no materialismo dialético, a realidade objetiva é o 

princípio fundante e a consciência é uma derivação dela. A realidade, então, é 

matéria em movimento, relativa, dinâmica e se desenvolve com sua existência além 

da consciência. Na sua organização, a matéria constitui sistemas concretos e o 

marxismo destaca o sistema social, o da vida em sociedade, e nela estão o espaço 

e o tempo. “Estas duas formas gerais de existência da matéria, o espaço e o tempo, 

são consideradas pelo materialismo dialético como formas gerais de existência 

objetiva, isto é, elas existem independente da consciência humana”. (P.61).   

O objeto de estudo é, pois para Triviños (1987), compreendido em sua 

qualidade geral, em sua totalidade e o fenômeno é analisado numa dimensão 

abstrata, desde uma teia de relações de juízos e conceitos em torno do fenômeno. A 

realidade concreta, então, é entendida na essência do fenômeno, de seus 

fundamentos, singularidades, possibilidades e potencialidades. Por isso, o/a 

pesquisado/ar deve estar imbuído/a das concepções e categorias mais significativas 

do materialismo dialético, tais como: modos de produção, classes sociais, força de 

trabalho e relações de produção, ideologia, visão de sociedade, concepção de 

homem e de cultura, educação, entre outros conceitos.  
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As contribuições de Triviños (1987) continuam em relação à pesquisa 

qualitativa com a problematização sobre o critério da prática com suporte no 

materialismo dialético, que revela ser o mais adequado para enfrentar o debate da 

dicotomia teoria e prática. Para arrostar a realidade objetiva na prática do cotidiano 

surgem os conceitos e as leis, que devem acompanhar como um “instrumento útil” a 

realidade humana.  

No marxismo a prática resulta da objetiva da produção material humana, 

bem como da transformação com procedência as classes sociais para outras 

práticas que sugiram redefinições do mundo - diz Triviños (IDEM).  Num campo mais 

focalizado da análise a dialética, então, é abordada por esse autor tendo como 

referência suas três leis na seara da lógica, que, de modo resumido, são: da 

doutrina do ser – que transforma quantidade em qualidade; da essência – sobre a 

unidade e luta dos contrários; e, da construção dos sistemas – relativamente à 

negação da negação.  E, tomando o capitalismo como exemplo, destaca, “Caso se 

perca a qualidade, o objeto deixa de ser tal objeto. (...) mas se não muda a estrutura 

dos meios de produção, se não desaparecem a propriedade privada dos meios de 

produção e as relações de capital e trabalho, o capitalismo segue sendo o que é 

(...)” (p.66). Isso quer dizer que as mudanças parciais de variadas propriedades não 

representam mudar a essência. 

É daí que vejo uma aproximação maior com as minhas discussões de 

estudo sobre o movimento da Comuna 17 de Abril, em especial na compreensão da 

“Lei da contradição” e da “unidade e luta dos contrários”. Se faço por considerar as 

determinações desencadeadoras da ocupação Comuna em 2010, abro a 

oportunidade de uma análise sobre as contradições do capitalismo, principalmente 

em relação à propriedade privada, à luta por moradia na cidade e por terra no 

campo. Nisso há uma disputa de interesses que se materializa na luta de classes 

entre o “proprietário”, aqui, família Montenegro, e os “ocupantes”, trabalhadores 

assalariados - organizados no MST, MCP e Unidade Classista -, sem moradia e 

sem-terra, submetidos às regras do aluguel da casa e ao “dono do latifúndio e do 

agronegócio”. A terra, ocupada pela Comuna, que há pouco ainda se configurava 

como um latifúndio localizado na Cidade passa, a ser propriedade privada desde 

usucapião de “proprietários” donos de construtora e imobiliária na cidade de 

Fortaleza. A unidade no movimento contraditório poderia ser identificada como a 

terra, que para os trabalhadores é a possibilidade de moradia “própria” e do “não-
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aluguel”, e, para o “proprietário”, o motivo de acúmulo de capital e especulação 

imobiliária.  

Assim, partir do materialismo histórico e dialético desde o início da 

pesquisa às suas análises é trilhar o caminho fecundo para uma maior aproximação 

da prática em busca de desvendá-la como verdade. “Dialeticamente, tanto na 

unidade como na luta existe movimento (...) Os contrários interpenetram-se, (sic) 

porque em sua essência têm alguma semelhança, alguma identidade, que se 

alcança quando se soluciona a contradição (...) A identidade é importante, mas 

também o é a diferença”. (TRIVIÑOS, 1987, p.69). 

Há, ainda, outras considerações tendo em vista que, no terreno da “luta 

dos contrários”, o surgimento do novo não significa, necessariamente o 

desaparecimento do velho. E isso indica que há tipos de contradição, na forma 

antagônica ou não antagônica. Quando os conflitos estão expressos num mesmo 

interesse e tem em comum a coletividade, isso pode representar contradições não 

antagônicas. Quando, porém, as diferenças e conflitos representam a base de 

sustentação do sistema, a contradição é antagônica. Somam-se, também, as 

contradições internas e externas aos fenômenos sociais e as contradições básicas e 

secundárias quando dizem respeito à essência dos fenômenos, sua variação e 

partes constitutivas. Assim, as contradições básicas se relacionam à essência e as 

secundárias estão interligadas à caracterização das condições estruturais do 

fenômeno. Entender da relação entre o novo e o velho requer tomar a “negação 

dialética” resultante da luta dos contrários, que pode representar a passagem do 

inferior para o superior, de um impedimento para uma conquista ou vice versa.  Por 

isso, no marxismo, se aceita um “progresso em espiral”, onde o desenvolvimento 

contraditório não é retilíneo nem circular, possível de haver repetição de fases com 

novas e passadas qualidades num fenômeno social (TRIVIÑOS, 1987, p.69). 

A evidência delineada na pesquisa social é da conquista nas lutas, seja 

das moradias conquistadas com a Comuna, que não representam o todo necessário, 

pois muitas questões estão postas nessa dinâmica da convivência coletiva 

comunitária; tal como dar sentido a troca dos saberes geracionais, as habilidades 

pessoais e coletivas na produção e sobrevivência diária, a amizade e respeito 

mútuo, a educação e formação política com vistas à libertação e autonomia como 

valores ético-políticos fundamentais à organização coletiva forte e consciente de si e 

do todo, sobre isso que buscarei analisar a pedagogia da ocupação.    
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Alguns outros instrumentais de pesquisa foram muito utilizados e com um 

diferencial para agregar às informações das entrevistas, como as anotações do 

diário de campo que foram muito significativas para os momentos da reflexão e 

análise. Soma, ainda, as gravações de áudio com informantes dos movimentos 

sociais, de suas experiências em ocupações urbanas e rurais e de filmagens em 

vídeos dos momentos da pesquisa de campo com o círculo de cultura ocorrido no 

próprio Residencial, na casa de uma moradora, interlocutora da pesquisa. Portanto, 

registrar as informações minuciosamente na pesquisa de campo foi imprescindível, 

revelando o que o/a autor/a da fala tem a dizer, as datas e peculiaridades que, de 

modo geral, nem sempre estão entre as palavras pronunciadas.  

A convicção de trilhar com o materialismo histórico-dialético me 

acompanhou na sistematização e categorização das entrevistas em profundidade e 

a coletiva que fiz com o grupo do/as militantes do MST, MCP e Unidade Classista e 

com moradores da Comuna 17 de Abril, como relatei no início deste texto, e que 

foram gravadas em áudio no computador e/ou aparelho celular, das quais fiz 

também breves anotações no momento da entrevista.  

A ideia fundante no momento da sistematização das informações foi 

confrontar o material empírico, o referencial teórico do estudo e a problematização 

das entrevistas com os sujeitos da pesquisa, relacionando os objetivos e os 

procedimentos metodológicos.  

As transcrições foram realizadas por mim com o cuidado da escuta e 

registro dos depoimentos do/as participantes das entrevistas. Tive a confirmação de 

essa configurar a melhor opção, embora muito cansativa, pois, ao transcrever, já fui 

mergulhando no universo da fala, relembrei o clima e o espaço onde estive 

entrevistando, consegui reaver os comportamentos, feições como desvios de olhar, 

a testa franzida, os pigarros etc.; emoções, olhares, omissões, enfim, detalhes do 

“não-dito” que não estão à mostra nem podem ser detectados por quem esteve à 

parte do processo de trabalho de campo.   

Com as transcrições já como “pré-análise” (MANZINI, 2016, p.04) e numa 

leitura apurada, fui destacando as categorias analíticas, empíricas e partes dos 

depoimentos.  A sistematização de quadros ordenados por convergências e 
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divergências nos depoimentos contribuiu com o processo da análise e constam 

como apêndices. 22 

Assim, elaborei seis quadros que articularam as convergências e 

divergências das quatro categorias identificadas e de seus conceitos e ideias entre 

o/as nove entrevistado/as e na entrevista coletiva. As categorias e subcategorias 

foram interpretadas e definidas num padrão de coincidência entre o/as 

entrevistado/as.   No Quadro 1 destaco as categorias analíticas e empíricas 

definidas através das transcrições das entrevistas realizadas.  

Em síntese, esta pesquisa social com a Comuna, articulando os militantes 

organizados nos movimentos sociais e as pessoas participantes da Ocupação, teve 

caráter qualitativo sob a fundamentação do materialismo histórico-dialético e método 

dialético, perpassada por instrumentos e técnicas que dialogam no contexto das 

metodologias subjetivistas/ compreensivistas e crítico-participativas, que buscam os 

significados com suporte nas expressões e vivências do/as sujeitos que constituem 

sua história.  
 

Quadro 1 – Mapa das Categorias Analíticas e Empíricas da Pesquisa Social  

CATEGORIZAÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO 

CATEGORIAS ANALÍTICAS CATEGORIAS EMPÍRICAS 

 

LUTAS CAMPO E CIDADE 

ARTICULAÇÃO MST E MCP/UNIDADE CLASSISTA 

LUTA POR TERRA, REFORMA AGRÁRIA E 
MORADIA. 

 

MOVIMENTOS SOCIAIS E MORADIA 

 

DESOBEDECER E OCUPAR. 

MOVIMENTOS SOCIAIS E CONVIVÊNCIA 
COMUNITÁRIA 

 

POBREZA E MORADIA EM 
FORTALEZA 

 

DIREITO À CIDADE 

ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA, SEGREGAÇÃO E 
GRILAGEM URBANA 

TRÁFICO DE DROGAS 

 

PEDAGOGIA DA OCUPAÇÃO  

RESISTÊNCIA E OCUPAÇÃO 

EXPERIÊNCIA E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA 

ESPERANÇA 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

                                                           
22

 Todo o aprendizado sobre metodologia da pesquisa no Doutorado foi fundamental ao trabalho de 
campo, desde as entrevistas e observação participante à categorização das informações da pesquisa. 
Em especial, com a/os professore/as da linha de pesquisa Movimentos Sociais, Educação Popular e 
Escola e do eixo temático Educação de Jovens e Adultos, dinâmicas sociais no campo e na cidade e 
políticas públicas e nos momentos dos estudos orientados com a professora Eliane Dayse. As 
contribuições da coorientadora, professora Natália Alves, e do professor João Filipe Matos, do 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, sobre análise de dados qualitativos também foram 
muito úteis nesse momento das análises.  



68 
 

Dentre essas metodologias, técnicas e instrumentos, busquei as 

anotações da observação participante, do diário de campo, das entrevistas em 

profundidade e coletiva, fichamentos e resenhas das fontes bibliográficas e 

documentais, imagens em fotos e vídeos difundidos na rede de informações digitais 

e nos registros dos momentos de mobilização, de manifestações públicas e das 

lutas; das narrativas nas rodas de conversas, palestras, ciclo de debates, aulas e 

depoimentos públicos, em filmes documentários que foram tecendo as reflexões do 

que apreendi, vivenciei e construí da Comuna. Valeram cada momento, toda 

situação e cada vivência de aprendizado.  

Da desafiante análise, cada palavra a expressão e o comportamento são 

valiosos em informações faladas e “não faladas”, passíveis de significar o óbvio, 

podem está explícitos no trancelim das convergências e divergências dos 

depoimentos dos interlocutores, mas, também, nos gestos, trejeitos no rosto, 

lamentos e suspiros. 

Disso tudo existe, ainda, uma gama de outras atitudes e conexões que 

penso não ter conseguido perceber, na finita capacidade de, como pesquisadora, 

estar aquém do complexo e pleno movimento dinâmico da realidade; mas 

representei no Gráfico 1 nos Apêndices deste trabalho.  

Um aspecto que se destaca das vivências do movimento social da 

Comuna 17 de Abril, em Fortaleza, tem relação com o processo de aprendizagem e 

formação na luta, como uma pedagogia da ocupação. Minha intenção, pois, é 

disponibilizar os resultados dessa pesquisa de maneira ampla em espaços de 

organização dos movimentos sociais e comunitários, de difusão do conhecimento e 

formação acadêmica, e, em especial, com as famílias da Comuna 17 de Abril e 

pessoas envolvidas na investigação como subsídios para o fortalecimento da 

organização coletiva.  

 

2.1 Comuna! De quem falamos? Perfil do/as participantes da pesquisa 

 

Pelo Brasil afora, é mais perigoso matar um boi do que um homem. Os 

matadores de gado costumam ser perseguidos, apanhados e punidos. Os 

de homens continuam impunes. (NEPOMUCENO, 2007, p. 37). 

 

A escolha dos participantes da pesquisa foi definida em dois grupos. Num 

deles, estiveram os/as militantes organizado/as nos movimentos e entidades 
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articuladas para o processo da ocupação Comuna 17 de Abril, do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-terra – MST, Movimento dos Conselhos Populares – 

MCP e Unidade Classista – UC. E, noutro grupo, estiveram participantes da 

ocupação que foram coordenadore/as de pólo e atualmente moram no Residencial 

Cidade Jardim Fortaleza.  

A princípio, pensei alguns critérios para a definição de quem participaria 

das entrevistas em profundidade e da entrevista coletiva. Os critérios direcionados 

ao grupo dos militantes dos movimentos envolvidos foram: 1) ser integrante do 

movimento (MST, MCP e Unidade Classista) à época da Ocupação; 2) ter 

participado do processo da mobilização e formação das famílias que iniciaram a 

Ocupação em 2010; 3) e ter permanecido no acampamento da Ocupação em seus 

primeiros meses.  

Dos critérios para a escolha dos/as coordenadores/as de pólo da 

ocupação foram: 1) participantes dos núcleos comunitários de Fortaleza mobilizados 

para a formação com o MST e MCP; 2) participantes da Ocupação desde seu início 

e do acampamento com as 400 famílias; 3) moradore/as do Residencial, onde antes 

foi a Ocupação; e 4) integrantes das atividades educativas, culturais e produtivas 

durante a Ocupação. 

Da história de Eldorado dos Carajás, que “[...] não deve ser esquecida 

para que não seja repetida”, embora já tenham acontecido outras mortes posteriores 

ao Massacre23, em nome da memória e das vidas ceifadas dos assassinados, 

resgatei os codinomes dos homens entrevistados, numa homenagem às suas vidas 

militantes. 

Assim, dentre o/as nove participantes das entrevistas em profundidade, 

seis foram homens que receberam os codinomes: Antônio Costa Dias; Badé Olímpio 

de Souza (Badé); José Ribamar Alves de Souza; Leonardo Batista de Almeida; Oziel 

Alves Pereira; e Raimundo Lopes Pereira.  

Entre as três mulheres das entrevistas em profundidade e mais três da 

entrevista coletiva, recupero os nomes de mulheres guerreiras, que estiveram nas 

lutas campesinas pela reforma agrária e em defesa dos povos indígenas e 

                                                           
23

 Dos crimes recentes contra o MST estão o do Pau D´Arco no Pará em maio de 2017, que vitimou 
dez dos trabalhadore/as rurais que estavam acampados, quando dezessete policiais mataram os 
campesinos a tiros. Além dos Massacres, há matança quase diariamente nas veredas e estradas 
próximas aos acampamentos e ocupações do MST, e onde existem trabalhos missionários em defesa 
do/as trabalhadore/as por todo Brasil. Maiores informações nos sites da: Comissão Pastoral da Terra 
– CPT – www.cptnacional.org.br; Brasil de Fato – www.brasildefato.com.br.   

http://www.cptnacional.org.br/
http://www.brasildefato.com.br/
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quilombolas, dentre elas: Berta Cáceres; Dandara dos Palmares; Irmã Dorothy 

Stang; Jacinta Sousa; Maria Nazaré e Margarida Alves.  

A história das mulheres que aqui estou homenageando vem perpassada 

de luta e de incansável busca por direitos e justiça e se mescla a marca de quem 

forma a história da Comuna, da renovação da militância que é chamada a cada dia a 

enfrentar as desigualdades, injustiças e morte que o sistema do capital impõe às 

gerações de trabalhadore/as de todo o mundo. Por isso, desvendar a “Comuna! De 

quem falamos!” é reaver na história dos/as militantes que contribuíram para essa 

pesquisa o vínculo intrínseco com a história e a vida de quem constitui os 

movimentos sociais populares.   

Vale destacar, o fato de que a tomada aleatória dos nomes das pessoas 

entrevistadas e seus respectivos codinomes são coincidências e não, 

necessariamente, revelaram semelhanças físicas, ou de idade, ou de características 

pessoais, mas o que os/as identifica é o gênero e a militância política. 

As informações básicas do perfil dos/as nove entrevistados/as 

participantes da entrevista em profundidade e das três participantes da entrevista 

coletiva estão caracterizadas na sequência e sintetizadas no Quadro 2, com 

destaque para idade, estado civil, moradia, escolaridade, profissão, histórico da 

militância e organização política. Nele identifico, por ordem alfabética, o codinome 

escolhido para denominar o/as sujeitos da pesquisa, que representa cada um/a 

dos/as militantes dos movimentos sociais populares com vidas ceifadas pela 

opressão e desmando dos representantes do capital, dos latifúndios e do 

agronegócio.  

Antônio Costa Dias24 é solteiro, 34 anos, professor da rede pública 

estadual está organizado politicamente na Unidade Classista no Partido Comunista 

Brasileiro - PCB. Começou sua militância no movimento estudantil da Universidade 

Estadual do Ceará - UECE, onde cursou a graduação e pós-graduação em Filosofia. 

Atualmente é morador do Residencial Cidade Jardim e participou da mobilização, 

organização e ocupação da Comuna. 

                                                           
24

 Reconhecido como o “ignorado número 02/96” do Massacre de Eldorado dos Carajás em 17 de 
abril de 1996, tinha 27 anos, participou da Marcha dos Sem Terra do MST no Pará e foi um dos 
assassinados. Seu corpo só pode ser reconhecido por sua companheira porque estava com a roupa 
do momento do conflito, além das características da barba, bigodes e cicatriz no supercílio do lado 
esquerdo e, ela mesma declarou que era “(...) maranhense, amancebado, 27 anos, lavrador, filho de 
pai não declarado e Maria da Conceição Costa”.  No seu laudo constava que “(...) levou dois tiros ‘de 
baixo para cima, de trás para diante e da esquerda para a direita’”.   (NEPOMUCENO, 2007, p. 113) 



71 
 

Berta Cáceres25 tem 32 anos, solteira, assistente social graduada na 

UECE e sua família conquistou moradia na Comunidade Aldacir Barbosa no bairro 

de Fátima desde o movimento de ocupação das famílias na Avenida Borges de Melo 

nos anos de 1970.  A militância começou na adolescência por meio do Movimento 

dos Conselhos Populares – MCP e atualmente é organizada na Unidade Classista, 

no PCB. 

Dandara de Palmares26 com 51 anos é militante do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-terra - MST desde 1986 e nele atua como dirigente. 

Declarou ser agricultora, ter companheiro e ser assentada da reforma agrária. Foi 

professora na Educação de Jovens e Adultos – EJA com base no método Paulo 

Freire na sua comunidade de origem, e participou ativamente das Comunidades 

Eclesiais de Base – CEBES.  

Badé de Sousa27 é aluno do Curso de Serviço Social/PRONERA, 27 

anos, é agricultor, solteiro e militante do MST e Movimento dos Atingidos pela 

                                                           
25

 Foi líder indígena e camponesa em Honduras e assassinada em 03/03/2016 por homens armados 
em sua própria casa, enquanto dormia, na véspera do seu aniversário de 43 anos. Após a criação do 
Conselho Cívico das Organizações Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, criado com o 
impulso de Berta, e que é responsável por muitas denúncias à Organização das Nações Unidas – 
ONU dos crimes ambientais e contra a população indígena, em especial a etnia Lenca atingida pela 
barragem de Água Zarca; houve um aumento na militarização, perseguição e repressão policial, com 
aumento do número de militantes presos, ameaçados e assassinados. Após quinze dias da morte de 
Berta, Nelson García membro ativo do COPINH foi também assassinado.  Em 2015 Berta recebeu o 
Prêmio Goldman, conhecido como “Nobel Verde”.  Como ecologista sua morte acresce às estatísticas 
de mais de 116 assassinatos em 2015, que na sua maioria aconteceram em Honduras na América 
Latina, num dos países mais pobres do mundo. A luta de Berta está diretamente ligada ao 
enfrentamento às construções das barragens hidrelétricas, que expulsam as comunidades indígenas 
de suas terras, e está materializado no Projeto Mesoamérica como versão do Plano Puebla-Panamá 
no Sistema de Interconexão Elétrica dos Países da América Central – SIEPAC

25
 liderado pela 

transnacional ítalo-espanhola Endesa-Enel. Isso vem acontecendo em toda a América Latina e muito 
fortemente, também, na Guatemala, sob o apoio de empréstimos do Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID e Banco Centro-Americano de Integração Econômica – 
BCIE. “Não nos resta outro caminho, senão lutar”. (Berta Cáceres, 2015). 
26

 Dandara dos Palmares é reconhecida como uma guerreira negra do Brasil Colônia, que desde 
menina se juntou ao grupo dos negros rebeldes que enfrentaram o escravismo do período colonial 
brasileiro junto ao Quilombo dos Palmares

26
. Dandara era participante ativa do quilombo nas 

atividades na agricultura e nas lutas, pois dominava a habilidade de jogar capoeira e enfrentava 
muitas batalhas ao lado dos homens e das mulheres do Quilombo. Dandara teve três filhos com o 
companheiro Zumbi dos Palmares: Motumbo, Harmódio e Aristogíton, e como defensora da liberdade 
participava das estratégias de resistência do quilombo. Com os frequentes ataques ao quilombo, 
principalmente com os holandeses a partir de 1630, o governo de Pernambuco em 1678

26
 propôs um 

tratado de paz com Ganga-Zumba, líder do quilombo, mas Dandara foi contra às regras injustas 
impostas e o líder acabou sendo morto por um negro do quilombo. Dandara suicidou-se (jogou-se de 
uma pedreira ao abismo) depois de presa, em 06 de fevereiro de 1694, para não retornar à condição 
de escrava. 
27

 Dirigente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, Graciano Olímpio de Souza 
conhecido como Badé, tinha 46 anos e foi respeitado por todo/as, das lutas mais antigas e mais 
recentes, principalmente dos ex-garimpeiros que marcharam na rodovia PA 150 e bloquearam a 
estrada, próximo à Curva do S e a Eldorado dos Carajás. Ele quis se refugiar no mato, mas foi pegue 
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Mineração – MAM. Desde 2002 participa das lutas do MST, e como assentado da 

reforma agrária desde 2005, exerce sua militância. 

Irmã Dorothy28, 49 anos, cursou sociologia na UECE, mora em Fortaleza 

e é militante da Unidade Classista e PCB. Participou ativamente do processo de 

mobilização e acompanhamento da ocupação Comuna desde o primeiro momento  

por meio do MCP.  

Jacinta Sousa29 tem 70 anos é separada, dona de casa, e atual moradora 

do Residencial Cidade Jardim. Participou da Comuna desde a sua mobilização nos 

núcleos comunitários e estudou na EJA na Comuna. Declarou que sua participação 

política foi constituída no movimento de bairro da Cidade e, principalmente, na 

ocupação Comuna.    

                                                                                                                                                                                     
pelo PM Cícero, morador de Curionópolis e militar do destacamento de Parauapebas, que o baleou 
com fuzil e foi rodeado por outros militares; após implorar para não ser morto, teve como resposta 
“Olha aí, safado, não era isso que vocês queriam?, perguntou um deles. ‘Queriam terra, agora vão 
ter!’ foram mais três tiros. Um deles despedaçou sua cabeça” (NEPOMUCENO, 2007, p.115). 
28

 A missionária estadunidense, assassinada em 12 de fevereiro de 2005, tinha 73 anos de idade, era 
naturalizada brasileira e atuou enfrentando o agronegócio ao prestar apoio a pequenos produtores 
agroextrativistas, num local disputado por fazendeiros e madeireiros, no município de Anapu sudoeste 
do Pará, onde morou. Desde 1948 pertenceu a congregação Irmãs de Nossa Senhora de Namur, 
fundada em 1804, que reúne mais de duas mil mulheres missionárias com trabalho pastoral nos cinco 
continentes. Em 1966 chegou ao Brasil para realizar um trabalho pastoral no Maranhão, na região 
Amazônica e depois na Região do Xingu através dos projetos de reflorestamento em áreas 
degradadas com geração de emprego e renda. Participou da Comissão Pastoral da Terra – CPT, da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB e sempre esteve solidária na luta dos 
trabalhadores do campo como defensora da reforma agrária. Ela enfrentou conflitos por terras no 
diálogo com os trabalhadores rurais, os políticos e os religiosos. Foi premiada pela Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB, Seção Pará, em 2004 por sua luta em defesa dos direitos humanos. 
Antes de sua morte em 12 de fevereiro de 2005 desenvolvia o Projeto de Desenvolvimento 
Sustentável – PDS a uns quarenta quilômetros da sede do município de Anapu. Irmã Dorothy 
denunciou as ameaças de morte que havia sofrido, por volta de um ano antes de sua morte, ao 
Ministério da Justiça, à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República e 
numa Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI Mista da Terra na Câmara Federal. “Não vou fugir e 
nem abandonar a luta desses agricultores que estão desprotegidos no meio da floresta. Eles têm o 
sagrado direito a uma vida melhor numa terra onde possam viver e produzir com dignidade sem 
devastar”. (Irmã Dorothy Mae Stang).  
29

 Dona Jacinta como era conhecida no movimento popular; era militante de esquerda foi organizada 
no Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU e militante do MST esteve sempre nas 
lutas em defesa dos movimentos sociais. Participou ativamente da Comuna 17 de abril, desde a 
Ocupação à saída das quatrocentas famílias ligadas ao MST, MCP e Unidade Classista entre 2013 e 
2014. Ficou conhecida como uma militante incansável no combate à violência contra a mulher, 
crianças, idosos e para isso, na Comuna, utilizou o apito como forma estratégica de denunciar os 
casos de violência doméstica durante a ocupação e isso se estendeu a todas as mulheres. Fazia a 
mobilização com caminhadas, formações e mediação de conflitos de violência no acampamento da 
ocupação. “(...) a experiência da comuna ela se expandiu aí para nós, para todo o estado do Ceará, a 
comuna mais recente, a experiência foi em Aracati, que leva o nome de uma grande militante que 
junto conosco acampou desde o inicio, que foi a Dona Jacinta... - Dona Jacinta pioneira nas lutas, ela 
acordava a Comuna (17 de abril) toda, chamava pra assembleia no seu apito, hoje já falecida, mas 
tem uma Comuna no Aracati que carrega no nome da Dona Jacinta, enfim, nós tivemos aí grandes 
experiências na área da comuna (...)”(RAIMUNDO PEREIRA, 22/03/2016) 
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José Ribamar30, 29 anos, solteiro, estudante da UECE, participou do 

MCP organizado no núcleo da Itaoca desde 2003. Declarou ter tido a grande 

oportunidade de formação política por meio do MST durante a Comuna e atualmente 

é militante da Unidade Classista e PCB. 

Leonardo Batista31, 33 anos, iniciou sua militância política no movimento 

estudantil da UECE nos anos 2000. É graduado em Filosofia e mestre em Serviço 

Social. Já esteve organizado no MCP e atualmente é militante da Unidade Classista 

e PCB. 

Margarida Alves32, 45 anos, casada, agricultora assentada da reforma 

agrária, militante e dirigente do MST, concluiu o curso Pedagogia da Terra. Declarou 

ser do movimento popular desde os 15 anos. 

Maria Nazaré33, 47 anos, solteira, costureira, residente do Cidade Jardim. 

Participou dos núcleos comunitários e da ocupação desde o seu início que coincidiu 

com sua formação política.  

Oziel Alves Pereira34, 36 anos, reside em Maracanaú, tem companheira e 

é professor da rede estadual de ensino. Iniciou sua militância política no movimento 

                                                           
30

 Um dos jovens participantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST no Pará, 
como 22 anos, foi assassinado no Massacre de Eldorado dos Carajás em 17 de abril de 1996, 
brutalmente com tiros a queima-roupa, “O que esfacelou seu crânio foi disparado de cima para baixo 
e de trás para diante. O que acertou seu abdômen foi da direita para a esquerda, também de cima 
para baixo. Ele estava no chão quando foi atingido. Levou mais dois tiros no peito”.(NEPOMUCENO, 
2007, p.114) 
31

 Participante da marcha dos sem terra, com 46 anos, está entre os mortos do Massacre de Eldorado 
dos Carajás em 17 de abril de 1996, teve a vida ceifada por “um só tiro de fuzil 762 – na testa. Os 
peritos concluíram que foi disparado de longe”. (Ib. Idem, p.113). 
32

 Trabalhadora rural, paraibana de Alagoa Grande, líder sindical na luta pelos direitos dos 
trabalhadores rurais, assassinada em 12 de agosto de 1983 aos 40 anos. Foi eleita e permaneceu 
por doze anos no cargo de presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, num 
tempo em que a cultura machista era mais intensa, principalmente no Nordeste. Foi uma das 
fundadoras e diretora de 1981 a 1983 do Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural – 
CENTRU, que combateu o analfabetismo promovendo a consciência crítica, o fortalecimento dos 
direitos das mulheres, defesa de melhores condições de vida no campo e a conscientização sobre a 
agricultura familiar. Foi assassinada brutalmente à porta de sua casa com um tiro à “queima roupa” na 
cabeça, quando via o filho brincar na rua. O pistoleiro do crime de Margarida Alves denunciou o 
mandante Aguinaldo Veloso Borges, dono da Usina Tanques, que foi elevado de sexto suplente 
efetivo para um cargo parlamentar e, assim, o processo foi suspenso em virtude da sua imunidade 
parlamentar. A luta de Margarida Alves incentivou muitas mulheres a enfrentarem seus espaços 
políticos na organização dos movimentos no campo. A Marcha das Margaridas, em sua homenagem, 
é um evento do MST que por ocasião dos festejos do Dia Internacional da Mulher marca as lutas 
campesinas. “Da luta eu não fujo” (Margarida Alves, 1983). 
33

 Falecida em 2015 foi uma das mulheres militantes organizadas no Assentamento Maceió em 
Itapipoca Ceará, que enfrentou as ameaças da especulação imobiliária na extensão do território do 
litoral leste do Ceará. Incentivou a organização das mulheres na produção e nas lutas para a 
resistência do Assentamento Maceió. Era poeta e deu sentido poético às lutas sociais. A Escola de 
Ensino Médio Maria Nazaré no Assentamento, em sua homenagem, clama e poetisa pela luta 
incansável de defender o direito à educação a todo/as trabalhadore/as rurais. 
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estudantil da UECE nos anos 2000. É graduado em matemática, mestre e 

doutorando em educação. Já esteve organizado no MCP e atualmente é militante da 

Unidade Classista, PCB e participa da oposição sindical à APEOC. Assumiu 

ativamente a tarefa de organizar a Comuna durante a ocupação. 

Raimundo Pereira35, 44 anos, solteiro, assentado da reforma agrária, 

graduado em Pedagogia – Pedagogia da Terra. Militante dos movimentos populares 

desde os anos de 1980 por meio da Pastoral da Juventude. Participou de todo o 

processo de organização e ocupação da Comuna. É dirigente do MST e mesmo 

como filiado ao Partido dos Trabalhadores não desempenha a militância partidária. 

Do perfil do/as 12 entrevistados/as em relação ao sexo: seis homens e 

seis mulheres. Todos/as adultos/as com idade média de: dois de 20-30 anos, quatro 

de 31-40 anos, quatro de 41-50 anos, uma de 51 anos e uma de 70 anos. Da 

declaração de estado civil há oito pessoas solteiras, três casado/as e uma separada.  

Da residência atual, três) residem no Residencial Cidade Jardim – 

Comuna, quatro em assentamentos do MST, quatro em outros bairros de Fortaleza 

e um em Maracanaú. Há oito pessoas com graduação, 01 (uma) com magistério, 02 

(duas) com nível médio e uma na EJA.  

Das profissões declaradas, quatro são agricultores/as, uma dona de casa, 

01 uma costureira, dois professores da rede estadual de ensino, dois estudantes, 

uma assistente social e um filósofo.  

                                                                                                                                                                                     
34

 Dirigente do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST na região do Pará que apesar de ter 
pouca idade, 17 anos, era “(...) um dos mais procurados pelas milícias dos fazendeiros e pela própria 
Polícia Militar, que o considerava um agitador perigoso, levou quatro tiros”. (NEPOMUCENO, 2007, p. 
114); e participando da marcha dos sem terra usava o carro de som para animar o/as militantes e 
pedir resistência e coragem “(...) ‘M-S-T’, gritava. ‘A luta é pra valer’, respondiam os que aguardavam 
na pista interditada. Ou ‘Reforma Agrária!’, seguido da resposta ‘Uma luta de todos’”.(Ib. Idem, p.152). 
Segundo depoimentos, Oziel tentou fugir e foi apanhado “(...) um policial militar, alto, moreno, 
arrastava pelos cabelos, de dentro da casa, Oziel. (...) outro policial, mais baixo, gorducho, meio 
calvo, se juntou a seu colega e espancou Oziel com um porrete. (...) o tiro disparado contra Oziel (...) 
mais e mais tiros”. (NEPOMUCENO, 2007, p.160). Na Vila 17 de abril as dezenove (19) ruas que 
partem da praça principal de “chão de terra batida” levam os nomes das vítimas do Massacre e tem a 
Escola Municipal Oziel Alves Pereira, mais um militante que não fez sua luta ser em vão.   
35

 Um dos sem terra, com 20 anos, assassinados pela PM do Pará em Eldorado dos Carajás. Estava 
na caminhonete entre os mortos e acima de seu corpo estava o de seu pai, Inácio Pereira, que para 
não ser assassinado se fingiu de morto e foi posto junto às vítimas, e, sem saber, esteve perto do 
filho sem direito à despedida. A irmã de Raimundo, Livonete Lopes Pereira, foi pegue com o irmão e o 
pai quando corriam para se protegerem numa casa de madeira à beira da estrada, e sendo arrastada 
teve o relógio roubado pelo policial e além de vê o assassinato do irmão viu, também, o pai ser 
jogado junto aos mortos. “(...) foi atingido por uma bala debaixo do olho direito, outra na cabeça – que 
foi atravessada -, uma no lado direito do peito, outra nas costas, e teve fratura exposta num dos 
braços, o esquerdo, graças às agressões sofridas – não se sabe se quando ainda estava vivo, ou se 
os agressores despejaram sua sanha no cadáver. Também tinha em várias partes do corpo cortes 
profundo, feitos por arma branca não identificada“. (NEPOMUCENO, 2007, p.114).      
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Da participação organizada na política quatro estão no MST, seis na 

Unidade Classista/ PCB e foram organizado/as no Movimento dos Conselhos 

Populares – MCP e 02 duas da organização nos núcleos comunitários e na Comuna.  

Desse perfil ressalto que a maioria está ligada a organização como 

militantes políticos e isso revela uma maturidade construída no processo da luta. A 

Comuna incorpora experiências acumuladas no campo e na cidade com seres 

individuais e coletivos em condição humano-genérica, e em Heller (1970), a 

atividade individual é uma parte da práxis, da ação total da humanidade, “que 

construindo a partir do dado, produz algo novo, sem com isso transformar em novo o 

já dado”. (P. 32). 

As contribuições vindas do processo de organização das informações da 

pesquisa com os depoimentos dos/as entrevistado/as serão refletidas e analisadas 

nos capítulos que se seguem. 
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Quadro 2 – Perfil dos Participantes da Pesquisa na Comuna 17 de Abril  

Codinome 
Idade 

(A) 
Estado Civil Moradia Escolaridade Profissão Militância (desde ) 

Org. 
Política 

 
Antônio 

Costa Dias 

 
34 

 
Solteiro 

 
Residencial 

CJF. 

 
Filósofo 

Mestrando 

 
Professor 
Estadual 

 
ME –2003 (c/MCP 

(Até 2008). 

 
Unidade 

Classista – 
PCB 

Berta 
Cáceres 

32 Solteira Aldacir 
Barbosa -  

Graduada Assistente 
Social 

MCP Unidade 
Classista – 

PCB 

 
Dandara de 

Palmares 

 
51 

 
C/Companheiro 

 
Assentada 

Da R.A -  
Mst Desde 

1986 

 
Magistério 

 
Agricultora/ 
Professora 

EJA 1981/82  

 
Animadora das CEBS 

desde s 16 Anos na 
Comunidade - 

Educação Popular - 
Metodo Paulo Freire 

 
MST – 

1995 

Badé de 
Souza 

27 Solteiro Assentado 
MST 

Graduando 
Serviço Social 

– PRONERA 

Agricultor MST – 2005 (participa 
das Lutas desde 

2002) 
MAM –TRAMAS/ 

UFC. 

MST - 
2005 
MAM 

Irmã 
Dorothy 
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Solteira Fortaleza Graduação 
Sociologia 
(Incomp.) 

--------------- Movimento dos 
Ambulantes - 2005 

 

Unidade 
Classista 
E PCB -

2013 

Jacinta 
Sousa 

70 Separada Residencial 
CJ F 

Estudou EJA Dona de 
Casa 

2010 - Na Comuna 17 
de Abril 

------------ 

José 
Ribamar 

29 Solteiro Bairro Itaoca Estudante Estudante MCP - Núcleo Itaoca – 
2004 

Formação Política na 
Comuna com o MST. 

Unidade 
Classista - 

PCB 

Leonardo 
Batista 

33 Solteiro Fortaleza Mestrado Filósofo M.E - 2000 
MCP – 2004 

Unidade 
Classista 

E PCB 
 

Margarida 
Alves 

45 Casada Assentada – 
MST 

Pedagogia da 
Terra 

 

Agricultora 
 

Movimento Popular 
com 15 Anos  

MST – desde 21 anos 
de idade 

 

Dirigente 
Estadual  
MST/Ce.  

Filiada PT 
(sem 

militância 
partidária) 

Maria 
Nazaré 

47 Solteira RESIDENCI
AL CJF  

-------------- Costureira 2010 - Comuna 17 de 
Abril 

------------- 

Oziel Alves 
Pereira 

 

36 C/Companheira Maracanaú 
Desde 2011 

Graduado 
Matemática 

Professor 
Rede 

Estadual 

ME UECE - 2001 A 
2002 DS/PT (06 m) – 

2004 
Consulta Popular – 

2005 
MCP – 2005 A 2010 

MOS/APE
OC - 2011  
UC/ PCB 

MOS/ 
APEOC  

Raimundo 
Pereira 

44 Solteiro Assentado – 
MST 

Graduação 
Pedagogia da 

Terra 
 

Agricultor MST – 1989 
Pastoral Da Juventude 

Do Movimento 
Popular PJMP – antes 

de 1989 

MST – 
Filiado PT 

(sem 
militância 

partidária) 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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3 TERRITÓRIO COMUNA: CONTRADIÇÕES CONTEMPORÂNEAS EM 

FORTALEZA  

 

O território da Ocupação Comuna 17 de Abril está fincado no espaço 

geográfico da Regional V em Fortaleza, ao lado do conjunto habitacional construído 

nos anos de 1970 e que dá nome ao Bairro, José Walter36. O bairro José Walter faz 

limite, ao norte, com o bairro Passaré e Parque Dois Irmãos; ao sul, com a Pajuçara; 

ao leste, com o Conjunto Palmeiras; ao oeste, com o Mondubim e Planalto Ayrton 

Sena. A ilustração das figuras – e – identificam a localização e limites geográficos do 

bairro Prefeito José Walter e adjacências, como o Residencial Cidade Jardim. 

 
[...] as condições do lugar demandavam o desenvolvimento de tais práticas, 
denominadas do campo, com a construção de cacimbas e a plantação de 
árvores frutíferas ou ervas medicinais (esta última, objetivando ter acesso 
mais fácil a alimentação e a remédios). Procedimentos que tiveram sua 
reprodução facilitada pelo próprio espaço, visto que o solo era fértil, pois 
antes de ser construído o Conjunto o território era de mata virgem, como 
também possuía um lençol freático bastante raso, devido ao Conjunto ser 
circundado por lagoas. (OLÍMPIO, 2010, p. 8). 

 
  

                                                           
36

 O Conjunto José Walter foi o nome designado em alusão ao prefeito da cidade de Fortaleza, José 
Walter, que foi indicado pelo governo da ditadura militar de 1967-1971. E o nome dado ao conjunto 
habitacional ficou sendo a designação do bairro José Walter. O conjunto habitacional José Walter foi 
construído de 1967 a 1970, quando ainda fazia parte do bairro Mondubim. Na época da inauguração, 
foi considerado o maior conjunto habitacional da América Latina com o projeto do arquiteto Marrocos 
Aragão, que seguiu a proposta de cidade planejada e dividiu o conjunto em quatro etapas para a 
construção de 5500 casas, no projeto original. As três primeiras etapas foram disponibilizadas à 
população ainda nesse governo, a partir de 1969, e a quarta etapa no governo seguinte, do prefeito 
Vicente Fialho. De acordo com IPECE Informe - nº 42 – Outubro de 2012, a população do bairro 
Prefeito José Walter é de 33427 habitantes - 1.4% da população de Fortaleza com renda média de 
R$610.67, que, em comparação aos outros bairros da cidade, está no 61º lugar dos 119 bairros. 
É um bairro constituído de famílias de baixa renda, trabalhadore/as que puderam acessar o 
financiamento habitacional através do Banco Nacional de Habitação – BNH e da Companhia de 
Habitação de Fortaleza - COHAB, que, com recursos do FGTS, financiou habitações populares. As 
respostas institucionais vieram dos governos federais às lutas e demandas da classe trabalhadora 
nas grandes cidades, principalmente, em virtude do déficit habitacional e das suas precárias 
condições de moradia, com o surgimento de inúmeras favelas. Esses conjuntos em Fortaleza se 
aproximavam e seguiam em direção ao Distrito Industrial de Maracanaú, e o Conjunto José Walter foi 
o primeiro a ser entregue na cidade de Fortaleza. Junto à entrega das casas, à época, só a 
infraestrutura mínima de saneamento básico e vias principais para circulação de transportes.   
http://www.fortalezaemfotos.com.br/2012/07/conjunto-prefeito-jose-walter.html 
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Figura 1 – Glebas do Bairro Prefeito José Walter. 

 

Fonte: http://tgabrasil.com.br/masterplan-cidade-jardimfortalezabrasil/. In: Paz, 2018. 

 
 

Figura 2 – Foto aérea do Conjunto Habitacional Prefeito José Walter, em 1972  
 

 

Fonte: http://www.fortalezaemfotos.com.br/2012/07/conjunto-prefeito-jose-walter.html. Acessado em 
11/06/2018. 

http://tgabrasil.com.br/masterplan-cidade-jardimfortalezabrasil/
http://www.fortalezaemfotos.com.br/2012/07/conjunto-prefeito-jose-walter.html
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Olímpio (2010) destaca algumas características das famílias do Conjunto 

José Walter que se assemelham às situações vivenciadas pelos moradores da 

Comuna no Residencial Cidade Jardim Fortaleza. A primeira é de a propriedade do 

Conjunto ter sido da família Montenegro. A autora evidencia que, “Antes da 

existência do bairro, o dono da terra, Sr. Casimiro Montenegro, tinha como atividade 

econômica a venda de madeira do lugar, processo que os mais antigos designam 

como ‘desmatamento’”. (P. 8).  

A segunda característica está relacionada com a origem campesina da 

maioria das famílias, haja vista as migrações campo-cidade e o hábito de plantar 

do/as moradore/as.  No estudo que a autora há pouco mencionada realizou ela se 

reporta sobre a terra ser boa e de ter água boa no solo, para o consumo diurno, 

quase inexistente, e para aguar as plantas no quintal37, que traziam da vivência no 

campo.  

A terceira característica refere-se a incondicionalidade das lutas para 

garantia dos direitos básicos à vida social, como direito a moradia, aágua potável, a 

locomoção por transporte público, a escola, a atendimento de saúde, a lazer, enfim, 

a dignidade humana, e de não ter a casa pela casa38.  

Esse condicionamento histórico está fincado na luta de classes, nas 

desigualdades impostas no contexto periférico do capital e as modalidades de 

resistência e lutas da classe trabalhadora. Foi assim com o Conjunto Prefeito José 

                                                           
37

 O abastecimento regular de água encanada e tratada do Conjunto José Walter só veio depois de 
aproximadamente 10 anos de lutas e com a ligação da Companhia de Água e Esgoto do Ceará – 
CAGECE, quando aconteceu a Festa da Água, inaugurada pelo governador Virgílio Távora, pois 
antes disso a água vinha em canos ligados aos poços profundos de água na Praia da Abreulândia, há 
aproximados 16 km de distância, onde ficava a Colônia de Férias da Teleceará e da Coelce – 
COFECO (OLÍMPIO, 2010).  A regularização do transporte coletivo também só foi melhorar após seis 
anos de lutas para abertura de uma nova concorrência de concessão desse serviço público e a 
mudança da empresa de ônibus. Os equipamentos sociais como creches, centros de convivência 
social (conhecidos como Centros Comunitários, à época da Ditadura), escolas e centros de saúde 
formam construídos, também, após as lutas da população moradora nos bairros. A Escola Polivalente 
Modelo de Fortaleza, de ensino de 2º grau (hoje Ensino Médio), por exemplo, só foi construída em 
1973. Mais informações em OLÍMPIO (2010). 
38

 Caldart (2012) destaca em seus textos essas afirmações, que a princípio parecem trocadilho de 
palavras, mas revelam a ênfase necessária que substantiva a essência para além do que parece ser 
e não no sentido restrito, mas com o significado histórico construído. Como: “escola é mais que 
escola”; “movimento da pedagogia e a pedagogia do movimento”; e, “terra é mais do que terra”, numa 
referência poética a Dom Pedro Casaldáliga, que não se sabe como explicar, só se entende.  
Dom Casaldáliga é um grande incentivador da Comissão Pastoral da Terra, criada em 1975, como 
forma de enfrentamento às ameaças e perseguições dos latifundiários aos povos da Amazônia - 
índios, posseiros e peões. Em 1971 na ordenação episcopal como Bispo da Prelazia de São Félix do 
Araguaia, Mato Grosso, Dom Casaldáliga em Carta da Pastoral lança “UMA IGREJA DA AMAZÔNIA 
EM CONFLITO COM O LATIFÚNDIO E A MARGINALIZAÇÃO 
SOCIAL”. http://www.mst.org.br/2015/06/08/ha-40-anos-nascia-a-cpt.html. Acessado em 14.06.2018. 
 

http://www.mst.org.br/2015/06/08/ha-40-anos-nascia-a-cpt.html
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Walter, construído para redirecionar famílias que viviam em domicílios precários, em 

favelas mais próximas ao centro da cidade, como meio de higienização e limpeza 

das áreas nobres de Fortaleza nos anos de 1960 e 1970 (PEQUENO, ROSA E 

SILVA, 2017). Após, quarenta anos de inauguração do Conjunto José Walter, a luta 

por moradia se repete numa ocupação do território vizinho, da mesma família 

proprietária, desta vez, com a conquista das moradias na própria terra ocupada, 

embora com  necessidades básicas fundamentais a serem conquistadas. As Figuras 

3 e 4 ilustram sobre esses territórios periféricos da cidade. 

   

Figura 3 – Mapa de localização do Residencial Cidade-Jardim I.

 
 

Fonte: PAZ, 2018. 
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Figura 04 – Residencial Cidade-Jardim I, Condomínio 1. 

 

Fonte: PAZ, 2018. 

 
 

[...] nós do movimento quando a gente olhou pra aquela terra nós dissemos, 
ela é nossa. E aí nós não abrimos mão, porque é um local muito bom, bem 
localizado. Os trabalhadores tem direito de morar num lugar bem localizado 
né! E a outra luta também e aí entrou todo um processo da limitação da 
área, que aí foi toda a discussão do TAC. Então, a primeira conquista foi 
nós permanecermos na área, essa foi a primeira conquista do 
acampamento. Deles não levar a gente lá pra fronteira de Fortaleza com a 
Caucaia. Outra conquista importante foi a nossa organização. No primeiro 
momento foi difícil porque já veio pessoas com esse vício de pagar área e 
ficar negociando né, e ao quebrar com essa lógica do negócio. 
(MARGARIDA, 30/03/2016) 

 

A Ocupação Comuna 17 de Abril, desde 2010, se localiza no Sítio São 

Jorge, no bairro Prefeito José Walter, que, num dia com quatrocentas famílias e 

noutro contando mais de mil famílias, conquistou a vitória do Residencial Cidade 

Jardim Fortaleza, em 2012, como resposta dos governos municipal e estadual às 

persistentes manifestações populares. Muitos foram os percalços até a conquista do 

Residencial, entregue às famílias em dezembro de 2014, entre os quais as ameaças 

da “organização do tráfico” e de seu rastro de destruição dos espaços coletivos, 

principalmente, num contexto de opressão similar aos das instâncias de controle e 

poder das classes dominantes.  
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[...] aquilo ali foi uma estratégia de inteligência do governo do estado junto 
com a especulação imobiliária, por que ao mês, há 15 dias antes de 
começar a copa do mundo, os jogos aqui no castelão, o governo infiltrou 
pessoas e expulsou as organizações, expulsou o MST, expulsou o MCP, 
claro que ai diz “o tráfico expulsou”, mas na verdade o tráfico não expulsou, 
ali nós iriamos fazer grandes mobilizações, estávamos próximos ao castelão 
e o capital não queria mostrar aquilo ali para o mundo, então essa é a nossa 
avaliação. em seguida, um dia após a copa nós voltamos, quer dizer ... 
(RAIMUNDO PEREIRA, 22/03/2016) 

 

Vale exprimir, ainda, que na história deste território e seu entorno, 

segundo Costa (2007), ocorreu a primeira remoção de favela em Fortaleza, a favela 

do Trilho I, orquestrada pelas diretrizes do Plano de Desenvolvimento Integrado 

(Plano Diretor de Fortaleza) - PLANDIF (1969-1971), para dar ensejo à construção 

da Estação Rodoviária de Fortaleza e a Avenida Borges de Melo, com vistas a 

expandir o sistema viário, incentivar o desfavelamento e incorporar novas áreas à 

cidade. Já nos anos de 1990, esta área onde ficam as regiões administrativas das 

Secretarias Executivas Regionais - SER IV e V (desde 2013, denominadas apenas 

de Secretaria Regional – SER) passou por algumas redefinições, com o 

deslocamento do Terminal do Aeroporto Pinto Martins, do bairro Vila União, para o 

bairro Dias Macedo, e a abertura da Av. Raul Barbosa. 

Fortaleza se expande para as zonas oeste e sul, principalmente em face da 
implantação dos conjuntos habitacionais, dos loteamentos periféricos e das 
autoconstruções. A maior parte da população de Fortaleza está excluída da 
cidade mais urbanizada, em virtude dos altos preços dos terrenos e 
habitações. Em 1978, 64,03% das famílias recebiam menos de dois salários 
mínimos mensais e 82,92% menos de cinco salários. Tal renda obriga essa 
população a buscar alternativas habitacionais de baixo custo, como 
conjuntos habitacionais, favelas e loteamentos periféricos. (COSTA, 2007, 
p. 84) 
Nos bairros mais periféricos e com predomínio da população de baixa 
renda, a forma urbana apresenta-se diferenciada e demonstra a própria 
segregação espacial. Nos conjuntos habitacionais e loteamentos periféricos, 
as quadras e lotes são menores e as ruas mais estreitas. É reduzida a 
quantidade de praças e áreas de lazer. Nas áreas de interesse social, a lei 
permite a construção de casas em lotes mínimos de 60m². Nas áreas de 
ocupação espontânea – favelas, o traçado em xadrez não é respeitado, e 
existem muitos becos e ruas sem saída. A infra-estrutura e os serviços são 
deficientes. (COSTA, 2007, p.90-91) 

 

Outra peculiaridade mais atual que envolve este território é de neles estar 

situado o Estádio Castelão (hoje denominado Arena Castelão), e, no Benfica, o 

Estádio Presidente Vargas, onde ocorreram os jogos da Copa das Confederações 

em 2013 e Copa do Mundo em 2014, seguindo o modelo esquemático-global destes 

eventos internacionais. Isto significa que houve intervenção de infraestrutura com 

melhoramento das vias, passeios, com viadutos e túneis; redefinição e capeamento 
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de ruas asfaltadas; construção de complexos poliesportivos; redefinição dos 

transportes coletivos; investimentos que valorizaram toda a área próxima aos locais 

vizinhos aos estádios e, por conseguinte, o seu entorno foi e tem sido espaço de 

especulação imobiliária e financeira de negócios empresariais dos capitalistas que 

movimentam estes espetáculos globais39.  

Historicamente, todas estas redefinições não ocorreram sem as 

manifestações e resistências dos movimentos sociais organizados na cidade de 

Fortaleza, contra os quais existem as marcas da violência e da repressão policial40 

nos processos de remoções de famílias de áreas ocupadas. 41  

                                                           
39

 Vale destacar que a construção do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT, previsto para a construção e 
entrega antes dos eventos da FIFA não ocorreu. Ainda hoje, 2018, as obras do VLT estão inacabadas 
e continuam interditando ruas e prejudicando a mobilidade na cidade. Ocorreram denúncias de 
fraudes nas licitações, desde 2015, e cinco licitações foram realizadas para cumprir o que já estava 
proposto, com inauguração da pedra fundamental e ainda sem conclusão definida. As mobilizações e 
organização das lutas dos movimentos populares por moradia em Fortaleza com ocupação em 
terrenos demarcados pela especulação imobiliária continuaram acontecendo. “Em Fortaleza, duas das 
obras prometidas para a Copa do Mundo de 2014 seguem sem conclusão quatro anos após o mundial: a 
ampliação do aeroporto e o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) Parangaba-Mucuripe. O G1 visitou um dos pontos 
da obra do VLT na Avenida Borges de Melo, onde moradores convivem com desvios e entulhos há seis anos. A 
capital cearense foi uma das 12 sedes da Copa no Brasil. A previsão de entrega da expansão do aeroporto Pinto 
Martins era dezembro 2013, mas os trabalhos foram interrompidos em maio de 2014. Já o ramal do VLT, com 
12,7 km de extensão em via dupla – 11,3 km em superfície e 1,4 km em elevado – cruzando 22 bairros entre a 
estação Parangaba e as proximidades do porto do Mucuripe teve as obras paralisadas dois meses antes do 
mundial”. https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/quatro-anos-apos-copa-ampliacao-do-aeroporto-e-vlt-de-
fortaleza-sao-obrainacabadas.ghtml. (Por G1 CE 23/05/2018-07h03). Acessado em: 28/06/2018. 
40

 Emblemático é o caso da família do Sr. Antônio Gonçalves que, no seu depoimento como morador 
da Favela do Trilho I, próxima à Avenida Borges de Melo, revelou ter sido atingido por balas na noite 
e madrugada da “invasão” policial ao local ocupado pelas famílias e perseguido durante o seu 
tratamento hospitalar no Instituto Dr. José Frota– IJF. Ficou paralítico e segundo ele só sobreviveu 
por que teve a proteção do arcebispo Dom Aloísio Lorscheider e do Movimento Pró-anistia, através 
de Maria Luiza Fontenele na primeira década dos anos de 1980. (Depoimento do Sr. Gonçalves à 
Comissão do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS/Ceará, por ocasião do XI Congresso 
Brasileiro dos Assistentes Sociais – CBAS, em 2004, na cidade de Fortaleza). 
41

 Um dos episódios que acompanhei foi o da remoção da Ocupação Alto da Paz, ocorrido em 13 de 
fevereiro de 2014 com pessoas que também participaram das atividades do projeto de extensão na 
UECE, mencionado anteriormente, como momento de reflexão e fortalecimento das lutas coletivas. 
Na madrugada deste dia ensolarado uma “missão de guerra” com um efetivo ostensivo de policiais 
militares à cavalo (Cavalaria), com cães (Canil) e o Grupo de Ações Táticas Especiais – GATE da 
Polícia Militar do Ceará, e mais; tratores, funcionários da Prefeitura e oficiais de justiça invadiram os 
casebres dos moradores das dunas do Serviluz, de forma violenta e truculenta com bombas de 
borracha e de gás, ferindo pessoas, amedrontado crianças, idosos, mulheres grávidas e implantando 
terror a todos os cidadãos instalados ali por aproximadamente cinco anos. Estas famílias ficaram sem 
suas moradias, sem aluguel social, sendo obrigadas a voltar a alugar casa ou morar como agregados 
em residências de parente e/ou amigos ou mesmo acampar na rua.  Ouvi algumas pessoas 
questionarem no burburinho da ação: “será que isso aqui é a reforma urbana que o governo quer?”. A 
avidez com que os tratores destruíam as casas se chocava com a tristeza e dor profunda das 
pessoas que assistiam ao triste espetáculo da destruição de suas vidas, dos seus sonhos, dos seus 
vínculos de amizade e solidariedade comunitárias.  Ao mesmo tempo houve corajosa manifestação 
dos moradores, enfrentando o efetivo policial e, já sob risco de vida, buscando salvar os tijolos, 
caibros, fios, telhas e material de construção ali investidos e destruídos.  

https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/quatro-anos-apos-copa-ampliacao-do-aeroporto-e-vlt-de-fortaleza-sao-obrainacabadas.ghtml
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/quatro-anos-apos-copa-ampliacao-do-aeroporto-e-vlt-de-fortaleza-sao-obrainacabadas.ghtml
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O entrevistado José Ribamar, um participante que na sua adolescência 

integrou o MCP e assumiu atividades militantes neste Movimento, esteve na 

mobilização junto aos núcleos nos bairros e revelou que a decisão de fazer a 

ocupação veio junto ao descrédito relativamente às decisões do Governo Municipal 

por via da Habitafor, onde já estavam como famílias cadastradas, confirmando que a 

única saída era ocupar.  

[...] nessa vivência que eu fui tendo, eu comecei a participar das reuniões na 
Regional IV que era a região que envolvia exatamente esse bairro, Damas, 
Demócrito Rocha, Couto Fernandes e aí tiveram umas reuniões internas e 
eu lembro que numa das reuniões colocavam que a Ocupação era uma 
coisa séria e era um projeto de vida e não era um projeto de dar e depois 
abandonar aquilo. E ficava uma coisa na minha cabeça que se eu fosse 
escolher participar dessa Ocupação eu ia passar no mínimo uns dois ou três 
anos na minha vida vivenciando aquilo, né. Eu tava avaliando isso na minha 
cabeça (...) vocês viram o que o presidente da Habitafor disse que a gente 
não tem mais nada. (...) a saída que a gente tem é fazer uma ocupação e o 
MST vai fazer uma ocupação urbana que é a Comuna 17 de Abril e aí o 
povo ficou meio receoso, mas aí o povo junto com agente resolveu fazer a 
ocupação junto com o MST. (JOSÉ RIBAMAR, 07/04/2016) 

   

O grupo das famílias do Alto da Paz participou de um dos encontros do 

projeto no auditório central na UECE no dia 15/03/2014 (sábado) num Seminário da 

Frente de Luta por Moradia Digna em Fortaleza, com cerca 450 participantes. Na 

oportunidade, pronunciaram-se representantes dos movimentos populares: 

Movimento dos Conselhos Populares (MCP), Movimentos dos Trabalhadores Sem-

terra (MST), Comuna 17 de Abril, Escritório Frei Tito, Ocupação Raízes da Praia, do 

Bom Jardim, Ocupação Alto da Paz, Movimento das Populações em Situação de 

Rua; onde explicitaram suas lutas, resistências e conquistas e enfatizaram a 

importância e necessidade da organização coletiva de todos os movimentos. 

[...] a distribuição espacial dos empreendimentos com recursos do PMCMV 
se associa ao processo de estruturação urbana vigente na RMF visto que 
os municípios com maior vinculação com as atividades industriais situadas 
ao oeste, sudoeste e sul, se destacam em termos absolutos e relativos. 
Assim, verifica-se um novo processo de periferização de assentamentos 
habitacionais, levando a que os antigos conjuntos sejam contemplados com 
novas vizinhanças (...) os municípios ao sudeste e leste cujo uso do solo 
associa-se ao turismo e ao terciário tem buscado atrair novos 
empreendimentos no mesmo padrão sob o comando de gestores públicos e 
empreendedores imobiliários. Por conseguinte, suas terras tornam-se mais 
valorizadas, acabando por não atrair investidores para a habitação 
econômica, mesmo que de 6 a 10 salários. (PEQUENO, 2013, p. 6) 

 

O processo de luta por moradia em Fortaleza perpassa a história da 

cidade e, nos anos 2000, com a criação do Movimento dos Conselhos Populares – 

MCP, foram organizados núcleos populares, Souto (2013) evidencia que,  
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[...] o núcleo ‘Che Guevara’, localizado na rodovia BR 116. Em junho de 
2005, várias famílias ocuparam um terreno próximo ao Morro da Vitória, no 
bairro Vicente Pinzón, zona leste de Fortaleza. No processo de ocupação 
do terreno, houve conflito, que resultou na morte de um dos integrantes do 
movimento. Segundo relatos, os homens armados pertenciam à Empresa 
Ceará Segurança, que negou sua participação no episódio (O POVO, 
28/06/2005). O Poder Judiciário ordenou o despejo da ocupação, cujo 
aparato de repressão é reforçado com a presença armada de mais de 900 
policiais. Os trabalhadores despejados passaram a se organizar no MCP do 
Morro da Vitória (COSTA JÚNIOR, 2010, p.121). No ano de 2007, no bairro 
Caça e Pesca, outra ocupação denominada ‘Beira Rio’ ocorreu com o apoio 
do MCP e, em seguida, se constituiu em núcleo do Movimento. (SOUTO, 
2013, p. 65-66). 

   

3.1 COMUNA 17 DE ABRIL NO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM FORTALEZA: 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, O PROJETO POSSÍVEL!  

 

Figura 5 – Foto Aérea do Residencial Cidade Jardim Fortaleza 

 

Fonte:   www.google.com.br/search?q=mapa+do+residencial+cidade+jardim+fortaleza. Acessado 
em 02/05/2018. 

 

Nesses mais de dois anos as famílias resistem dia a dia para a conquista do 
grande sonho, acreditando que na união de todas as forças que aqui estão, 
com todas as dificuldades, com todo o suor derramado para construção de 
cada pedaço dessa luta é que vamos atingir esse objetivo maior: a 
conquista do Conjunto Comuna 17 de Abril! 
Realizamos muitas lutas, muitas marchas, foram dezenas de mobilizações 
nesses dois anos e sete meses: na Habitafor, na Caixa Econômica, na 
Secretaria das Cidades, no Palácio do Governo, no Incra. Conquistamos 
pela organização água, energia, o espaço da ciranda infantil, cestas 

http://www.google.com.br/search?q=mapa+do+residencial+cidade+jardim+fortaleza
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básicas, material para as moradias, cursos de corte costura, salão de 
beleza, horta comunitária, bodega coletiva, espaço da costura, espaço do 
salão de beleza, atividades de lazer, festas, participação em ações de 
solidariedade.  
Como grande conquista pela ação realizada no dia 8 de março de 2011, no 
Palácio do Governo, o Governador Cid Gomes garantiu em audiência com a 
direção dos movimentos que seriam construídas 5.536 unidades 
habitacionais para as famílias, no mesmo local em que hoje estão 
ocupadas, tendo sido firmado um Termo de Compromisso que assim diz: 
“1000 unidades serão destinadas para os ocupantes da Gleba A 
mencionada neste termo, quais sejam, o conjunto de famílias integrantes do 
MST e do MCP que em Abril de 2010 passaram a ocupar uma área 
aproximadamente correspondente ao Lote 2 da Quadra 1 da Gleba A”. 
(Trechos da Nota às Famílias Acampadas da Comuna 17 de Abril – Essa 
Luta é Nossa, essa Luta é do Povo!, de 2012)

42
  

 

A Comuna, como ocupação construída pelo movimento campo-cidade, 

teve uma particularidade que, entendo e já destaquei, como vitoriosa: a da conquista 

da moradia no mesmo local ocupado.  Nos depoimentos das pessoas entrevistadas, 

há referência a essa conquista mediante a luta, embora entendam que o Residencial 

Cidade Jardim Fortaleza não foi o que pretendiam, tanto pela organização dos 

blocos de apartamentos (não, projeto de casas) como pela pouca disponibilidade de 

espaços de uso coletivo. A localização, contudo, faz o diferencial, porquanto foram 

muito pressionados a migrar do José Walter para áreas mais periféricas da Região 

Metropolitana de Fortaleza, como na divisa com o Município de Caucaia, no bairro 

Jurema. 

[...] eu fui na Jurema discutir, porque teve uma reunião que foi audiência e 
nela estava o Cartaxo que era secretário das cidades. (...) nós temos um 
local bom pra vocês e aí quando nós chegamos lá que eu vi, num buraco, 
dentro do nada. Aí eu disse, aqui não dá não! Aí realmente quando nós 
chegamos (na ocupação) eu disse não dá não. Fomos pra uma reunião com 
eles, com o Cartaxo e um rapaz (...) o quê? Assim vocês não querem 
resolver o problema do povo! (...) Nós queremos resolver, só que o nosso 
resolver não é igual ao seu.  Você quer se livrar do povo e nós queremos 
construir a comunidade, então é diferente, é diferente do nosso resolver. 
Nós queremos que o povo além de ter casa tenha condições de viver, de ter 
trabalho, de ter mais espaço. Ali não tem escola, ali não tem nem estrada 
pra deslocamento, ali é muito ruim. Aí ele se zangou, porque como é que 
pode, eu sai daqui e vou pra lá eu não vejo nem diferença e eu cansei de 
sair daqui de Fortaleza e chego lá na Jurema e nem percebo. Aí eu olhei 
pra ele e disse: pois é se eu também fosse num ar condicionado com vidro 
escuro e fechado, mas se você pegar um carrinho cheio de papelão de 
catador e sair daqui pra chegar até lá e você me disser que não sentiu 
diferença aí eu acredito em você. Mas as condições são muito desiguais pra 
medir a distância. Então, meu amigo, não vamos querer discutir igualdade 
quando as condições são diferentes. A gente não aceita não! Aí ficou um 
clima muito ruim depois disso, porque eles queriam de fato mandar a gente 
pras bandas da Jurema. (DANDARA, em 11/04/2016) 

                                                           
42

 A íntegra desta Nota às famílias acampadas da Comuna 17 de Abril encontra-se nos anexos deste 
texto. 
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Figura 6 – Mapa dos bairros de composição da Comuna 17 de Abril. 
 

 
Fonte: Paz, 2018. 

 

 A negociação com o Governo do Estado do Ceará foi uma forma de 

enquadrar a proposta estabelecida pelo movimento na condição definida na política 

habitacional do Governo Federal, com o Programa Minha Casa Minha Vida – 

PMCMV. Esse foi um dos momentos de tensão vivido durante a organização da 

ocupação. A Figura 6 traz uma ilustração dos bairros que participaram da Comuna e 

estão no Residencial Cidade Jardim Fortaleza. 

Procedo, por oportuno, a algumas considerações sobre o PMCMV. 

Regido pela Lei. 11.977, de 07/07/2009, que dispõe sobre o PMCMV e a 

regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, impõe-se 

esclarecer, em especial, sobre seu formato de organização executora. O PMCMV 

está subdividido no Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) e Programa 

Nacional de Habitação Rural (PNHR) e obedecerá a disponibilidade orçamentária e 

financeira, concedendo subvenção econômica a pessoa física com renda mensal até 

R$ 4.650,00, dividida em Faixas de Renda - de 0-3, 3-6, 6-10 salários-mínimos - não 

sendo permitido atender famílias com renda superior a dez salários na contratação 

de financiamento habitacional, por intermédio do Fundo de Arrendamento 



88 
 

Residencial – FAR, por Oferta Pública, com liberação do Conselho Curador do FGTS 

– CCFGTS, por Entidades Urbanas e Rurais aos municípios acima de 50 mil 

habitantes, onde o BNDES deverá assumir subvenção de financiamento especial a 

projetos de habitação popular de interesse social.  

A prioridade do PMCMV é de atendimento às famílias residentes em 

áreas de risco e insalubres, aquelas com mulheres responsáveis pelas unidades 

familiares, bem como famílias tendo pessoas com deficiência. As construções das 

unidades habitacionais terão prioridade em áreas urbanas nos terrenos doados pelo 

poder público para habitações de interesse social por desoneração tributária.  No 

PMCMV, há três tipos de agente envolvidos: o Estado e seus associados; o setor 

empresarial - incorporação, edificação e comercialização; e o público-alvo por meio 

de demandas individuais e coletivas, seja das remoções ou de movimentos sociais.   

Na compreensão de Pequeno (2013), o PMCMV, que desde o seu 

lançamento, em 2009, teve como proposta combater o déficit habitacional, foi 

criticado pelas precárias condições de infraestrutura, ausência de terras 

urbanizadas, encaminhamentos institucionais e dissociação da política urbana e 

habitacional, encampada a sua execução. Em Fortaleza, essas considerações 

críticas são mais tangíveis, pois há um distanciamento das políticas urbana, 

habitacional e fundiária, em que o poder local mostra um “[...] descompasso na 

implantação das redes de infraestrutura desde as últimas décadas; a não utilização 

dos instrumentos de planejamento e gestão do solo urbano, favorecendo interesses 

privados em detrimento do público” (P. 16). Isto, além do papel prioritário 

condicionado ao mercado imobiliário encarnado pelos proprietários de terra, 

incorporadores e construtores, que tem proposto redefinições na Região 

Metropolitana de Fortaleza, mediante segregação e especulação imobiliária, 

afastando cada vez mais os/as trabalhadore/as de baixa renda. Com isso, há a “[...] 

periferização dos empreendimentos residenciais, para além dos antigos conjuntos 

habitacionais financiados pelo BNH, reproduzindo velhas práticas com novas 

roupagens”. (P. 17). 

Pequeno, Rosa e Silva (2017) revelam em suas análises dois momentos 

sobre o PMCMV no Ceará. No primeiro, ressaltam que há um baixo interesse de 

projetos para o interior do Estado e investimentos concentrados na RMF. No 

segundo momento, mencionam sobre novas articulações entre o Governo do Estado 
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e os municípios e do poder público com agentes construtores do eixo centro-sul do 

País na perspectiva de construção de habitações populares. 

[...] focados na produção de habitação popular de mercado em parcerias 
com agentes privados locais para implantação de grandes conjuntos 
habitacionais em localizações específicas. Isto nos leva a perceber a 
renovação de concentração e da segregação de habitação em grandes 
conjuntos em diversos municípios. 
(...) Em suas duas primeiras fases, 28,3% (CAIXA/MCidades, 2013) do total 
contratado pelo PMCMV em suas diferentes modalidades e faixas ocorreu 
no Nordeste. A região ficou atrás apenas do Sudeste, que contratou mais de 
35% do total das unidades (...) na Bahia com mais de 26% total contratado 
no Nordeste, seguida do Maranhão, 14,41%, Pernambuco, 12,63%, e 
Alagoas, com 11,57% (...) O Ceará ficou (...) entre aqueles que menos 
contrataram, todos com menos de 9% do total de unidades contratadas no 
Nordeste. (p. 231) 
 

Consoante informa Pequeno (2013), os municípios de Caucaia e 

Fortaleza registram o maior número de habitações pelo PMCMV. Com vistas à 

integração espacial e a condições de acesso a serviços, pois têm um baixo valor da 

terra e estão numa localização muito perto de Fortaleza relativamente a Caucaia, 

favorecendo a construção de habitação social de baixa renda para famílias de 0 a 3 

salários-mínimos.   

É visível a concentração de condomínios das Faixas 2 e 3 em Fortaleza, em 
sua maior parte nos bairros pericentrais e intermediários, entre o Centro e 
periferia, enquanto os da Faixa 1 mostram-se periféricos e predominantes 
nos municípios conurbados à capital. Além disso, observa-se que os 
empreendimentos da Faixa 1 mostram-se concentrados na porção oeste da 
RMF, ao contrário das Faixas 2 e 3, que se posicionam ao leste. 
(PEQUENO, ROSA E SILVA, 2017, P.246)   

 

Ainda sobre o PMCMV em Fortaleza, de acordo com Pequeno, Rosa e 

Silva (2017), os condomínios construídos são justapostos, em locais menos 

valorizados e com áreas mais extensas. Isso favorece a redução dos custos e 

aumento do percentual de lucros para os construtores, privilegiando muitas unidades 

habitacionais num mesmo local e confirmando um problema social do passado, o da 

segregação residencial (social). 

Em Fortaleza, o total de 16.746 UHs representa mais de um terço do total 
contratado para todo o estado do Ceará. Todavia, corresponde a apenas 
2,3% do total de domicílios da capital. Destes, 8.672 unidades encontram-se 
na Faixa 1, indicando que apenas pouco mais da metade da produção 
habitacional do PMCMV se destinou à demanda de interesse social. Ainda 
em Fortaleza, vale ressaltar que 5.536 UHs contratadas tomam parte de um 
único empreendimento denominado Residencial Cidade Jardim, o qual 
inaugura a retomada da produção de grandes conjuntos na RMF. (p. 245)

43
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  Os dados referidos nesse estudo publicado em 2017 são relacionados aos anos de 2012 e 2013, 
segundo destacaram os autores na introdução do texto. 
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Um estudo realizado de 2011, de Pequeno (2013), revela que das onze 

construtoras envolvidas com PMCMV no início do lançamento do programa em 

Fortaleza, apenas quatro se propuseram construir unidades habitacionais na Faixa 

1, de 0 a 3 salários-mínimos, o que corresponde a 48,3% das obras: ÉPOCA, 14 

empreendimentos, 37,9% na Faixa 1, 2,6% na Faixa 2 e 0,5% na Faixa 3; 

Construtora Sumaré LTDA, 03 empreendimentos, 4,3% Faixa 1 e 1,5% Faixa 2; 

CRD Engenharia LTDA, 02 empreendimentos, 3,3% na Faixa 1; e, ECB Engenharia 

Comércio LTDA, 01 empreendimento, 2,8% na Faixa 1. 

Das demais construtoras, cinco – Construtora São Bernardo LTDA, MUZA 

Construtora LTDA, Construtora Montenegro LTDA, 4 Estações Resid. Club. Emp. 

LTDA, CRD/ ALVES LIMA - SPE concentraram obras só na Faixa 2 de 3 a 6 

salários, com um percentual total de 45,8%; e, duas (02) construtoras nas Faixa 2 e 

3 -  Damascena Empreendimentos S/A e MAGIS/ MRV – SPE na Faixa 3 de 6 a 10 

salários, num percentual de 5,9%.  “Ainda que haja 11 empresas com propostas 

aprovadas, verifica-se que duas delas se responsabilizam pela execução de 74% do 

total de unidades habitacionais”. (PEQUENO, 2013, p.7) 

Pequeno (2013) destaca, ainda, o consórcio da empresa local cearense 

MAGIS com a mineira MRV, como exemplo do emergente mercado de construção 

para a sociedade de propósito específico, considerando a faixa de renda, “[...] o 

consórcio buscou a flexibilização da produção e inserção da produção da habitação 

econômica numa nova lógica” (p.8). Os estudos do LEHAB demonstram, em dados 

até 2012 apresentados por Pequeno, Rosa e Silva (2017) um total de 77 

empreendimentos do PMCMV em Fortaleza, dos quais apenas 20 na Faixa 1. Do 

total de 16.746 Unidades Habitacionais - UHs construídas, 8.672 foram na Faixa 1, 

5.111 na Faixa 2 e 2.963 na Faixa 3, que representam um total de 56,8% do total da 

RMF; e o Município de Caucaia vem na segunda colocação, com 20,71% das UHs . 

É interessante destacar a mudança de comportamento das construtoras 

cearenses, que não queriam a Faixa 1 do PMCMV e depois aceitaram esse 

empreendimento, impactadas pelas outras construtoras do centro-sul que passaram 

a assumir essas obras. 

Chama a atenção que a chegada das empresas do centro-sul do Brasil 
motivou as empresas locais, até então habituadas à produção imobiliária 
para famílias com maior poder aquisitivo, a aderirem ao PMCMV. Todavia, 
essas famílias desistem rapidamente desta empreitada, alegando, dentre 
outros motivos: o lucro reduzido, a morosidade da liberação dos recursos 
dada a burocracia excessiva dos financiadores, o aumento do valor da terra, 
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e mesmo a percepção de marketing negativo por estarem produzindo 
habitação para classe média baixa (...) é o caso da mineira MRV, que firmou 
parceria com a construtora MAGIS, visando atender a demanda das Faixas 
2 e 3. A parceria atrela o pacote de concepção e gerenciamento da 
construção por parte da empresa de Minas Gerais a propriedade de 
terrenos e inserção no mercado da empresa local, vinculada a maior 
incorporadora do estado, a BSPAR (...) Todavia, em poucos anos verifica-se 
uma hipervalorização dos terrenos nestas novas áreas, desfazendo-se a 
cooperação entre as mesmas. Com isso, a MAGIS passa a se concentrar 
em empreendimentos de maior valor imobiliário, enquanto a MRV 
remanesce com o mesmo público alvo investindo em bairros periféricos de 
Fortaleza e, mesmo, nos municípios vizinhos. (PEQUENO, ROSA E SILVA, 
2017, p. 249-250). 

      

Há uma explicação oferecida por Pequeno (2013), de cunho fundiário, 

para a insatisfatória adesão ao PMCMV em Fortaleza. Por um lado, a justificativa 

das exigências de infraestrutura do Programa em localizá-lo em áreas mais 

valorizadas o, que inviabiliza o preço por unidade de habitação popular previsto. 

Noutro sentido dessa justificativa, no entanto, reside a “[...] percepção do aumento 

especulativo do valor da terra desde o lançamento do programa e a ampla 

disponibilidade de terrenos nos municípios vizinhos à Fortaleza (...) envolvimento do 

poder local com o PMCMV (...) e setores da incorporação e construção civil”. 

(PEQUENO, 2013, p. 11-12). 

Ainda, de acordo com Pequeno (2013), há uma compartimentação em 

semi-anéis dos bairros de Fortaleza, sendo um semi-anel  localizado em bairros que 

contornam a beira-mar de forma verticalizada, com grupos mais abastados e 

conferindo esse tipo de segregação residencial. Outro semi-anel está na região 

pericentral com intensivas tendências de expansão ao sudeste para o mercado 

imobiliário e onde estão concentrados empreendimentos para famílias com renda 

superior a dez salários mínimos para a Caixa Econômica Federal - CAIXA. O semi-

anel intermediário é direcionado a famílias com renda de 3-10 salários, é mais 

interessante em termos numéricos ao mercado imobiliário, que próximos ao centro, 

“[...] esses bairros passam a receber empreendimentos residenciais menores em 

área, com materiais mais econômicos, variando entre condomínios horizontais e 

verticais”. (P.13). E, há o semi-anel periférico, mais amplo e em bairros precarizados 

e fragmentados, nas áreas limítrofes da cidade de Fortaleza, que se caracteriza por 

micro condomínios já em instalação antes do PMCMV, provocando a “[...] divisão 

social estratificada da cidade, conduzida pelo mercado”. (P.14).  

As famílias da Comuna passaram a fazer parte do público do Residencial 

Cidade Jardim no segundo momento do Programa Minha Casa Minha Vida - 
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PMCMV, destinado aos empreendimentos de mais de cinco mil unidades 

habitacionais, o que se tornou mais atraente aos construtores de habitações de 

interesse social.     

Num primeiro momento, a Construtora Fujita de capital local habilitou-se 
para a realização do primeiro grande conjunto denominado Cidade Jardim, 
o qual ainda tomou parte da segunda fase do programa. Este grande 
conjunto localizado na periferia de Fortaleza, além de atender à demanda 
oriunda das remoções causadas pela obra do Veículo Leve sobre Trilhos, 
abrigou famílias de movimentos sociais, que haviam promovido a ocupação 
desta gleba vazia. (PEQUENO, ROSA E SILVA, 2017,p. 250)   

 

A definição de a moradia ter sido conquistada por meio do PMCMV traz à 

tona distorções que desafiaram, principalmente, o/as militantes do MST e MCP, 

tendo em vista que pelejar para a agrovila e por uma comunidade organizada na luta 

dos movimentos sociais passou a ser mais difícil. O gosto da vitória, no entanto, foi 

certo, pois aquela gleba - onde esteve a ocupação e seria o conjunto habitacional - 

não estava prevista para o PMCMV com faixa salarial até três salários mínimos. 

Como diz o ditado popular, “se correr o bicho pega, se ficar o bicho come”, a 

sensação percebida nos depoimentos e semblantes das famílias da Comuna e 

militantes dos movimentos sociais trouxe um misto de conquista e derrota.   

 

Figura 7 – Panfleto “Empreendimento Planejado” Residencial Cidade Jardim 

 

Fonte: Panfleto do Empreendimento Residencial Cidade Jardim Fortaleza. 
Apresentado no Ciclo de Debates no auditório Central da UECE – Cidade 
da Luta, em 27/10/2013.    



93 
 

Para o governo e interlocutores imobiliários foi uma situação inesperada e 

indesejada, com uma ocupação que não pode ser debelada, como outras anteriores 

ali mesmo ou noutros bairros de Fortaleza. Dentre alguns fatores observados como 

empecilhos para uma reação mais violenta dos “donos das terras e do poder”, 

destaco: 1) a condição de forte mobilização dos movimentos sociais envolvidos, 

MST e MCP, com história de conquistas nas lutas da reforma agrária e moradias 

populares, visto que havia quatrocentas (400) famílias, quase duas mil (2000) 

pessoas no primeiro momento da ocupação; 2) a conjuntura de manifestações de 

rua com a insatisfação dos povos removidos de suas moradias, em virtude das 

obras dos eventos internacionais da FIFA no Brasil em 2013 e 201444; 3) a 

capacidade de negociação do governo, proprietários de terrenos e imobiliárias na 

garantia de capitalização e lucros com a especulação imobiliária. A Figura 07 do 

“empreendimento planejado” Residencial Cidade Jardim confirma a conquista desse 

negócio.  

[...] durante muito tempo o poder público não tinha interesse em atender 
essa demanda, não tinha grande interesse. Depois que ele viu o potencial 
que um investimento desses poderia ter eleitoralmente, é claro, que quando 
as obras saíram em 2014, exatamente no ano eleitoral. O governo do 
estado se beneficiou disso eleitoralmente, utilizou-se disso eleitoralmente, 
como se ele tivesse sido o grande elaborador daquele empreendimento. E, 
na verdade não foi, porque toda a concepção, o projeto e tudo, todas as 
demandas foram determinadas pela gente. Porque se viu que não se queria 
todo um conjunto habitacional como aqueles que haviam isolados de 
qualquer tipo de equipamento social com uma qualidade de moradia 
extremamente baixa. E havia uma clareza muito grande de, nós não vamos 
abandonar esse lugar até que as demandas tenham sido atendidas. Então, 
e o governo do estado também se utilizou dessas propostas como uma 
forma de conduzir os processo de remoção que ele estavam fazendo na 
cidade (...) isso foi o mais difícil, de tentar se diferenciar da propaganda que 
o governo vinha fazendo. Inclusive nós participamos do Comitê Popular da 
Copa, justamente com esse discurso de tentar esclarecer pras pessoas da 
luta. E que nós não tínhamos acordo com isso, que não era nosso 
propósito. Enfim, então a parte mais difícil foi essa assim. (ANTÔNIO 
COSTA, 23/03/2016) 

 

A conquista das moradias, em especial, o dia da assinatura do contrato, 

na Secretaria das Cidades, com a entrega das chaves, em 05/12/2014, foi movida à 

emoção da chegada do grande dia, após quatro anos de lutas e expectativas.  

Desde a ocupação, todo o processo de luta construído estabelecido com o suor, 

diálogo, posições coletivas firmes e radicais, num desafio de análise de conjuntura 

constante em cada momento vivido.   
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 As obras de maior impacto foram, principalmente, as de mobilidade como do Veículo Leve sobre 
Trilhos – VLT nas capitais previstas para receber os jogos, entre elas Fortaleza.  
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Desde Abril de 2014, ainda no contexto do projeto de extensão na UECE, 

foi deflagrada orientação para cadastro das famílias da Comuna junto à Secretaria 

das Cidades e CAIXA, o conhecido Dossiê45. O Comitê da Copa e o cenário de 

remoções de famílias em áreas antigas de ocupação em Fortaleza foram 

problematizados e vieram ao conhecimento da sociedade.  A organização das 

famílias para cadastro, junto à Secretaria das Cidades e CAIXA, com direito a 

moradia na Cidade Jardim, foi processada por etapas, assim também como a 

entrega das chaves.    Com efeito, a priorização foi para as famílias removidas em 

virtude das obras do VLT, conforme ilustra a Figura 8, tornando esse momento ainda 

mais tenso no território da Comuna. Nesse ano já eram onze Comunas do MST, 

também no interior do Ceará, que passaram a compor o rol de demandas ao 

Governo do Estado.  

 

Figura 8 – Cidade Jardim: reassentamento de removidos das obras do VLT 

 

Fonte: Observatório das Metrópolis/ UFC, COSTA, 2013. 

                                                           
45

 O Dossiê é um cadastro oficial do Ministério das Cidades com os órgãos financiadores do 
Programa Minha Casa Minha Vida e os órgãos gestores responsáveis estaduais pela política e/ou 
programas de habitação popular, no caso, a Secretaria das Cidades do Estado do Ceará.   A 
exigência primordial do Dossiê é a família ter Número de Identificação Social - NIS no Cadastro Único 
dos Programas Sociais do Governo Federal sem pendências e/ou bloqueios. Isso gerou alguns 
problemas, tendo em vista situações de famílias provenientes do interior do Estado e com inscrição 
de NIS noutro município, além de famílias em coabitação (morando na mesma casa), sendo 
impedimento para ter acesso a unidades habitacionais diferentes.  
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Os meses anteriores foram, ainda, mais desafiantes, visto que as 

questões técnicas da CAIXA para a liberação do Habite-se46, as exigências para 

preenchimentos dos Dossiês do/as responsáveis pelas unidades habitacionais e a 

liberação de ligação de energia elétrica e água encanada protelaram o sonho de ter 

as chaves da casa à mão. Desde o mês de setembro de 2014, as reuniões eram 

constantes, para justificar o não cumprimento dos prazos de entrega das obras e os 

procedimentos burocráticos para a entrega final dos blocos do Residencial 

destinados aos movimentos sociais. No mês de novembro houve muitas reuniões 

conflituosas do Comando de Controle, da Comuna – Bloco dos Movimentos Sociais 

e órgãos públicos, e manifestações no Centro Administrativo do Estado no 

Cambeba, à frente da Secretaria das Cidades.  

A suposição de não poder entregar as moradias ainda em 2014 foi 

decisiva para definir a ameaça de uma nova ocupação, caso fosse necessário. Na 

avaliação dos movimentos, a situação do processo eleitoral para governador, 

deputados e senadores estava atrelada à definição para finalizar a entrega das 

casas, e o poder público provocou mais conflitos com a militância dos movimentos 

envolvidos, inclusive priorizando o grupo articulado ao tráfico.  As assinaturas de 

contrato com o grupo das famílias do VLT no Castelão ocorreu quase um mês antes 

do grupo dos movimentos sociais, e a pressão das famílias da Comuna com a 

ocupação da Secretaria das Cidades, em 11/11/2014, foi decisiva para a entrega 

das casas em dezembro/2014, visto que as famílias iriam ocupar suas moradias 

mesmo sem o Habite-se da CAIXA e sob o risco de serem enquadradas como 

“invasores ilegais” e perderem o direito aos apartamentos.   

Após o processo de cadastro das famílias da Comuna, em 2014 para 

ingressarem no Residencial Cidade Jardim, a Secretaria das Cidades disponibilizou 

informações sobre os responsáveis legais que assinaram o contrato com a CAIXA e 

do grupo dos movimentos sociais, reconhecido como grupo do MST, que recebeu 

572 unidades habitacionais naquele último mês do ano de 2014, do qual destaco em 

números demonstrativos das Famílias da Comuna: por Naturalidade; por Sexo; por 

Faixa Etária; por Renda Mensal Familiar; por Escolaridade; por Pavimentação das 

Ruas; por Acesso a Energia Elétrica; por Acesso a Rede de Esgoto; por Acesso a 

                                                           
46

 O HABITE-SE é a autorização final da CAIXA para assinatura do contrato do financiamento do 
imóvel e entrega das chaves da casa, que depende das providências do Município e Estado em 
relação à infraestrutura de energia e água e impostos relacionados à moradia, como o Imposto sobre 
a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.  
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Abastecimento de Água; por Acesso a Vaso Sanitário; por Acesso à Banheiro; por 

Material de Moradia; e, por Situação do Imóvel. 

 

Quadro 3 - Famílias Comuna - Naturalidade        Quadro 4 - Famílias Comuna - Sexo 
 

Naturalidade 
Quantidade 

Absoluto % 

Fortaleza 274 47,9 

Interior do Estado 254 44,4 

Outro Estado 44 7,7 

TOTAL 572 100,0 
 

Fonte: Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, 2014. 

 

No primeiro bloco de informações sobre a/os responsáveis pelas famílias 

e denominada/os chefes de famílias nos documentos oficiais da CAIXA, que foram 

os contratantes no Programa Minha Casa Minha Vida, na Faixa 1, em sua maioria 

provêm do interior do Ceará ou de outros estados, com 52,1%, com faixa etária de 

20 a 50 anos, num percentual de 79,3%, de acordo com o Quadro 03. As mulheres 

são a maioria contando de 70%, e nos movimentos de luta por moradia sempre são 

as pioneiras, bem como nos processos de participação popular, como no Orçamento 

Participativo47.  

Ainda sob a análise das características das famílias o Quadro 06, destaca 

o fato de que a maioria das famílias tem renda de até um salário-mínimo, com 63,3% 

ou declararam não ter renda, num percentual de 25,9%, sendo de 1% o contingente 

de famílias com renda de até 3 salários-mínimos. Isso demonstra um perfil de baixa 

renda das famílias que fizeram a ocupação desde 2010 e da incapacidade de 

manter pagamento de aluguel, como mencionaram nos depoimentos e conversas no 

processo da pesquisa de campo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47

 Na sequência deste item, farei um recorte específico, complementando outras informações da 
Secretaria das Cidades sobre a participação das mulheres na Comuna.  

Sexo Absoluto % 

Feminino 402 70,3 

Masculino 170 29,7 

TOTAL 572 100,0 



97 
 

Quadro 5 - Famílias Comuna - Faixa Etária   Quadro 6 - Famílias Comuna – Renda MF 

Discriminação 
População 

Absoluto % 

ATÉ 20 ANOS 8 1,4 

> 20  E <= 25 77 13,5 

> 25 E <= 30 100 17,5 

> 30 E <= 35 68 11,9 

> 35 E <= 40 75 13,1 

> 40 E <= 45 69 12,1 

> 45 E <= 50 64 11,2 

> 50 E <= 55 41 7,2 

> 55 E <= 60 23 4,0 

> 60 E <= 65 22 3,8 

> 65 25 4,4 

TOTAL 572 100,0 

Fonte: Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, 2014. 

 
Quadro 7 - Famílias Comuna – Escolaridade 

Escolaridade 
Mulheres Homens Total 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Analfabeto 19 4,7 17 3,0 36 6,3 

1º Grau Incompleto 198 49,3 76 13,3 274 47,9 

1º Grau Completo 25 6,2 13 2,3 38 6,6 

2º Grau Incompleto 56 13,9 16 2,8 72 12,6 

2º Grau Completo 91 22,6 39 6,8 130 22,7 

Superior Incompleto 9 2,2 6 1,0 15 2,6 

Superior Completo 4 1,0 3 0,5 7 1,2 

TOTAL 402 100,0 170 29,7 572 100,0 

Fonte: Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, 2014.  

 

Na relação com as condições de escolaridade 47,9%, a maioria, tem o 1º 

Grau Incompleto, ou seja, o Ensino Fundamental II até o 9º Ano. Com o 2º Grau 

Completo, ou Ensino Médio, há 22,7% das famílias, e incompleto 12,6%, como 

confere o Quadro 07, sendo as mulheres as que mais se dedicam ao estudo na 

relação com os homens. Isso faz lembrar que as atividades da Educação de Jovens 

e Adultos – EJA por meio do Método Sim, Eu Posso, e nas atividades de formação, 

as mulheres sempre estiveram à frente e se queixaram de não terem tido a 

oportunidade de continuar com os encontros para as aulas, além do que 

conseguiram desarnar.  

Das condições anteriores de habitabilidade das famílias, as informações 

revelaram a situação de domicílios que tinham ligação clandestina de energia 

elétrica ou sem ligação, num percentual de 47,3%, quase metade do total, que 

podem sugerir famílias sem capacidade de acondicionamento adequado de 

Renda em Salários 
Mínimos 

Absoluto % 

Sem Renda 148 25,9 

Até 1 SM 362 63,3 

De 1,1 a 2 SM 56 9,8 

De 2,1 a 3 SM 6 1,0 

Maior que 3 SM 0 0,0 

TOTAL 572 100,0 
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alimentação pelo não uso, ou descontínuo, de eletrodoméstico, como a geladeira, 

por exemplo, como na situação de muitas das famílias da ocupação, de acordo com 

o Quadro 9.  

 

Quadro 8 – Famílias Comuna - Pavimentação das Ruas 

Tipos de Pavimentação 
Quantidade 

Absoluto % 

Calçamento 162 28,3 

Piçarra 145 25,3 

Asfalto 103 18,0 

Outros 162 28,3 

TOTAL 572 100,0 

Fonte: Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, 2014. 

 

Quadro 9 – Famílias Comuna - Acesso a Energia Elétrica 

Discriminação 
Quantidade 

Absoluto % 

COELCE 301 52,6 

Ligação Clandestina 257 44,9 

Não tem 14 2,4 

TOTAL 572 100,0 

Fonte: Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, 2014. 

 

De acesso à rede pública de esgoto um contingente de 32,7%, e de 

45,6% com outras formas de esgoto, além dos 21,7% com fossa sumidouro. Na 

mesma correlação, o abastecimento de água alcançava 47% sem água tratada por 

meio da CAGECE.  E, mais, um percentual de 13,1% não possuía vasos sanitários e 

26,7% não tinham banheiros nos domicílios. Essas informações demonstradas nos 

Quadros 10, 11, 12 e 13 confirmam as condições precárias e insalubres a que 

estavam submetidas as famílias da Comuna, sob riscos de doenças graves e 

infestações, em decorrência de inexistirem condições básicas de moradia antes de 

receberem o apartamento do Residencial Cidade Jardim, o que interfere diretamente 

na saúde básica.  

 
Quadro 10 – Famílias Comuna - Acesso a Rede de Esgoto 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, 2014. 

Esgoto 
Quantidade 

Absoluto % 

Fossa/sumidouro 124 21,7 

Rede Pública 187 32,7 

Outros 261 45,6 

TOTAL 572 100,0 
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Quadro 11 – Famílias Comuna - Acesso a Vaso Sanitário 

Discriminação 
Quantidade 

Absoluto % 

Não 75 13,1 

Sim 497 86,9 

TOTAL 572 100,0 

Fonte: Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, 2014. 
 

Quadro 12 – Famílias Comuna – Acesso a Abastecimento de Água  

Fontes do Abastecimento de Água 
Quantidade 

Absoluto % 

CAGECE 303 53,0 

Cacimba 1 0,2 

Poço 3 0,5 

Chafariz 2 0,3 

Outros 263 46,0 

TOTAL 572 100,0 

Fonte: Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, 2014. 
 

Quadro 13 – Famílias Comuna – Acesso a Banheiro  

Nº de Banheiros 
Quantidade 

Absoluto % 

Sem banheiro 153 26,7 

1 413 72,2 

2 6 1,0 

3 ou mais 0 0,0 

TOTAL 572 100,0 

Fonte: Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, 2014. 
 
 

Quadro 14 – Famílias Comuna – Material de Moradia 

Discriminação 
Quantidade 

Absoluto % 

Tijolo 279 48,8 

Taipa 3 0,5 

Madeira 276 48,3 

Outros 14 2,4 

TOTAL 572 100,0 

Fonte: Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, 2014.  
 

Quadro 15 – Famílias da Comuna – Situação do Imóvel  

Especificação Absoluto % 

Próprio 379 66,3 

Alugado 132 23,1 

Cedido 30 5,2 

Invadido 31 5,4 

TOTAL 572 100,0 

Fonte: Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, 2014.  
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Por fim, nesse bloco de informações, 50,7% das famílias moravam em 

casas de madeira ou/e outros materiais, uma tipologia muito comum nas diversas 

ocupações em Fortaleza, que foram reconhecidos como próprios, num percentual de 

66,3%. Essa revelação dos Quadros 14 e 15 reafirma a máxima: “é de papelão, mas 

é meu”. Essa informação, associada à de morar em imóvel próprio, evidencia que a 

maioria das famílias vivia em áreas de ocupações, como as que moravam no bairro 

Couto Fernandes na Regional IV. Aqui, também, se evidencia a cultura da 

propriedade privada como uma necessidade individual, embora a luta e a conquista 

se confirmem no coletivo.  Isso foi uma situação vivida e refletida pelo MST e MCP, 

desde os primeiros dias da ocupação48. A Figura 9 – demonstra as remoções 

ocorridas em virtude das obras do VLT e o seu remanejamento para o Residencial 

Cidade Jardim Fortaleza.  

 

Figura 9 – Mapa dos bairros afetados pelo Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) 

 

Fonte: Paz, 2018. 

                                                           
48

 No capítulo sobre Pedagogia da Ocupação: política, formação e educação popular destaquei uma 
análise sobre a coletividade com matrizes da Pedagogia do MST, referenciadas em Caldart (2012), 
que perpassa todo o processo formativo com as famílias da Comuna 17 de Abril, com as 
especificidade de um contexto de ocupação urbana.  
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O depoimento de Dandara revela uma inquietação com essa exacerbada 

dimensão individual de famílias que se propõem à luta coletiva pela moradia na 

cidade. 

[...] eu trabalhei um curso com eles na Comuna chamado de Convivência 

Social – Formação do Ser Social que eu trabalho isso quando eu vou 

trabalhar nos assentamentos. Trazendo o presente que quando eu estou na 

minha casa sozinha eu sou um ser individual, eu posso definir por mim e 

tudo bem. A medida que eu venho pra um acampamento eu construo uma 

identidade social e o que é que é isso, e tal. Vamos debater sobre isso 

nessa formação era tipo um estudo. Isso nós fizemos uns estudos com 

lideranças e fui fazer esses estudos e debates. Eram muito bons! Ía muita 

gente e as pessoas se inscreviam e diziam, mas a minha casa vai sair? E aí 

eu dizia, vai e não precisa brigar com qualquer outra pessoa porque nós 

queremos mil casas. Aqui tem mil famílias? Tem né! Tem nem mil, pronto! 

Pois a nossa briga é por mil casas. Então, não pense que a Maria vai tirar o 

seu lugar, por que aqui todo mundo vai ter casa. Se por acaso não sair a 

gente só deixa quando sair a casa de todo mundo, por que esse é o 

compromisso. Por que eles tinham muito medo que o MST abandonasse 

eles. Então assim, tinham medo que a gente abandonasse e quando a 

gente passava um tempo sem ir eles já ficavam com medo, e depois foi que 

a gente foi entender o porquê. (DANDARA, 11/04/2016) 

 

Noutro rol de informações sobre as famílias da Comuna no Residencial 

Cidade Jardim Fortaleza, evidencio as relacionadas às condições de trabalho, desta 

vez no universo da/os moradore/as e não das famílias. Assim, os quadros seguintes 

demonstram: Moradore/as por Ocupação Formal e/ou Informal; Moradore/as por 

Tipo de Ocupação; Moradore/as por principais Ocupações; Moradore/as por Tipo de 

Transporte para Trabalho; Moradore/as por Demandas de Cursos de Capacitação. 

As condições de vida das famílias que fazem a opção por participar de 

uma ocupação nas cidades brasileiras demonstram, com o apoio no recorte com as 

informações da Comuna, que a maioria tem uma circunstância de ocupação informal 

de trabalho, num percentual de 74,4% e 25,6% com a condição formal de trabalho 

de baixa renda, de acordo com o Quadro 16. Isso revela a precarização de trabalho 

e as perdas de direitos trabalhistas como de proteção previdenciária, auxílio-doença 

em caso de moléstia, ou acidente, e aposentadoria remunerada na fase idosa.  

 

Quadro 16 - Moradore/as - Ocupação Formal e/ou Informal 

Especificação Absoluto % 

Ocupação formal 163 25,6 

Ocupação informal 474 74,4 

TOTAL 637 100,0 

Fonte: Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, 2014. 
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Dentre os ocupados em qualquer condição há 45,2%, donde 34,4% se 

revelaram estudantes. Do total de 68,9% de ocupados, um percentual de 38,5% não 

especificou o tipo de trabalho desenvolvido e 13,6% declararam ser donas de casa, 

evidenciado uma atividade de trabalho sem remuneração, no Quadro 17. 

 

Quadro 17 - Moradore/as - Tipo de Ocupação 

Discriminação Quantidade % 

Ocupados 637 45,2 

Sem ocupação 82 5,8 

Desempregados 79 5,6 

Pensionistas 4 0,3 

Estudantes 484 34,4 

Crianças fora da escola 6 0,4 

Crianças sem idade escolar 117 8,3 

TOTAL 1.409 100,0 

   

Aposentado 30 
 

Benefícios 15 
 

Doente 1 
 

Dona de Casa 126 
 

Especial 3 
 

Estudante Fora da Escola / 
Sem Ocupação 

1 
 

Estudante Fora de Faixa 14 
 

Total 190 
 

Fonte: Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, 2014. 
 

Quadro 18 - Moradore/as – Principais Ocupações 

Ocupações População Ativa % Ocupados % População Ativa 

Empregada Doméstica 49 7,7 5,3 

Servente 37 5,8 4,0 

Costureira 35 5,5 3,8 

Diarista 32 5,0 3,5 

Serviços Gerais 29 4,6 3,1 

Vendedor(a) 27 4,2 2,9 

Faxineira 17 2,7 1,8 

Motorista 15 2,4 1,6 

Pedreiro 15 2,4 1,6 

Manicure 14 2,2 1,5 

Porteiro 11 1,7 1,2 

Outros 356 55,9 38,5 

TOTAL DE OCUPADOS 637 100,0 68,9 

Desempregado 79 - 8,5 

Sem Ocupação 82 - 8,9 

Dona de Casa 126 - 13,6 

TOTAL POPULAÇÃO ATIVA 924 - 100,0 

Fonte: Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, 2014.  
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Em relação ao uso de transporte como deslocamento para o trabalho, no 

Quadro 19, 45,8% não usam nenhum, 40,5% viajam de transporte coletivo em 

ônibus e os demais em bicicletas, motos e carros, valendo ressaltar que a Prefeitura 

Municipal de Fortaleza criou as linhas 399 – Cidade Jardim/Parangaba e a linha 680 

José Walter/Papicu/Cidade Jardim, após muitas reivindicações do/as moradores do 

Residencial desde o recebimento das moradias. 

 

Quadro 19 - Moradore/as – Tipo de Transporte para Trabalho 

Especificação 
Quantidade 

Absoluto % 

Não utiliza 292 45,8 

Ônibus 258 40,5 

Bicicleta 49 7,7 

Carro/Moto 34 5,3 

Outros 4 0,6 

TOTAL 637 100,0 

Fonte: Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, 2014.  

 

Quadro 20 - Moradore/as – Grau de Instrução 

Escolaridade 
População Cadastrada 

Absoluto % 

Sem idade escolar 153 9,6 

Analfabeto 136 8,5 

1º Grau Incompleto, cursando 384 24,0 

1º Grau Incompleto, não 
cursando 

422 26,4 

1º Grau Completo 70 4,4 

2º Grau Incompleto, cursando 85 5,3 

2º Grau Incompleto, não 
cursando 

94 5,9 

2º Grau Completo 223 13,9 

Superior Incompleto, 
cursando 

15 0,9 

Superior Incompleto, não 
cursando 

8 0,5 

Superior Completo 9 0,6 

TOTAL 1.599 100,0 

Fonte: Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, 2014. 

 

Ainda em destaque no Quadro 20 está a escolarização. Há um percentual 

de 24% com 1º Grau Incompleto, ou com Ensino Fundamental II sem ter o 9º Ano, e 

26,4% que estão nessa mesma situação, mas sem estudar. Além disso, há 8,5% de 

analfabetos e 13,9% com 2º grau completo, ou seja, com o Ensino Médio concluído.   
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Quadro 21 - Moradore/as – Demandas de Cursos de Capacitação 

Especificação Absoluto % 

Corte e Costura 463 29,0 

Doces e Salgados 253 15,8 

Cabeleireiro 217 13,6 

Eletricista 180 11,3 

Informática 89 5,6 

Manicure 74 4,6 

Bombeiro 54 3,4 

Congelados 33 2,1 

Carpintaria 30 1,9 

Mecânica 21 1,3 

Culinária 20 1,3 

Pedreiro 17 1,1 

Outros 52 3,3 

Nenhum 96 6,0 

TOTAL 1.599 100,0 

Fonte: Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, 2014.  

 

Isso norteia as demandas por profissionalização do/as moradores, 

merecendo destaque verificar uma relação direta com as atividades produtivas 

desenvolvidas na ocupação por todo o tempo, e evidencia a ideia de que a casa, por 

si, não é suficiente, como não foi. Daí uma correlação com O Projeto Pés no Chão, 

desenvolvido nos Núcleos Comunitários de Bairros, pelo Movimento dos Conselhos 

Populares, e as atividades agroecológicas e de educação popular, por intermédio do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-terra, que foram vivenciadas na 

ocupação Comuna 17 de Abril e despertaram a intencionalidade de produção 

coletiva como uma necessidade de sobrevivência humana.  

Posso, então, nas informações no Quadro 21, confirmar que o interesse 

de 29% por cursos de capacitação em corte e costura, demonstrou o quão foi 

importante a vivência do coletivo de costura na Comuna, ainda hoje sendo uma das 

principais atividades produtivas da maioria das mulheres no Residencial. A segunda 

demanda, 15,8%, de cursos de capacitação, é por doces e salgados, que tem uma 

relação com os cursos de cozinha coletiva desenvolvidos no período anterior a 

ocupação, nos núcleos de bairros por meio do Projeto Pés no Chão, junto a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE. Além, dessa demanda 

profissional por curso de culinária, houve também procura por cursos de corte-
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costura e informática, que eram articulados por meio do MCP e foram vinculados à 

Comuna, como evidencia o depoimento.  

 [...] ... no MCP o que se discutia era criação e geração de trabalho fomos 

várias vezes na SDE e fizemos várias discussões com a gestão  pra que 

pudesse ser criados cursos de qualificação e geração de trabalho . 

Chamava-se o Projeto Pés no Chão (...) eu participava organizando a base, 

vendo os locais pra realização dos cursos e C e o M participavam 

diretamente na cultura dele nos objetivos e na conversa (...) fomos pras 

frentes de serviço que  foram criados cursos de costura, curso de 

informática, uns quatro cursos de formação, culinária. Criar e gerar trabalho, 

a ideia era talvez criar cooperativas  (...) nós conseguimos quinze máquinas 

de costura conseguimos vários computadores para criar o grupo de 

informática e nesse eles participaram ativamente (...) O grupo de costura 

ficou aqui no Montese, numa casa próximo a Igreja de Nossa Senhora 

Aparecida. Nós conseguimos o espaço como tinha recursos nós podíamos 

alugar espaço, a própria instituição criada a partir daquelas trabalhadoras 

pudesse produzir, vender, pagar suas contas e pagar aluguel, a estrutura 

toda. O grupo de informática ficou no Parque Água Fria num centro que hoje 

é do MST, a informática foi pra lá (...) a ideia do Projeto Pé no Chão era 

essa de gerar trabalho, fazer qualificação em vários outros bairros fez curso 

de qualificação que se formaram na Igreja Aparecida. Foi feito o curso de 

costura no Presidente Médice no CSU várias pessoas da comunidade se 

aproximaram dessa luta com geração de trabalho e também tinha a questão 

da moradia. Os que participavam desse projeto fizeram curso, aprenderam 

a costurar e a ideia era gerar trabalho mesmo foi a cooperativa-culinária 

com as marmitas no Couto Fernandes (...) Tinha a cooperativa-culinária que 

como a gente ainda não tinha espaço, as cantinas vendiam. Aí dividiram o 

espaço da casa, na primeira parte da casa ficavam as máquinas de 

costuras, as costureiras e no espaço mais atrás da casa era a marmitaria. 

Muito bacana! Começaram a vender. Quando a gente ia sair da casa 

porque venceu o contrato e tava ficando cara e a gente não podia mais o Z 

levou a marmitaria pra lá, pra o bairro onde ele mora e aí os equipamentos 

que foram panelas, freezers, fogão, foi tudo lá onde hoje continua vendendo 

almoço, ou seja um fruto gerou. O Projeto Pé no Chão continuou paralelo à 

luta por moradia. Teve o mercado (Mercado de Peixes do Montese) com a 

luta encaminhada e aí teve a questão da moradia. À época a gente tava 

procurando um espaço pra fazer. Com a história das ZIES procuramos um 

espaço para construção de moradia e encontramos vários espaços. (IRMÃ 

DOROTHY, 22/122015) 

 

Houve, também, a reivindicação expressa na Luta das Mulheres do Dia 8 

de Março de 2015, pelos movimentos – MST, MCP e Unidade Classista – para 

construção de Restaurante Popular no Residencial, com aproveitamento da força de 

trabalho da/os moradore/as. A Figura 10 apresenta o croqui com os espaços 

pensados inicialmente para compor o Residencial Cidade Jardim, em especial, na 

gleba em que foram instaladas as famílias da Comuna, onde se percebem áreas 
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para lazer e espaço comercial que podem vir a ser conquistados para as atividades 

produtivas propostas pelos movimentos da Comuna no Residencial.  

Vale, ainda, ressaltar, destas informações da Secretaria das Cidades nos 

Quadros 22 e 23 abaixo, a dimensão de gênero e da condição feminina, como 

maioria das pessoas envolvidas e participantes da Ocupação, num percentual de 

53,15%, com 62,6% de 15 a 50 anos de idade, evidenciando em condições ativas de 

trabalho “[...] percebia muita desumanização nas pessoas, muita exploração, as 

pessoas muito sofridas. Tinha muita situação de idosos e de muitas mulheres 

solteiras, mulheres guerreiras, mas lutando pelo seu direito de moradia. Muito 

importante essa presença das mulheres”. (MARGARIDA, 30/03/2016). 

 

Quadro 22 – Moradora/es - Gênero 

Sexo Absoluto % 

Mulheres 850 53,15 

Homens 749 46,15 

TOTAL 1599 100 

Fonte: Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, 2014 

 

Quadro 23 – Moradora/es - Faixa Etária Feminina 

 

 

 

          

 

 

  
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 

Fonte: Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, 2014 

 
 
 

Discriminação 
População 

Absoluto % 

ATÉ 5 ANOS 61 7,2 

> 5 E <= 10 86 10,1 

> 10 E <= 15 83 9,8 

> 15 E <= 20 91 10,7 

> 20 E <= 25 96 11,3 

> 25 E <= 30 100 11,8 

> 30 E <= 35 66 7,8 

> 35 E <= 40 68 8,0 

> 40 E <= 45 63 7,4 

> 45 E <= 50 48 5,6 

> 50 E <= 55 38 4,5 

> 55 E <= 60 14 1,6 

> 60 E <= 65 13 1,5 

> 65 23 2,7 

TOTAL 850 100,0 
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Figura 10 – Croqui de infraestrutura para a gleba do Residencial Cidade Jardim I. 
 

 
Fonte: http://tgabrasil.com.br/masterplan-cidade-jardimfortalezabrasil/ 

 

Nesse ano realizamos algumas manifestações, inclusive com trancamentos 
da Avenida Perimetral e manifestação na Caixa Econômica em razão da 
demora do Estado no cumprimento dos acordos para a construção do 
Conjunto Comuna 17 de Abril. Essa demora trouxe muitos problemas para a 
Comuna, como a vinda de falsas lideranças, tentando manipular as famílias 
com informações mentirosas, causando desorganização interna no 
acampamento. Essa situação se agravou na última semana devido a 
tentativa de autoconstrução desorganizada e o descumprimento do Termo 
de Compromisso.  
Estamos hoje nos retirando desse espaço pela falta de segurança e pelo 
desrespeito aos movimentos com a destruição das estruturas coletivas, dos 
barracos dos militantes e a queima da bandeira, símbolo do nosso 
movimento. Diante disso reafirmamos o nosso compromisso com as famílias 
que estão cadastradas e nos manteremos firmes na nossa organização e na 
luta. 
Povo que ousa lutar, constrói poder popular! Rumo a vitória e pela 
construção imediata das moradias!  
(Trechos da Nota às Famílias Acampadas da Comuna 17 de Abril – Essa 
Luta é Nossa, essa Luta é do Povo!, de 2012) 

 

3.2. A COMUNA E O RESIDENCIAL CIDADE JARDIM FORTALEZA NA ROTA DO 

TRÁFICO E DAS FACÇÕES EM FORTALEZA 

 
Como ocorre em todas as grandes cidades do Brasil, a violência em 
Fortaleza atinge principalmente a população jovem dos bairros mais pobres 

http://tgabrasil.com.br/masterplan-cidade-jardimfortalezabrasil/
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e em péssimas condições de habitabilidade. Em dez anos, as taxas de 
homicídios de jovens (população de 15 a 29) cresceram de forma 
acelerada, passando de 35,9 homicídios em 100 mil jovens, em 2002, para 
164,3 em 2012; esta taxa é mais do dobro do registrado na população total 
de Fortaleza. (FORTALEZA, 2016, p. 27). 

 

Como já tenho mencionado neste texto, a Ocupação foi alvo do processo 

de organização do tráfico como ocorre no anel periférico da cidade de Fortaleza. É 

um assunto difícil de ser abordado, admitido e refletido, como percebi desde as 

primeiras observações participantes no território da Comuna. Ao que tudo parece, 

não se consegue falar claramente, tem o estigma do medo e precisa ser balbuciado 

ou ter olhares entrecortados; representa um risco e se configura como aquilo que é 

vedado, ou “melhor não comentar”, é coisa do tráfico, guerra de facções. Eis o 

depoimento de um entrevistado,  

[...] essa organização (TRÁFICO) ela tem sua área de influência bem 
definida, principalmente nos primeiros condomínios que vieram, porque 
esses foram os primeiros a serem atendidos com as pessoas que já 
estavam aqui e que viviam praticamente atemorizadas com essa 
organização. Tem alguns lobbys que organizaram com unidades fascistas 
hoje, inclusive a gente já encampou algumas lutas aqui pra organização da 
formação dos equipamentos sociais dentro de uma aliança com o MST, 
essa aliança ainda continua. É basicamente assim. Atuando no conjunto 
hoje como aqui próximo, temos mais nós não tenho nenhuma notícia de 
nenhuma outra, de nenhum outro movimento social organizado, claro que 
há a presença do tráfico. A presença do tráfico existe como existe em 
qualquer outra comunidade e hoje ele estabelece seus nichos (...) eu sei 
que o tráfico ainda é uma presença em todo o condomínio, inclusive houve 
aqui já casos de tiroteios. Aqui mesmo, de mortes ocasionadas de garotos 
que tiveram dívidas com o tráfico, mas eu não tenho como te dizer quem 
são como é que eles atuam, até por uma questão de segurança, das nossas 
lideranças, a gente prefere não se envolver com esse aspecto, não temos 
como fazer isso, porque nós não somos uma organização militar e o tráfico 
se organiza com quem tá à frente, né. Leva o seu povo armado, então o que 
a gente lida é como a gente sempre lidou durante a ocupação. É entender 
como são as demandas da ocupação, no caso as demandas coletivas e agir 
no sentido de sair encaminhando essas demandas coletivas. (ANTÔNIO 
COSTA, 23/03/2016). 
 

Segundo as análises do IPLANFOR (2016) das várias causas que 

interferem no crescimento da violência, as mais significativas tem relação com o 

percentual de jovens sem trabalho e nem estudos. Segundo dados do IBGE (2010), 

entre jovens de 15 a 29 anos, 22,4% nem estudavam e/ou trabalhavam. Num recorte 

de faixa etária menor, de 15 a 24 anos, esse percentual alcança 11,48% sem estudo 

e/ou trabalho e com renda per capita domiciliar de menos de ½ salário-mínimo.  

A vitimização por homicídio de jovens (15 a 29 anos) no país é fenômeno 
denunciado ao longo das últimas décadas, mas que permanece sem a 
devida resposta em termos de políticas públicas que efetivamente venham a 
enfrentar o problema. Os dados de 2016 indicam o agravamento do quadro 
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em boa parte do país: os jovens, sobretudo os homens, seguem 
prematuramente perdendo as suas vidas. No país, 33.590 jovens foram 
assassinados em 2016, sendo 94,6% do sexo masculino. Esse número 
representa um aumento de 7,4% em relação ao ano anterior. Se, em 2015, 
pequena redução fora registrada em relação a 2014 (-3,6%), em 2016 
voltamos a ter crescimento do número de jovens mortos violentamente. 
(IPEA/FBSP, 2018) 

 

Dois fatores se ligam no contexto da mortalidade juvenil - as condições 

sócio econômicas das famílias e a escassez de políticas públicas de educação e 

trabalho para o/as jovens brasileiro/as; “[...] do crescimento da violência em 

Fortaleza [...] é o grande percentual de jovens que não trabalham nem estudam; o 

que pode explicar, principalmente, o alto índice de violência, precisamente entre os 

jovens”. (FORTALEZA, 2016, p. 28). 

A situação das periferias tem afetado os moradores desses territórios tanto 
em função da violência que se desenvolve nos bairros pobres quanto em 
virtude da discriminação que passa a operar sobre eles. As dificuldades de 
conseguir emprego, alcançar boas oportunidades de trabalho e ser 
reconhecido como sujeitos de direitos reverberam nas queixas de pessoas 
que são vítimas da violência e do preconceito em relação à sua condição 
social. (FORTALEZA, 2016, p. 28). 

 

Válido é evidenciar o fato de que, de acordo com o Mapa da Violência 

(2014), apresentado em Fortaleza (2016, p. 28), o índice de homicídios, em 2000, foi 

de 28,02%; em 2007, de 40,3%; em 2010 alcançou 51,7%; em 2012 foi de 76,8%; e, 

em 2013, chegou a 87,5%, confirmando o número crescente da mortalidade juvenil 

por homicídios. Resta, então, demonstrar que intervenções do poder público de 

aumento do aparato repressor, e do número de celas e presídios, parecem ir ao lado 

oposto às reais necessidades da juventude trabalhadora e moradora das periferias.    

[...] lugares para disseminação de crimes relacionados ao tráfico de drogas 
e armas, terreno fértil para ilegalidades e sociabilidade violentas, em que o 
uso da força aparece como meio possível para resolução de conflitos, 
controle social e normalização de condutas em consonância com interesses 
de grupos criminosos em ação. 
A violência e a proliferação da droga (consumo e tráfico) têm sido 
apontadas pela sociedade como alguns dos mais graves problemas sociais 
de Fortaleza, confirmando os dados de violência e as taxas de homicídios. 
(FORTALEZA, 2016, p. 30). 

 

Nessa correlação entre pobreza, consumo e tráfico de drogas e violência, 

as informações expressam que as Regionais V, VI e os bolsões de pobreza da 

Regional I lideram o número de homicídios em dez bairros: Bom Jardim, Jangurussu, 

Messejana, Barra do Ceará, Mondubim, Barroso, Jardim das oliveiras, Passaré, 

Henrique Jorge e Prefeito José Walter.  
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[...] era muito forte o tráfico lá dentro. No primeiro momento a gente 
conseguiu segurar o tráfico, a gente tentava mediar algumas situações, a 
gente não tinha força de polícia pra enfrentar eles e nem tínhamos 
autoridade legal pra isso, e simplesmente a gente não tinha como enfrentar 
os caras e também chamar a polícia lá pra dentro, até porque a gente não 
tinha confiança na polícia. E a gente tentou meios que mediar a situação, a 
gente chegava pra eles e dizia, oh! Nós queremos aqui é moradia, o que 
vocês tão fazendo aí vai atrapalhar nossa luta aqui e não vai dá. A gente 
não tem nada contra vocês, mas do jeito que vocês tão aí não dá. (OZIEL, 
01/02/2017). 

 

A história da organização do tráfico e de facções de drogas em Fortaleza 

tem uma raiz nos processos de rebeldia e disputa entre gangues, que demarcam 

força e poder, em geral, com requintes de crueldade. De acordo com informações da 

reportagem Ganges, Pandillas e Facções (jornal O Povo, 04/12/2017), a origem 

desses agrupamentos de jovens na América Latina está ligada aos processos de 

“[...] exclusão social, cultura da violência, crescimento urbano desordenado, 

desorganização comunitária, dinâmicas violentas e dificuldades de construção da 

identidade pessoal”.   

A Pandilla, palavra de origem hispânica, pode ser considerada grupo de 

pessoas que têm uma convivência estreita e se afina numa perspectiva comum de 

fortalecimento como grupo, que levam as relações de afetividade para ações 

benéficas ao coletivo ou a grupos de comportamento contraventor e criminoso, como 

ficou mais identificada.  A origem desses grupos vem dos Estados Unidos, e teve 

rápida expansão nos países da América Latina. Sua sobrevivência financeira vem, 

basicamente, do narcotráfico, da extorsão e sequestro. Há, então, algumas 

semelhanças com as facções brasileiras, que podem ser compreendidas como 

grupos paramilitares com organização hierárquica e disciplinar, que têm como 

objetivos a contravenção e os interesses corporativos.   

As facções se caracterizam, primeiramente, pelo domínio do território. 

Nesse intuito, pois, procuram uma linguagem própria, pichações e tatuagens que os 

identifiquem como grupo. Num aspecto geral, são jovens de dez anos de idade em 

diante, que, sem estarem com atividades produtivas na escola ou trabalho, são mais 

propensos a se envolverem nesses grupos. 

Em relação a nossa saída da Comuna, vi que a juventude é disputada pelo 

tráfico e isso é muito difícil, pois o tráfico oferece coisas que a gente não 

tem. Não sei dizer se muitos jovens foram ganhos pelo tráfico. Mas sei que 

quando fazíamos atividades culturais e sociais quem participava eram os 

adolescentes até 13 anos. Os jovens já não vinham. (JOSÉ RIBAMAR, 

07/04/2016). 



111 
 

. Os debates públicos49 sobre a violência e a relação com as facções no 

Ceará destacam, principalmente na Região Metropolitana de Fortaleza, os anos de 

1980, com a divisão e segregação nos bairros, e os anos de 1990 como o momento 

no qual o poder público jogou as sementes do descaso e descuido com a juventude. 

O resultado denotou o quadro do aumento da violência, dos roubos, dos homicídios, 

do medo social, do extermínio da juventude, dos preconceitos e fobias sociais.  

Uma das principais facetas da desigualdade racial no Brasil é a forte 
concentração de homicídios na população negra. Quando calculadas dentro 
de grupos populacionais de negros (pretos e pardos) e não negros 
(brancos, amarelos e indígenas), as taxas de homicídio revelam a 
magnitude da desigualdade. É como se, em relação à violência letal, negros 
e não negros vivessem em países completamente distintos. Em 2016, por 
exemplo, a taxa de homicídios de negros foi duas vezes e meia superior à 
de não negros (16,0% contra 40,2%). Em um período de uma década, entre 
2006 e 2016, a taxa de homicídios de negros cresceu 23,1%. No mesmo 
período, a taxa entre os não negros teve uma redução de 6,8%. Cabe 
também comentar que a taxa de homicídios de mulheres negras foi 71% 
superior à de mulheres não negras. (IPECE, 2012, p. 41). 
 

Nesses resultados de descaso em relação à juventude e agudização da 

violência, ainda nos anos de 1980 e 1990, não se registram o agravante do uso de 

armas de fogo de maneira tão ostensiva. A intensificação do tráfico de armas e 

drogas que passou a motivar a disputa e o domínio do mercado nas cidades 

brasileiras, seguindo-se execuções de rivais nos negócios do narcotráfico e o 

“incipiente” enfrentamento da segurança pública contribuiu para a realidade atual, 

um salto estatístico crescente nos índices de homicídios.  

O comportamento do poder público faz incendiar ainda mais essa 

situação de extermínio, segundo informações do LEV/UFC, considerando que as 

justificativas usadas de “acerto de contas de bandidos” parecem não representar 

risco social. As populações periféricas resta encarar o luto da vida banalizada, dos 

sofrimentos das perdas, da repressão policial, do estranhamento entre vizinhos e 

comunidade e do não estranhamento ao crime geral e os homicídios.  

Os depoimentos de Antônio Costa e Margarida reforçam esse descaso 

ainda na época da ocupação. Parece haver o interesse do Estado, com seu aparato, 

em manter a situação como se não precisasse intervir e com uma postura de 

                                                           
49

 Aqui vai um destaque para os estudos e pesquisas do Laboratório de Estudos da Violência – 
LEV/UFC e o Laboratório de Estudos e Pesquisas Conflitualidade e Violência – COVIO/UECE e os 
debates nas universidades, a exemplo do Painel Organização das Cidades – Segurança Pública e 
Superação da Violência na Semana Universitária da Universidade Federal do Ceará em 24 de maio 
de 2018, que contou com a participação do professor Luiz Fábio Paiva – LEV/UFC, professor Geovani 
Jacó de Freitas – COVIO/UECE e da professora Joana Domingues Vargas, do Núcleo de Estudos de 
Políticas em Direitos Humanos – NEEP-DH, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.  



112 
 

conivência. E isso é uma decisão política, já que afeta as populações mais 

fragilizadas, as deixando seguir o próprio destino e se tornarem estranhas umas às 

outras, sendo alvo de ameaças e violências.  

[...] olha, o governo do estado ele agiu muito mais no sentido de legitimar 
essa fusão que houve, daquele entre parte das lideranças e o tráfico. Houve 
uma aliança interna, havia um interesse, nesse caso específico eu acho que 
foi uma coisa conjuntural.  Em que sentido, o governo do estado não tem 
interesses em movimentos organizados, então a necessidade de legitimar 
organizações como essa é pra que justamente mantenham os movimentos 
sociais limitados na sua área de influência. Então, que aí você cria na 
verdade aquela tática que, inclusive a coroa britânica fez em colocar tribos 
diferentes num mesmo território e deixar que elas briguem entre si mesmas. 
Não sei se exatamente chega a isso, mas eu acho que muito mais no 
sentido de limitar a esfera de influência dos movimentos sociais naquele 
espaço. Então, nessa perspectiva de limitar a influência dos movimentos 
sociais é que eu acho que o governo tratou de legitimar o que tratava como 
movimento social também. Nós lançamos uma nota denunciando o que 
houve, denunciando a natureza da formação desse grupo, mas o governo 
preferiu ignorar isso. E tratar como se fosse um outro grupo, uma outra 
organização, que estivesse com a mesma demanda. Isso durante todo o 
processo. Teve a postura do governo que foi muito mais de legitimar essa 
organização. Eu acredito no sentido de limitar a área de influência dos 
movimentos sociais. (ANTÔNIO COSTA, 23/03/2016). 
 
[...] porque o grupo que veio primeiro era um grupo bem organizado. É tanto 

que... por três meses o acampamento não teve nenhuma morte, não teve 

problema de segurança. Era uma paz, assim, com uma boa coordenação. 

Aí depois nós tivemos a influência de grupos do tráfico e começaram, de 

fato, as dificuldades, né. Porque nós buscamos apoio na segurança pública 

do estado, mas é impressionante, no dia que nós denunciamos, quando foi 

no outro dia houve a expulsão nossa. E o comandante ligou pra uma das 

lideranças nossas pra dizer estão destruindo aqui os barracos de vocês e as 

áreas coletivas. E essa liderança nossa respondeu, se você que está com 

seus homens armados porque a polícia só ficou olhando? Ele não fez 

nenhuma intervenção para preservar aquilo que era da comunidade, da 

organização coletiva da comunidade. Então, você que está aí com os 

homens todos armados, nós que somos apenas umas lideranças, 

desarmadas, o que a gente pode fazer? O movimento não é um movimento 

armado, é um movimento que luta por direitos. Direito a reforma agrária, 

direito á moradia, direito à dignidade. Então aquilo ali foi um confronto e que 

muitas ameaças aconteceram. Nós buscamos manter uma organização, um 

controle e não tivemos apoio na segurança pública, não tivemos nenhum 

apoio. (MARGARIDA, 30/03/2016). 

 
No Ceará, segundo informações da matéria Quatro Organizações 

Criminosas, Conheça os Perfis das Facções que atuam no Ceará50, as principais 

facções que atuam no Estado do Ceará são: Comando Vermelho – CV, Família do 

                                                           
50

 Matéria publicada no O Povo, em 27 de março de 2018, de autoria de Thiago Paiva, acessada em 
12/06/2018. https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2018/03/conheca-os-perfis-das-faccoes-que-
atuam-no-ceara.html 
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Norte – FDN, Guardiões do Estado – GDE e Primeiro Comando Capital – PCC e 

estão com um contingente de pessoas atuando nos presídios do Estado do Ceará, 

como esclarece  a reportagem. 

O Comando Vermelho (CV) possui cerca de 9.056 membros e surgiu no 

estado do Rio de Janeiro. A Família do Norte (FDN) tem pelo menos 663 

integrantes e nasceu no Amazonas. Os Guardiões do Estado (GDE) é uma 

facção cearense, que teve sua origem no bairro Conjunto Palmeiras, conta 

com cerca de 5.718 membros, e a organização paulista Primeiro Comando 

Capital (PCC) tem 3.230 integrantes, no Ceará.(O POVO, 27/03/2018)  

 

As características dessas facções se diferenciam pelo formato de 

organização, na hierarquia e disciplina, e se assemelham às modalidades de 

organização de empresas, com grupos em suas funções definidas.  

A primeira facção apresentada é o Comando Vermelho Rogério 

Lemgruber – CVRL, mais conhecida como Comando Vermelho – CV, a mais antiga, 

registra como a que surgiu no Rio de Janeiro em 1979, e gestada numa 

penitenciária na Ilha Grande, em Angra dos Reis.  Aqui no Ceará, o CV chegou aos 

anos de 1980, ainda de maneira desordenada, organizando assaltos a bancos e 

joalherias e sem obedecer a regras muito rígidas de conduta, embora tenha como 

princípio fundamental a liderança do território comandada com autonomia. (O 

POVO, 27/03/2018). 

Como nas modalidades de organização militar, as facções assumem seus 

delitos e crimes como símbolo de força e capacidade de comando. Assim, no Ceará, 

A chacina na Cadeia Pública de Itapajé, que deixou 10 presos mortos, e o 
ataque à Cadeia Pública de Pentecoste, com dois mortos e nove feridos, 
também são atribuídos ao CV.  Os membros têm perfil jovem e agressivo. A 
facção costuma  se utilizar de mecanismos de tortura, decapitação, 
esquartejamento e carbonização para impor medo.( O POVO, 27/03/2018).  

 

A segunda facção com atuação intensa no Ceará é a Família do Norte – 

FDN, considerada uma “transnacional”, aliada ao CV, atua na penitenciária de 

Sobral e em outros espaços de comando. “Facção criminosa transnacional, a 

Família do Norte (FDN) é especializada em tráfico internacional de drogas e é 

considerada a terceira maior do Brasil. Foi criada em 2006, no Amazonas”. (O 

POVO, 27/03/2018).  

A sua criação “pelos traficantes e ex-rivais José Roberto Fernandes 

Barbosa, o Compensa, e Gelson Carnaúba, o G” (IDEM) já vem de cinco anos e é 

destacada sua articulação com o CV. “[...] Apesar de ser considerada violenta, tem 
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características empresariais, com estrutura hierarquizada e divisão funcional de 

atividades, com núcleo jurídico e estatuto próprio. No território cearense e também 

em outros estados, se aliou e abastece parte do CV”. (O POVO, 27/03/2018). Uma 

das marcas de intervenção da Família Norte ocorreu em novembro de 2015, em 

Fortaleza, e está associada ao seu comando com empresas do ramo da construção 

civil, como especificam a notícia e figura 11, abaixo.  

[...] operação La Muralla deflagrada pela PF no Brasil e em outros quatro 

países, com o apoio da Interpol, 80 pessoas foram presas, sete delas em 

cidades cearenses. Entre os capturados estava Joleardes Celestino Lopes, 

28, O Giba, um dos líderes do grupo. Morava em um flat, na avenida beira 

mar, em Fortaleza, e atuava como empresário do ramo da construção 

civil. Em outubro de 2017, 11 pessoas ligadas à facção foram capturadas 

pela Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (JORNAL O POVO, 2018) 
51

. 

 

A terceira facção, Guardiões do Estado – GDE foi gerada no Ceará e é 

reconhecida como a maior em número de membros fora das penitenciárias e “Foi 

criada no bairro conjunto palmeiras, em Fortaleza. Teria surgido de uma dissidência 

do PCC, em 2015. Seus fundadores estariam insatisfeitos com as diretrizes da 

facção paulista” (O POVO, 27/03/2018). 

A cisão deu à GDE autonomia e "rebeldia". Apesar de ter um estatuto 
próprio, tem regras pouco estabelecidas, liderança pulverizada e pouca 
hierarquia. É bastante agressiva também pelo perfil de seus membros: 
muito jovens, com média de 17 anos, que buscam visibilidade. (O POVO, 
27/03/2018)  

 

A GDE esta no território-base do Instituto Penal Olavo Oliveira II, na Casa 

de Privação Provisória de Liberdade II e na Unidade Professor Sobreira, em 

Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, além da penitenciária do Cariri e em 

cadeias públicas, num número aproximado de 5.178 pessoas presas (O POVO, 

27/03/2018). A Chacina das Cajazeiras ocorrida em 27 de janeiro e a Chacina do 
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 Sobre a operação La Muralla (em português, A Muralha) vale destacar que ocorreu em 2015 no 
Brasil, mas foi formada com base em investigações realizadas por mais quatro países – Venezuela, 
Peru, Colômbia e Bolívia – com o apoio da Organização Internacional de Polícia Criminal – 
INTERPOL. A designação da operação vem do nome do Quartel General do Cartel de Cali, na 
Colômbia, tendo em vista a semelhança das ações e forma de organização com a FDN. Das prisões 
no Ceará houve as sete pessoas - três mulheres e quatro homens-, duas em Fortaleza, quatro em 
Crateús e em Caucaia. Os envolvidos vinham de uma articulação empresarial e parlamentar, como é 
a prática da FDN no Amazonas. Maior esclarecimento na reportagem de Thiago Paiva 
(thiagopaiva@gmail.com) publicada em 21/11/2015, em: 
https://www20.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2015/11/21/noticiasjornalcotidiano,3537574/operaca
o-da-policia-federal-em-cinco-paises-prende-sete-no-ceara.shtml. Acessada em 04/07/2018.  

mailto:thiagopaiva@gmail.com
https://www20.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2015/11/21/noticiasjornalcotidiano,3537574/operacao-da-policia-federal-em-cinco-paises-prende-sete-no-ceara.shtml
https://www20.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2015/11/21/noticiasjornalcotidiano,3537574/operacao-da-policia-federal-em-cinco-paises-prende-sete-no-ceara.shtml
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Benfica52 em 09 de março de 2018 em Fortaleza foram divulgadas como de autoria 

da GDE, confirmando também fatos marcantes de exaltação de poder e controle 

desta facção cearense.  

Em sintonia com a palestra do professor Giovani Jacó Freitas, do 

COVIL/UECE, na Semana Universitária da UFC, em maio de 2018, a marca e 

símbolos de uma facção constituem sua identidade no território, e a GDE é a que 

tem maior presença no Residencial Cidade Jardim em Fortaleza, espaço de debate 

travado como objeto deste estudo (Figura 11). Tudo isso, seja pela característica da 

GDE agregar o maior número de adolescentes e jovens, e por ser hoje o Cidade 

Jardim o maior espaço de convivência de famílias e juventude pobre da cidade, 

desprovidos da garantia de direitos sociais, como educação, lazer e geração de 

trabalho e renda, como referi anteriormente, corroborando a ideia de segregação 

social e espacial nessa região sudoeste de Fortaleza.  

 

Figura 11 – Muros do Residencial Cidade Jardim 

   

Fonte: www.tribunadoceara.uol.com.br. 01/09/2017 Fonte: Autoria propria, 12/02/2017. 

 

A mídia propaga amplamente a condição do Residencial Cidade Jardim, 

como já aconteceu com outros bairros com bolsões de pobreza, inclusive o bairro 
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 A Chacina das Cajazeiras e Chacina do Benfica tiveram essa denominação em virtude de ter 
ocorrido nos bairros Cajazeiras e Benfica, respectivamente, em Fortaleza. Em Cajazeiras o tiroteio 
ocorreu à esmo numa balada de jovens e teve 14 mortes. No Benfica, a chacina foi na Praça da 
Gentilândia, tendo como resultado sete mortos. Nos dois episódios, muitas mortes e feridos não 
tinham nenhuma relação com o tráfico de armas e/ou drogas. “Um dos primeiros líderes do grupo foi 
preso em 2014. Edgly Dutra Barbosa, 35, o Dudeca, foi capturado em Maracanaú. Após fugir, foi 
recapturado em julho do ano passado, em Aracati. Outro líder da GDE, Mazola Pereira da Costa, o 
Márcio Magneto, 47, foi preso em abril do ano passado, em Maracanaú, acusado de tráfico. 
Atualmente, Auricélio Sousa  Freitas, o Celim, é uma das lideranças buscada pela polícia. Estima-se 
que a GDE já domine 70% das comunidades periféricas de Fortaleza. Capilaridade ganha durante a 
pacificação de 2016”.  Mais esclarecimentos:  
https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2018/03/conheca-os-perfis-das-faccoes-que-atuam-no-
ceara.html - 27/03/2018. Acessado em: 12/06/2018. 

http://tribunadoceara.uol.com.br/
https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2018/03/conheca-os-perfis-das-faccoes-que-atuam-no-ceara.html%20-%2027/03/2018
https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2018/03/conheca-os-perfis-das-faccoes-que-atuam-no-ceara.html%20-%2027/03/2018
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Prefeito José Walter, no contexto alardeado da violência, o revelando como espaço 

impróprio de vida social e numa contínua analogia à criminalização desses 

territórios. Como expressam as matérias:  

[...] uma comunidade inteira é rendida pelo crime organizado na periferia de 
Fortaleza. Trata-se do condomínio popular Residencial Cidade Jardim, obra 
do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”, instalado na zona sul da 
Capital. Ali, a facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) assumiu o 
comando do tráfico de drogas e controla o ir e vir dos moradores. 
As paredes dos prédios que compõem os blocos de apartamentos estão 
todas grafitadas com AA sigla da facção GDE. Os moradores se vêem 
obrigados a obedecer às ordens dos traficantes. Já os criminosos não se 
intimidam em aparecer diante das câmeras da TV e afirmam que se alguém 
de outra facção ousar entrar no condomínio será recebido à bala.   (O 
POVO, 27/03/2018)  

 

Por fim, a quarta facção é o Primeiro Comando Capital – PCC, 

identificada como a primeira organização criminosa brasileira gestada em São Paulo 

desde os anos de 1990, pela articulação entre presos da Casa de Custódia de 

Taubaté, sendo a ela atribuído o status de Cartel, com perfil empresarial e hierarquia 

definida. No Ceará, o PCC tem como base a Casa de Privação Provisória de 

Liberdade III, em Itaitinga, além de comandar em torno de 20 cadeias públicas, 

somando 3.230 no sistema prisional. 

A facção (PCC) dispõe de departamento jurídico, conselho fiscal, diretoria 
financeira, presidência, auditoria, dentre outros setores. O grupo se 
estabeleceu no Ceará no início dos anos 2000. Muitos de seus líderes no 
Estado estão presos. Entre eles, está Francisco Márcio Perdigão, 39, 
capturado pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, em agosto 
do ano passado, no Bom Jardim.  
Em março de 2016, a Polícia Federal (PF) prendeu, em Fortaleza, o 
traficante Alejandro Juvenal Herbas Camacho Junior, irmão de Marcos 
Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder do PCC. Alejandro teria iniciado 
o processo de pacificação entre as facções, ocorrido no Ceará, em 2016.  
Em fevereiro deste ano, Rogério Jeremias, o Gegê do Mangue, e Fabiano 
Alves, o Paca, duas lideranças nacionais do grupo, foram encontrados 
mortos em Aquiraz. Dias depois, outro chefe da facção, Claudiney 
Rodrigues, o Cláudio Boy, foi detido no Aeroporto de Guarulhos (SP), ao 
desembarcar de Fortaleza. (POVO, 27/03/2018).  
 

Segundo Fagundes (s/d), a união do CV com o Primeiro Comando da 

Capital – PCC, respectivamente, genuinamente carioca e paulista, teve música 

encomendada para celebrar a sua fusão, e, numa parte da letra exalta o quartel 

criminoso, “’Conexão criminosa é o CV e PCC/Quadrilha e guerrilheiro/Chapa 

quente, quartel criminoso’”. (FAGUNDES, s/d, p.59).  

PCC e Comando Vermelho estavam unidos. Comando Vermelho surgiu a 
partir de convívio na Ilha Grande (...) Os estatutos das duas facções 
criminosas foram alterados e em cada um deles incluído o nome de outra 
facção. Como acontece na fusão dos grandes grupos empresariais. Diziam 
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que ambos iriam revolucionar o pais de dentro das prisões e que o braço 
armado será o terror dos poderosos, oprimidos tiranos que usam o presídio 
de Taubaté e de Bangu ‘como instrumento de vingança da sociedade na 
fabricação de monstros’. 
O Comando vermelho autorizou o PCC atuar em alguns pontos de drogas 
de alguns morros cariocas. E o PCC passou a negociar armas e explosivos 
para o Comando Vermelho. Cocaína era enviada daqui para lá e de lá para 
cá” (FAGUNDES, s/d, p. 58). 

 

Um aspecto relevante e curioso desse processo é que o aprisionamento 

dos membros das facções não interfere no controle da organização dentro e fora do 

sistema penitenciário, inclusive a Secretaria de Segurança Pública no Ceará já o/as 

encaminha para as penitenciárias definidas para cada grupo, possivelmente no 

sentido de conter as rebeliões e extermínios dentro delas, mesmo que fora, no 

espaço social da cidade, continuem os enfrentamentos entre as facções, quando 

muitas pessoas, especialmente jovens, são assassinadas e alguns sem qualquer 

envolvimento com o tráfico de drogas. 

Da relação com a habitabilidade e as facções em Fortaleza fica a 

compreensão de uma Cidade Mercadoria, inserida no desenvolvimento econômico 

do capital transnacional, como espaço de ajuste às necessidades e interesses das 

grandes corporações mundiais associadas aos capitalistas locais que vendem a 

cidade e usufruem da expansão de suas riquezas ao ritmo da segregação 

sócioespacial. De acordo com Costa (2013), esse desenvolvimento econômico tem 

quatro razões fundamentais: a expansão do agronegócio, especialmente de frutas 

tropicais, implantação de indústrias por isenção fiscal, expansão do comércio e 

turismo especializado para o turismo e lazer com foco no litoral, e construção de 

infraestrutura associada aos transportes, saneamento básico, comunicação e 

recursos hídricos53.  

No ranking das grandes corporações econômicas, de acordo com Costa 

(2013), que se destacam como “Donos do Ceará”: Edson Queiroz – Esmaltec, 

Indaiá, Sistema Verdes Mares, UNIFOR; Ives Dias Branco – Moinho de Trigo, 

Imobiliário; J. Macedo – Moinho de Trigo; Jereissate – Shopping, Água Mineral; Beto 

Studart – Agripec, BSpar, Imobiliário Delphi; Vilmar Ferreira – Aço Cearense/ 

Sinobras, Marabá; Luciano Cavalcante – Imobiliário; Bezerra de Menezes – Industria 

                                                           
53

 Como exemplos de obras de infraestrutura podem ser consideradas as represas de recursos 
hídrico como o Castanhal, que subsidia água para as indústrias do agronegócio, como as que estão 
assentadas na Chapada do Apodi. A instalação de cabos submarinos de comunicação internacional 
que ligam Fortaleza à África, Estados Unidos e Europa.  
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Têxtil e Banco BIC (vendido aos chineses); Santana Têxtil; José Carlos Pontes – 

Marquise (construtora, prestadora de serviços, coleta de lixo e shoppings); e, 

Eunício Oliveira (prestadora de serviços e segurança privada). Dentre as 11 

corporações apresentadas, cinco possuem negócios com a construção civil por meio 

de imobiliárias, sem considerar que nas demais há formas inserção dessas riquezas 

em consórcios e negócios imobiliários. 

Do tráfico, fica o entendimento de uma reconfiguração socioespacial dos 

anéis periféricos da cidade, marcada pela violência e expulsão das famílias, que, 

pelo medo, se rendem ao tráfico e tentam escapar do risco de morte. É o caso dos 

Refugiados Urbanos dos conjuntos habitacionais da Regional VI, onde pelo menos 

264 pessoas de 66 famílias, foram impelidas de sair de suas casas, ameaçadas por 

pichações nos muros e intimidadas por cobranças de aluguel da facção como forma 

de extorsão. A reportagem de Thiago Paiva (O Povo de 25/04/2018) informa que as 

famílias recorreram ao Núcleo de Habitação e Moradia da Defensoria Pública, que 

não logra inclusão dessas famílias em outros programas e opções para moradia 

popular da Prefeitura de Fortaleza ou do Governo do Estado, “[...] Eles ainda emitem 

‘recibos’ ou enviam ‘notificações’ para aqueles que estão em débito com a facção 

(...) a comprovação, muitas vezes, é uma indicação no próprio imóvel, como marcas 

na porta ou parede” (p. 6).  

 

3.3 FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA: História e Configuração 

Contemporânea  

 

[...] o modelo de habitação de interesse social em Fortaleza foi marcado 
pela expansão urbana periférica da cidade, produzindo territórios 
fragmentados e desconectados do tecido urbano e criando áreas 
concentradoras de conjuntos habitacionais irregulares, além de espaçadas 
ocupações irregulares cercadas de vazios urbanos. (FORTALEZA, 2016, p. 
38). 
 

O debate sobre Fortaleza no contexto da habitação social que trago nesta 

parte do texto, recobre um diálogo que proponho com as produções de pesquisa 

constituídas no Laboratório de Estudos da Habitação – UFC, das análises de Silva 

(2007), Costa (2007) e Pequeno (2013).  

A princípio, busco recuperar informações atuais sobre a cidade de 

Fortaleza na perspectiva de situar as condições espaciais e geográficas, 

características populacionais e sociopolíticas. Na sequência, problematizo as 
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questões da moradia e habitação na cidade, que vive sob a lógica da especulação 

imobiliária, agudizando as diferenças sociais e aprofundando as condições de 

pobreza da maioria da população.  

 

Figura 12 - Implantação de Conjuntos Habitacionais 

 
Fonte: Observatório das Metrópolis/ UFC, COSTA, 2013. 

 

A cidade de Fortaleza, no atual cenário brasileiro, representa a 5ª maior 

capital do País em população, de acordo com o censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, de 2010. Conta com uma população de 2.452.185 

pessoas, sendo 53,19% de mulheres (1.304.267) e 46,81% de homens (1.147.918), 

contudo tem uma população estimada de 2.627.482 pessoas em 2017, vivendo em 

120 bairros subdivididos em sete secretarias executivas – Secretárias Executivas I, 

II, III, IV, V, VI e Regional Centro (só o bairro centro), de acordo com Figura – (p.95).  

Considerada a metrópole cearense, Fortaleza tem área de 314,93 km2, 

710.066 domicílios particulares permanentes e uma alta densidade demográfica que 

varia o número de habitantes por hectare, entre as regionais e bairros. Nas 

situações mais extremas alcança 7786,44 habitantes por km2. (IBGE, 2010). 

Ainda segundo dados do IBGE (2010), 880.791 pessoas, num percentual 

de 34%, correspondem à população ocupada, e o percentual de 36,9% é do 

contingente demográfico com rendimento nominal mensal per capita de até ½ salário 
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mínimo; sendo o salário médio mensal do/as trabalhadore/as formais de 2,7 salários-

mínimos.  

A Regional V é a área espacial e administrativa onde está o bairro 

Prefeito José Walter e onde se encontra o Residencial Cidade Jardim Fortaleza com 

o/as moradore/as da Comuna 17 de Abril. Nela estão inseridos dezoito bairros: 

Genibaú, Conjunto Ceará I, Conjunto Ceará II, Bom Jardim, Granja Portugal, Granja 

Lisboa, Siqueira, Canindezinho, Parque São José, Manoel Sátiro, Conjunto 

Esperança, Parque Santa Rosa, Parque Presidente Vargas, Mondubim, Planalto 

Airton Sena, Jardim Cearense, Maraponga e Prefeito José Walter.  

Segundo o Censo 2010 e o IPECE 2012, os cinco bairros mais populosos 

de Fortaleza são: Mondubim (76.044 pessoas), Barra do Ceará (72.423 pessoas), 

Vila Velha (61.617 pessoas), Granja Lisboa (52.042 pessoas) e Passaré (50.940 

pessoas). Enquanto, os cinco com menor população são: Pedras (1.342 pessoas), 

Manuel Dias Branco (1.447 pessoas), Sabiaguaba (2.117 pessoas), Praia de 

Iracema (3.130 pessoas) e De Lourdes (3.370 pessoas).   

 

Figura 13 – Mapa da Regional V por Bairros 

 

Fonte: http://www.prex.ufc.br 
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Vale ressaltar que o bairro Mondubim é considerado como sede na região 

onde se encontram Conjunto José Walter e o Residencial Cidade Jardim Fortaleza, 

concentrando uma grande população na Regional V, além de também ser pioneiro 

em outras estatísticas associadas a baixa renda, a domicílios precários e a violência 

urbana.   

A Figura 15 confirma que a Regional V é a mais populosa e de menor 

renda em Fortaleza, com, respectivamente, 541.511 pessoas e R$ 471,70 de renda 

mensal. Assim, detém o maior percentual de extrema pobreza, alcançando 7,12%, 

correspondendo a 38.554 pessoas vivendo em extrema pobreza, e de 28,77% sobre 

o número de extremamente pobres. Cabe destacar o fato de que 133.992 

fortalezenses (5,46% da população) vivem em extrema pobreza. (IPECE, 2012)54. 

No concernente à distribuição da renda nos bairros de Fortaleza, de 

acordo com o IPECE (2012), dos dez bairros mais ricos da cidade, dos quais nove 

se encontram na Regional II - Meirelles, Guararapes, Cocó, Mucuripe, Dionísio 

Torres, Varjota e Praia de Iracema - e Fátima, localizado na Regional IV. Por outro 

lado, entre os dez bairros com menor renda mensal pessoal seis se localizam na 

Regional V.  

Uma característica de Fortaleza, já destacada, é da condição de 

segregação da pobreza, em bairros situados ao oeste e sudoeste da cidade, 

formando amplo anel periférico (PEQUENO, 2013), bolsões de miséria e segregação 

social e espacial, como nas Regionais V e VI.  

[...] o modelo de habitação de interesse social em Fortaleza foi marcado 
pela expansão urbana periférica da cidade, produzindo territórios 
fragmentados e desconectados do tecido urbano e criando áreas 
concentradoras de conjuntos habitacionais irregulares, além de espaçadas 
ocupações irregulares cercadas de vazios urbanos. (FORTALEZA-
IPLANFOR, 2016, p. 26) 
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 O IPECE utilizou-se dos dados coletados pelo Censo 2010 realizado pelo IBGE, bem como dos 
parâmetros do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) por meio do 
Programa Brasil Sem Miséria em 2011, que considerava em extrema pobreza renda familiar mensal 
inferior a R$ 70,00 por pessoa. 
As restrições estabelecidas para os domicílios sem rendimento foram: sem banheiro de uso exclusivo; 
ou sem ligação com rede geral de esgoto ou pluvial, e não tinham fossa séptica; ou em área urbana 
sem ligação à rede geral de distribuição de água; ou em área rural sem ligação à rede geral de 
distribuição de água, e não tinham poço ou nascente na propriedade; ou sem energia elétrica; ou com 
pelo menos um morador de 15 anos ou mais de idade analfabeto; ou com pelo menos três moradores 
de até 14 anos de idade; ou pelo menos um morador de 65 anos de idade ou mais. 2. Exclusive os 
moradores cuja condição no domicílio era pensionista, empregado(a) doméstico(a) ou parente do(a) 
empregado(a) doméstico(a). 3. Inclusive as informações dos domicílios com rendimento mensal 
domiciliar per capita somente em benefícios. Maiores detalhes para o estado do Ceará podem ser 
consultados no IPECE INFORME 06. (IPECE, INFORME Nº 43, 2012, p. 03).  
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Figura 14 – Mapa das Regionais de Fortaleza 

 

FONTE: IPECE – Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, 2012. 

 

Figura 15 – Regionais por População e Renda

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza, IPLANFOR, 2016.  
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Vale ressaltar que o déficit habitacional é um indicador utilizado pelo 

IBGE, que tem como referência relacionar Habitação precária, Coabitação familiar, 

Ônus excessivo de aluguel e Adensamento excessivo. E, na correlação com outras 

metrópoles nordestinas, como Salvador e Recife, Fortaleza demonstra maior índice, 

como de 123,4 mil habitações.  

Fortaleza tem um déficit habitacional de 123,4 mil habitações, o que 
representa 10,9% das habitações existentes no município (bem mais que 
Recife, com 8,5%, e Salvador, com 8,3%) (...) o principal componente deste 
déficit é o “ônus excessivo de aluguel” pago pela população pobre que 
representa 50,3 mil famílias, mesmo número registrado no Recife e em 
Salvador. O segundo fator de déficit de Fortaleza é a “coabitação familiar”, 
que inclui 48,3 mil famílias, bem mais do que no Recife e do que em 
Salvador. (FORTALEZA-IPLANFOR, 2016, p. 25)  

 

Figura 16 - Mapa Extrema Pobreza. 

 

FONTE: IPECE – Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, Nº 43, 2012. 

 

Outro componente relevante para as análises das condições de 

habitabilidade diz respeito aos aglomerados subnormais que se caracterizam por 

unidades habitacionais agregadas num conjunto com 51 ou acima disso, que não 

apresentam titulo de propriedade, ou irregularidade do terreno em seu entorno, e/ou 

ausência de serviços públicos essenciais, dentre eles – rede de água, esgoto, 
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energia elétrica, coleta de lixo e iluminação pública.  Com essas especificações, as 

informações revelam que Fortaleza alcança um número de 509 aglomerados de 

mais de 400 mil pessoas, e se equipara ao Recife, com uma leve diferença 

populacional a menor. Há também, contudo, o indicador construído por meio do 

Plano de Habitação de Interesse Social - Plhis em que esse número é bem superior 

com 856 aglomerados e mais de um milhão de pessoas, conforme as informações 

abaixo. (IBGE/Fundação João Pinheiro, 2015. In: IPLANFOR, 2016). 

De um modo geral, estes déficits habitacionais estão concentrados em 
aglomerados subnormais. O IBGE identificou 509 aglomerados subnormais 
em Fortaleza, onde vivem quase 400 mil pessoas numa área de 3.244 
hectares. Fortaleza concentra 89,9% dos assentamentos, 90,1% dos 
domicílios e 89,7% dos habitantes do Ceará, muito mais, portanto, que a 
sua participação na população e no número de domicílios do Estado. 
(FORTALEZA-IPLANFOR, 2016, p. 25). 
Utilizando um conceito mais amplo que o do IBGE, o Plhis mapeou 856 
assentamentos precários, onde vivem 271.539 famílias com mais de um 
milhão de pessoas, cerca de 42% da população da cidade em um território 
que representa apenas 12% da área de Fortaleza. Desse total, 74% são 
consideradas favelas, 15% mutirões, 6% conjuntos habitacionais, 3% 
cortiços e 2% loteamentos irregulares, distribuídos no território (...) As áreas 
precárias estão concentradas nas Regionais I, IV, V e VI, sendo mais 
escassa nas Regionais II e III. (FORTALEZA-IPLANFOR, 2016, p. 26). 
 

Na cidade de Fortaleza, a terminologia área de risco é frequentemente 

utilizada para identificar assentamentos em condições irregulares e, em geral, alvos 

fáceis nos desmoronamentos de dunas, por estarem em encostas de morros ou 

inundações, dos terrenos às margens de rios e lagoas. “A maior parte das áreas de 

risco é de propriedade pública, tratando-se frequentemente de áreas inadequadas à 

urbanização, como faixas da marinha, margens de rios, lagoas, dunas e outras 

áreas ‘abandonadas’ pelo mercado”. (IPLANFOR, 2016). 

Ainda de acordo com o IPLANFOR (2016), “[...] 11% dos assentamentos 

mapeados estão inseridos totalmente em áreas de risco, enquanto que 17% do 

universo dos assentamentos encontram-se como parcialmente ou totalmente em 

área de risco, o que corresponde a um universo total de 237 assentamentos com 

risco” (P.63). Nas tipologias que identificam as áreas de risco – favelas, conjuntos 

habitacionais, mutirão, loteamento irregular e cortiço - podem estar classificadas em 

parcialmente ou totalmente. Assim, os dados revelam que, das 634 favelas, 224 

expressam risco, 92 estão totalmente em risco e 132 parcialmente em risco.  

[...] Esses assentamentos são caracterizados pelas adversidades sentidas 
pelos grupos sociais ocupantes dos assentamentos precários, tais como 
inundações, ou seja, extravasamento das águas da calha de rios, bacias 
lacustres e de açudes; ou alagamentos, ou seja, acumulação de água por 
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drenagem deficiente em áreas que não deveriam ser submersas. 
(FORTALEZA-IPLANFOR, 2016, P. 62-63). 

 

Com o delineamento do processo institucional deflagrado em âmbito 

nacional, e “[...] como requisito para o acesso aos recursos do FNHIS, a Unidade 

Executora do Município (Habitafor) deu início, em julho de 2010, ao processo de 

elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social de Fortaleza” 

(FORTALEZA, 2012, IPLANFOR , 2016, p. 48), com a previsão de ações até 2023. 

Correlacionado informações da HABITAFOR, do IPEA, da Fundação João Pinheiro e 

do PMCMV o déficit assumido no PLHIS/FOR é de 83.934 unidades habitacionais. 

O PLHISFor (2012) assumia o valor de 74.608 unidades habitacionais, a 
Habitafor assume o valor de 82.439 unidades habitacionais, conforme 
dados do Ipea (2013), e a Fundação João Pinheiro, em 2015, chegou ao 
valor de 65.225 unidades. Por outro lado, o cadastro municipal (2016) do 
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) conta com 119.906 famílias, o 
que denotaria que o déficit pode ser maior que os valores supracitados. 
Entretanto, conforme orientação da Habitafor, cerca de 30% desse cadastro 
não estão em conformidade com as regras do PMCMV, totalizando, na 
verdade, um déficit de 83.934 unidades habitacionais. Diante dos diferentes 
valores encontrados, o Plhis/Fortaleza 2040 adota como déficit quantitativo 
o valor de 83.934 unidades habitacionais. (FORTALEZA-IPLANFOR, 2016, 
P. 60-61). 
A viabilidade de uma política de habitação de interesse social passa 
inevitavelmente pela compreensão de que a problemática não é apenas 
física, mas é também e não menos importante uma problemática social e 
econômica, na medida em que, além de não prejudicar o desenvolvimento 
humano dos moradores dessas áreas, despendem-se recursos financeiros 
em um modelo de cidade ambiental, social e economicamente 
insustentável. (FORTALEZA-IPLANFOR, 2016, p. 39). 

 

Figura 17 - Assentamentos Precários em Fortaleza 

 
Fonte: Plano Fortaleza 2040: equidade social, territorial e econômica. 
Prefeitura Municipal de Fortaleza: IPLANFOR, 2016.  



126 
 

De acordo com Silva (2007), as regiões metropolitanas, configuradas nos 

anos de 1960, foram definidas com suporte no desenvolvimento econômico com 

vistas a agrupar, integrar e organizar o planejamento e execução de interesses 

comuns de microrregiões e aglomerados urbanos com alto índice de urbanização.  

Fortaleza, então, se tornou uma metrópole55 (Figura 18) que concentra as 

maiores atividades socioeconômicas com funções industrial, residencial e comercial 

características de grandes centros urbanos, entre as quais, a política é a de maior 

complexidade e obstáculos. Atualmente, a Região Metropolitana de Fortaleza conta 

com 19 municípios - Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Pacatuba, Aquiraz, 

Maracanaú, Eusébio, Guaiuba, Itaitinga, Chorozinho, Pacajus, Horizonte, São 

Gonçalo do Amarante, Paracuru, Paraipaba, São Luís do Curu, Trairi, Cascavel e 

Pindoretama.  

A situação de desigualdade social atualmente que Fortaleza apresenta já 

foi mais crítica, visto que diminuiu o percentual de pobres no Brasil nos anos 2000. 

Em relação a Fortaleza, essa referência foi muito significativa, pois, em 1991, o 

percentual de pobres era de 45,63%, alcançando 26,55% em 2000 e 13,61% em 

2010.  Esse declínio no número de pobres impacta positivamente no Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH, que é 0,754 em Fortaleza56.  

Conforme revelam o IPLANFOR (2016) e a figuras 19, com base numa 

análise entre os bairros, na cidade de Fortaleza há três bairros que denotaram um 

alto IDH, com um percentual acima de 0,80, como Meireles, Aldeota e Dionísio 

Torres; contudo, há 13 bairros com a condição dramática, de índice abaixo de 0,20, 

que se encontram na Regional V – Parque Presidente Vargas, Canindezinho e 

Genibaú. 

                                                           
55

 A Região Metropolitana de Fortaleza – RMF surgiu em 1973, Lei Complementar Federal Nº 14, de 
08 de junho, de 1973 e foi alterada com o acréscimo de mais municípios em 1999 que passou a 
compor treze (13) municípios. Da configuração geográfica ao norte de Fortaleza, tem o oceano 
Atlântico e, ao sul, Pacatuba, Eusébio, Maracanaú e Itaitinga; ao leste, Aquiraz e oceano atlântico; ao 
oeste, Caucaia. Além disso, a Capital cearense tem elevada concentração populacional com índice 
acima de 70%. Em relação à extensão territorial, Fortaleza ocupa a 5ª posição na RMF, antecedida 
por Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Maranguape e Aquiraz.  
56

 A análise não engloba as possíveis redefinições dessas condições de pobreza, a partir de 2016 
com a mudança de governo denunciada como Golpe de 2016, com a PEC do congelamento dos 
investimentos em políticas públicas, com a reforma trabalhista e a redução dos direitos dos 
trabalhadore/as, com a flexibilização das leis de punição ao trabalho escravo, enfim, com a política 
econômica e fiscal sob o comando do mercado do capital mundial.   
“A metodologia do IDH para classificar uma região é definida, para um intervalo entre 0 e 1, da 
seguinte maneira: abaixo de 50% do índice (0,500) é classificado como de baixo desenvolvimento 
humano; índice entre 0,500 e 0,799 é classificado como de médio desenvolvimento e, a partir de 
0,800, tem-se um nível alto de desenvolvimento humano”. (FORTALEZA-IPLANFOR, 2016, p. 16). 
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O Relatório da Organização das Nações Unidas “State of the World Cities 
2010/2011: Bridiging the Urban Divide” classifica Fortaleza na quinta 
posição das cidades mais desiguais do mundo, desigualdade manifesta na 
ocupação espacial de sua população: dentre os 119 bairros da cidade, 33% 
deles apresentaram renda pessoal média abaixo do salário mínimo, de 
acordo com o censo do IBGE 2010; e 75,6% deles apresentaram uma renda 
pessoal média abaixo de dois salários mínimos. Entretanto, os resultados 
dessa desigualdade manifestam-se não apenas pela contradição entre a 
cidade leste, rica em infraestrutura e comercialmente valorizada, e a cidade 
oeste, pobre e desassistida. Nenhuma área da cidade de hoje se exime das 
visíveis marcas de segregação, onde bolsões de pobreza e riqueza dividem 
os mesmos espaços. (FORTALEZA, 2016, p.37). 

 

Figura 18 – Região Metropolitana de Fortaleza 
 

 

Fonte: IPECE – Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, 2016. 

 

A dimensão do desenvolvimento econômico condicionou a história da 

Região Metropolitana de Fortaleza – RMF e implantou instrumentos legais de 

serviços favoráveis à segregação sócio espacial articulada aos interesses das 

classes mais abastadas. No sentido de uma contextualização histórica, vale reaver 

alguns desses momentos que interferiram na construção da metrópole Fortaleza 

contemporânea.  
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Figura 19 - Índice de Desenvolvimento Humano nos Bairros de Fortaleza 

 

 

 

FONTE: Prefeitura Municipal de Fortaleza. 

 

 



129 
 

Do início da história de Fortaleza, Costa (2007) expressa que a Vila de 

Fortaleza em 1799 foi desmembrada da Província de Pernambuco para cumprir a 

função de ser apoio logístico à navegação entre Pernambuco e Maranhão e, 

naquele momento, ainda em desvantagens em relação as outras vilas cearenses, 

como Aracati, Icó, Sobral, Crato, Camocim Acaraú e Quixeramobim, priorizadas em 

virtude da produção pecuária do Ceará. Em 1823, contudo, o imperador anunciou 

que as vilas seriam capitais, tendo em vista as relações comerciais e administrativas 

com Portugal.  Além disso, a Revolução Industrial na Europa fez avançar a indústria 

têxtil e o cultivo do algodão no Ceará, inserindo-o na divisão internacional do 

trabalho, assim como outras culturas – café, açúcar, borracha de maniçoba e cera 

de carnaúba - ajudando a expandir Fortaleza como uma capital comercial. Já em 

1840, Fortaleza detinha uma hegemonia econômica e político-administrativa com 

uma Assembleia da Província, Banco Provincial e outros estabelecimentos.  

Nos estudos de Pequeno (2002), há um resgate histórico desde o século 

XIX, que, sumariamente, pode contribuir para articulá-lo ao momento 

contemporâneo. A reflexão parte inicialmente da intervenção do urbanista Silva 

Paulet, no século XIX, que sugeriu o arruamento e os primeiros levantamentos das 

ruas existentes em Fortaleza. Na sequência, identificou a proposta do urbanista 

Adolfo Herbster de relacionar o espaço urbano à natureza, destacando o Rio Pajeú 

como o principal riacho da cidade, o qual foi inserido na planta ortogonal com a 

proposta de construção de parques em suas margens e córregos. Com base no 

arquiteto Liberal de Castro, Pequeno (2002) menciona que trinta (30%) das 

moradias eram precárias, construídas em palha nas áreas de dunas e beira de praia, 

como no Arraial Moura Brasil, ao oeste do Centro.   

Segundo Costa (2007), a questão dos períodos de seca no Ceará no 

século XIX provocou grandes fluxos de migrações do interior do Estado a Fortaleza, 

com a fixação de trabalhadore/as rurais – vaqueiros, pequenos proprietários, 

comerciantes falidos, “indigentes humanos”. Nessa conjuntura de mudanças, os 

proprietários rurais passaram a investir como comerciantes e na construção de 

edifícios comerciais e residenciais. Com as irregularidades das chuvas, a/os recém-

moradoras/es permaneceram residindo precariamente na cidade e se organizaram 

em busca de apoio à sua permanência e sobrevivência em Fortaleza. 

Assim, os recorrentes períodos de secas passaram a ser naturalizados e 

esperados, e mais, sem políticas públicas executadas para o controle e combate às 
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suas sequelas. No Ceará, os registros das secas a partir do século XVIII, de acordo 

com Crispim, Magalhães e Nobre (2014), levam em consideração uma economia 

voltada para o extrativismo em prol do mercado europeu, da pecuária dirigida ao 

mercado interno e à agricultura de subsistência. Dois aspectos são importantes para 

análise: o desenvolvimento da pecuária e agricultura de subsistência em latifúndios 

na área serrana – Baturité, Serra Grande, Meruoca, Chapada do Araripe e Vale do 

Cariri -, que protegia o gado na escassez periódica de água e onde as populações 

se abrigavam; e a relação paternalista que os grandes proprietários exerciam sob as 

famílias, moradores e populações, impondo poder e prestígio político àqueles 

viventes dominados em suas terras e no voto.  

Na medida em que Fortaleza tornou-se o principal ponto de comercialização 
do algodão e de outros produtos de exportação – como a cera de carnaúba 
e o café produzido nas áreas úmidas da Serra de Baturité – surgiu uma forte 
camada de comerciantes que, na ausência de bancos, financiavam outras 
atividades produtivas, adquirindo também visível importância política. Esse 
novo segmento das classes dominantes, embora sendo aliado das 
oligarquias agrárias, não deixou de se aproveitar dos lucros advindos com 
os empréstimos para esse setor e obter ganhos políticos com a situação”. 
(CRISPIM, MAGALHÃES E NOBRE, 2014, p.99).       

 

Das secas se fez riqueza, do flagelo a mão de obra barata e desprovida 

de proteção. Uma expressão disso são as “frentes de serviço” organizadas nos 

períodos de secas, como “[...] estratégia básica de intervenção do estado às 

problemáticas sociais da seca que atravessaram o século XX”. (CRISPIM, 

MAGALHÃES e NOBRE, 2014, p. 104). Daí, se reconhecer a “indústria da seca”, 

que traduziu o favorecimento dos “[...] interesses de oligarquias e grupos políticos 

tradicionais” (IDEM, p. 104). Em locais-chave das cidades, como igrejas e órgãos 

públicos, estavam os postos de auxílio, onde se aglomeravam pessoas em busca de 

alimentos e de cadastro nas frentes de serviço. Isso, chamava atenção da imprensa 

e dos governos, e as pressões políticas, ao tempo em que respondiam à urgência da 

fome, estabeleciam prestígio aos políticos locais, bem articulados aos “coronéis” da 

terra; e isso favoreceu muito aos ciclos da indústria da seca.  

O pressuposto era o mesmo: os recursos públicos deveriam ser aplicados 
diretamente em infraestrutura das cidades ou em obras no sertão 
especialmente na construção de açudes. Como consequência, seriam 
viabilizadas as condições de sobrevivência para os sertanejos nos 
momentos em que o trabalho na agricultura e na pecuária ficava inviável ou 
reduzido em decorrência da estiagem. (CRISPIM, MAGALHÃES E NOBRE, 
2014, p.104). 
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Outro aspecto histórico peculiar do final do século XIX, e até meados do 

século XX, foram os “centros de concentração” em Fortaleza, também conhecidos 

como “abarracamentos”, como espaços de isolamento destinados ao contingente de 

sertanejo/as que chegavam às cidades, especialmente, onde havia estações 

ferroviárias. Assim, era uma população indesejada para a classe dominante e dela 

se deveria ter a troca do investimento público para sua sobrevivência, portanto, o 

“[...] depositário de força de trabalho barata que era usada em obras públicas e 

particulares”. Segundo a literatura, o mais importante dos campos de concentração 

em Fortaleza foi o do Alagadiço, na zona oeste, criado na seca de 1915 e que teve 

por volta de oito mil habitantes submetidos às condições subumanas de vida e 

vítimas de epidemias decorrentes da falta de higiene e maus tratos. (CRISPIM, 

MAGALHÃES e NOBRE, 2014, p. 103). 

O depoimento de Dandara recobra a ideia de campo de concentração 

para a atual conjuntura de vida proposta para o Residencial Cidade Jardim, como 

uma distorção da propositura dos movimentos – MST e MCP, no contexto da 

Ocupação Comuna. 

[...] assim, não era pra nós os pobres, mas já que eles não puderam nos 
derrotar do ponto de vista de tirar de lá, nós precisamos ser derrotados por 
outra via, que foi não ter um bairro com controle da luta. Jogar muita gente 
pra ali já que nós fomos (...) eu vou voltar novamente pro Milton Santos, a 
classe média não quer direitos quer privilégios e eles jamais querem morar 
perto de pobre. E como eles viram que a gente já tinha estragado o terreno 
que era pra classe média, então vamos deixar todos esses pobres aqui, 
vamos montar um campo de concentração pra pobre, já que a gente não 
queria ir pra outros cantos, vamos criar aqui também. E se a gente tivesse 
só as mil famílias aqui era muito fácil de se organizar (...) Eles vão fazer 
confusão aqui dentro com os outros, então se joga gente demais eles não 
conseguem articular. Eu acho que foi uma jogada do governo e também é 
mais fácil pro povo vir, porque uma coisa é tu ir pro José Walter e outra 
coisa é tu ir pra Jurema. (DANDARA, 11/04/2016). 

 

No século XX, de acordo com Pequeno (2002), Saturnido de Brito 

construiu uma ideia mais higienista para a cidade de Fortaleza, com traços e caráter 

mais elitista. Estabeleceu os espaços da cidade de acordo com as classes sociais.  

O urbanista Nestor de Figueiredo seguiu essa lógica e fez instalar um sistema viário 

radio-concêntrico, que, além de ter privilegiado o uso de automóveis, fez retirar o 

terminal ferroviário para o sul do Estado e o zoneamento veio de acordo com a Carta 

de Atenas.  

O plano urbanístico de Sabóia Ribeiro, em 1947, remodelou a expansão 

de Fortaleza, adotando bairros como unidades de planejamento, tendo em vista os 
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equipamentos sociais por densidade populacional. As pressões do setor privado, 

contudo, sugeriram um código urbano e barraram a implantação proposta de 

requalificar o “uso cívico” do centro da cidade, de construir uma avenida à margem 

do Rio Pajeú e a urbanização do Arraial Moura Brasil. Em 1960, a necessidade de 

remodelar o centro da cidade com terminais de transporte, de passeio de pedestres 

e como “espaço cívico e de lazer”, persistiu, e a proposta executada foi a “[...] 

polinucleação integrada de centralidades comerciais e de serviços”, e isso 

possibilitou à médio e longo prazo a construção de novos espaços comerciais como 

shoppings e, também, a construção da Avenida Beira Mar como nova área de lazer, 

considerada como um parque na orla marítima. (PEQUENO, 2002) 

Nas discussões de Costa (2007), no período dos anos de 1950-1960, 

consolidavam-se as favelas da Estrada de Ferro, Pirambu, Morro do Ouro, Poço da 

Draga e Cinza. Nos anos de 1970, a expansão da cidade prossseguiu na direção 

leste da Praia do Futuro e incorporaram espaços de uso rural que fizeram originar os 

bairros do Papicu, Dunas, Cocó, Agúa Fria, Edson Queiroz, Parque Manibura, 

Cambeba e Alagadiço Novo, nas atuais Regionais II e VI. Dos lados oeste e sul, 

expandiu-se a instalação de conjuntos habitacionais, loteamentos periféricos e 

autoconstruções como opções de moradia de baixo custo, que se localizam 

atualmente nas Regionais III, IV e V (COSTA, 2007). 

Vale ressaltar, entre os destaques de Pequeno (2002), que, a partir do 

final dos anos de 1970, a população continuou aumentando e se alojando em 

grandes conjuntos habitacionais construídos pelo Estado ao oeste da cidade, que 

tem uma urbanização esparsa e desordenada, e as favelas passaram a fazer parte 

do cenário de praia na foz do Rio Ceará. No sudoeste adensaram-se os bairros de 

Vila União, Montese, Itaoca e Parangaba, no sudeste, Dionísio Torres e São João do 

Tauape; e ao leste, a ferrovia até o Mucuripe, Avenida Santos Dumont com Papicu e 

Cidade 2000.    

O Código Urbano de Fortaleza em 1962 disciplinou o “[...] parcelamento 

do solo, a hierarquia do sistema viário e a definição de áreas para conjuntos 

habitacionais” (PEQUENO 2002, p. 77), que privilegiou a extensão Parangaba e 

Mucuripe no prolongamento ferroviário sul e leste com ocupação descontínua e 

fragmentada, em razão, das áreas do aeroporto e militares. Nas partes noroeste, 

oeste e sudoeste de Fortaleza, também, houve muitos espaços descontínuos de 
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ocupação, por serem partes periféricas da cidade, e ainda havia o núcleo urbano de 

Messejana, com sítios e casas de veraneio e chácaras de uso agrícola.   

De acordo com Pequeno (2002), o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado de Fortaleza – PLANDIRF, de 1969 a 1971, com consultoria contratada do 

urbanista Jorge Wilheim, antes do Decreto de 1974 da RMF, foi referenciado para o 

Plano Diretor Físico de 1975, que definiu as zonas residenciais, corredores de uso 

misto, estritamente industrial, de preservação ambiental e especial de praias com 

renovação urbana e institucional e parcelamento e regulamentação do solo.  

Nos anos de 1980, o crescimento desordenado prosseguiu, e onde “[...] 

os eixos de expansão e avenidas de fundo de vale partindo da área central sem 

integração; as vias principais se confundindo com as saídas da cidade para o 

interior; a expansão dos assentamentos subnormais, ocupando os espaços naturais 

da cidade”. (PEQUENO, 2002, p.79). 

 A confusão entre perímetro urbano e limites administrativos caracterizou 

o Município de Fortaleza e, de modo descontínuo e fragmentado articulou Fortaleza, 

Caucaia e Maracanaú. Messejana passou a receber as demandas leste e sudeste 

da cidade com a expansão de empreendimentos imobiliários, junto aos 

empreendimentos pontuais da universidade, shoppings e centro administrativo do 

Governo Estadual. O centro da cidade esvaziou-se cada vez mais e, na área leste 

da cidade, a ocupação da Praia do Futuro tem interferência dos ventos salinos e foi 

desacelerada, mesmo com muita disponibilidade de terrenos. Nessa época dos anos 

de 1980, muitos loteamentos das praias vizinhas como veraneio interferem na 

infraestrutura de saídas da cidade ao leste a oeste, com corredores de serviços e 

comércios. 

Da direção político-administrativa do Ceará e de Fortaleza, no período de 

1980-1990, houve o domínio do discurso modernizante do Governo das Mudanças 

com Tasso Jereissati - PSDB, representante dos empresários e capitalistas da 

cidade por meio do Centro Industrial do Ceará (CIC) , e a Federação das Indústrias 

do Ceará (FIEC), na gestão do Governo Estadual, e, de Juraci Magalhães – PMDB 

no comando do Governo Municipal de Fortaleza.  

O foco prioritário destas gestões administrativas do Ceará e de Fortaleza, 

com os governos de Tasso – Ciro Gomes – Tasso – Tasso eram os projetos 

turísticos, empresariais e de infra estrutura, além do desenvolvimento da indústria 

têxtil e dos incentivos fiscais para instalação de outras indústrias, a exemplo do setor 
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de calçados. Em Fortaleza, foram incrementadas grandes obras urbanas nos 

governos municipais de Juraci Magalhães – Cambraia – Juraci – Juraci, como o 

aterro da Praia de Iracema, urbanização da Praia do Futuro, sistema integrado de 

ônibus, viadutos urbanos, pontes e alargamentos de vias, tudo numa perspectiva de 

valorização para portfólio da indústria do turismo. 

Acerca dos anos de 1990, as revelações de Pequeno (2002) se 

assentaram no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Fortaleza – PDDU, 

destacando que a população passou a ser de 2 milhões e 300 mil habitantes, com 

bolsões de miséria em Fortaleza e na RMF, como uma “[...] cidade empobrecida, 

concentrada e informal, socialmente desigual e ambientalmente comprometida”. 

(P.80).  

Esse quadro se exprimiu numa lógica de Fortaleza que concentra 

empregos; com PEA no setor informal e desempregados; mais de 50% com renda 

igual ou inferior a 1 SM; com espaços comerciais ao longo dos eixos leste e sudeste, 

transporte radio concêntrico no centro de Fortaleza, grande verticalização de 

residências e comércios num desenvolvimento desigual e com uma ressignificação 

da Beira Mar em decorrência do turismo; recursos naturais muito comprometidos 

com a urbanização desordenada – margens de rios, lagoas, matas de tabuleiros e 

dunas; por fim, infraestrutura insuficiente, em especial, na qualidade de água e 

esgoto, com grandes vazios e déficit habitacional atual na ordem de 10.9% das 

habitações do Município, em torno de 123, 4 mil unidades (FUNDAÇÃO João 

Pinheiro, 2015).  

No final dos anos de 1990, o Planejamento Estratégico Metropolitano de 

Fortaleza – PLANEFOR, em 1998, foi pressionado pela participação social, mesmo 

sem ter muita adesão, inclusive pelo desinteresse do setor público em relação a 

isso. Os planos dos outros municípios da RMF não estabelecem articulação, de 

modo individualizado e desintegrada na Metrópole. Assim, as características globais 

do planejamento urbano de Fortaleza foram: flexibilização, fragmentação da 

produção, fragilização das relações de emprego e crescimento do turismo como 

atividade econômica.      

As políticas de desenvolvimento sustentável descritas nos planos 
governamentais do Estado têm demonstrado como alternativas de 
desenvolvimento a interiorização de indústria, a agricultura irrigada e o 
turismo litorâneo. Apesar de se constituírem em atividades econômicas que 
se dariam no ‘hinterland’ cearense, fortalecendo os municípios com 
condições de assumir a função pólo regional, os resultados obtidos tem sido 
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irrisórios, permanecendo uma economia com crescimento lento e sem 
distribuição de riqueza, ampliando e dando continuidade aos fluxos 
migratórios do campo para as cidades, das cidades para a Capital e 
municípios vizinhos. (PEQUENO, 2002, p.83). 

 

No debate sobre a moradia em Fortaleza, poucos foram os registros 

estatísticos e censos executados pelo poder público. Um deles foi o Censo de 

Favelas, realizado pela COHAB, em parceria com a Secretaria Estadual do Trabalho 

e da Ação Social – SETAS, em 1991. Neste Censo, as favelas passaram a ser 

dimensionadas como “[...] áreas em situação de risco ambiental”, que passaram a 

ser mapeadas ano a ano de acordo com o trabalho da Defesa Civil.  

Quanto aos conjuntos habitacionais, verifica-se uma lacuna ainda maior 
sobre o processo de implantação, contribuindo com esta carência o fato de 
que os mesmos foram implantados por diferentes agentes, distribuídos em 
vários municípios, sem um aparato institucional minimamente adequado, 
além da extinção do BNH e da COHAB-CE, órgãos governamentais que 
estavam à frente da política habitacional. (PEQUENO; ARAGÃO, 2009, 
p.70). 

 

Aspecto fundamental no contexto das análises sobre o déficit 

habitacional, que alcança uma margem de 17 % dos domicílios (FUNDAÇÃO João 

Pinheiro, 2004), se revela no empobrecimento da população que interfere na 

redução da demanda de aluguel e provoca a expansão da favelização e das áreas 

de risco com moradias improvisadas e inseguras. Outro aspecto é o do 

esvaziamento dos conjuntos habitacionais periféricos e a presença de imóveis de 

segunda residência no litoral ou sítios em área serrana. De acordo com as análises 

da Fundação João Pinheiro o crescente número de imóveis vazios tem como 

motivos principais a falta de condições de absorção dos imóveis em locação no 

mercado; a distância dos conjuntos habitacionais aos locais de trabalho e 

esvaziamentos do campo na relação espaço e população.     

A questão dos domicílios vagos na Região Metropolitana de Fortaleza 

implica, também, no fato de a “segunda residência” ter sido potencializada pelo 

mercado imobiliário para o setor turístico e de segmentos mais abastados 

economicamente que adquirem imóveis para investimento. Além disso, a 

pauperização provoca a reunião de várias famílias em coabitação, isto é, num 

mesmo domicílio, e com autoconstrução das moradias impactando na contradição 

do déficit de moradia e, ao mesmo tempo, domicílios vagos. Os autores citam o 

exemplo de Caucaia e Maracanaú. Em Caucaia, os conjuntos habitacionais em área 

fronteiriça, sem infraestrutura adequada e distante do centro da cidade, fazem com 
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que as famílias esvaziem os conjuntos habitacionais para fins de aluguel ou mesmo 

deixem os domicílios no litoral para povoamento em fins de semana, permanecendo 

desocupados e vazios na semana.  

Em Maracanaú, a realidade de vários conjuntos justapostos advindos do 

BNH, por meio da COHAB-CE, em precárias condições de habitabilidade, fez muitas 

famílias os abandonarem. Num movimento contrário, a realidade de outros 

municípios da RMF como Itaitinga, Horizonte, Maranguape e Pacajús, que estão 

num processo de industrialização mais intenso, já tem expandido a demanda por 

imóveis para loteamentos populares, em virtude da pequena oferta de imóveis 

nessas cidades e da sua redefinição como espaço produtivo no Estado do Ceará. 

Ainda em se tratando do déficit habitacional da RMF, com base nos dados da 

Fundação João Pinheiro, o percentual em torno de 75% está vinculado à condição 

de coabitação com índice mais elevado em Fortaleza, 21%, por uso de materiais 

rústicos e o restante por domicílios improvisados. Despontam Horizonte, Eusébio e 

Chorozinho como municípios que “[...] apresentam as maiores taxas de crescimento 

geométrico da população nas áreas urbanas, é possível apontar a existência de um 

processo de favelização, ou mesmo da ocorrência do tradicional binômio loteamento 

clandestino – autoconstrução, que já se expandem por outros municípios, além da 

capital Fortaleza”. (P. 73).  

Como em outras regiões metropolitanas, Fortaleza enfrenta um processo de 
intensa precarização nas condições de moradia da maioria de sua 
população desde as últimas décadas do século XX, manifestando-se em 
diferentes formas. Neste período, a Região Metropolitana de Fortaleza 
cresce de forma desordenada tendo-se como fatores fundamentais deste 
crescimento o fluxo migratório campo-cidade; a redistribuição espacial da 
população através de programas habitacionais periféricos promovidos pelo 
Estado, inclusive induzindo a conturbação; as migrações intra-urbanas 
associadas ao empobrecimento urbano, deslocando populações do aluguel 
para as ocupações; a comercialização de loteamentos clandestinos 
desconsiderando as normas urbanísticas; a produção de espaços de 
segregação social, horizontais ou verticais levando à apropriação dos 
investimentos públicos em infra-estrutura urbana e sistema de circulação e 
transportes. (PEQUENO E ARAGÃO, 2009, p.69) 

 

Assim, o binômio renda X déficit habitacional provoca um novo método de 

morar na cidade em cortiços construídos pela intensidade de moradias em 

coabitação e de domicílios improvisados e rústicos. Outro indicador das condições 

de moradia inadequadas é da relação entre favelização e irregularidade fundiária, 

como observam Pequeno e Aragão (2009): “Em Fortaleza, observa-se que mais de 

12% da população metropolitana afirma ter construído sua casa em terreno que não 
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seja de sua propriedade. Esta condição, (...) mostra-se concentrada no município de 

Fortaleza, dado que 80% das famílias nesta situação vivem na capital (...) o que 

pode ser relacionado ao alto índice de favelização na cidade” (P. 76). Se há terrenos 

ocupados e construídos por pessoas sem título de propriedade, contudo, onde estão 

os donos? Tudo sugere que estão na condição de terrenos para a especulação 

imobiliária, que em geral estão à espera de obras de infraestrutura para maior 

valorização das áreas.  

Assim, a condição inadequada de moradia na RMF está associada a casa 

sem terreno próprio, sem banheiro e com adensamento domiciliar. 

Em relação à irregularidade fundiária, de casas sem terrenos próprios, 

como já esclarecido, há um vínculo com a situação de coabitação e o processo de 

favelização advindos da relação da baixa renda.  Já as condições dos municípios 

vizinhos com atividades econômicas predominantes em áreas industriais, como 

Pacajus, Maracanaú e Horizonte, diminuem o índice de irregularidade fundiária em 

função dos loteamentos populares e conjuntos habitacionais. Em Aquiraz e Eusébio, 

a irregularidade fundiária diminui, por apresentarem a “[...] expansão da segregação 

residencial em condomínios fechados, loteamentos de melhor padrão e moradias de 

veraneio” (P.76). 

O outro aspecto da inadequada condição de moradia tem a ver com a 

falta de banheiros nos domicílios, que alcança no Ceará a média de um a cada 

quatro domicílios sem banheiros (PEQUENO E ARAGÃO, 2009). O curioso é o 

crescimento das taxas de urbanização não ser diretamente proporcional às 

condições adequadas de habitabilidade. Sobre o adensamento domiciliar 

considerado a partir de três ocupantes como dormitório por cômodo, há na RMF um 

percentual de 10% das famílias nessas condições. A concentração maior deles está 

nos Municípios de Caucaia, Maracanaú, Pacatuba e Eusébio pelo fato de 

representarem áreas em conurbação com Fortaleza, indicando uma situação 

exacerbada de pobreza.     

A infraestrutura é um aspecto que interfere na condição de  moradia e 

pode ser condicionado pela existência de água encanada, iluminação, saneamento e 

coleta de lixo, diretamente ligados à qualidade ambiental e a sua degradação.  Ponto 

de relevo é a degradação ambiental vinculada à rede de infraestrutura, em virtude da 

energia necessária às indústrias e uso doméstico; a captação e abastecimento 

d’água; saneamento e a coleta de lixo.  No referente à captação de água para 
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abastecimento da RMF, principalmente para as atividades produtivas, essa busca de 

recursos hídricos extrapola os limites territoriais político-administrativos da RMF, 

comprometendo todo o Estado. No quesito dos padrões de conforto domiciliar  

“[...] as condições de vida na área metropolitana de Fortaleza podem ser 
subdivididas em algumas categorias: uma classe mais miserável, composta 
por quase 30% que ainda permanecem numa situação de pobreza que 
impede a compra de bens de uso difundido; uma classe mais favorecida, 
pouco maior que 30%, possuidora de bens de média e de baixa difusão. 
(P.89) 

 

Portanto, a terminologia utilizada pelo IBGE para definir um conjunto de 

51 unidades habitacionais, entre casas, barracos e outras modalidades em terreno 

de propriedade alheia que esteja ocupado ou o tenha sem serviços públicos 

essenciais e de modo desordenado e denso é conhecida como “Aglomerados 

Subnormais/Favelas”. Os autores, contudo, revelam que a existência de favela é um 

fenômeno urbano que precisa ser estudado de forma mais específica e detalhada.  

De acordo com Pequeno e Aragão (2009) em Fortaleza o total de 

domicílios em aglomerados subnormais é maior do que aqueles em terrenos sem 

propriedade própria, mesmo a regra geral definindo para áreas subnormais mais de 

50 unidades habitacionais. Há algumas peculiaridades sobre o processo de 

favelização de Fortaleza que merecem destaque: 1) nas áreas de risco há um 

crescimento de famílias residentes e isso um índice maior de migrações intra-

urbanas para fugir, principalmente, ao aluguel; 2) há um processo de 

autoverticalização e coabitação de áreas ocupadas que indica novas gerações de 

moradores das favelas. Com isso a ausência de políticas públicas e o 

empobrecimento crescente das famílias de baixa renda; e, 3) a resistência de 

famílias que permanecem ocupando terrenos valorizados pela especulação 

imobiliária nos bairros de classe média alta da cidade.  

Explicam-nos esse aspecto Pequeno e Aragão (2009):  
Essas áreas têm sido o alvo preferencial das ações do poder público 
estadual e federal, e estão quase sempre associadas a projetos 
denominados estruturantes, especialmente voltados para o turismo e para 
as empresas imobiliárias. Como parte integrante de operações urbanas 
consorciadas, as áreas de ocupação bem localizadas, desde o início dos 
anos de 90, passam por processos progressivos de remoção e 
reassentamento nas proximidades, sendo também atendidos, ainda que 
parcialmente, com obras de urbanização. Mais recentemente, diante da 
mobilização promovida por movimentos sociais e ONGs em defesa destas 
comunidades, tem se verificado uma desfavelização lenta, porém eficaz, 
promovida pela própria iniciativa privada, ao adquirir as habitações 
diretamente dos moradores, com o seu posterior lacre e demolição. 

(Pequeno e Aragão, 2009, p.94).  
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O problema da moradia na RMF constitui-se assim num dos principais 
indicadores da maneira injusta como o espaço intra-urbano tem sido 
produzido. O desenvolvimento, a medida que se concentra no espaço, 
presencia a proliferação de ocupações subnormais em fragmentos de 
degradação ambiental do tecido urbano, produzindo um espaço intra-urbano 

desigual. ((Pequeno e Aragão, 2009, p.94). 
Semelhante a todo o Brasil, Fortaleza teve seu processo de favelização 
concentrado nos últimos 30 anos, encontrando-se numa fase em que os 
espaços disponíveis para a expansão de cada favela já foram todos 
ocupados. Atualmente, os filhos dos primeiros ocupantes constituem novas 
famílias, permanecendo na favela, onde passa a ocorrer a verticalização 
autoconstruída, acumulando na paisagem da favela as recentes 

transformações do espaço intra-urbano. (Pequeno e Aragão, 2009, p.95).  
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4 NO CAMPO E CIDADE OCUPAR NÃO É ESCOLHA, É O CAMINHO DA LUTA. 

 

O MST e MCP em Fortaleza cruzaram caminhos no movimento em 

defesa da terra e da moradia como direito, tendo como materialidade a Comuna 17 

de Abril. A história de cada um, da articulação da militância, da convivência nas ruas 

e território ocupado, guarda especificidades que constituiram uma unidade possível, 

vivida desde 2010, a cerca do que cumpre aqui refletir. 

Na perspectiva de estabelecer uma sequência analítica, exporei, neste 

capítulo, acerca das relações e complementaridades entre campo e cidade nas suas 

peculiaridades históricas, com amparo em referências nos estudos de geógrafos e 

filósofos contemporâneos, como Lefebvre (1969), Bernardelli (2013) e Sposito 

(2013). No item 4.1 - O MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM-TERRA: mais 

um passo a frente, nenhum passo atrás; a Reforma Agrária é o povo que faz! - 

trouxe do MST que, desde os anos de 1980, estabelece no Brasil as lutas em defesa 

da Reforma Agrária e contra o agronegócio com repercussão internacional. Na 

sequência, com o item 4.2 – MOVIMENTO DOS CONSELHOS POPULARES EM 

FORTALEZA: lutar e construir na cidade o Poder Popular - recuperei momentos da 

elaboração histórica do MCP em Fortaleza, inclusive com especificações no item 

4.2.3 A HORA DA VIRADA CHEGOU: a esperança do MCP na Fortaleza Bela e o 

enfrentamento à especulação imobiliária como um movimento urbano que interferiu 

na política local da cidade, em especial no início dos anos 2000.  E, por fim, no item 

4.3. - INVASÃO OU OCUPAÇÃO: e, os grilos com isso? - a intenção foi 

problematizar a questão patrimonial brasileira, em que propriedade privada é 

prioridade além da vida.   

Do ponto de vista que revela a Comuna 17 de Abril como ocupação 

gestada e constituída pelos movimentos sociais na relação campo-cidade, fiz 

considerações, em geral, problematizadas por Henri Lefebvre (1969; 1999) e 

intelectuais que refletiram suas ideias nesta parte do texto.   

Lefebvre (1969) traz à discussão a ideia que “[...] a vida urbana penetra 

na vida camponesa despojando-a de elementos tradicionais: artesanatos, pequenos 

centros que definham em proveito dos centros urbanos [...] as aldeias se ruralizam 

perdendo a especificidade camponesa [...] resistindo e às vezes dobrando-se [...]” 

(P. 67). Daí se refletir acerca das especificidades da oposição entre urbanidade e 

ruralidade, que a “cidade em expansão ataca o campo, corrói-o, dissolve-o”. 
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(IBIDEM). Sobarbo (2013), então, destaca que Lefebvre (1969) discute 

cidade/campo e não urbano/rural, visto que o urbano inclui o rural e está em decurso 

de formação.   

Com aporte num contexto histórico, Lefebvre (1969) revela que a história 

dos modos de produção foi estabelecendo mais ou menos conflitos na relação 

cidade-campo. Assim, destacam-se a cidade oriental, com formato asiático; a cidade 

arcaica, ligada à posse de escravos, como na Grécia e Roma; a cidade medieval, de 

caráter feudal, mesmo que sem defender a propriedade feudal; e a cidade moderna, 

marcada pela divisão social do trabalho e a luta de classes, portanto, sob a razão 

econômica e comercial.  

Daí que, no feudalismo ocidental, os senhores das terras eram superiores 

e ameaçavam as cidades, comandando os mercados como espaços estratégicos de 

convivência e dominação. Por um lado, a terra da produção agrícola era sacralizada, 

ao tempo em que a cidade e a vida urbana passaram a profaná-la. “O essencial é o 

movimento complexo pelo qual a cidade política utiliza o caráter sagrado-maldito do 

solo a fim de que a cidade econômica (comercial) o profane”. (LEFEBVRE, 1969, p. 

66).    

A dinâmica da industrialização vai estabelecendo novas configurações e a 

exploração do campo arrodeado pela cidade a torna o espaço da circulação e 

acumulação de capital, agora, centro de decisões e sutil dominação. “Quando a 

industrialização começa, quando nasce o capitalismo concorrencial com a burguesia 

especificamente industrial, a Cidade já tem uma poderosa realidade”. (LEFEBVRE, 

1969, p. 10).  A cidade já não é aqui só um espaço de riqueza, mas também de vida 

social, cultural e política, onde se encontram obras de arte e monumentos, sendo a 

própria cidade uma obra, que é valor de uso e de troca. Assim, a festa é um aspecto 

de uso da cidade por meio das praças, ruas e edifícios que absorvem mais objetos 

de valor, status social e riquezas.  

Leonardo enfatizou o modo como percebia a relação campo/cidade, que 

surgiu em São Paulo, e a coordenação do MST no Ceará assumiu como luta.  

  

[...] O MST tinha uma proposta que era o rura-urbano, que era ocupar na 

região metropolitana. A ideia era ser uma coisa rural e urbana, a tendência 

rural e urbana era ter a agricultura familiar, produzir para a cidade alimentos 

orgânicos (...) e ao mesmo tempo o pessoal do campo poderia trabalhar 

como pedreiro, encanador, essas coisas assim. Esse era um debate que a 

gente gostava muito. O MST de São Paulo passou a criar as Comunas, em 
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torno ali da região metropolitana de São Paulo. A gente aí tinha uma 

proximidade muito grande (...) e eles tinham uma experiência boa lá (...)  em 

algum desses encontros de coordenação do MST eles tinham tirado pra 

nacionalizar esse debate e a coordenação do Ceará resolveu bancar. 

(LEONARDO, 11/03/2016). 

 

Num processo de organização das lutas campo e cidade, as diferenças 

no cotidiano se exprimem, sejam de reflexão e/ou condução política, contudo,   

[...] se houvesse algum tipo de conflito não era entre as principais figuras do 
MST com as principais figuras da Unidade Classista. Era por um outro 
motivo especial, então a questão não era que interessa mais a um ou ao 
outro, essa relação era sobre esse projeto, essa perspectiva e essa outra 
serve a outro projeto e aí a gente avançou. Olha se gente fizer aqui e ser 
urbano, mas por outro lado fica urbano demais, aí a saída que teve pra 
conversa foi: a gente faz um conjunto aqui e aí mais pra dentro a gente faz 
uma parte rural. (LEONARDO, 11/03/2016) 

 

A cidade não se reforça sem a produção do campo, por isso surge a 

designação “rurbano”, com a intenção de evidenciar uma neutralidade recíproca; 

falsa para Lefebvre (1969), pois  

Não há nenhuma razão teórica para se admitir o desaparecimento de uma 
centralização no decorrer de uma fusão da sociedade urbana com o campo. 
A oposição ‘urbanidade-ruralidade’ se acentua em lugar de desaparecer, 
enquanto que a oposição cidade-campo se atenua. Há um deslocamento da 
oposição e do conflito. (P. 67).  

 

Da discussão sobre o “rurbano”, a relação campo-cidade, a percepção de 

Badé confere a imprescindibilidade de os movimentos populares do campo e cidade 

organizarem suas lutas na perspectiva da reforma agrária e da transformação social.   

 

Pra discutir a cidade, mas essa relação com o campo o programa agrário do 
MST hoje em âmbito nacional é exatamente discutir a reforma agrária 
popular e a reforma agrária popular ela é exatamente esse casamento, do 
campo com a cidade pra pautar um amplo processo de reforma agrária. 
Pautado em princípios pras políticas sociais, pra transformação. Como é 
que é que um programa desses no sistema capitalista? Não cabe no 
sistema capitalista, eles nunca vão aceitar um negócio desse. Então, é 
assim um enfrentamento, que ou a gente faz junto, a população, professor, 
aluno (...) é um projeto que tem que criar um sentimento na população de 
que a gente tem que pensar no futuro. Pra frente, senão do futuro como vai 
ficar? Não é nem só pensar nessa questão de família, mas na terra em si, a 
vida em si (...) qual é a diferença de dez anos atrás (...) e agora você diz 
daqui a dez anos (...) que dez anos pra frente não vai ser mais (...) (BADÉ, 
12/04/2016) 

 

Os depoimentos de Leonardo apontam para a necessidade de 

organização dos movimentos campo-cidade como estratégica no enfrentamento ao 
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capital, porquanto os capitalistas estão muito mais coesos e articulados em suas 

proposições e intervenções em tempos de financerização do capital.  

 

[...] tanto a gente como o MST mesmo formulando de forma diferente a 

gente acha fundamental a nossa estratégia e é importante ter essa 

estratégia da questão do poder popular e essa bandeira do poder popular 

tanto nas bandeiras como na prática nos unifica. Tanto é que na prática 

como a gente faz a correlação de forças a gente entende que as lutas não 

devem ficar só nas frentes, mas de ir e fazer com as massas. E isso se você 

realmente defende o poder popular, a pluralidade dos sujeitos social e 

política, você vê uma perspectiva diferente de transformar seu país. Admite 

que é uma pluralidade de autorizações de linhas políticas e ela unifica a luta 

rural e a luta urbana. (...)  A questão da terra é uma questão fundamental,  

tanto pra moradia como para a questão do campo. A luta fundamental aí 

vem toda a construção do trabalho social da terra, a renda do valor da terra 

que possibilita a renda da terra que é diferente e fundamental no campo e 

na cidade e aí a especulação imobiliária da terra que vai tanto pra os 

movimentos urbanos como os rurais, a colonização e as diferenças isso é 

coletivo. Do ponto de vista da teoria do entendimento das cidades, do 

conhecimento abstrato das lutas a questão da terra unifica essas duas lutas. 

Do ponto de vista da correlação de forças isso é mais do nunca, porque se 

não houver uma aliança entre os sem-terra, os trabalhadores rurais, os 

pequenos camponeses, os sindicatos que organizam muito ali no interior 

com os camponeses com os servidores públicos, professores no interior e o 

processo das campanhas nas capitais é unificado? Porque o projeto é um 

só. Pro capital a coisa é muito mais unificada do que pra base do 

movimento, porque pra nós tem muito instinto  para as lutas de cada um, 

mas pra eles não é. Primeiro tem o intermédio de um grande banco e o 

governo tem como fundamentar isso e aí ele banca com o governador, com 

a presidente, com a presidente do BNB, BNDES (...) e aí se acumula terra 

no campo e na cidade como reserva de valor e possibilidade também 

especulativa (...) Que as alianças dos movimentos rurais com os 

movimentos urbanos é bem assim dos movimentos sociais urbanos tipo o 

nosso (Unidade Classista) e o do MTST com os rurais é fundamental para 

gente entender contra o que a gente tá lutando e aí tem todo um processo 

de estudo do que tem que ser feito  (...) acho que muito poucos fazem esse 

debate. Se debate a especulação, mas por exemplo vai se construir uma 

linha de metrô na Serrinha que é um processo de valorização grande e aí a 

gente tá falando de metrô com um processo de especulação grande que vai 

aumentar o custo de vida, vai dar melhores condições de vida, mas vai ter 

gente que vai ser expulso. Esses processo tem que ser muito discutido e no 

rural também tem uma maior renda da terra, que não é mais aquela renda 

antiga como era antes, mas entendida a partir do agronegócio e aí constitui 

duas frentes fundamentais pra gente tentar conseguir entender pelo que a 

gente luta. É eu acho que a gente não sabe, tenho quase certeza [...] 

(LEONARDO, 11/03/2016). 

 Porque aí tem ver aquele esforço que o Marx fez de no O Capital mostrar 

como se davam as relações (...) e a partir daí ele sintetizou tudo e partiu pro 

econômico, a partir daí o movimento operário entende porque ele luta. Tem 

que entender pelo que luta (...) O movimento fica só nas discussões do 

trabalho e por salário, ele não sabe pelo que luta. O movimento que estuda 
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O Capital do Marx e tal e faz a luta e tem seus intelectuais (...) ele sabe pelo 

que está lutando e o MST, talvez seja o movimento que mais tem clareza 

contra o que luta . Porque o MST estudou muito sobre a questão do 

agronegócio, por isso que o MST tem tudo isso tão elaborado. Mas os 

movimentos urbanos não [...] é contra a especulação (...) (LEONARDO, 

11/03/2016). 

 

Lefebvre (1969) destaca o fato de que, na industrialização, o interesse da 

burguesia, representada pelos empresários, já não se limita à riqueza imobiliária, 

mas à produção agrícola sob o domínio dos capitalistas urbanos, que agrega o 

comércio, as negociações bancárias e a rentabilidade financeira, incitando uma rede 

de convivência entre as cidades pela divisão técnica, social e política. Toda 

infraestrutura de portos, vias fluviais e de acesso por estradas e ferrovias é dirigida 

pelos interesses dos empresários com intenção de centralizar o poder. Assim, uma 

cidade se sobrepõe às outras - capital.  

O curioso é haver o predomínio da cidade que se distingue da sociedade, 

do Estado, mas busca centralizar poder num sistema urbano fechado, com vida 

comunitária, mesmo sem conseguir conter a luta de classes cada vez mais 

evidenciada nos conflitos gerados entre a riqueza e pobreza, poderosos e oprimidos. 

Essa distinção não interfere no apego das classes à cidade, ao seu embelezamento.  

No contexto urbano, as lutas de facções, de grupos, de classes, reforçam o 
sentimento de pertencer (...) a cidade e a realidade urbana dependem do 
valor de uso. O valor de troca e a generalização da mercadoria pela 
industrialização tendem a destruir, ao subordiná-las a si, a cidade e a 
realidade urbana, refúgios de valor de uso, embriões de uma virtual 
predominância e uma revalorização do uso. (LEFEBVRE, 1969, p. 11 e 12).         

 

Da relação campo-cidade no contexto da industrialização em meio a crise 

que redefine o capitalismo comercial e bancário ao concorrencial, se evidencia, de 

acordo com o ramo produtivo, a instalação das indústrias fora das cidades, “[...] se 

instala perto de fontes de energia (rios, florestas, depois carvão), de meios de 

transporte (...) matérias primas (minerais), de reservas de mão de obra (o artesanato 

camponês, os tecelões e ferreiros fornecem uma mão de obra já qualificada)” 

.(LEFEBVRE, 1969, p. 13).  

As cidades continuam, no entanto, sendo o espaço dos mercados, das 

transações comerciais e bancárias, das residências dos financistas e políticos e, se 

não fosse vantajoso aos empresários, indústrias permaneciam perto dos centros 

urbanos. Com isso, os conflitos se evidenciavam, a segregação urbana se 

estabelecia e as desigualdades e contradições se agudizavam na sociabilidade 
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urbana. As favelas periféricas absorveram a classe trabalhadora industrial, os 

estratos operários, o/as camponeses sem-terras banido/as para sobreviver nas 

cidades e famílias de trabalhadores sem emprego e renda. Os centros das cidades, 

antes residenciais, passaram a ser região de comércio com imóveis concentrados no 

poder dos capitalistas. A cidade, então, desde sempre, convive com a ruralidade na 

urbanidade e com as formalidades de expressão da luta de classes. 

Vale destacar, no texto de Lefebvre (1969), a ênfase na rebeldia da 

classe trabalhadora, de raiz campesina e proletária, em Paris no século XIX, depois 

de 1848, em especial com a Comuna de Paris, como enfatizei no início deste texto. 

O domínio da burguesia francesa em Paris construiu uma periferia camponesa com 

operários, antigos artesãos, morando em “pardieiros” ou em casas de aluguel das 

pessoas mais abastadas. Assim, “[...] os operários ameaçavam os novos ricos, 

perigo que se torna evidente nas jornadas de junho de 1848 e que a Comuna 

confirmará (...) uma estratégia de realidade, com sua vida própria (...) não a ‘vida 

parisiense’ mas a vida urbana da capital”. (LEFEBVRE, 1969, p. 20). 

Por isso, Paris, àquela época, foi cortada pelos Bulevares, “[...] se arranja 

espaços vazios, não é pela beleza das perspectivas. É para ‘pentear Paris com as 

metraladoras’ (Benjamin Péret)” (LEFEBVRE, 1969, p. 20) porque os vazios 

representam o poder do Estado, que os cria e agrega a violência para fazê-los 

permanecer. Não se trata, pois, de embelezamento da “urbanidade”, apenas, mas 

do domínio burguês. Na sequência dessa dominação, a estratégia é a especulação 

como mero de ter sob controle a classe trabalhadora, de propor um padrão de 

sociabilidade moral de acordo com os interesses da classe dominante. Habitar seria 

uma condição de participar na vida social urbana, e de modo organizado, seria outro 

meio de negócio, na lógica da suburbanização, descentralizando a cidade e 

afastando o proletariado daquilo que o torna consciente das desigualdades, da 

capacidade de revoltar e de criar formas de resistência. Ainda mais, o Estado toma 

pra si a condução de propor e construir os conjuntos habitacionais, e o faz com 

suporte numa de uma burocracia, mas num sentido de resposta à consciência de 

social do direito à moradia, e estabelece as regras de especulação imobiliária para 

subúrbios desurbanizados, ou seja, desprovidos de praças, cafés, ruas, espaços 

culturais e de encontros coletivos.  

[...] a consciência da cidade e da realidade urbana se esfuma tanto nuns 
como noutros, até desaparecer. A destruição prática e teórica (ideológica) 
da cidade não pode aliás ser feita sem deixar um vazio enorme. (...) Para a 
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análise crítica, o vazio importa menos que a situação conflitante 
caracterizada pelo fim da cidade e pela ampliação da sociedade urbana, 
mutilada, deteriorada, porém real. Os subúrbios são urbanos, numa 
morfologia dissociada, império da separação e da cisão entre os elementos 
daquilo que foi criado como unidade e simultaneidade. (LEFEBVRE, 1969, 
p. 25).  

 

Em síntese, Lefebvre (1969) destaca três períodos para o entendimento 

da urbanização. O primeiro está relacionado à industrialização, que destrói o formato 

urbano preexistente e interfere negativamente, impondo a condição econômica 

industrial como estratégia de classe.  No segundo período, amplia-se a urbanização 

e, com isso, também cresce a sua condição interna de destruição na realidade 

socioeconômica que em si centraliza a capacidade produtiva e de consumo. O 

terceiro período é a reinvenção da realidade urbana, que está em desenvolvimento e 

em confronto racional-ideológico. Nelas estão as vertentes do “urbanismo dos 

homens de boa vontade” que, como arquitetos e escritores, tentam remediar a 

realidade com formalismos nostálgicos fora de tempo e com estetismo mais afeito 

aos consumidores; a vertente do “urbanismo dos administradores ligados ao setor 

público” numa veia cientificista, que em geral não considera a dimensão humana 

com modelos tecnicistas. E o “urbanismo dos promotores de vendas”, dirigido ao 

mercado na perspectiva do lucro, tornando o urbanismo valor de troca, numa 

imagem idealizada de alegria e felicidade de viver.  

É interessante perceber que há um fio de unidade na luta pela 

democracia no espaço urbano, na “urbanidade”, sintonizando a Comuna de Paris à 

memória dos enfrentamentos da classe trabalhadora, mesmo com a distância do 

tempo histórico. A vivência da Comuna 17 de Abril em Fortaleza, estruturalmente 

diferenciada nas condições históricas e de identidade da classe trabalhadora, 

estabeleceu seu confronto com a burguesia cearense, que defende a propriedade 

privada como concentração de capital, onde os vazios urbanos reúnem cada vez 

mais valor e poder à classe dominante.  

Assim, o terreno vazio do Sítio São Jorge, no bairro José Walter, onde se 

instalou a Ocupação Comuna 17 de Abril, em Fortaleza, serve a esse modelo de 

dominação. Alí a infraestrutura chega para dar valor venal às terras improdutivas sob 

o domínio de empresários, que chegam “donos da terra”, como invasores, debate 

que irei esclarecer no próximo item. Foi ser a ocupação das famílias tão reprimida e 

pressionada a ser instalada em outros territórios mais periféricos da cidade.  
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A compreensão do conceito sobre cidade, campo, urbano e rural foi 

muito interessante para articular com as análises sobre a Comuna, pois não vou 

entrar na esfera da defesa de ideias sobre território, mas, desses conceitos, como 

posso entender a Comuna 17 de Abril, numa relação do movimento campo cidade 

e/ou rural urbano?  

Bernardelli (2013) traz a discussão conceitual sobre as categorias 

cidade, urbano e rural, focando a cidade na sua materialidade como meio, condição 

e produto da sociedade, nas contradições concretas, e revela que o modo de vida é 

uma característica importante para a reflexão dessas categorias. Em outra medida, 

para essa autora, pensar o urbano é também revelar o humano. 

Destaca, pois, a noção de que a vida rural retrata a comunidade, a vida 

familiar e a religião. A vida urbana traz o agrupamento de pessoas pela profissão, 

muito mais do que a família e orientação religiosa. Assim, no modo de vida rural, é 

muito mais o espaço do trabalho com o da vida e a relação com a natureza. No 

modo de vida urbano, a separação entre trabalho e a vida é maior. A classe social é 

muito importante também, pois interfere diretamente no “modo de vida”, onde a 

renda determina o acesso a bens e tecnologias, mais articulados ao urbano. 

Fundamental é perceber que não há consensos para entender o rural e o urbano, e 

a análise vem do tempo no movimento da realidade numa perspectiva histórica. 

[...] em se tratando do caso brasileiro, considerar o altíssimo grau de 
concentração da propriedade privada da terra – seja no meio rural ou 
urbano – que se revela sim, como entrave para o desenvolvimento não 
somente privilegiando a dimensão econômica, mas também contemplando 
as dimensões social e espacial. (BERNARDELLI, 2013, p.47). 

 

Ainda sobre as ideias e estudos do rural-urbano, Rosa (2013) recobra a 

noção de continuum rural-urbano no contexto histórico. As análises sobre rural e 

urbano, historicamente, foram consideradas numa lógica dicotômica e de exclusão 

uma da outra, especialmente nas produções dos anos de 1950 e 1960. A 

modernização do campo tornou a relação campo e cidade mais próximas desde os 

anos de 1960. O debate da questão agrária, contudo, ficou esquecido e só veio a ser 

resgatado pelos teóricos analistas deste tema com as reflexões sobre renda e 

trabalho na cidade e as perspectivas de organização e atividades no campo.  

De acordo com a autora, a visão de homogeneização vem com as 

abordagens de que o urbano é mais complexo e ocorre nos mais diversos espaços 

sociais, numa tendência de homogeneização. Isso traz a lógica de que o sistema 
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econômico estaria articulando os dois espaços, homogeneizando-os. Assim, o “[...] 

novo rural” como alternativa de modo de vida rural traz uma “[...] nova roupagem à 

discussão da relação cidade-campo”. Essa nomenclatura passa por uma 

diferenciação vinda do ranço de rural ser agrícola e agrícola ser atraso; além da 

dinâmica do turismo rural e outros empreendimentos que faz surgir “novos atores 

sociais no campo”, “renascimento da ruralidade”, “novo rural”, marcados pela 

tecnificação e modernização das atividades agrícolas, do agrobusiness e de 

atividades não agrícolas.  

Se admitirmos que o meio rural tornou-se diversificado, podemos afirmar 
que esse espaço comporta hoje distintas formas de existência e, nesse 
sentido, a diversidade do meio rural deve ser o objeto das discussões. É 
preciso considerar nesse caso, as disparidades locais e regionais do país. 
Tendo isto em vista, o campo é hoje espaço de riqueza e de pobreza, de 
luta pela terra e dos grandes latifúndios, do agrobusiness e da pequena 
produção, de produção e moradia, do trabalho e do lazer. Porém, alguns 
estudos não levam em consideração esse fato e tendem a aproximar – 
unicamente do ponto de vista econômico – a relação que se estabelece 
entre campo e cidade, no sentido de que as transformações estariam 
homogeneizando-os, não se falando mais em rural, mas em “novo rural”, em 
“rurbano”. (P. 190 E 191) 

  

No Brasil-colônia, destaca Bernardelli (2013), predominava a estrutura 

homogênea do rural como organização social que fomentou o surgimento das 

cidades; e na industrialização, a cidade condiciona o rural e faz perceptível a 

heterogeneidade social, cultural, econômica e demográfica, sem que a identidade de 

cada uma dessas esferas se perdesse ou se homogeneizasse.  

Por isso, defende a ideia de um continuum entre campo e cidade, como 

integradas em suas modalidades de vida e trabalho. A perspectiva de 

homogeneização, entretanto, continua, como se o rural e urbano fossem iguais, 

mas, se percebemos as diferenças, esse modo contínuo pode levar as diferenças e 

caracterizações entre as categorias. Vale ressaltar é a noção de que campo e 

cidade devem ser pensados como constituintes de uma totalidade.  Revelam dois 

elementos-chave: heterogeneidade da sociedade brasileira e esfera local como 

espaço de análise e compreensão das populações rurais, em especial. Daí o 

conceito de continuum não ser para “[...] reforçar a dicotomia urbano-moderno 

versus rural-atrasado, mas para salientar a perspectiva de que tanto o campo, 

quanto a cidade – e tanto a população rural, quanto a população urbana – são parte 

de uma mesma sociedade”. (BERNARDELLI, 2013, p. 196). 
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A discussão analítica de Sposito (2013) aponta o debate campo e cidade 

com na óptica da cidade-campo em três enfoques: da concentração demográfica; da 

diferenciação social, que revela ser a mais significativa para as análises de 

compreender a cidade; e da unidade espacial, concedendo pistas sobre as 

descontinuidades territoriais na contemporaneidade como um continuo cidade-

campo. De acordo com Lefebvre, Sposito (2013) reconhece que a divisão social do 

trabalho importa em separação, mas também em complementaridade. 

[...] a diferenciação social não é atributo apenas da cidade, mas do campo 
também. Assim, a oposição entre cidade e campo cede lugar, do ponto de 
vista analítico, para o enfoque das relações cidade e campo e da unicidade 
e complementaridade compreendida por esse par dialético, podendo-se 
adotar, por conseguinte, a expressão cidade          campo (cidade em suas 
relações com o campo). (SPOSITO, 2013, p. 115). 
[...] é significativo tomar a diferenciação social como aspecto relevante para 
a compreensão das cidades. É nelas que os conflitos imanentes à 
diferenciação social emergem com mais força. É nelas e por meio das 
formas de produção e apropriação do espaço, que as contradições de uma 
sociedade de classes se expressam de forma mais contundente, porque a 
concentração gera proximidade que, por sua vez, propicia a revelação das 
diferenças. (SPOSITO, 2013, p. 117).  

 

Na discussão sobre unidade espacial, Sposito ainda menciona que da 

urbanização no século XX, com a extensão territorial, restou mais difícil definir as 

formas espaciais de cidade e campo. Assim, prefere a expressão cidade /campo 

(superposição de formas espaciais), para indefinir os limites entre urbano e rural, 

num continuo cidade/campo. 

Traz como referência para explicar a unidade espacial na relação cidade-

campo o processo de loteamento urbano, como também fez Lefebvre (1969), em 

destaque feito à pouco, dessa vez sobre a história da expansão territorial brasileira 

com a incorporação imobiliária orientada pelo poder público nacional, estadual e 

municipal,  na construção de conjuntos habitacionais nas periferias urbanas, que 

vem desde os anos de 1960, com o Sistema Financeiro Habitacional, e se 

assemelham pelo padrão de localização periférica como em relação às glebas nos 

lotes urbanos para habitações populares. “A expansão territorial urbana dá-se pela 

implantação de loteamentos, pela imediata ou não incorporação imobiliária nesses 

lotes, pela construção de equipamentos industriais, comerciais e de serviços de 

grande porte”. (SPOSITO, 2013, p. 122).  

Percebo, aqui, uma reflexão que se aproxima da configuração da Comuna 

17 de Abril e dos conjuntos habitacionais na periferia de Fortaleza, visto que a 
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autora evidencia, também, a noção de que muitas áreas rurais passaram a ser 

empregadas para uso urbano e que procederam de desmembramentos, 

primeiramente, como espaço de lazer de finais de semana e depois para fins 

residenciais, de primeira moradia. Daí que os loteamentos no século XX vêm como 

principal modalidade de produção territorial urbana e resultam de planejamento e 

empreendimentos com intervalo curto.  Assim, ocorreu com os bairros da SER VI em 

Fortaleza, como Messejana, Curió, Passaré, Lagoa Redonda, inclusive o bairro de 

José Walter, que eram sítios, chácaras de moradores da classe média de Fortaleza 

e foram em parte remanejados para a construção de conjuntos habitacionais e onde 

estão bairros populares, muitos vindos de ocupações em áreas de risco da cidade 

de Fortaleza. 

Os loteamentos urbanos que alicerçam iniciativas de programas habitacionais 
propiciam a imediata ocupação das áreas recém-incorporadas ao tecido 
urbano, ou seja, a produção territorial da cidade, acompanha-se de imediata 
apropriação desses novos territórios por usos urbanos. No caso de outros 
tipos de loteamentos urbanos voltados a diferentes segmentos sociais, as 
edificações e ocupações urbanas realizar-se-ão no decorrer do tempo, em 
ritmos que variam segundo uma infinidade de fatores: crescimento 
demográfico da cidade, estoque de lotes disponíveis, nível médio de poder 
aquisitivo dos moradores daquela cidade, iniciativas dos construtores e/ou 
proprietários fundiários etc. (SPOSITO, 2013, Nota 9, p. 122).  

 

Outra característica com o estudo da Comuna 17 de Abril é de haver a 

ideia no plano jurídico que venha potencializar as terras rurais para uso urbano.  

Aqui se encontra a situação do Sítio São Jorge, onde houve a ocupação e 

atualmente o Residencial Cidade Jardim Fortaleza. “Cabe aos proprietários 

fundiários e/ou incorporadores tomar as medidas necessárias à transformação de 

terras rurais, de fato ou apenas juridicamente, em terras urbanas, do ponto de vista 

legal, e, por essa razão, potencialmente preparadas para o uso urbano”. (SPOSITO, 

2013, p. 123).   

Proprietários de terras que estão no entorno das cidades ou incorporadores 
urbanos que contatam esses proprietários e a eles se associam elaboram o 
projeto de parcelamento de terras; desenham um plano urbano ou 
prolongam vias do plano urbano da cidade já constituídas; incluem, no 
projeto, o maior número possível de lotes a serem comercializados; definem 
as áreas públicas e de uso comum (ruas, calçadas, áreas de lazer, 
institucionais e de proteção ambiental). (SPOSITO, 2013, p. 123). 

 

 

Em síntese, há para Sposito (2013) a maneira difusa na separação entre 

campo e cidade sob três aspectos: 1) A cidade cresce transformando terra rural em 

urbana, sendo as terras mais próximas da cidade passíveis de loteamentos e de 
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extensão do território urbano, percebo como é o caso da Região Metropolitana de 

Fortaleza com os inúmeros loteamentos vistos ao longo das estradas e próximos 

aos municípios de Caucaia, Aquiraz, Pacajus, Horizonte, Pacatuba, Maranguape etc; 

2) No século XX  há dificuldades em definir onde termina a cidade e começa o 

campo, sendo os transportes e telecomunicações aspectos relacionados a essas 

redefinições espaciais, pois possibilitam essa integração espacial sem mesmo 

proximidade territorial. É como se o espaço urbano tivesse em descontínua 

produção territorial. Penso que aqui também vem a dinâmica ideológica de que se é 

da cidade é bom, é avançado, é moderno, é tecnológico, por isso também sua 

supervalorização em detrimento do espaço rural. E, 3)  O ritmo das mudanças de 

papeis na divisão territorial entre cidade e campo constitui uma dimensão temporal 

distinta entre esses dois espaços e provoca uma mobilidade migratória entre campo 

e cidade, na direção das pequenas para médias e grandes cidades, até as 

metropolitanas; e isso tem um vínculo com a concentração de terras rurais em 

latifúndios. Há novas práticas socio espaciais com modalidades novas de habitação 

e interação social, conteúdos culturais e sujeitos sociais que interferem nas 

qualificações dos espaços urbanos e rurais, conferindo-lhes novas adjetivações.  

Desde que iniciei meu interesse sobre a Comuna, observando a maneira 

de organização dos movimentos, escutando e participando de momentos de 

mobilização junto às famílias, e, principalmente, como pesquisadora, pude perceber 

por que ocupar é uma necessidade e opção única. 

Toda propriedade tem que ter algum uso, seja para moradia, produção ou 
qualquer outro que traga benefício para a sociedade. Os grandes terrenos e 
prédios vazios, usados para a especulação imobiliária, não tem nenhuma 
função social. Sua única função é encher o bolso de uns poucos 
proprietários. (BOULOS, 2015, P. 81). 

 

Na análise de Boulos (2015), há três fatores fundamentais que 

condicionam as ocupações: 1) a maioria do/as trabalhadores/as não consegue 

adquirir uma casa por meio do mercado em razão dos valores impostos pela 

especulação imobiliária: 2) os programas habitacionais não alcançam a maioria das 

famílias cadastradas, em especial, os mais pobres; e 3) os aluguéis são 

exorbitantes, reajustados acima da inflação, e muitos não têm como optar entre 

comprar comida ou pagar o aluguel. Embora traga uma análise das ocupações em 

São Paulo, as coincidências com ocupações em Fortaleza, a exemplo da Comuna 

17 de Abril, não são meras semelhanças. 
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[...] o processo de ocupação tá assim, normalmente vem um grupo ocupa e 
algum outro grupo que é ligado a uma liderança ou não vem começa a se 
juntar e diz assim, vamos ocupar um terreno, vamos! Aí vai lá e pega um 
pau, aí outro vai lá e mete outro, aí se ninguém derrubou o pau, aí outro vai 
lá e monta uma barraquinha e ninguém barrou. Aí virá outra e outra e outra. 
Aí alguém que foi despejado que não tem onde morar vai morar na rua e 
diz, eu vou ficar por aqui mesmo. Aí vai crescendo e vai dando coragem e 
tal (...) e a ocupação se estabelece. Com esse movimento mesmo que seja 
com uma liderança viciada é como uma ruptura, um processo de tomar um 
terreno, mas no normal é assim que se dá. É assim, se o movimento não 
agir aquela primeira família que ocupou não tem condições de construir, 
porque a condição financeira dela não é suficiente pra comprar uma casa, 
ela não consegue pagar o aluguel, mas nessa faz com que ela se sinta 
obrigada a ocupar. Claro numa condição de risco, ela diz eu não consigo 
pagar meu aluguel e aí eu vou ali. Se eu pegar um tiro, e sair aleijado e sair 
morto, e se eu não conseguir pagar eu fico aqui. Mas é essa família que vai 
pra aquele terreno ocupado. Ela não tem como construir e ela faz R$ 
1.000,00, R$ 2.000,000 como uma lógica (...)  Eu tô falando de um processo 
de círculo vicioso, não tô falando de tráfico, de comerciante, tô falando de 
como se dá (...) (LEONARDO, 11/03/2016). 

 

4.1 O Movimento Dos Trabalhadores Sem-Terra: mais um passo a frente, 

nenhum passo atrás; a reforma agrária é o povo que faz!57 

 

A história do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-terra – MST é a 

de todo/as Sem-terra, sem trabalho, sem casa, sem acesso aos direitos, às políticas 

sociais, submetidos como força de trabalho explorada pelo capital representado 

pelos grandes latifundiários, pelo agronegócio; um movimento que constrói sua 

história e identidade em dois nexos de gênese fundamentais – a camponesa e a 

religiosa (CALDART, 2012). A camponesa vem das lutas por terra, desde sempre, 

da chegada dos invasores europeus ao Brasil, que, em determinados contextos 

históricos concentram maior capacidade de enfrentamentos. A religiosa procede da 

relação do campesinato na participação da Igreja, em especial, na Comissão 

Pastoral da Terra – CPT58.  

Como movimento social, o MST se constitui da organização de lutas 

populares ante as questões da disputa pela terra na luta pela Reforma Agrária, ainda 

                                                           
57

 Essa palavra de ordem é uma máxima sempre utilizada nas manifestações e espaços de 
organização e lutas do MST.   
58

 A Comissão Pastoral da Terra – CPT surgiu em 1975 em Goiânia, quando já existiam as 
Comunidades Eclesiais de Base – CEBS’s, criadas no campo da Igreja Católica com propostas de 
intervenção comunitária. A CPT, então, além do trabalho campesino, articulou paróquias da periferia 
das cidades e se propôs contribuir com a organização coletiva dessas instâncias de defesa da classe 
trabalhadora. A princípio, foi para o enfrentamento aos conflitos de terras no Norte e Centro-Oeste, 
por iniciativa dos bispos da Amazônia, depois sendo disseminada, até para contrapor a posição 
majoritária da Igreja Católica de apoio ao golpe militar de 1964.  
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na conjuntura da ditadura civil-militar59 brasileira (1964-1984). A principal 

contestação era ao projeto do Governo Federal de colonização de terras devolutas, 

em áreas desprovidas de infraestrutura, a exemplo das terras de entorno da 

Transamazônica, em processo de construção na Amazônia e na região Centro-

Oeste. 

Cumpre destacar o fato de que o MST não foi o primeiro a se organizar 

em torno da questão agrária e na luta pela Reforma Agrária, mas trouxe o legado 

histórico das Ligas Camponesas nos anos de 1950-1960, na região Nordeste, e dos 

conflitos mais acirrados na região Sul entre colonos, indígenas e latifundiários.  

Dois acontecimentos marcantes no final dos anos de 1970 e início dos 

anos 1980, em pleno processo de resistência a ditadura militar do Movimento de 

Anistia Política, desencadearam o processo de criação do MST. Dentre eles o 

conflito na Reserva Indígena Nonoai, de onde famílias de colonos saíram, e 

construíram a Ocupação Encruzilha Natalino, na região que faz entroncamento dos 

Municípios de Ronda Alta, Sarandi e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. 

 
No Rio Grande do Sul, o marco foi a expulsão dos colonos da reserva 
indígena de Nonoai, feita pelos índios Kaigang que também lutavam pela 
reconquista de sua terra de origem, em maio de 1978. Foram expulsas 1800 
famílias de colonos rendeiros da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que 
estavam ali há quinze anos. Menos de dois meses depois dessa expulsão, 
aconteceu uma primeira ocupação espontânea (no sentido de não 
organizada previamente) das fazendas Macali e Brilhante, em Ronda Alta, e 
na Reserva Florestal da Fazenda Sarandi, em Rondinha. As ocupações 
começaram com trinta famílias e chegaram a quase trezentas. (CALDART, 
2012, p. 114). 

No contexto nacional, os acirramentos de terra articulavam grande frente 

nacional de apoio à luta pela terra, que era de enfrentamento a ditadura civil militar.  

No campo, era disseminada apropriação dos latifundiários, tendo como estratégia 

                                                           
59

 A denominação ditadura civil militar foi difundida durante o processo da discussão da Comissão da 
Verdade, instituída no Governo da Presidente Dilma Rousset, nos anos 2000, em 2004, com a 
passagem dos 20 anos de anistia política e 50 anos da ditadura militar. Uma das iniciativas era refletir 
sobre a Lei de Anistia Nacional de 1984 com a abertura dos registros das agências brasileiras de 
informações, a exemplo do Serviço Nacional de Informações – SNI, confrontar sobre os crimes de 
tortura, assassinatos e/ou morte de pessoas (em gera,l militantes políticos) em circunstâncias 
duvidosas como fatalidades, dos desaparecidos políticos e da necessária e tardia investigação de 
suas ausências.  
Um exemplo é a resposta da Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, que, em julho de 
2018, condenou o governo brasileiro por “crime contra a humanidade”, imprescritível, pela prisão, 
tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog, à época jornalista diretor da TV Cultura em 1975, morto 
pelo Departamento de Operações de Informações e Centro de Defesa e Operações e Defesa Interna 
- DOI-CODI, e simulado como suicídio. 
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inviabilizar as atividades dos pequenos produtores60 e fortalecer o projeto de 

colonização do Governo Federal que despachava famílias campesinas às áreas de 

acesso difícil e sem condições infra estruturais.  

 
Em 1979, houveram (sic) as lutas das Fazendas Macali e Brilhante, 
relacionadas com a Reserva Indígena Nonoai, no Rio Grande do Sul. No 
Paraná, se desenvolvia uma intensa luta dos agricultores que perderam a 
terra com a construção da Barragem de Itaipú, mais tarde Movimento dos 
Agricultores Sem-terra do Oeste do Paraná – MASTRO. Em 1980, em 
Santa Catarina, mais de 300 famílias ocuparam a Fazenda Burro Branco, no 
município de Campo Erê. Em São Paulo, cerca de quatrocentas famílias 
ocuparam a Fazenda Primavera, em Andradina. E no Mato Grosso do Sul, 
se desenvolvia uma intensa luta pela resistência na terra por parte de 
milhares de famílias que trabalharam como arrendatários nas fazendas dos 
municípios de Naviraí, Glória de Dourados e todo o sul do Estado.  
 
Posteriormente, em 1981, surgiu o acampamento de Encruzilhada Natalino, 
transformada mais tarde em Nova Ronda Alta, que catalisou as atenções de 
toda a opinião pública nacional, servindo de estimulante a todos os 
trabalhadores rurais sem-terra da região sul do país. (MST,1985)     

 
Desde a colonização portuguesa, com as Capitanias Hereditárias, o 

Estado brasileiro sinalizou as modalidades das divisões e ocupações das terras, que 

se não fossem cultivadas deveriam retornar à Coroa. Já no Império, as sesmarias, 

as terras divididas ainda no Brasil-Colônia, com posse de uso aos donatários, 

deixaram de existir e, se não estivessem com produção em dez anos, deveriam ser 

vendidas a quem se interessasse por desenvolvê-las. 

Mesmo num longo salto histórico até a ditadura civil militar brasileira, a 

meados de 1980, a dinâmica de posse da terra continuou acrescida de novas 

configurações. O Plano de Integração Nacional, dos governos da ditadura, propôs 

uma conformação de colonização das terras da Amazônia, no Norte, como também 

da região Centro-Oeste, e, mais uma vez, não estava pensada a concessão de 

terras a quem precisava plantar, cultivar, produzir, ter um teto e morada; ou seja, os 

Sem-Terra e Sem-Teto estavam fora desse planejamento e, portanto, a reforma 

agrária estava à margem de cogitação. As grandes empresas capitalistas foram as 

agraciadas e contempladas e restou aos trabalhadore/as a organização e luta pela 

Reforma Agrária Popular.  

                                                           
60

 Caldart (2012) menciona que uma dessas atitudes foi a “[...] chamada farsa da peste suína 
africana, no final da década de setenta, na região de Chapecó, oeste do estado, tradicionalmente 
forte na produção de suínos. (P.114)” Conta que, dos pequenos produtores que conseguiram 
esconder seus porcos em terras distantes para não serem executados pelas tropas do exército 
brasileiro, não lhes aconteceu nenhuma doença. 
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No Brasil, muitos acontecimentos históricos marcaram as intenções de 

dominação do capital e de muita resistência e ousadia da classe trabalhadora. 

Momentos históricos de situações concretas partem de sentimentos de rejeição e 

injustiça que foram sendo canalizados em lutas dos movimentos sociais, em 

especial, no campo.  

Nos anos de 1960, ocorreu com as Ligas Camponesas, nos anos de 1970 

e 1980, com a organização das Comunidades Eclesiais de Base – CEBS, e o 

acampamento da Encruzilhada Natalino como as primeiras sementes, onde já 

germinava o Movimento dos Trabalhadores Sem-terra - MST. 

A Encruzilhada Natalino, como citado, merece aqui destaque e referência, 

por ser um acampamento ocorrido no Rio Grande do Sul entre os Municípios de 

Pontão e Ronda Alta, em virtude de expulsão, por volta de 1978, de 974 famílias de 

camponeses agricultores que viviam na área indígena Nonoai dos índios Kaingangs; 

redirecionados para o Estado do Mato Grosso, por meio dos projetos de colonização 

do governo civil-militar. A simbologia do nome vem de Encruzilhada, como zona de 

conflito fundiário, e Natalino, de gerar vida61. O acampamento permaneceu firme 

ante as investidas repressoras e dificuldades cotidianas, até 1983, quando os 

camponeses conquistaram as terras no próprio Estado do Rio Grande do Sul, sem 

terem cedido ao remanejamento daquela unidade federada, mesmo sob a 

intervenção militar coordenada pelo Major Curió, um representante de confiança e 

articulador da repressão dos governos da ditadura brasileira.62  

O período dos governos da ditadura brasileira desde os anos de 1960 à 

construção da Hidrelétrica Itaipu63, é o desencadeador do despejo de milhares de 

famílias que, além de ficarem sem terra, não tiveram, na maioria, a indenização 

prometida que, para posseiros e sem terra, ainda era menores. Como ação do 

                                                           
61

 Natalino também coincide com a derivação do nome Natálio um dos colonos que chegaram ao 
acampamento próximo ao Natal de 1980 e atualmente é um assentado em Salto do Jacuí no Rio 
Grande do Sul, histórias da vida, “temperos do processo” (CALDART, 2012). 
62

  Vale destacar, que o Major Curió também esteve envolvido na intervenção de Serra Pelada, no 
Município de Curionópolis no Pará, inspirado em seu nome, onde ocorreu o Massacre de Eldorado 
dos Carajás, em 1996. O discurso do governo era de que na região sul não havia terras a serem 
desapropriadas. Esse fato gerou revolta e, ao mesmo tempo, disposição para aprofundar estudos e 
compreender a questão agrária e o domínio dos latifundiários, que ultrapassam qualquer barreira 
jurídico-legal para ter posse de terras.  
63

 A Usina Hidrelétrica de Itaipu no Rio Paraná tem a característica de ser binacional e foi construída 
na fronteira entre Brasil e Paraguai no período de 1975 a 1982, quando em ambos os países havia o 
comando de regimes ditatoriais militares. A denominação Itaipu vem de uma ilha próxima a 
construção da hidrelétrica, que em tupi guarani significa “pedra na qual a água faz barulho”, de “itá 
(pedra), i (água) e pu (barulho)”.  
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projeto de colonização no Acre, algumas famílias foram conduzidas ao norte do 

País. As arbitrariedades e as péssimas condições de vida dos expropriados de Itaipu 

foram construindo o caminho da organização por meio da Comissão Pastoral da 

Terra – CPT e sindicatos de trabalhadores rurais, principalmente, nos anos de 1982 

e 1983, no Estado do Paraná, dentre os quais, o Movimento dos Agricultores Sem-

terra do Sudoeste do Paraná – MASTES; Movimento dos Agricultores Sem-terra do 

Norte do Paraná – MASTEN; Movimento dos Agricultores Sem-terra do Centro-

Oeste do Paraná – MASTRO; e, Movimento dos Agricultores Sem-terra do Litoral do 

Paraná – MASTEL.  

Oportuno é destacar que o Movimento dos Agricultores Sem-terra - 

MASTER e a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil – ULTAB, 

incentivada pelo Partido Comunista Brasileiro – PCB, desde os anos de 1950, 

sofreram repressão e esfacelamento com a repressão da ditadura, e isso antecedeu 

a célula embrionária do MST e o seu marco desencadeador com a Encruzilhada 

Natalino.  

A ocupação Encruzilhada Natalino contou com o apoio da sociedade civil, 

com engajamento de setores da Igreja comprometidos com a Teologia da 

Libertação, e de missionários em atividades nas zonas de maiores conflitos por 

terras no Brasil, do Sul ao Norte. Marcon (2012) destaca a experiência Encruzilhada 

Natalino como expressão de que os movimentos sociais educam, não apenas a 

militância envolvida, mas também as diversas esferas da sociedade, pois 

desmascara e faz crítica à produção da tradição conservadora, que denota 

preconceituosamente os movimentos sociais, principalmente nas escolas, 

universidades e na mídia. 

No contexto de efervescência da organização campesina, aconteceu o 1º 

Encontro Nacional dos Sem-Terra, no Paraná, em 1984, com a participação dos 

trabalhadores rurais, e se consolidou a criação do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem-terra – MST noto social camponês em defesa da reforma agrária e das 

transformações sociais.  

Na sequência das lutas por terra e de grandes ocupações, como as 

ocorridas no interior de São Paulo, a exemplo da Fazenda Santa Idalina, com 18 mil 

hectares e ocupada em abril de 1984 por mais de mil famílias; ocorreu em janeiro de 

1985, em Curitiba, o 1º Congresso Nacional com participação de 16 estados, 1500 
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delegados eleitos na sua região, onde definiram a bandeira de luta como marca do 

MST – Ocupação é a única solução! (CALDART, 2012). 

O movimento passou a radicalizar as lutas sociais com as ocupações e 

acampamentos das famílias sem-terra em fazendas e territórios que não cumpriam a 

função social da terra, como preconizava o Estatuto da Terra64, e não eram 

desapropriadas para fins de reforma agrária. 

Na maioria dos estados brasileiros, a história de luta pela terra se repetia, 

fosse dos posseiros contra grileiros de fazendas, que os expulsavam com o gado 

que tomava a terra, na destruição das lavouras, dos jagunços que incendiavam suas 

casas e, por vezes, hoje de maneira mais recorrente, os assassinavam. Os 

latifundiários foram diminuindo as formas de arrendamentos da terra, haja vista já 

terem as condições adequadas de beneficiamento. A resistência das famílias dos 

arrendatários, assalariados rurais, posseiros, ribeirinhos, desempregados das 

cidades (que retornavam ao campo) foi identificando a luta na terra, naquelas onde a 

maioria trabalhava.  

Caldart (2012) menciona que o MST foi confirmando sua forma de ser 

movimento, com a identidade Sem-terra como nome próprio, com três características 

fundamentais que destaca: 1) ser um movimento de massa, popular, aberto e de 

famílias sem-terra, sem regras tradicionais de comando, que aceita todas as 

pessoas trabalhadoras na luta pela Reforma Agrária; 2) ter como movimento raízes 

sindicais corporativas de matrizes diversas, que se agregam no eixo maior da luta, a 

Reforma Agrária, e; 3) ter um sentido político de movimento fincado na luta de 

classes, com princípios e diretrizes mais amplos65. Essas características permeiam 

os documentos e elaborações do MST, como na Figura 20, do Caderno de 

Formação Nº1, com orientações preciosas sobre a conjuntura nacional em suas 
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 Estatuto da Terra é como ficou conhecida a Lei Nº 4.504, de 30/11/1964, que dispõe sobre a 
regularização dos direitos e obrigações do uso da terra como bens imóveis rurais, tendo em vista a 
promoção da Política Agrícola e para fins de Reforma Agrária. Esse Estatuto vem no período da 
ditadura de 1964 e como forma de conter a organização de trabalhadores rurais e as lutas nos 
conflitos pela posse da terra à época. A Lei de Terras, nº 601, de 1850, já sinalizava uma intenção de 
organizar e concentrar terra em propriedades privadas, com a suposição de evitar que os imigrantes 
fossem proprietários e a venda, troca ou doação seria possível com a intermediação do Estado. Com 
o Estatuto da Terra a Lei de Terras é reformulada, mas não houve uma intenção concreta de reforma 
agrária, a finalidade alcançada foi tranquilizar os proprietários de terras, donos de latifúndios, e 
arrefecer as lutas campesinas. Informações em www.planalto.gov.br; www.reforma-agraria-no-
brasil.info.; www.mst.org.br.   
65

 Depoimento de João Pedro Stédile à autora, para fins de elaboração do projeto História do MST, 
em 1998. 

http://www.planalto.gov.br/
http://www.reforma-agraria-no-brasil.info/
http://www.reforma-agraria-no-brasil.info/
http://www.mst.org.br/
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contradições, com a sugestão de ferramentas que potencializam os Sem-terra a 

analisar e refletir sobre a realidade. 

O Caderno de Formação Nº 5, Figura 21, orienta minunciosamente sobre 

o processo e instâncias de organização do movimento e do seu caráter popular de 

massa. Isso exemplifica o MST como sujeito pedagógico, como ser educativo. 

  

Figura 20 – Capa do Caderno de Formação do MST – Nº 1 

 

Fonte: Cartilha do MST – Caderno de Formação Nº 1, 1986. Retirado de www.mst.org.br. Acessado 
em 13.10.2017. 
 

Nos anos de 1980, após confirmar sua criação, o MST continua uma 

trajetória histórica que o consolida como movimento popular de massa, assumindo a 

bandeira da Reforma Agrária, e reconhece, a partir dela, a bandeira de uma nova 

sociabilidade brasileira. Na formação dos sem terra, o MST incorpora a condição de 

sujeito político e sociocultural, constituído coletivamente, e se expressa em suas 

ações no cotidiano das ocupações, dos assentamentos, dos congressos nacionais 

com os lemas (princípios da organização que direcionam prioridades para o 

quinquênio das lutas)66, e marchas nacionais, na força e significado dos seus 

                                                           
66

 Os Congressos Nacionais do MST ocorrem, em geral, a cada cinco anos, precedidos de encontros 
regionais organizados com as brigadas dos acampamentos e assentamentos. São os espaços 
deliberativos do movimento, onde são aprovados os lemas simbólicos e estratégicos no 
direcionamento das lutas.  
Do 1º Congresso Nacional em 1985 – TERRA PARA QUEM NELA TRABALHA; 2º Congresso 
Nacional em 1990 – OCUPAR, RESISTIR E PRODUZIR!; 3º Congresso Nacional em 1995 – 
REFORMA AGRÁRIA: UMA LUTA DE TODOS!; 4º Congresso Nacional em 2000 – REFORMA 
AGRÁRIA: POR UM BRASIL SEM LATIFÚNDIO; o 5º Congresso Nacional em 2007 – Reforma 
Agrária por Justiça Social e Soberania Popular; e, o 6º Congresso em 2014 – LUTAR, CONSTRUIR 
REFORMA AGRÁRIA POPULAR!.  

http://www.mst.org.br/
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símbolos, em especial a bandeira, o hino e a mística (com a presença da cruz com 

as conotações diferenciadas).  

 

Figura 21 – Capa do Caderno de Formação do MST – Nº5 - 1985 

  

Fonte: Cartilha do MST – Caderno de Formação Nº 5, 1985. Retirado de www.mst.org.br. Acessado 
em 13.10.2017. 

 

Os momentos das lutas são de formação humana. Caldart (2012) destaca 

três instantes fundamentais, o que, de certo modo coincide com a cronologia da 

história do MST. O primeiro diz respeito à “Articulação nacional da luta pela terra”, do 

período em que se gesta o movimento até os anos de 1987, do Movimento como 

“sujeito de luta pela terra no Brasil”. Aqui, no momento primeiro da luta, a decisão de 

ocupar – “a ocupação da terra como formar principal de luta”, que define a 

“existência social do MST”, de assumir uma postura frente a sociedade – a de 

“lutador social”, de ser um movimento nacional, mesmo com as diferenças regionais, 

ousar um processo organizativo orgânico, ou seja com as sínteses da história e 

cultura do povo em seus territórios.  

No segundo momento, entende a “[...] Constituição do MST como 

organização social dentro de um movimento de massas”, que encarna outras 

agendas politicas no horizonte da luta pela Reforma Agrária no Brasil, assumindo a 

luta direta dos sem-terra, não a “luta por representação”. No terceiro momento, 

http://www.mst.org.br/
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observa a “[...] Inserção do MST na luta por um projeto popular de desenvolvimento 

para o Brasil”, que foi desencadeado com o III Congresso em 1995 da Reforma 

Agrária uma luta de todos, assumindo as lutas do povo brasileiro como suas, e 

busca a opinião pública para apoiar a Reforma Agrária como necessária às 

mudanças sociais estruturantes. 

Foi nesse contexto dos anos de 1990 que surgiu a Consulta Popular, 

como fórum de movimentos sociais onde se assentam a Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil – CNBB, a Central de Movimentos Populares, sindicatos de 

trabalhadores urbanos etc. Assim, no Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-

1998; 1999-2002), intensificou-se o processo de privatização de empresas nacionais 

e isso apontou lutas intensas, confrontos, repressão e massacres. 

A criação da Via Campesina, em 1993, como movimento internacional 

composto nos cinco continentes, que articula organizações camponesas das mais 

variadas matrizes de pequenos e médios agricultores, trabalhadores rurais, em 

especial mulheres camponesas e comunidades indígenas, revela a força da 

organização dos movimentos campesinos.     

A luta contra a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, empresa de 

mineração brasileira, a maior do mundo em extração de ferro, leiloada em 1997 foi 

uma delas. O ato mais simbólico ocorreu em Paraupebas, em Carajás no Pará, 

numa das mais importantes empresas da Companhia, um ano depois do Massacre 

de Eldorado dos Carajás referido no inicio deste texto. “O ato reuniu políticos, 

artistas e um número expressivo de trabalhadores descontentes com a privatização. 

Terminado o ato, os sem-terra do MST decidiram montar um acampamento no local, 

permanecendo ali por quase dois meses, e continuando o protesto mesmo depois de 

efetuada a venda”. (CALDART, 2012, p. 150). 

Ressalto mais pontos sobre esse acontecimento nacional, que 

Nepomuceno (2007), num sério trabalho de pesquisa, publicou no livro O Massacre: 

Eldorado dos Carajás – uma história de impunidade, onde revela que, na região 

Norte do País, o MST havia começado a se organizar em Marabá, desde o início dos 

anos de 1990 e com muita intensidade, visto que ocupou uma área da Vale do Rio 

Doce, em Conceição do Araguaia, com duas mil e tantas famílias. A ocupação em 

1994, em seu terceiro dia, foi invadida pela Polícia Militar que expulsou as famílias 

com uso da força e onde, antes, seguranças da empresa, também policiais, já 

tinham torturado os coordenadores. Daí surgiu uma Delegacia de Conflitos 
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Fundiários junto à Secretaria de Segurança Pública do Governo do Pará, com a 

intenção de desenvolver trabalho voltado para as ocupações do MST. 

Nesse contexto de conflitos e lutas pela reforma agrária, organizou-se a 

ocupação da Fazenda Macaxeiras, considerada um complexo de fazendas do 

Castanhal Macaxeira – Castanhal Fundos de Macaxeira, Castanhal Volta do Rio e 

Castanhal Grota Verde - de mais de 40 mil hectares, que, em setembro de 1995, já 

não tinha os castanhais de sua origem, e em seu lugar “capinzais de ninguém”. Dos 

castanhais restaram troncos queimados, como terras “passíveis de desapropriação”.  

Dali se fez um assentamento na beira da estrada e, depois, em novembro 

de 1995, a ocupação da terra contando mais de dez mil integrantes, mais uma com 

tensas negociações e ameaças de milícias dos fazendeiros e da Vale do Rio Doce. 

Em sua maioria, eram famílias de ex-garimpeiros à deriva, que foram se aglutinando 

na região vizinha, em Curionópolis. Como estratégia do movimento, fez-se uma 

divisão das famílias, e parte delas ocupou uma região urbana em Curionópolis. A 

marcha que iniciou na noite de 10 de Abril de 1996 envolvendo cerca de 4.221 

pessoas, saiu dos arredores de Curionópolis a Marabá, e, de lá, iria a Belém, numa 

intenção de fôlego na luta para decidir as negociações e desapropriação da Fazenda 

Macaxeiras (NEPOMUCENO, 2007, P. 125 a 128). 

Uma marcha perpassada com dificuldades, desde a provisão de 

alimentos e calçados à desproteção e segurança dos militantes; de episódios de 

bloqueios de estradas, saques de caminhões com comida, negativas dos governos 

do Pará (à época na gestão Almir Gabriel, do PSDB, mesmo partido do Presidente 

Da República FHC) e ameaças das milícias e/ou Polícia Militar se programou o 

Massacre de Eldorado dos Carajás. Um Massacre programado, quando, em 17 de 

Abril de 1996, os sem-terras aguardavam os ônibus que os iriam conduzir em 

comissão para negociações em Marabá e Belém, cheios de policiais prontos para a 

ação. Do resultado, 21 mortes, 66 feridos e a conquista, em Abril de 1997, da 

desapropriação das terras e assentamento das famílias que antes ocuparam a 

Fazenda Macaxeira. (NEPOMUCENO, 2007). 

Ainda em 1997, ocorreu a Marcha Nacional por Reforma Agrária, 

Emprego e Justiça, saindo em 17 de fevereiro, de São Paulo, Minas Gerais e Mato 

Grosso em direção a Brasília, quando chegou em 17 de Abril, no Dia Internacional 

da Luta Camponesa, em memória e homenagem aos assassinados em Eldorado 

dos Carajás.  
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Foram cerca de 1300 Sem-terra que caminharam mil quilômetros, 
representando os sem-terra de todos os acampamentos e assentamentos 
do país, e que na chegada em Brasília, foram recebidos de forma calorosa e 
emocionada por mais de 100 mil pessoas, reunidas ali para prestar sua 
solidariedade ao MST, mas também compartilhar do protesto contra o 
governo brasileiro e o seu modelo econômico de exclusão e de 
multiplicação das desigualdades. (CALDART, 2012, p.152). 
 
 

A defesa da educação básica do campo é priorizada com o I Encontro 

Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária, também em 1997, e 

Conferência Nacional: por uma educação básica o campo, em julho de 1998, pelo 

MST junto à CNBB, UNESCO e UNICEF. Em 1998, as lutas continuaram com a 

Marcha pelo Brasil, com organizações do campo e da cidade em 72 colunas, em 

média, com 200 pessoas em cada uma com destino às capitais dos estados, 

culminando no Grito dos Excluídos, evento ocorrido no dia 7 de setembro, 

proclamado o Dia da Independência no Brasil, que tem sido marcado como um dia 

de protestos promovidos pela Igreja Católica e organizado com movimentos sociais. 

Nesse período, o MST assumiu posição pública em favor de uma das 
candidaturas à Presidência da Republica, no caso a do candidato das 
oposições, Luís Inácio (Lula) da Silva, chamando a atenção do povo, a 
começar pela sua própria base social sem-terra, sobre a disputa de projetos 
de sociedade e de país que estariam em jogo (como de fato estiveram) nas 
eleições presidenciais de 1998, com seus desdobramentos nos governos 
estaduais e no Poder Legislativo. (CALDART, 2012, p. 155)      

 

Em circunstância dos protestos desencadeados nos anos de 1990, o 

governo FHC definiu uma política de assentamento em seu programa, distante da 

uma política de reforma agrária. Em 1999, ocorreu a Marcha Popular pelo Brasil: em 

defesa do Brasil, da democracia e do trabalho, iniciada num ato público no Rio de 

Janeiro, em frente à sede da Petrobrás, e em direção a Brasília, coordenada pelo 

MST, CMP, movimento de mulheres do campo, MPA e sindicatos ligados à CUT e 

pastorais da CNBB.  

Sob o primeiro mandato do governo Fernando Henrique Cardoso (1994-
1998), além do aumento do êxodo rural (provocado pela ação dos bancos 
contra pequenos agricultores endividados), o Brasil testemunhou também 
os dois maiores massacres da segunda metade do século 20: Corumbiara 
(1995), em Rondônia, e Eldorado dos Carajás (1996) no Pará (...) Embora 
FHC tenha propagandeado que realizou a maior Reforma Agrária da história 
do Brasil, seu governo nunca possuiu um projeto de reforma agrária real. 
Durante os dois mandatos, a maior parte dos assentamentos implantados 
foi resultado de ocupações de terra. Todavia, o número de assentamentos 
implantados foi diminuindo ano a ano. (www.mst.org.br/nossa-historia. 
Acessado em: 08.06.2018).

67
 

                                                           
67

 Sobre o Massacre de Corumbiara, que ocorreu em julho de 1995, em Rondônia, na Fazenda Santa 
Elina, ocupada por 514 famílias, a partir da organização do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

http://www.mst.org.br/nossa-historia
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Foi, então, no contexto dos Governos FHC que a agricultura familiar 

passou a ser cada vez mais abandonada pelo Estado e incrementada a agricultura 

de mercado voltada ao capital internacional. No ano 2000, ocorreu o 4º Congresso 

Nacional do MST, com o lema “Por um Brasil sem latifúndio”, tendo como referência 

a discussão sobre o agronegócio. A reflexão foi de perceber que o “agronegócio 

‘recria’ as sesmarias”.  Incentivado pelo Governo, usa a lógica da exploração da 

terra e seus recursos naturais mediante isenções e financiamento público aos donos 

do agronegócio. 

 

 
Além disso, o agronegócio se utiliza (sic) grandes extensões de terra para 
monocultura de exportação, baseada em baixos salários, no uso intensivo 
de agrotóxicos e de sementes transgênicas. Num contexto de crise 
econômica mundial, não tem condições de produzir alimentos para a 
população ou criar postos de trabalho para os agricultores. 
(www.mst.org.br/nossa-historia. Acessado em: 09.06.2018). 
Com a eleição do presidente Lula, em 2002, havia uma grande expectativa 
dos sem-terra por todo país de que, enfim, aconteceria a reforma agrária. 
No entanto, a situação da agricultura tem se agravado para os pequenos 
agricultores e assentados. O modelo agrário-exportador se acentuou, 
dividindo nosso território em ‘sesmarias’ de monoculturas, como soja, cana-
de-açúcar e celulose, além da pecuária extensiva. A aquisição de terras 
atinge níveis nunca antes registrados. (www.mst.org.br/nossa-historia. 
Acessado em: 09.06.2018)  

 

A violência continuou, e, dessa vez, o Massacre de Felisburgo, em 

novembro de 2004, no Estado de Minas Gerais, no Acampamento Terra Prometida. 

O “dono da terra”, Adriano Chafik, acompanhado de 17 pistoleiros atiraram nas 200 

famílias acampadas, matando cinco homens, ferindo 20 pessoas e queimando as 

casas e escola, de acordo com o documento Nossa História (www.mst.or.br) 

O fortalecimento ao agronegócio prossegue com as investidas de 

descaracterizar a reforma agrária como necessária e justa, com a agroindústria 

centralizada nas mãos de capitalistas articulados às grandes corporações 

transnacionais, conglomerados financeiros e grupos econômicos e confirmando um 

modelo agroexportador, de destruição ambiental, de morte à agricultura familiar, de 

agudizar a fome. É esse modelo, de produção da fome e uso indiscriminado de 

                                                                                                                                                                                     
Corumbiara, também desencadeado por uma invasão policial sob a afirmação de despejo das 
famílias, que na resistência foram atropelados por uma ordem limitar de causa imediata. Isso resultou 
na morte de nove sem terra, entre eles uma criança de sete anos, e dois policiais.  
(www.mst.org.br/nossa-historia; www.cptnacional.org.br/massacre-no-campo) 

http://www.mst.org.br/nossa-historia
http://www.mst.org.br/nossa-historia
http://www.mst.org.br/nossa-historia
http://www.cptnacional.org.br/massacre-no-campo
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venenos agrícolas, que é “publicizado” na mídia televisiva como o “Agro é pop”, o 

“Agro é tudo” (Rede Globo).  

Nesse contexto de acirrados enfrentamentos de modelos de produção 

agrícola, o MST realizou o seu 5º Congresso Nacional – Reforma Agrária por Justiça 

Social e Soberania Popular em junho de 2007, buscando reaver a centralidade do 

debate da Reforma Agrária como “[...] construção de um projeto popular e soberano 

para o Brasil”. E, em 2014, o 6º Congresso Nacional – Lutar, Construir Reforma 

Agrária Popular!  

A defesa do adjetivo popular à Reforma Agrária confirma que esse não é 

um projeto dos sem-terra, mas de toda sociedade brasileira submetida às 

condicionalidades do capital, desde o ato de se alimentar, morar, trabalhar, enfim, 

em todo plano da sobrevivência. (www.mst.org.br/nossa-historia). 

O MST defende e luta por uma “[...] produção agrícola de matriz 

agroecológica” e em seu programa assume que “Reforma Agrária deve começar 

com a democratização da propriedade da terra (...) Priorizando a produção de 

alimentos saudáveis para o mercado 

interno, combinada com um modelo econômico que distribua renda e respeite o 

meio ambiente”. (www.mst.org.br/nossa-historia).   

A formação dos sem-terra, segundo Caldart (2012) é uma relação entre a 

Reforma Agrária como uma luta de todos, num contexto de enfrentamento ao 

modelo neoliberal do capitalismo no Brasil, e com o MST num novo projeto de 

desenvolvimento para o Brasil. A trajetória de formação dos sem-terra na história 

apresenta o “[...] Sem-terra como trabalhador sem (a) terra que passa a lutar pela 

terra; Sem-terra como membro de uma organização social de massas que luta pela 

Reforma Agrária; Sem-terra que, aos poucos, vai se transformando em um lutador 

do povo”. (p.165). 

A Comissão Pastoral da Terra – CPT, em publicação Massacres no 

Campo: Lutar não é crime. Não esqueceremos (www.cptnacional.org.br) revela que 

só em 2017 ocorreram três grandes episódios de crimes contra trabalhadores sem-

terra. Em Vilhena (RO), Abril, com a morte de três trabalhadores em audiência 

pública ocorrida no INCRA em Porto Velho, por apoiarem a luta pela reforma agrária.  

Em Pau D’Arco (PA), maio, dez trabalhadores rurais, nove homens e uma mulher, 

foram assassinados por policiais militares e civis numa suposta operação da 

Delegacia de Conflitos Agrários – DECA para cumprir mandados de prisão contra 

http://www.mst.org.br/nossa-historia
http://www.mst.org.br/nossa-historia
http://www.cptnacional.org.br/
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ocupantes da Fazenda Santa Lúcia, no Acampamento Nova Vida. Em Lençóis (MA), 

junho, na Comunidade Quilombola Lúna, onde foram mortos a tiros em suas 

residências oito trabalhadores, em virtude da notificação de regularização da área do 

INCRA com a notificação dos fazendeiros, das 40 famílias residentes restam doze. 

Do lado das lutas no campo, a constituição histórica do MST no Ceará 

traz raízes no processo das migrações do campo para a cidade, motivadas pelas 

secas e apropriação privada das terras por latifúndios comandados por coronéis e 

seus apoiadores. A busca por melhores condições de vida e os modos de rejeição 

social vividas na cidade, com a urbanização precária e o processo de favelização, 

contribuiram para a organização comunitária popular passar a ser o caminho da 

resistência e sobrevivência na cidade.  

Desde os anos de 1960, com as Comunidades Eclesiais de Base – CEBs, 

ligadas à Igreja Católica, por meio dos defensores da Teologia da Libertação houve, 

o fortalecimento dos movimentos sociais no processo da sua organização e 

resistência à ditadura civil militar (1964-1984) - e o MST é umas das expressões 

desse momento da vida política brasileira e um dos movimentos que continuam 

intervindo no cenário político, social e cultural brasileiro. 

Os desafios do MST cada vez fortalecem mais a necessidade da luta pela 

Reforma Agrária, pelo direito à moradia, por condições dignas de trabalho e 

sobrevivência, sem a submissão criminosa imposta pelo capital, num processo 

incansável de formação humana do/as lutadores do povo, do campo e da cidade, 

como confirma o Hino. 

Braço erguido ditemos nossa história 
Sufocando com força os opressores  
Hasteemos a bandeira colorida 
Despertemos esta pátria adormecida  
O amanhã pertence a nós trabalhadores! 
 
Vem, lutemos 
Punho erguido 
Nossa força nos faz a edificar 
Nossa pátria  
Livre e forte 
Construída pelo poder popular 

 

(Fragmentos do Hino do MST.  
Letra: Ademar Bogo.  
Música: Willy C. de Oliveira). 
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4.2  Movimento dos Conselhos Populares em Fortaleza: lutar e construir na 

cidade o Poder Popular 

 

A organização do Movimento dos Conselhos Populares foi criada numa 

conjuntura de enfrentamento político do espaço na cidade de Fortaleza, no início dos 

anos de 2000, que se fortaleceu com a disputa eleitoral para a Prefeitura Municipal 

de Fortaleza, em 2004, na possibilidade de uma gestão democrático-popular sob a 

direção do Partido dos Trabalhadores.  

Sousa (2011) identifica três fases históricas do MCP como movimento 

popular em ação coletiva em Fortaleza68: 1) em 2000 até 2003, no processo eleitoral 

municipal; 2) em 

2004, com nova campanha eleitoral no Município de Fortaleza até 2008; e 3) em 

2008, com a Plenária da Cidade, e até 2011 (com o processo final do seu estudo). 

Daí em diante, revela a importância das ocupações de terrenos na cidade, em que o 

MCP teve participação 

[...] Movimento dos Conselhos Populares por entender que esse materializa 
uma experiência particular de organização da classe trabalhadora (...) 
sobretudo a partir de 2005, pudemos perceber que não se trata somente de 
mais um movimento social urbano, mas também de uma organização 
independente e autônoma da classe trabalhadora (Sousa, 2011, p. 148) 

 

Tal divisão cronológica contribuiu para compreender a correlação de 

forças políticas do MCP na história da cidade, em especial, nos territórios periféricos 

mais povoados pela classe trabalhadora de Fortaleza.  

A primeira fase, surgida em 2000, foi tímida, pois veio em função da 

disputa municipal, que, por não ser vitoriosa, desgastou sua organicidade e durou 

até 2003. A coligação de esquerda desse momento inicial dos anos 2000 foi 

constituída pelo PCdoB, PT, PSB, PDT e PCB. O PSTU esteve na coligação até ser 

definido o ex-deputado Inácio Arruda como candidato. Dessa eleição, houve a 

presença de Inácio Arruda no segundo turno, que foi derrotado pelo ex-prefeito 

Juraci Magalhães.  

                                                           
68

 Vale destacar o fato de que Sousa (2011) ressalva a diferenciação entre Movimento Social e 
Movimento Popular. De acordo com suas análises e com suporte em Pazello (2010), Movimento 
Social é o gênero e Movimento Popular é a espécie, destacando que os movimentos sociais 
representam um todo, inclusive manifestações da classe dominante em favor do capital, e nem todos 
encampam a agenda política popular, que é pressuposto dos movimentos populares.   



167 
 

O destaque desse momento, de 2000 a 2003, foi para o poder de 

mobilização popular que ocorreu na cidade com o fortalecimento dos comitês 

eleitorais da campanha. Segundo Souza (2011) a tendência marxista do Partido dos 

Trabalhadores foi quem mais motivou o MCP no seu objetivo de criar um movimento 

de massa em Fortaleza. Num amplo lastro de organização política da Coligação, no 

entanto, quem mais fortaleceu o MCP foi o PT, e a proposta de criar conselhos 

populares nos bairros foi se esvaziando pela necessidade de uma ação coletiva forte 

e ampla, sugerindo um inevitável refluxo do MCP. 

Nesse período, foi criada a primeira Cartilha do Movimento dos Conselhos 

Populares - Princípios; Diretrizes Políticas; Programa e Estrutura (Figura 22). Nela 

estavam os quatro princípios: Livre Participação; Autonomia ao Estado; Democracia 

Interna com Elegibilidade e Revogabilidade de Mandatos e Transparência nas 

Decisões e Publicidade.  

Assim, como pressupostos políticos, o MCP defendia a cidadania ativa e 

a participação popular, e as estratégias seriam a tarefa de constituir a Universidade 

Popular Socialista, o Programa de Reivindicações Imediatas e os Conselhos 

Populares nos Bairros. As reivindicações imediatas se exprimiam com base na Tarifa 

Zero nos Transportes Coletivos, as Frentes de Serviços Urbanas e a Biblioteca 

Pública de um milhão de livros. A participação popular seria, então, a grande 

expressão do MCP e estaria definida na Lei Orgânica do Município por meio de 

plebiscito, iniciativa popular legislativa e referendo, bem como nos conselhos de co-

gestão da Administração Púbica, numa próxima gestão municipal de esquerda. 

(MCP, s/d). 

O documento Movimentos dos Conselhos Populares, ainda, tinha uma 

estrutura de cartilha com uma breve análise da expressão das crises na cidade de 

Fortaleza no aspecto econômico, cultural, social, político, ambiental e urbano, no 

contexto da cidade dos ricos e da cidade dos pobres. 

Uma crise social (...) de 700 mil favelados, seres humanos que vivem em 
casebres plantados na lama ou debaixo das pontes e viadutos (...) uma 
crise política marcada pelo monopólio do Poder Público  (Prefeitura e 
Câmara de Vereadores) por um pequeno e corrupto geupo de políticos 
profissionais (...) uma crise urbana, com a cidade dos pobres desprovida do 
mínimo de equipamentos e serviços urbanos, em guerra civil subterrânea 
contra a cidade dos ricos, que concentra os equipamentos e o que funciona 
dos serviços urbanos. O intenso e rápido aumento da criminalidade (...) 
surgimento das gangs suburbanas, é aprova mais visível dessa depravada 
guerra civil.   (MCP, s/d, p. 3). 
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Em sintonia com essa Cartilha do MCP, a crise estrutural arrimada na 

desorganização urbanística em Fortaleza, decorrente da destruição dos recursos 

naturais, dos crimes ambientais, da degradação social e miséria do povo, da 

dilapidação artística, histórico-cultural, enaltece a lógica do capital sobre a razão da 

cidadania. A principal característica da lógica do capital é ter como agente direto o 

empreiteiro capitalista, o agente da especulação imobiliária, que resulta na 

desorganização urbanística orquestrada com o apoio do poder público por 

intermédio da violência policial e judiciária.  

Os conselhos populares, então, deveriam reunir o/as trabalhadore/as por 

local de moradia – bairro; por local de trabalho – empresa, repartição pública e lugar 

de prática social – sindicatos, associação, escola, universidade, movimento social. 

Além disso, as lutas junto à Prefeitura apontavam para a criação dos conselhos de 

co-gestão dos serviços públicos, Conselho do Orçamento Participativo, dos órgãos 

de defesa do cidadão. No âmbito da Câmara dos Vereadores, a Iniciativa Popular 

Legislativa com a Tarifa Zero, o Plebiscito em relação à privatização da CAGECE e 

CTC e Referendo relativamente à intervenção urbana.   

Tarifa Zero’ significa acabar com o pagamento direto das passagens de 
ônibus e do futuro metrô de Fortaleza (...) parte do princípio de que a 
responsabilidade pela (sic) transporte coletivo é de toda sociedade e não só 
dos que, por falta de condições, são obrigados a usá-lo. Como as empresas 
privadas dependem do transporte coletivo para locomoção da maior parte 
de seus empregados e de seus clientes, nada mais justo que elas e seus 
proprietários contribuam para cobrir seu custeio (...) um fundo municipal de 
transportes, a ser formado pelos recursos oriundos da elevação das tarifas 
do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para as grandes indústrias, o 
grande comércio, o setor financeiro, os terrenos ociosos, clubes dos ricos e 
residências de luxo. (MCP, s/d, p. 9). 

 

Na cartilha e na partilha junto aos conselhos populares nos bairros se 

confirmou o fato de que o caminho necessário para estabelecer uma cidadania ativa 

e a participação popular precisava combinar educação política, mobilização de 

massa e organização do povo trabalhador.  

Assim, a formação dos movimentos sociais exigia (e exige) um 

conhecimento científico referenciado na cultura, na realidade cotidiana e vivências 

em sintonia com o saber popular. Essa foi uma necessidade dos conselhos 

populares, por isso a construção de bibliotecas em tempo integral, a conquista da 

universidade popular, de frentes de trabalho urbano; e um poder popular 

democrático era fundamental; de uma democracia representativa à democracia 

semidireta, do poder dividido com o povo e o Executivo desde o contexto da 
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discussão, execução e fiscalização nos espaços dos conselhos de co-gestão junto 

aos bairros, no trabalho e na prática social. O orçamento participativo seria um dos 

canais de escuta e compartilhamento das decisões e execução de ações, se num 

contexto de respeito às decisões coletivas.  

Só numa democracia de participação ampliada do povo no processo 
legislativo e no processo governamental o real exercício da cidadania pode 
ultrapassar o discurso sobre a cidadania e fazê-la uma prática concreta no 
cotidiano da cidade. Isso quer dizer que a ideia abstrata de cidadania só se 
concretiza num regime democrático que vá além da mera representação, 
para ingressar no terreno vivo da participação popular. (MCP, s/d, p. 15).         

 

A organização interna do Movimento dos Conselhos Populares em sua 

estrutura orgânica defendeu a criação de um Comitê Executivo com dois 

representantes, titular e suplente, envolvidos num Conselho Popular de bairro, 

sindicato e movimento social. Outra esfera seria o Grupo Técnico de Apoio com 

profissionais especialistas, em sintonia com o comitê executivo que constituíram 

conhecimentos em áreas específicas, tendo em vista a construção da Universidade 

Popular. A Assembleia Popular de Fortaleza, a seu turno, por sessão plenária de 

delegação dos conselhos populares, teria o objetivo de “[...] centralizar 

democraticamente a atuação dos Conselhos Populares e formular diretrizes 

políticas, programas e projetos de interesse comum do povo trabalhador organizado 

nos Conselhos Populares”. (MCP, s/d, p. 19).       

Portanto, os conselhos populares nos bairros seriam as células vivas e 

pulsantes do MCP, sendo a eles necessário a organicidade com sessão plenária, 

Comitê Executivo e grupos permanentes de trabalho.   A dinâmica das atividades do 

MCP interagia também com as intervenções da gestão democrática da Prefeita 

Luizianne Lins, sem se confundirem como revelam os depoimentos.  

nós sempre participamos dos conselhos de cogestão, tanto o OP como o 
Plano Diretor, as Conferências da Cidade. Todas essas Conferências de 
cogestão que havia de Conselhos de Meio Ambiente a nossa militância 
participou de praticamente todos esses, Conselhos e se desgastou em 
todos eles porque a gestão sempre se colocou contra a todos eles, os 
próprios conselhos. Começavam desde ao respeito ao regimento interno, já 
era uma briga dos infernos. Então, em várias dessas discussões internas a 
gente se posicionou de uma maneira muito crítica e isso afastou muito. A 
gente com a gestão, então nós tínhamos consciência que era muito difícil 
conseguir arrancar essas demandas simplesmente com esse modelo de 
manifestação comum, né. O que é complicado também é que houve uma 
quebra de apoio da Prefeitura. (ANTÔNIO COSTA, 23/03/2016). 
 
pessoal é o seguinte nós temos isso aqui (...) e aí conversamos com ele e 
eu expliquei, tem que ter um delegado tem que ter a proposta. No Ginásio 
da Parangaba naquele Poliesportivo.  Aí eu disse tem que tirar uma pessoa 
logo, tá certo, e como a gente faria? Um em cada e são três, quanto mais 
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voto melhor e o mercado do peixe é conhecido. Vamos fazer o seguinte, 
Seu V. senta aqui num grupo e eu vou sentar noutro local. Cada um vai 
levar a proposta do mercado, se cada um sentar num lugar a gente vai 
tentar. São muitos votos vamos tentar? Vamos! Aí cada um foi pra um e foi 
a segunda proposta mais votada do Orçamento Participativo da Regional IV 
Parangaba. (IRMÃ DOROTHY, 22/12/2015). 
 
 
 

A intenção de estabelecer processos de organização na cidade foi 

pensada e articulada. A correlação de forças para conquistar o poder público 

municipal, no entanto, não foi suficiente e, sem a conquista da coligação de 

esquerda no processo municipal eleitoral, houve um esvaziamento do Movimento 

dos Conselhos Populares em 2003.  

 

4.2.1 A hora da virada chegou: a esperança do MCP na Fortaleza Bela e o 

enfrentamento à especulação imobiliária 

 

Souza (2011) menciona a segunda fase do MCP desde 2004, quando 

resgata um impulso na perspectiva de um novo confronto eleitoral, desta vez com 

uma coligação nem tão ampla das forças de centro-esquerda e mais articulada à 

esquerda da esquerda, ou seja, majoritariamente defensoras e apoiadoras das 

propostas do MCP para Fortaleza. 

Foi em tal circunstância que a candidatura de Luizianne Lins, do Partido 

dos Trabalhadores, foi se delineando, com a bandeira do MCP, de acordo como já 

expus. A novidade desse momento da primeira gestão da Prefeita Luizianne Lins 

(2005 a 2008) foi o MCP haver acumulado forças na organização dos conselhos 

populares nos mais diversos bairros de Fortaleza, em especial, nos mais periféricos, 

povoados, na maioria, pela classe trabalhadora de baixa renda.  

Souza (2011) relata que foi a “[...] refundação do MCP, a luta pelas 

frentes de serviço e participação nos instrumentos de democratização da gestão 

pública municipal (2004 a 2008)”. (P. 152). O primeiro turno da campanha eleitoral 

para a Prefeitura de Fortaleza divide as forças aliadas no pleito anterior e o 

candidato do PCdoB, Inácio Arruda, disputou com a candidata do PT em aliança, 

desta vez, com o Partido Socialista Brasileiro – PSB.  

 
A candidatura do Partido dos Trabalhadores adotou a proposta dos 
Conselhos Populares ainda no início da disputa eleitoral defendendo-os em 
comícios e na campanha midiática de rádio e televisão, afirmando que iria 
governar por meio dos Conselhos Populares. O discurso da então candidata 
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do PT era que os Conselhos Populares se constituiriam como uma nova 
experiência ainda mais avançada que a do Orçamento Participativo (...) 
como ‘modo petista de governar’”. (SOUZA, 2011, p. 153). 
 
[...] o local onde ocorreu toda a discussão sobre a Cartilha de refundação do 
MCP, denominada ‘Princípios, Diretrizes Políticas, Programa e Estrutura’, foi 
o espaço ‘Circuladô’, qual seja, uma lona de circo instalada no principal 
Comitê da campanha do Partido dos Trabalhadores, localizado na Avenida 
da Universidade, conhecido reduto da esquerda fortalezense (...) Entre 
novembro de 2004 e fevereiro de 2005, ocorreram em torno de 80 
assembleias de bairros e mais seis assembleias nas chamadas ‘Regionais’ 
(...) Cartilha-Programa do MCP (...) compuseram o documento ‘Programa de 
Reivindicações Imediatas do Povo de Fortaleza’. Esse foi o embrião do 
retorno da experiência do MCP. (Souza, 2011, p. 156 e 157) 
   

Com a vitória e a gestão da Prefeita Luizianne, os desafios de consolidar 

as propostas defendidas na campanha foram reais. A transição da gestão do PMDB 

com dezesseis anos no poder foi polêmica, sem compromisso e nem transparência 

para o planejamento das novas perspectivas da gestão municipal. A nova gestão 

Fortaleza Bela69 foi sendo constituída como que trocando as peças ruins do carro, 

com ele ainda em movimento. A maior dificuldade esteve na relação conflituosa com 

a oposição parlamentar na Câmara Municipal. 

Se, por um lado, a candidatura vitoriosa elegeu-se no segundo turno com a 
maior votação já vista na história de Fortaleza, contra a candidatura do 
Partido da Frente Liberal (atual Partido Democratas), por outro lado, a 
coligação do Partido dos Trabalhadores com o Partido Socialista Brasileiro 
somente elegeu 4 (quatro) vereadores, sendo que, desses, apenas o 
vereador eleito pelo Partido Socialista Brasileiro havia apoiado a 
candidatura petista desde o primeiro turno. Os três vereadores eleitos pelo 
Partido dos Trabalhadores haviam apoiado a candidatura concorrente, do 
Partido Comunista do Brasil. A oposição à nova gestão, em larga medida 
formada por vereadores reeleitos e que davam sustentação à gestão 
municipal anterior (...) seria maioria absoluta na Câmara de Vereadores. 
(SOUZA, 2011, p. 157) 
 
 

O MCP, então, passou a refletir sobre as bases necessárias à condução 

articulada à gestão municipal do PT, e os espaços dos conselhos populares; desta 

vez, o foco foi para a configuração política na Câmara dos Vereadores. A 

sistematização se materializou na segunda Cartilha do MCP (Figura 22). E, numa 

Assembleia Popular da Cidade ocorrida em 09/04/2005, no Ginásio Coberto Aécio 

de Borba, com mais de três mil pessoas, foi entregue à Prefeita Luizianne Lins e 

representantes da Câmara de Vereadores o documento Programa de 

                                                           
69

 O slogan Fortaleza Bela foi definido com suporte nos debates propostos nas reuniões de 
planejamento da gestão com o/as representantes das secretarias e órgãos municipais envolvidos. 
Vale destacar, também, a definição da campanha dos cem primeiros dias da gestão, representando 
as frentes de serviços como um dos compromissos da campanha eleitoral, por meio da limpeza da 
cidade em virtude do abandono provocado pela gestão do ex-prefeito Juraci Magalhães.  
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Reivindicações Imediatas do Povo de Fortaleza, que contava com as principais 

demandas das 80 (oitenta) assembleias de bairro, dos 114 bairros da cidade, 

promovidas pelo MCP.  

Houve um deslocamento de vereadores para base de apoio à gestão do 

PT e com essa possível governabilidade, se anunciou nova correlação de forças. 

Desde então, daí ocorreram alguns enfrentamentos entre a gestão municipal e o 

MCP. A ideia de um governo de base popular já não estava tão visível, inclusive, 

nessa Assembleia, o comparecimento de alguns desses vereadores foi repudiado 

com vaias. 

Em meio aos conflitos que surgiram, uma das ações governamentais do 

poder municipal foi contratar as frentes de serviço, o que propiciou aos 

trabalhadora/es do MCP e MST mais se aproximarem, pois vieram desde a 

campanha eleitoral se articulando como movimentos populares na organização 

política. De acordo com Sousa (2011) em meados de 2005 o MCP tinha como 

principal eixo de mobilização “[...] a luta pelas frentes de serviço, dando início a uma 

‘campanha contra o desemprego’ em Fortaleza por intermédio da organização de 

núcleos de trabalhadores desempregados que participariam dessas frentes”. 

(SOUSA, 2011, p. 167). 

A execução das frentes de serviços teve previsão orçamentária junto à 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE do Município De Fortaleza, e 

atendeu a quatro mil vagas70. O depoimento de Raimundo narra a aproximação do 

MST e MCP e a proposta da ocupação Comuna nas ações do Fortaleza Bela,  

[...] Fortaleza Bela, então nós fomos os pioneiros dali, a gente fazia a 
limpeza do rio pela manhã e a parte da tarde era arrumação, para nós do 
MST aquilo foi uma experiência muito rica, muito boa. Foi aí que surgiu a 
necessidade, porque no entorno ali do Maranguapinho a gente viu área de 
risco, muita gente sem casa, só com barraquinho de lona, barraco de 
papelão, ali a gente viu a necessidade de fazer uma discussão sobre a 
reforma agrária, e ai nós tivemos uma informação de como atuar no meio 
urbano, como chegar naquelas famílias. A gente perguntava qual o desejo 
das famílias? Era ter a resposta, a pergunta é: “qual o desejo?”, era a casa 
e tinha outras que diziam: “quero voltar pra minha terra, que lá eu sou 
agricultor, se lá tivesse reforma agraria, divisão de terra, eu voltaria”. Foi aí 
que nós sentamos e discutimos, começamos a sentar com os movimentos 
urbanos de Fortaleza para fazer uma formação, já que a nossa formação de 

                                                           
70

 O MCP em sua cartilha Movimento dos Conselhos Populares. Trabalho e Poder para o Povo de 
Fortaleza - previa o orçamento por meio do Fundo do Amparo ao Trabalhador – FAT e Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e não, apenas, do erário municipal e 
estadual. Nessa proposta, a intenção era alcançar 20 mil trabalhadores, o que nas primeiras 
negociações com a Prefeitura, caiu para 10 mil vagas para 4 mil chefes de famílias. O Projeto foi 
denominado Com os Pés no Chão: frentes de trabalho urbanas para Fortaleza, dirigido a chefes de 
famílias desempregados ou desocupados. (COSTA JÚNIOR, 2010) 
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militante do MST era uma formação, vamos dizer, na sua essência rural, do 
campo. E aí nos começamos a discutir, a entender mais esse meio urbano, 
e foi aí que surgiu o acampamento aqui, 17 de Abril, no ‘Zé’ Walter. (...) foi 
2010, no período ali que nós estávamos comemorando aí, denunciando o 
Eldorado dos Carajás, por isso tem esse nome aí “COMUNA 17 DE ABRIL”, 
(...) Essa área, nós fomos é uma área, que na sua matrícula original era 
2500ha, quando a gente foi fazer o levantamento, uma área de 500ha, 
enfim, aí nós fizemos o acampamento, veio gente de todos os bairros, né, 
de Fortaleza, os companheiros que nós tivemos lá no Maranguapinho, tinha 
gente lá (RAIMUNDO PEREIRA, 22/03/2016) 
 

A organização do MCP elaborou cartilhas e materiais para reflexão e 

debate com o povo de Fortaleza, tal como a Cartilha de Fundação dos Movimento 

dos Conselhos Populares (2000) e de Refundação do MCP (2004 e 2005) ilustradas 

na Figura 22. (SOUZA, 2011) 

Logo nos primeiros meses da gestão petista em Fortaleza, mesmo com a 

implementação das frentes de serviços, demanda do MCP, os estranhamentos entre 

MCP e a gestão não foram se diluindo; pelo contrário. A convocação de muito/as 

militantes do MCP para estarem nos cargos comissionados junto à Prefeitura 

dificultou o seu processo de fortalecimento e a definição do papel que deveriam 

cumprir junto à gestão municipal.   

Segundo Costa Júnior (2010), as críticas mais duras à militância do MCP 

após o início da gestão vieram das organizações populares em Fortaleza, como a 

Federação de Bairros e Favelas e Central dos Movimentos Populares – CMP, e isso 

sugeriu que o MCP seria como um espaço de lobby político para adentrar na 

Prefeitura.  

O MCP, então, declarou autonomia à gestão municipal e já tinha ocorrido 

um esvaziamento da militância, que desde o início, constituiu esse movimento 

popular. Novo perfil de militantes, contudo, na maioria ligados ao movimento 

estudantil, já estavam nas lutas do MCP e deu sequência a sua organicidade. Aí se 

confirmava mais o distanciamento com a gestão de Luizianne Lins. (COSTA 

JÚNIOR, 2010). 

[...] o MCP se chocou com o governo em dois fronts: de pronto, com os 
setores remanescentes das gestões de Juraci Magalhães, que continuavam 
comandando escolas, postos de saúde e outros órgãos; e, posteriormente, 
com o núcleo político da gestão, que desejava que o MCP assumisse a 
defesa das ações do governo. Um exemplo disso foi a implementação da 
bilhetagem eletrônica no transporte público de Fortaleza, uma das primeiras 
medidas do governo petista, que gerou uma divergência pública com o 
MCP”. (COSTA JÚNIOR, 2010, p. 101). 
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Essa compreensão desencadeia um salto organizativo para o movimento, 
que elegeu algumas prioridades de atuação para permanecer em 
interlocução com os segmentos mobilizados durante as assembleias nos 
bairros. De início, a ‘Campanha Contra o Desemprego’ através de núcleos 
de desempregados de Fortaleza para as ‘Frentes de Trabalho’ foi a primeira 
luta massiva do MCP. Ela correspondia à principal reivindicação das 
assembleias de bairros. Posteriormente, o movimento assumiu a luta por 
moradia como sua pauta prioritária, o que o levou a realizar ocupações 
urbanas e a luta para resistir às remoções de comunidades pobres. Esses, 
até hoje, constituem os dois eixos predominantes da atuação do MCP. 
(COSTA JÚNIOR, 2010, p. 107). 
    

As novas perspectivas de intervenção do MCP apontaram para a luta por 

moradia, e as ocupações de terrenos e prédios urbanos foram sendo visibilizadas na 

cidade. A projeção do MCP fez a articulação entre movimentos, como o Movimento 

dos Trabalhadores Desempregados – MTD e despertando o interesse de que a 

militância do MCP fosse conhecer outras experiências de organização.  

De acordo com Sousa (2011) nessa fase ocorreram várias manifestações 

em frente aos órgãos públicos do Poder Municipal, como na Habitafor e Secretaria 

de Planejamento – SEPLA, com acontecimentos relatados em todas as fontes de 

pesquisa escrita e oral sobre o MCP, dentre elas a ocupação gabinete do Secretário 

da SEPLA por algumas horas. A reação da Guarda Municipal foi o que mais chamou 

a atenção, tendo em vista o confronto com o/as militantes, que foi amenizado pelo 

próprio Secretário. 

Em complemento as informações de Sousa (2011), o depoimento de Irmã 

Dorothy reforça a disposição para as manifestações públicas como modalidade de 

pressão ao poder público.  

 

 [...]todo mundo veio pra esse enfrentamento na Prefeitura. Fechamos a 
Luciano Carneiro ficou todo mundo lá e foi um dia assim muito, muito 
especial de lembrar. A primeira pauta a ser recebida foi a do Mercado dos 
Peixes, achei que era certo, a pauta já mais conhecida e que dava pra fazer 
a discussão. Pronto, aí discutimos e o pessoal disse que ía fazer os 
encaminhamentos com a gente. E aí a gente parou um tempão e teve que 
ocupar mesmo. Numa outra a gente ocupou mesmo. (...) Fui pra ocupação 
e aí a gente foi chegando devagarinho sentei e daqui a pouco tava tudinho 
(...) o Meneleu vai receber, ele tava lá. Ocupamos a prefeitura pára a 
secretaria de planejamento onde a gente tava discutindo (...) foi muito 
bacana. Um dia bonito de lembrar, muita gente (...) a gente já tinha iniciado 
a discussão da moradia e aí a gente trouxe a do mercado de novo que era a 
mais patente. A segunda foi no prédio ele entendeu que era possível 
conversar acho que começou umas três horas da tarde e a gente fez a 
ocupação. Nessa teve uma certa confusão que a guarda municipal entrou e 
teve uma pessoa que se manifestou intolerante a posição onde o guarda 
municipal passou encostou nela e ela foi revidar.  Frei Tito, CEDECA (...) 
então o guarda municipal tentou fazer um enfrentamento (...) entraram e o 
guarda municipal quis tirar da porta e aí deu uma confusão grande (...) Aí o 
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Meneleu disse pros guardas pessoal vamos ter calma não precisa de 
confusão. A gente não já recebeu ?... isso não pode acontecer aqui vamos 
acalmar os ânimos aí nós fomos logo tentando acalmar os ânimos (...) não 
vai acontecer nada ... eles vão ficar aqui pacificamente... agora eu quero 
que vcs tb. (IRMÃ DOROTHY, 22/12/2015) 
 
 

Figura 22 – Capas das Cartilhas do MCP 

 
Fonte: Souza, 2011. 

 
 

Ainda nessa fase da participação do MCP nos processos participativos da 

gestão democrático-popular do PT, duas outras maneiras de intervenção ocorreram 

por meio do Orçamento Participativo - OP e do Plano Diretor Participativo – PDP. 

Embora, a primeira iniciativa de decisão participativa tenha sido o Plano Plurianual 

Participativo, os mais significativos do ponto de vista do envolvimento foram o OP e 

o PDP, que repercutiram com vistas a distanciar ainda mais o MCP dos mecanismos 

da gestão.  

  
O receio do MCP diante do espaço do OP foi corroborado durante o 
processo de participação. O descontentamento incluía desde as falhas na 
metodologia do espaço, tal como já havia sido expresso na avaliação do 
PPA Participativo, até a não efetivação das deliberações populares, fazendo 
com que a participação popular não fosse efetiva. (COSTA JÚNIOR, 2010, 
p. 116) 

 

Os aspectos mais destacados da avaliação do MCP em relação ao OP o 

revelam como um mecanismo persuasivo de participação que envolve uma 

militância mais nova nos processos das lutas sociais da cidade, inclusive, como 

suspeita de manipulação e de conquistas de segmentos mais abastados para obras 

de vias de acesso com valorização de interesse privados.   

O PDP provoca mais o MCP ao interesse sobre os processos de 

regularização fundiária, o reconhecimento dos espaços e áreas públicas e privadas 
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da cidade, por isso a participação popular nessa instância foi mais intensa e 

formativa para o movimento. “A luta pelas ZIES configurou um ponto de tensão entre 

o campo popular e o empresariado vinculado à Indústria da Construção civil, que 

possuía interesses na área em questão”. (COSTA JÚNIOR, 2010, p.117).    

Sousa (2011) define a terceira fase do MCP em Fortaleza, com início em 

2005, indo até 2008, com o intuito de radicalizar o movimento com o processo das 

ocupações. A militância do MCP, mesmo renovada, mantinha uma mobilização, que 

dos processos participativos no PPA, OP, PDP e das conferências para construção 

e aprovação do Estatuto da Cidade71 se qualifica no conhecimento sobre a cidade, 

suas instâncias de gestão, estabelecendo uma leitura da luta de classes e 

prosseguindo na luta.  

De acordo com Sousa (2011), desde a refundação do MCP, em 2005, a 

metodologia proposta foi da “experiência da prática concreta” e da atitude política 

diferenciada, principalmente perante os pleitos eleitorais. O perfil das pessoas 

envolvidas com o MCP também se redefiniu, sendo predominante a presença das 

mulheres de 30 a 50 anos e jovens, na maioria homens, que assumem as questões 

comunitárias nos bairros organizados com o movimento. A militância dessa 

configuração recente de organização em núcleos de bairros passou a ser a pratica 

no MCP. 

                                                           
71

 O Estatuto da Cidade é a Lei Nº 10.257 de 10 de julho de 2001, que regulamenta o artigo 182 e 
183 da Constituição Federal e prevê instrumentos jurídicos de controle da especulação imobiliária, 
entre outros assuntos da urbanização brasileira. O processo que resultou no Estatuto da Cidade foi 
perpassado de mobilização potencializada pelos movimentos sociais desde os momentos de 
autoritarismo político, de grandes fluxos migratórios, de políticas de habitação popular por intermédio 
do BNH, de irregularidades fundiárias e precárias e desiguais condições de moradia. Isso culminou 
com a efervescência dos movimentos urbanos, a exemplo do Movimento Nacional pela Reforma 
Urbana, que fortaleceu a pressão para a inclusão do capítulo da política urbana na Constituição de 
1988 (PEQUENO, 2011).  
“A luta pela reforma urbana e o advento do Estatuto da Cidade emergiram dentre os vários modos de 
gestão democrática da cidade, muitos surgidos de uma verdadeira revolução molecular no seio das 
organizações e mobilizações populares que foram experimentadas no Brasil, em especial o da 
implantação de políticas públicas de microurbanização em forma de ‘mutirão’, que pretendiam integrar 
à cidade assentamentos humanos irregulares como as favelas e áreas de habitação subequipadas, 
socialmente marcadas pela precariedade. No quadro administrativo, a progressiva mistura de gestões 
públicas e privadas de serviços urbanos que foram municipalizados ou comprados pelas 
multinacionais conduz a necessidade de se estabelecer políticas de proteção às populações 
marginalizadas dos bairros informais da metrópole. A busca do sentido da cidade, neste contexto de 
globalização e gestão social urbana, como domínio de segmentos marcados pela pobreza, permite 
verificar os níveis de complementaridade existentes entre a cidade e os modos inovadores de gestão. 
Dentre eles, segundo o texto constitucional, o Plano diretor é o principal instrumento para os 
municípios promoverem políticas urbanas com pleno respeito aos princípios das funções sociais da 
cidade e da propriedade urbana e da garantia de bem-estar dos habitantes”. (SILVA, 2011).      
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Os núcleos do MCP são muito diferentes entre si. Quando você tem 
ocupação, na região da ocupação você tem um povo que está movido pela 
luta de moradia. Você vai ter isso na Raízes da Praia [Praia do Futuro] e 
você vai ter isso na Comuna [Bairro José Walter]. Nos bairros onde o MCP 
não teve ocupação, o perfil é o morador do bairro que ainda está discutindo 
aquela coisa da melhoria do bairro (...) Nas ocupações é o publico em geral, 
acho que na maioria mulheres. Quem tá a mais à frente? Mulher. 
(Entrevistado “B” In: SOUSA, 2011, pp. 191 e 192).       

 

E desde esse momento dos Núcleos de Bairros, com maior organicidade 

do MCP, são combinadas alianças com o MST. Então, o MCP planeja e organiza a 

Comuna 17 de Abril, como menciona a citação imediatamente anterior. Vale 

destacar a importância da Ocupação Raízes da Praia, anterior ao processo da 

Comuna, como experiência que foi avaliada e repensada em suas modalidades 

estratégicas entre os movimentos. O debate sobre esse momento das ocupações 

em Fortaleza será discorrido na sequência do texto na oportunidade de 

problematizar sobre a conjuntura urbana da cidade e suas implicações para os 

movimentos populares.    

Em síntese, vale resgatar, como mencionei no início deste texto, que a 

criação do MCP vem das movimentações políticas de organização das comunidades 

da cidade que se fortaleceu com o processo das eleições municipais de 2004, sendo 

necessário conhecer um pouco dele para melhor entender a construção da Comuna. 

Vale rememorar o fato de que, àquela época, dos anos 2000, o Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro – PMDB há dezesseis anos estava à frente da 

gestão municipal na Prefeitura de Fortaleza. De vertente centro-direita, o PMDB, 

representado pelo prefeito Juraci Magalhães, fez articulações com lideranças de 

bairro, popularmente conhecidas como “cabos eleitorais”, que interferiram e 

centralizaram os modos de organização popular na cidade. Assim, muitos serviços 

sociais eram vinculados, prioritariamente, para os territórios de Fortaleza com líderes 

de bairros da base de apoio ao Prefeito. 

Nas eleições municipais em 2004, os partidos e movimentos de esquerda 

propuseram uma aliança desde o primeiro turno, no intuito de fazer frente ao 

domínio do PMDB. À época, se delineava o apoio majoritário dos dirigentes do 

Partido dos Trabalhadores - PT ao deputado federal Inácio Arruda, do Partido 

Comunista do Brasil – PC do B, que se apresentou como o candidato da coligação 

de esquerda em Fortaleza. Não houve, contudo, uma adesão interna das correntes 
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políticas do PT a essa proposta e ocorreu uma disputa interna na convenção do 

partido.  

Um processo de rebeldia articulou-se no âmbito do PT nas prévias da 

convenção do partido em torno da proposta de apresentar consulta para novas 

candidaturas e de não defender e ou referendar uma postulação única para disputar 

as eleições municipais em Fortaleza.  O debate político com a base da militância se 

intensificou em todo Estado e estimulou a aproximação da organização dos 

movimentos do campo no interior do Ceará - dos sindicatos rurais e militância do 

MST-, com os movimentos em Fortaleza - nos sindicatos, organizações não 

governamentais e movimentos populares-, dentre eles, o MCP.   

A disputa política da aliança de esquerda foi acirrada na convenção do PT 

e, quase num empate técnico, venceu a proposta de abrir um processo eleitoral com 

candidatura própria do PT. Com isso, foi posta à prova a hegemonia dos dirigentes 

municipais do partido ligados à corrente majoritária, Articulação. Desde então, uma 

nova candidatura se exprimiu em torno do nome da deputada federal Luizianne Lins, 

que venceu com uma diferença mínima de votos e se tornou a candidata do PT, 

tendo como vice-prefeito o sindicalista, filiado ao Partido Socialista Brasileiro – PSB, 

que se coligou ao PT nestas eleições municipais em Fortaleza. O candidato Inácio 

Arruda continuou como postulante da frente de esquerda, sem o PT, mas, ainda com 

a colaboração de alguns dirigentes deste partido e disputou as mesmas eleições.  

Com a campanha, houve intensa mobilização dos movimentos sociais 

que participaram mais do processo eleitoral, e a discussão sobre a moradia teve um 

grande peso nas propostas de campanha das eleições do ano de 2004 e, com ela, o 

fortalecimento do MCP. O resultado da eleição no primeiro turno mostrou uma virada 

na intenção de votos com o crescimento da candidatura de Luizianne, do patamar de 

menos de 3% para deixá-la como candidata em disputa no segundo turno, em 

confronto com o deputado federal Moroni Torgan, apoiado pelo PMDB.  

Na época do Circuladô (local com formato de tenda de circo na Avenida da 
Universidade, onde ocorriam as plenárias da campanha da Luizianne em 
2004) pra fazer apoio a campanha da Luizianne foi que o MCP e os 
movimentos sociais construíram essa campanha, que naquela época ela só 
tinha três por cento e precisava da população e com os movimentos sociais 
aí deu o que deu (Irmã DOROTHY, 22/12/2015)  
 

O apoio do MCP foi fundamental nesse processo da campanha eleitoral 

em 2004, quando efetivamente se organizou a interlocução com intelectuais, artistas 
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e trabalhadores, nas bases sindicais e nos movimentos populares nos bairros de 

Fortaleza. As células dos núcleos de organização comunitária em bairros de 

Fortaleza passaram a se movimentar numa mobilização maior em torno da 

campanha da candidata Luizianne, transformando-se no Movimento dos Conselhos 

Populares de Fortaleza – MCP. 

Em 2004 houve a eleição pra Prefeitura de Fortaleza e a Luizianne era a 
nossa candidata (...) e aí a gente resolveu bancar a proposta por fora das 
estruturas da campanha (...) então a gente criou o MCP(...) O MCP surge ali 
entre o primeiro e o segundo turno de 2004 e já com a Luizianne 
praticamente eleita. (LEONARDO, 11/03/2016) 

 

A virada na campanha se confirmou e Luizianne Lins do PT teve vitória 

nas eleições municipais, permanecendo duas gestões à frente da prefeitura em 

Fortaleza. Com isso, na primeira gestão, houve maior aproximação entre os 

movimentos do campo e da cidade , em especial, com as primeiras atividades 

propostas de mutirões de limpeza da cidade e de mobilização e organização do 

Orçamento Participativo.  

 

Foi com a eleição da Luizianne a ideia de criar uma força popular na 
sociedade cearense, nos bairros para fazer a luta e apoiar o mandato 
popular da Luizianne, Então, o movimento já tinha uma aproximação, desde 
o início, desde a campanha. Nós participamos apoiando a Luiziannne e a 
gente já tinha essa proximidade e, então, surgiu essa questão da jornada de 
luta do movimento. O MCP quis se unificar  construindo uma ação de luta 
por moradia unificada com o MST. (MARGARIDA, 30/03/2016). 
  

4.3 Unidade Classista: frente de luta no movimento sindical operário 

 

Como mencionado nos momentos iniciais deste escrito a conjuntura 

política de organização do MCP e os desdobramentos na relação com a gestão 

municipal da cidade de Fortaleza redefiniram a opção de parte da militância, 

inclusive uns/umas que participavam da Ocupação Comuna.  

Isto transcorreu nos primeiros anos da Comuna, quando já sinalizava o 

desgaste de militantes com a gestão da prefeita Luizianne Lins, em virtude dos 

acontecimentos após a campanha eleitoral, na composição das forças políticas na 

Câmara dos Vereadores e no decorrer da administração democrático-popular do 

Partido dos Trabalhadores em Fortaleza. Parte da militância do MCP chegou a 

assumir cargos de chefia ou como funcionários terceirizados na gestão e a ter 
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dificuldades de mediação entre as pautas e manifestações do Movimento e a Gestão 

Pública, como foi enfatizado anteriormente.   

De acordo com o Caderno Nacional da Unidade Classista: política, 

organização e formação – O CAD Nacional da Unidade Classista (14/03/2016) 

(Figura 23) teve sua fundação em 2012 e ocorreu o I Encontro Nacional em 2015 por 

orientação do Partido Comunista.  

A UNIDADE CLASSISTA é uma jovem corrente sindical e operária, fundada 
em novembro de 2012, com o objetivo de servir como instrumento de ação 
dos comunistas e seus aliados no movimento sindical e, mais recentemente, 
no movimento de luta por moradia. Não obstante, já estamos presentes na 
direção de importantes sindicatos, na construção de oposições sindicais e 
ocupações urbanas, com boas perspectivas de crescimento. (CAD 

NACIONAL DA UNIDADE CLASSISTA 01, 2016, p. 4) 

 
 

A Unidade Classista, não parte de uma proposta local de organização 

como movimento popular, e, em Fortaleza, assume um caráter muito peculiar de 

frente urbana de luta por moradia. As ocupações urbanas da cidade de Fortaleza 

tem erguido a bandeira da Unidade Classista como identidade em ocupações da 

cidade, como a Ocupação Gregório Bezerra, na Regional V, no bairro do Conjunto 

Ceará72.  

Figura 23 - Unidade Classista 

 

Fonte: http://unidadeclassista.org.br/ 

                                                           
72

 A Ocupação Gregório Bezerra tem o nome em memória ao político da esquerda brasileira, 
pernambucano Gregório Bezerra e existe desde 2016, no bairro Conjunto Ceará na Regional V em 
Fortaleza. A ocupação esteve acampada num terreno da Prefeitura Municipal de Fortaleza que se 
encontra num vazio urbano, denominado de área verde, desmatado, em cujas proximidades só tem 
um posto de saúde e uma escola municipal. Da interlocução com a Prefeitura, foi sinalizada a 
remoção das famílias para região limítrofe com a cidade de Maracanaú, onde há obras do Programa 
Minha Casa Minha Vida. A conquista para essa negociação foi compartilhada com a luta e pressão 
das famílias ocupadas, num prédio histórico no centro de Fortaleza, a Escola Jesus Maria e José, ao 
lado do ícone da Igreja Pequeno Grande, Colégio Imaculada Conceição e Colégio Justiniano de 
Serpa. https://www.opovo.com.br/jornal/reportagem/2018/06/a-ocupacao-gregorio-bezerra-e-as-
violacoes-de-direitos.html     
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O contexto das fragilidades do Governo Dilma, da derrocada na direção 

das alianças políticas de centro-direita com o articulador principal PMDB e do golpe 

de 2016 com o impedimento da Presidenta eleita, em 2014, numa articulação entre 

Congresso Parlamentar e Supremo Tribunal Federal, foi o chão da organização da 

Unidade Classista como uma intenção política do Partido Comunista Brasileiro.    

 
Num momento difícil para os trabalhadores, em que a construção civil, o 
setor siderúrgico e o setor automobilístico fazem demissões em massa, 
quando muitas pequenas e microempresas fecham suas portas, as 
votações do PL 4330 e das MPs 664/665 não deixaram dúvidas sobre as 
intenções desse governo e do Congresso Nacional. Enquanto o projeto da 
terceirização foi aprovado com os votos da base aliada (exceto PT/PC do B) 
e da oposição de direita, as medidas provisórias do plano de ajuste fiscal do 
governo foram aprovadas pela mesma base aliada, incluindo dessa vez os 
votos favoráveis do PT e PC do B. No caso das MPs, o PSDB jogou para a 
plateia, votou contra apesar de apoiar as medidas de arrocho, deixando o 
desgaste político da aprovação para os partidos governistas. Por sua vez, o 
STF, julgando a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1923, decidiu que a 
gestão de escolas, universidades, hospitais, museus e outras autarquias, 
podem ser entregues para as 
denominadas Organizações Sociais, as famigeradas OS’s, permitindo, 
assim, a contratação de professores e funcionários sem concurso público . 

(CAD NACIONAL DA UNIDADE CLASSISTA 01, 2016, p. 15-16) 

 

Ainda nas análises conjunturais do contexto de fundação da Unidade 

Classista, vale ressaltar que,  

 
Por sua vez, a resistência à esquerda contra esse processo de adaptação e 
colaboração de classes, vulgo peleguismo, se deu de forma débil e 
fragmentada. As iniciativas, em sua maioria a partir do rompimento de 
correntes que atuavam no interior da CUT, enfrentaram um período 
bastante adverso, mantendo-se organizadas em pequenas oposições, 
poucos sindicatos e entidades de servidores públicos. A fundação da 
CONLUTAS e das INTERSINDICAIS foram expressão desse processo. 

(CAD NACIONAL DA UNIDADE CLASSISTA 01, 2016, p. 18). 

 
 

Segundo depoimentos de militantes da Unidade Classista em Fortaleza, 

participantes da Comuna, a opção transcorreu sem maiores dificuldades nem 

atropelos.  

[...] conhecer a Unidade Classista era a nossa ideia, a forma como se 
posiciona e deixar claro que também que era ligada ao PCB, não era nada 
feito às escondidas, nas pressas. É preciso que a gente revele isso, então 
eu gostei das ideias, principalmente por que são nossas. Claro que nós 
temos divergências entre nós discutimos sobre uma coisa aqui, ali, senta 
conversa,  planeja, faz formação e a gente tem que entender que a Unidade 
Classista seria esse lugar,  esse local da gente. Seria o espaço da gente 
que nos aproxima pra fazer esses enfrentamentos das diferenças de classe, 
dos riscos que existem, desse pensamento esmagador sobre a nossa 
população mais necessitada e entender que a luta ajuda também a 
transformar a sociedade. A partir das suas ações (...) era no PCB na luta 
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dos trabalhadores. (...)  continuamos dentro da própria Ocupação, mas 
agora não como MCP. Tinham as pessoas que participaramque estavam 
nos núcleos da Ocupação, do Conjunto Palmeiras, o pessoal do Raízes da 
Praia, no Demócrito Rocha, na Praia do Futuro, inclusive com o pessoal da 
Comuna  a gente levou o pessoal da Comuna pra lá quando foi pra fazer o 
acordo, quando iam tirar o Raízes da Praia a gente fez lá várias lutas lá de 
pedir apoio pra Comuna foi muito importante isso (...) foi mais campanha 
ainda (...) e aí ficou impossível de continuar no MCP (...) nós fomos 
conhecendo a Unidade Classista e aí também o PCB (...) (IRMÃ 
DOROTHY, 22/12/2015) 

 

O entendimento de não ter estabelecidas outra Coordenação, quando 

houve a opção pela Unidade Classista, é avaliado, no depoimento de Leonardo, 

como um equívoco na continuidade na Comuna como Unidade Classista. E isso 

pode ter contribuído, também, para enrijecer os grupos mais favoráveis aos 

encaminhamentos sintonizados com as posições das facções, como a 

autoconstrução ou a construção dos blocos de apartamento sem as áreas de lazer e 

espaços de equipamentos sociais que estavam na pauta de reivindicações do MST 

e MCP, antes do início das obras do conjunto habitacional.   

 

[...] a gente caminhava para a Ocupação e ainda fazia parte do MCP que 
nessa época estava rachado em três grupos, do grupo da praia (...) aí tinha 
o grupo da Água Fria. Acho que isso interessa pro trabalho pra vc entender, 
né? Aí o grupo da Água Fria e aí tinha outro grupo do Montese que a gente 
fazia parte daqui da regional quatro (...) o MST chamou para o terreno, que 
era um latifúndio, até tinha esse documento que o MST tinha dado isso há 
uns dez anos atrás tinha uma relação das (...) terras com donos e tudo 
mais, o maior era aquele e onde é o Colosso aquele do M. Dias Branco que 
é na cidade 2000 então eles chamaram pra ocupar nos bairros e nos bairros 
ainda tinha o MST (...) eles tinham os dados precisos. Aí começaram os 
preparativos, a gente tinha dois grandes núcleos que era a regional quatro 
que era o pessoal do Montese e do Demócrito Rocha e tinha umas 
duzentas pessoas, tinha o do Palmeiras (...) que era umas cento e 
cinquenta (...) e grupo da gente, grupo grande então o Vila Velha (...) a 
gente tava começando (...) e lá começaram a chegar os médicos do MST 
que vinham de Cuba e eles eram os que vieram pela Prefeitura e atendiam 
na periferia que também era uma forma de a gente conhecer (...) no Vila 
Velha lá na comunidade (...) perto do morro (..) não sei se tu conhece lá, o 
povo morra numa área de mangue e já faz os barracos alí em cima. 
(...) 
com muita  sinceridade já tinham acontecido muitos rachas dentro dos 
núcleos com gente oportunista e aí era um grupo grande, dois grupo 
grandes (...) quando a gente viu no que ía dar aí a gente faz uma 
reaproximação aqui com o MST  (...) fizemos uma autocrítica dizendo que 
agora a gente tem que retomar e tal e a gente até acertou que o MST ia 
cuidar da ocupação e tal a gente até que entendeu que tinha um embate 
político e (...) então faz o seguinte a ocupação é de vocês, vocês que são 
um grande movimento (...) a gente ajuda vocês  e apoia vocês e a bola é de 
vocês .... então tá feito (...) então vocês tocam lá e tal (...) mas o MST 
também não tinha mais tanto fôlego pra tocar e aí ficou aquele clima por lá. 
A gente fez uma reunião no Frei Humberto pra decidir acabar sobre as 
determinações que já havia lá dentro (...) aí nesse ponto também que a 
gente tá faltando na coordenação (...) nós não colocamos uma nova 
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coordenação lá e a gente avaliava isso como muito ruim, porque a gente já 
sabia (...) que ninguém tava muito mais pra ir e ficar na ocupação e ou você 
fica dentro ou sai que tem que ter o tempo todo lá, aí quando cai (...) dessa 
reunião assim que a gente levou dois anos. (LEONARDO, 11/03/2016). 

 

4.4 Invasão ou ocupação: e, os grilos com isso?  

 

Ocupamos e ocuparemos a história esquecida, sem memória, a que não se 
ensina na escola, porque edificamos tudo que aí está, porque nunca 
paramos de lutar e trabalhar. (Lene Sousa, poeta – MTST. In: BOULOS, 
2015) 
 

Parece haver a confusão entre invadir e ocupar, pois tem o viés 

ideológico, seja de acusar a desobediência de querer tomar posse de propriedade 

privada, não permitida; seja de denunciar que terras griladas se tornam propriedades 

privadas ilegítimas, improdutivas ou sem uso imediato sob especulação imobiliária, 

aguardando reunir mais valor de troca. Na maioria, são terras ou prédios públicos e, 

portanto, deveriam ser bens coletivos.   

Há, porém, duas situações -, a invasão e a ocupação? E como isso 

acontece? 

É curioso perceber que a dimensão ideológica da luta de classes 

identifica quem são os invasores ou ocupantes, o/as legítimo/as e ilegítimo/as 

dono/as das terras. Assim, invasore/as no discurso dominante são o/as pobres 

aproveitadores, sem escrúpulos – ladrões e vagabundos -, que querem tomar as 

terras e propriedades alheias. Por outro lado, quem ocupa é tido/a como legítimo/a 

proprietário das terras do campo e/ou da cidade com permissão legal de fruição 

delas, mesmo que aí não morem nem produzam de forma direta, e façam uso como 

bem de investimento para reunir valor de troca.  E a peculiaridade está nas 

situações de quando o/a trabalhador/a aponta o invasor/a, sendo ele/a muitas vezes 

próprio/a mutuário/a dos programas de habitação, ou que mora de aluguel, ou 

mesmo quem adquiriu dívida junto a financiadores da casa própria, seja na esfera 

pública ou privada. 

Há um discurso ideológico dominante de que o direito à terra ou moradia 

é de quem pode comprá-la ou dela se apropria, e não do direito fundamental de 

todo/as à terra e a moradia como cidadã/os.  

 



184 
 

 Boulos (2015) esclarece que a classe trabalhadora ao ocupar um prédio 

ou grande terreno vazio, busca aqueles destinados à especulação imobiliária, não os 

imóveis do/as trabalhadores que compram uma moradia ou terreno a partir do 

trabalho e esforço próprio investido. 

Em geral, os trabalhadores estão submetidos à expropriação do mercado 

imobiliário e financeiro para obtenção de terreno e/ou apartamento e casa pra morar. 

Uma coisa é o especulador e grande proprietário herdeiro de terra, fruto de grilagem 

de seus antecedentes ou dele próprio, e outra é a classe trabalhadora submetida a 

empréstimos e financiamentos aviltantes para aquisição da casa própria.  

Não conheço nenhum caso em que os sem-teto ocuparam o lote ou a casa 
de um trabalhador. As ocupações de terra, em especial as que são 
organizadas por movimentos populares, ocorrem em grandes terrenos e 
prédios abandonados, que o proprietário – muitas vezes uma grande 
empresa, que tem também vários outros terrenos – utiliza para especular e 
lucrar. (BOULOS, 2015, p. 76). 

 

Caldart (2012) destaca a ocupação da terra como a forma principal de luta 

(p. 125) em duas instâncias no processo de Ocupação do MST, aquela onde se 

escuta o “[...] estalar do arame da cerca ou do estourar do cadeado da porteira” e 

com isso confirma o momento da desobediência civil; desdobrado no acampamento, 

que, em sintonia com a conjuntura política, pode ou não ser permanente, onde as 

famílias se encontram frente a frente, lado a lado, no cotidiano de conviver e 

organizar tarefas. O sentido educativo da Ocupação entranha as lutas, a coragem de 

desafiar o que é sempre negado, como a escola, e motiva a conquista do saber, da 

formação contínua para a vida na coletividade.   

O acampamento é uma forma de luta largamente utilizada pelo MST com o 
triplo objetivo de educar e de manter mobilizada a base sem-terra, de 
sensibilizar a opinião pública para a causa da luta pela terra, e de fazer 
pressão sobre as autoridades responsáveis pela realização da Reforma 
Agrária. Enquanto estão acampados, os sem-terra geralmente continuam 
realizando outras ações combinadas de luta: audiência, atos públicos, 
caminhadas, greves de fome, acampamentos breves em lugares públicos 
nas cidades, reocupações de terra em um movimento permanente. 
(CALDART, 2012, p.180).  

 

O depoimento de Badé confirma que uma ocupação de projeção como a 

Comuna 17 de Abril fortalece a capacidade de mobilização e organização de novas 

lutas.  
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[...] pra mim pessoalmente quando eu voltei da Comuna rápido saiu duas 
ocupações na região. Lá a gente conseguiu puxar duas ocupações de 
terras. Lá que tá numa realidade o acampamento que tem uma condição de 
bem de vida dos acampados,  porque a gente muda (...) a concepção de 
uma ocupação de terra a partir do que a gente puxou aqui na Comuna. Eu 
aprendi outras questões que alimentou mais assim, como é que a gente vai 
partir agora pra ocupação de terra como é que nós vamos agir, como é que 
nós vamos ter coragem. E não foi mais do mesmo jeito, outra aprendizagem 
assim (...) Foi ótimo, por exemplo, uma das questões é quando a gente for 
ocupar terras, a partir de algumas análises a gente não pode mais respeitar 
algumas leis como a de 1998 que a lei diz que só pode desapropriar terra se 
tiver fora da  propriedade. Então não dá mais (...) não dá pra gente ficar 
esperando fora da propriedade, não dá. Se sair, saiu e se não sair a gente 
vai estar lá resistindo, criando, plantando, produzindo. A outra questão que 
eu também aprendi na Comuna foi outra coisa de dizer assim, não pode 
ficar sem energia, porque assim se não tiver energia como na Comuna toda 
hora era uma briga pra puxar um gato de energia. Então quando a gente 
entra numa ocupação a gente já tem que vê onde tem água e energia que a 
gente pode ter. Porque não dá mais pra ficar sem água e energia. Foi bom 
porque a gente analisa um acampamento no interior, não que seja igual a 
lógica da cidade, mas que tenha pelo menos algumas facilidades. Por 
exemplo, no tempo que a gente acampava andava mais de um quilômetro 
pegava uma lata d’água pra levar pro barraco em 2003 e 2004. Hoje não, 
hoje os acampamento que a gente faz é tudo com água encanada, energia, 
tudo no gato, ninguém paga energia, então você pode até irrigar. Ora, o 
governo não faz, é bem capaz de pagar energia. Então assim, o pessoal 
gosta muito dos acampamentos de hoje. (BADÉ, 12/04/2016). 

 

A propriedade privada é apontada tanto no estruturalismo quanto na 

crítica marxista como o centro do aprofundamento das desigualdades sociais e da 

luta de classes; Marx (1997); Engels (1987); Weber (1996); Caldart (2012) ressaltam 

que a condição de classe pode se transformar em consciência de classe plasmada 

nas vivências culturais, portanto, 

As ocupações de terra, por exemplo, que aparecem em registros históricos 
como sendo a forma de luta pela terra que vem atravessando séculos em 
diversos lugares do mundo, não pode ser entendida como uma 
determinação cultural, como se fosse próprio da cultura camponesa ocupar 
terra para ter acesso ao trabalho nela. Essa seria uma explicação simplista. 
É diferente afirmar, no entanto, que as ocupações de terra, produzidas no 
interior de lutas sociais determinadas, acabaram se transformando em um 
processo cultural(exatamente porque encarnado em tradições, valores, 
convicções) que atravessa gerações e que, em cada momento e lugar, se 
recria em novas formas e em novos significados. O jeito de ocupar a terra 
dos sem-terra brasileiros não é igual ao jeito de ocupar dos camponeses 
italianos. (CALDART, 2012, p. 79). 
 

O relato do despertar de ser sujeito social que participou da Comuna fica 

evidente quando,  

[...] Pela contradição capital e trabalho, então eu comecei a enxergar que a 
luta não era só uma coisa focada só da moradia e do campo. Participava 
das coisas do MCP, só isso, E eu comecei a observar que a luta era mais 
ampla que aquilo ali, e que aquilo ali era só um pingo de água, pra mim era 
muito forte [...] (JOSÉ RIBAMAR, 07/04/2016) 
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De acordo com Nepomuceno (2007), no início do regime legal de 

distribuição de terras no Brasil, as Capitanias Hereditárias, por definição, eram terras 

que já pertenciam à Coroa portuguesa. Considerando a grande extensão territorial, 

boa parte dessas terras ficou improdutiva e retornou à Coroa, como também ocorria 

à época em Portugal. 

Isso porque os donatários que tinham o direito de posse e uso das terras 

pagavam impostos a Portugal e podiam ficar com vinte por cento delas, dividindo o 

restante em sesmarias. Os sesmeiros tinham o direito de cultivar a terra por dez 

anos e, se não conseguissem, deveriam vendê-las a quem tivesse esse 

compromisso. Após a independência do Brasil, houve a anulação das sesmarias, 

porquanto que o maior interesse era atrair portugueses para a exploração e cultivo 

das terras brasileiras.   

Portanto, “As terras que eram usadas coletivamente pelos povos 

originários, foram invadidas e privatizadas de acordo com os interesses do governo 

português e dos grandes ricos da época”. (BOULOS, 2015, p. 77). 

As terras deveriam ser para quem quer nelas trabalhar. As elites, contudo, 

formadas no Brasil, de proprietários de terras e patriarcado, não permitiram a sua 

divisão justa e democrática por via da reforma agrária, “Quer dizer: desde aquele 

tempo havia preocupação com as terras não utilizadas no pais, e buscava-se 

alguma solução para entrega-las a quem quisesse nelas trabalhar”. 

(NEPOMUCENO, 2007, p. 45).  

Sem reforma agrária, o resultado após dois séculos foi “[...] uma espécie 

de armazém onde foram depositados os exemplos mais nítidos do fracasso, da 

injustiça e da inoperância da parte de governos que se sucedem ao longo do tempo 

(...)”(NEPOMUCENO, 2007, p. 45).  Há distorção e distanciamento com a classe 

trabalhadora “[...] do sonho de quem reivindica terra para trabalhar”. E, nas regiões 

mais adversas à produção agrícola, como a região Amazônica, o enfrentamento 

entre camponeses, ribeirinhos e latifundiários é latente e desigual, com muitos 

assassinatos de sindicalistas e militantes defensores da floresta e de seus povos. 

Como evidencia Caldart (2012), “A ação de ocupar uma terra representa, 

para o trabalhador ou trabalhadora que não tem terra, o momento da reação contra 

essa condição social e a sua saída do anonimato (...) passa a ter um segundo nome 

próprio, sem-terra” (p. 170). Há uma notória diferença entre invadir e ocupar, mas 
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que numa intenção ideológica da classe dominante, por vezes é distorcida do 

fundamento defendido pelos movimentos sociais. 

[...] uma matriz organizativa das mais importantes. Começa pela construção 
do conceito de ocupar em oposição ao de invadir. Nas primeiras ações, os 
próprios sem-terra usavam a expressão vamos invadir aquela fazenda. Aos 
poucos, ajudados pelos apoiadores externos, foram produzindo a diferença 
que está nas próprias reflexões jurídicas que passam a relativizar o valor 
absoluto da propriedade da terra, cotejado com o direito à vida e ao 
trabalho. (P. 171).  

 

As diferenças estão, ainda, presentes nas dinâmicas dos movimentos 

sociais, porquanto que “[...] ocupar uma terra não tem o mesmo sentido do que 

ocupar um prédio ou (...) ocupar uma fábrica ou um banco. Quando os sem-terra 

ocupam o prédio do INCRA para pressionar por soluções, sabem, sentem que esse 

não é o seu lugar (...) entendem ser seu por direito”. (CALDART, 2012, p. 177). 

Nos anos de 1970, no período da ditadura civil-militar, o Plano de 

Integração Nacional, no Governo Garrastazu Médici manteve o/as agricultore/as 

sem ter terra para cultivar, sendo impelidos ao trabalho quase escravo na condição 

de terceiros, meeiros e outras modalidades de exploração da força de trabalho 

campesina no Brasil. Na cidade, assim como no campo, a conjuntura também não é 

diferente. A grilagem de terra continua sendo o caminho da apropriação de terrenos 

e imóveis, especialmente os que ganham valor agregado com as obras de 

infraestrutura e nas áreas próximas ao litoral.   

A grilagem foi um mecanismo muito usado – e é ainda hoje em algumas 
regiões do pais – para os ricos invadirem e se apropriarem de terras 
públicas. Funciona assim: produziam uma certidão de propriedade 
falsificada, atestando que tal família era dona de um grande pedaço de 
terra; depois, deixavam esta certidão numa caixa com grilos; após algum 
tempo, retiravam o papel, que tinha um aspecto envelhecido (por conta da 
ação dos grilos). E, com isso, diziam ser uma certidão muito antiga e 
verdadeira. (BOULOS, 2015, 77).  

 

De acordo com Boulos (2015), com essa “malandragem” da grilagem 

muitos roubaram terras públicas e se dizem proprietários, os mesmos que 

denunciam e perseguem os sem-teto e sem-terra. Então, fica o questionamento: 

quem invadiu? 

Por isso, quando os sem-terra e sem-teto ocupam uma terra ou terreno 

estão buscando de volta o que é seu, “[...] é preciso diferenciar os termos invasão e 

ocupação. Invasão foi o que fizeram os portugueses e depois deles os grandes 
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proprietários brasileiros. É grilar e roubar uma terra que é pública e que deveria ter 

destinação social [...]”. (BOULOS, 2015, p. 78). 

Na ocupação, há uma diferença, pois se trata de “[...] retomar a terra dos 

invasores (...) É transformar uma área vazia, que só serve para a especulação e 

lucro de empresários, em moradia digna para quem precisa”. (IBIDEM). 

A mídia que chama os militantes de movimentos sociais de baderneiro/as, 

vândalo/as e vagabundo/as é a que defende os grandes capitalistas, empresários, 

donos dos meios de produção e de reprodução capitalista, muitas vezes, 

construtores, investidores e acionistas no mercado imobiliário e do agronegócio. É a 

arma que usam para desqualificar as lutas sociais da classe trabalhadora. Assim, 

mentem, iludem e criminalizam as ocupações de terras, como se ocupar um terreno 

fosse crime. Que crime? O de buscar o direito a uma vida digna, e nele o direito à 

moradia e terra para plantar, assegurado na constituição? È fazer cumprir a função 

social da propriedade e da terra? 

“Ocupar não é uma escolha, é uma necessidade para muita gente. E, 

mesmo com repressão, a necessidade sempre bate à porta”. (BOULOS, 2015, p. 

82). A mercadoria moradia não é acessível à classe trabalhadora e até os 

programas habitacionais, a exemplo do Minha Casa Minha Vida, direcionam verbas 

públicas para as classes com renda acima de três salários, privilegiando a classe 

média e expropriando mais ainda o/as trabalhadore/as de baixa renda, com até três 

salários-mínimos. 

Ocupar não é escolha, é a única opção, tendo em vista, pois: a real 

situação do/as trabalhadore/as que não conseguem adquirir uma casa no mercado 

sob a regência da especulação imobiliária; dos programas habitacionais não 

atenderem o/as mais pobres, embora o discurso hegemônico diga o contrário; e, dos 

preços abusivos de aluguel no mercado imobiliário, que impõem uma situação 

extrema, a decisão de pagar o aluguel ou comer. 

Nem sempre as ocupações ocorreram de modo organizado e coletivo, 

mas por iniciativas de famílias que chegavam às cidades em busca de 

oportunidades de sobrevivência, em especial, dos anos de 1950 até os anos de 

1980/1990, desde a dinâmica da industrialização brasileira no contexto do “Milagre 

Brasileiro” e das metas dos 50 anos em 05 anos, até a instauração dos ditames 

neoliberais no Brasil. Desde então, as estratégias de organização coletiva por via 

dos movimentos sociais – MST, MCP, UMMSP e MTST - passaram a ser sinônimo 
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de proteção com as mínimas possibilidades de alcançar o direito à moradia, sendo, 

assim, alvos de repressão, assassinatos e despejos violentos.    

 
Os sacrifícios são dores engolidas pela teimosia  
De fazer com as mãos um tempo novo  
Nada pois pode medir esta importância  
De quem se levantou contra a ignorância 
Para polir a alma e os sonhos de um só povo.  
(ADEMAR BOGO, 2003)  
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5 A CONFIGURAÇÃO DO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO E A LUTA DOS 

MOVIMENTOS SOCIAIS  

 

De acordo com a proposta de estudos sobre a Ocupação Comuna 17 de 

Abril em Fortaleza, e com base das informações da pesquisa com os/as militantes, 

fica expresso o desafio de concatenar as ideias percebidas nos depoimentos com as 

análises teóricas delas. Assim, o debate referente aos movimentos sociais 

pressupõe as análises sobre a contemporaneidade do capital que busquei 

fundamentar nessa parte do texto.  

Os pontos elucidados pelo/as entrevistado/as não estão direcionados a 

conceituações sobre o capitalismo e movimentos sociais especificamente, mas, 

desde o estabelecimento da Comuna, observei que, nos depoimentos, há um debate 

acerca da relação Estado, Sociedade Civil e Movimentos Sociais, que será 

problematizado nesse texto.  

[...] eu comecei a enxergar que a luta não é mais só, que a luta do 

movimento estudantil ela tem que está interligada com isso e a luta tem que 

está interligada por uma educação de qualidade, por uma saúde, por um 

SUS, né, que realmente funcione. Pela contradição capital e trabalho, então 

eu comecei a enxergar que a luta não era só uma coisa focada só da 

moradia e do campo. Participava das coisas do MCP, só isso, E eu comecei 

a observar que a luta era mais ampla que aquilo ali, e que aquilo ali era só 

um pingo de água, pra mim era muito forte [...]. (JOSÉ RIBAMAR, 

07/04/2016). 

 

A princípio, busquei um diálogo entre Harvey (1992, 2011, 2013), 

Manzano (2013) e Mészarós (2002, 2007). Portanto, o intuito foi estabelecer uma 

articulação das ideias do/as autore/as, respectivamente, entre a “acumulação 

flexível” e a crise contemporânea do capital, a “centralização e concentração” do 

capital mundializado e o “antagonismo inconciliável” entre capital e trabalho no 

contexto da crise contemporânea; reavendo, também, depoimentos do/as 

entrevistados em sintonia com o contexto das análises. 

Ainda nesta parte, trago as discussões sobre a organização dos 

movimentos sociais na contemporaneidade do capital e proponho um diálogo com 

as ideias de Behring (2003), Coutinho (1988), Dagnino (2004), Damasceno (1990; 

1993; 2005; s/d), Gohn (2008), Harvey (1992), Mészarós (2006, 2009) Santos 

(2004), Scherer-Warren (1999), Telles (2004), e Zibechi (2008) com vistas a 
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estabelecer algumas pistas analíticas articuladas ao movimento social Ocupação 

Comuna 17 de Abril.  

 

5.1 As Novas Feições Contemporâneas ou Velhas Transgressões do 

Capitalismo? 

 

A proposta de debate sobre os movimentos sociais neste texto pressupõe 

uma análise sobre o capitalismo em sua dimensão histórica, mais enfaticamente, em 

relação à contemporaneidade do capital.  

Harvey (1992), tematizando o tempo e o espaço na condição pós-

moderna, parte da tese de que existem “mudanças abissais” na vida cultural e nas 

condições político-econômicas, principalmente desde os anos de 1970, que fizeram 

emergir outros comportamentos, como a ascensão de modalidades culturais pós-

modernas, modos mais flexíveis de acumulação do capital e um ciclo de 

compressão do tempo-espaço como exigência de organização do capitalismo. As 

marcas se exprimiram nas mudanças nos processos de trabalho – precarização dos 

contratos de trabalho, aumento das taxas de desemprego, desregulamentação 

trabalhista, baixo poder de organização sindical; na lógica consumista – do consumo 

e cultura de massa; e, nas (re) configurações geopolíticas dos blocos 

socioeconômicos mundiais.   

Essas novas configurações no mundo do trabalho, da era da 

“globalização econômica”, foram orquestradas, segundo Harvey (1992), pela “Escola 

de Regulamentação”, que intentava manter o controle dos comportamentos 

humanos no sentido de garantir a transição da sociabilidade capitalista nos moldes 

flexíveis de acumulação. Nessa Escola, os “arranjos e relações”, de acordo com o 

autor, eram pressões diretas com o controle dos salários e preços, novas 

modalidades de contratação em empregos precários e instáveis, estratificação e 

discriminação entre os trabalhadores; pressões indiretas procedentes da mídia 

persuasiva e as propensões sociais, psicológicas e políticas materializadas no 

individualismo, na vaidade impulsiva de realização pessoal e reconhecimento 

próprio, que “plasmam modos de consumo e estilos de vida”.  

Muito mais do que redefinições no modo de produção capitalista de uma 

pretensa mudança do padrão taylorista/fordista para o toyotismo, houve uma 

subversão do mundo do trabalho, no jogo de novos padrões de comportamentos e 
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uma intervenção estatal esvaziada e desregulamentada em sua função social. No 

regime da acumulação flexível, houve uma reestruturação radical do mercado de 

trabalho que alterou a relação entre trabalhadores incluídos e excluídos em relação 

ao mercado, requereu um trabalho vivo super-qualificado e/ou polivalente, 

condicionou maior exploração do trabalho feminino e de jovens e imigrantes para 

execução de trabalho “sujo”. Do ponto de vista político e econômico, a direção é o 

ajuste, a desregulamentação do trabalho com “exageros legais”, a privatização, os 

mecanismos eleitorais de legitimidade burguesa, a lucratividade das grandes 

corporações como vitórias do grande capital, desemprego, compressões dos 

salários e ataques à seguridade social com a ampliação das coberturas privadas.  

A regência desse compasso de ritmos do capital contemporâneo teve 

como marca inicial a negação das ideias socialistas, do poder de organização da 

classe trabalhadora e das conquistas dos direitos trabalhistas, como se tudo 

parecesse nada. A força de trabalho de uma classe social fez parecer, apenas, uma 

ilusão.  

Como pensar que os ideólogos da classe dominante chegariam a 

preconizar o fim da sociedade do trabalho, como falsos profetas que na pregação do 

fim, tornam invisíveis os donos e mandantes das regras, e apresentam a saída na 

condição social insustentável ao segmento da classe-que-vive-do-trabalho 

(ANTUNES, 1995), tornando-a a grande responsável pelo “caos”? Assim, aparecem 

as mutações da classe operária e as metamorfoses no mundo laboral sem dar 

visibilidade às oligarquias financeiras globais e às corporações transnacionais, 

privatizando as instâncias estatais, tomando o poder público para liquidar direitos 

sociais, assaltar o patrimônio, fragmentar e autonomizar a sociedade civil e 

minimizar as lutas democráticas. Essas são as regras do jogo da “globalização” do 

capital. (HARVEY, 1992). 

Como peculiaridade instrumental, a cultura global caminha no arranjo da 

negação, descaracterizando a cultura popular, desenraizando as referências locais e 

regionais das danças, músicas, celebrações e credos dos povos, e os empurrando 

para a vala do global, da massificação, do efêmero, do “pop”, do aculturado e do não 

social, como se a cultura contra-hegemônica não tivesse mais sentido no mundo 

contemporâneo global, preconizando a noção de que no universal e global inexistem 

diferenças sociais, étnicas e sexuais. Instaura-se uma pós-modernidade de 

capitulação (NETTO, 1996).  
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O contexto de crise mobiliza o capital para as suas redefinições, 

porquanto que a condição de crise não significa uma queda no fundo do poço sem 

perspectiva de regresso. A crise sinaliza, contraditoriamente, a instabilidade de uma 

condição existente e a necessidade de criação de “novas” dimensões que precisam 

ascender. No terreno econômico-político, os sinais da crise, em geral, são 

percebidos nos processos de enfrentamento da luta de classes condicionados pela 

relação (des)proporcional entre capital e trabalho que repercute  na capacidade de 

acumulação do capital e maximização dos lucros para os capitalistas.  

 Na vivência das lutas dos movimentos sociais, é possível constituir a 

identidade, por exemplo, desde as singularidades de uma vida sem moradia, com as 

imposições de ajuste do capital num contexto de crise, organizando e fortalecendo a 

hegemonia burguesa. 

[...] o nosso povo que está ali ele tem um perfil, que ele veio do rural. É 

urbano, mas tem um perfil rural, e era ali que tinha que se tornar uma 

comuna, Comuna 17 de Abril. O que é comuna? Na nossa experiência do 

que é uma comuna, comuna é você ter sua casa, seu apartamento e ter 

uma parte de uma areazinha lá pra você fazer (...) a horta ali, frutífera, e 

assim por diante, mas só que nós não tivemos forças suficientes como 

movimento social para bancar essa pauta da produção [,..] (RAIMUNDO 

PEREIRA, 22/03/2016) 

 

Seja em qual configuração se exprime, o sistema capitalista traz por 

condição a luta de classes e a iminente necessidade de (re)organização do capital, 

sendo o alvo a relação Capital e Trabalho. A matriz de base contemporânea, como 

enfatiza Netto (1996), que perpassa essa relação dual tem raiz no capital financeiro, 

na desregulamentação das condições de trabalho e na tecnologia e automação. A 

necessidade primordial do regime de acumulação é intervir no controle entre as 

transformações das condições de produção como nas situações de reprodução dos 

assalariados.  

A regulamentação do capital contemporâneo, no entanto, foi ousada em 

buscar alcançar as dimensões fundantes da vida social desde a pessoa, aos grupos 

e às instituições, e Harvey (1992) conclui que as marcas mais significativas estão na 

lógica do individualismo exacerbado, na desconstrução da organização sindical 

como meio de resistência coletiva, bem assim na financeirização do capital, que 

reforça o estranhamento do/as trabalhadore/as e facilita a acumulação capitalista.   
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Essas expressões estão nos depoimentos do/as entrevistados, que 

articulam as dimensões do capitalismo contemporâneo com a subjetividade e o perfil 

dos participantes da Comuna 17 de Abril. 

[...] a comuna 17 de Abril traz também uma lição para nós do MST para 
compreender esse momento, que é o perfil, e esse perfil de trabalhadores, 
eles trazem também toda a mazela do capitalismo, famílias que são 
totalmente dependente química, dependente do álcool, dependente da 
droga, enfim, ali na comuna nós ajudamos muitas famílias também com 
esse problema, e também quando a gente vê que a família começa a ter 
uma casa digna, a ter um apartamento, a ter uma vida melhor, ela saí 
daquele mundo, daquele submundo que é o mundo das drogas, apesar que 
não é fácil assim, mas ela já começa a ter mais dignidade, começa a ter 
mais esperança. (RAIMUNDO PEREIRA, 22/03/2016). 
 
[...] agora esse processo de consciência de dizer assim, o campo tem que 
ser ocupado, e é por trabalhadores não é por máquinas, é por 
trabalhadores. O melhor adubo da terra é o suor de quem nela trabalha. 
Terra... ela tem que ser trabalhada por trabalhadores não por máquinas e se 
perceber assim, que se fala em exercito industrial na cidade. E, se pensar 
numa perspectiva nacionalizante e numa perspectiva totalmente contrária a 
que esta questão de classe que está aí hoje, por que a reforma agrária hoje 
gera mais emprego, porque gera nove ou mais emprego  num único 
hectare. Então, mas isso não dá autonomia capitalista, mas dá autonomia 
ao sujeito, a cultura de um povo e não pra ficar quieto. Então essa 
discussão pra nós ela é mais do que importante e tá pautada no nosso 
programa agrário. Pra discutir a cidade, mas essa relação com o campo, o 
programa agrário do MST hoje em âmbito nacional é exatamente discutir a 
reforma agrária popular e a reforma agrária popular ela é exatamente esse 
casamento do campo com a cidade pra pautar um amplo processo de 
reforma agrária [...] (BADÉ, 12/04/2016). 

 

O debate de Mészáros (2007) a respeito do tempo histórico é constituído 

na asserção de que “[...] o sistema do capital se articula numa rede de contradições 

(...) encontramos o antagonismo inconciliável entre capital trabalho (...) forma de 

subordinação estrutural e hierárquica do trabalho ao capital” (P.87). Dessas 

contradições, as principais que o autor reúne diz respeito à: produção e controle/ 

consumo e circulação; competição e monopólio; desenvolvimento e 

subdesenvolvimento, do norte e sul global ou dentro dos países; produção e 

destruição (“produtiva” e “criativa”); dependência insuperável do trabalho vivo; 

produção de tempo livre ou sobretrabalho; emprego e desemprego; destruição 

ambiental ou crescimento a qualquer custo; empresas transnacionais; e controle de 

produção específica e ausência de controle geral.  

Portanto, Mészáros (2007) identifica o fato que, na lógica do capital, a 

dominação do mais fraco pelo mais forte é um imperativo inseparável ao sistema. 

“Diante da crise estrutural do capital, em contraste com as crises conjunturais 

periódicas do capitalismo observadas no passado, é importante ainda sublinhar a 
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noção de que os problemas são fatalmente agravados no estágio atual de 

desenvolvimento”. (P. 88). 

O agravamento das contradições no capitalismo condiciona respostas 

mais absurdas e desrespeito à condição humana, com vistas a manter a 

acumulação do capital e a ordem geral da dominação sob o controle da classe 

hegemônica. Mészáros (2007) aponta a imposição dos estados Unidos e a 

dominação imperialista desse País em todos os setores da sociedade como uma 

resposta letal à humanidade. Seja por via do domínio econômico com o capital 

transnacional das corporações, seja pelo militarismo numa ação continuada da 

dominação pela força, que, mesmo após a destruição e uso abusivo de armamentos 

no século XX, o atual momento faz ser o maior perigo do imperialismo “[...] por uma 

superpotência econômica militar hegemônica, com todos os meios – incluindo os 

extremamente autoritários e violentos meios militares (...). É essa a racionalidade 

última (...) na tentativa vã de assumir o controle de seus antagonismos 

inconciliáveis”. (P.104).  

De acordo com Mészáros, a ocupação militar dos Estados Unidos 

alcançou, na primeira década do século XXI, 69 países, sob uma desmedida 

alegação ideológica de proteção, que lhe dava plenos poderes de impor restrições 

comerciais e políticas em benefício próprio. Essas práticas de dominação 

configuram-se intrínsecas ao sistema capitalista aos moldes da Inglaterra com o 

Império Britânico, e seu domínio cruel, principalmente, na Índia e de tantos outros 

“colonizadores” na história da humanidade. E, em parte, isso explica a escolha atual 

do alvo estadunidense ser a China, pela capacidade que sempre teve de se 

defender de ocupações militares e de fortalecer-se economicamente como grande 

potência, por isso também ser hoje caracterizada como um demônio ameaçador 

gigante.  

As análises de Mészáros (2007) apontam o imperialismo em três fases, a 

do “[...] primeiro imperialismo colonial moderno construtor de impérios” com a 

expansão dos estados europeus; o “[...]imperialismo ‘redistributivista’ (...) chamado 

por Lênin de ‘estágio supremo do capitalismo’”; e, por fim, o “[...] imperialismo global 

hegemônico”, esse com fundamento numa “fingida igualdade democrática”, advindo 

da crise estrutural do capital no pós-Segunda Guerra e anunciado como “Política de 

Porta Aberta” pelo presidente F. Delano Roosevelt.  Desde então, variantes que 

consolidam essa modalidade imperialista vem sob a dinâmica da dolarização, do 
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dólar como moeda global, com o controle de todos os órgãos de intercâmbio 

econômico, tais como o Fundo Monetário Internacional-FMI, o Banco Mundial e a 

Organização Mundial do Comércio-OMC; da intervenção no campo da alta 

tecnologia militar e civil, com destaque para a Microsoft e o imperialismo cultural na 

dominação dos meios de comunicação, de cinemas e televisões mundiais; e de um 

aspecto muito significativo e quase invisível, como a produção de alimentos 

transgênicos, geneticamente modificados, como os da Monsanto, e do controle de 

patente de genes, fora o grau de contaminação com agrotóxicos nos alimentos 

consumidos. A lógica do controle prossegue na política de patentes que são 

capitaneadas para os Estados Unidos, como muitos dos alimentos, frutos tropicais e 

invenções tecnológicas brasileiras, desde o genoma humano até a biodiversidade da 

floresta equatorial.  

Os caminhos de contra-hegemonia estão no acirramento da luta de 

classes e na organização do/as trabalhadores no movimento socialista, por onde 

Mészáros (2007) visualiza quatro pontos: a falácia convincente da globalização, que 

precisa ser entendida como uma incontrolabilidade do capital; a dependência relativa 

do trabalho ao capital, pois  essa subsunção do trabalho é criada e possível de ser 

superada historicamente; que o reformismo como resposta de controle do capital 

pode apontar novas perspectivas de  confronto entre capital e trabalho; e, por fim, a 

necessidade de “[...] igualdade substantiva como princípio estruturador e regulador” 

na conquista de uma nova ordem social. Assim, 

[...] à profunda crise estrutural do sistema do capital no plano militar e 
político, não nos deixa espaço para tranquilidade ou certeza. Pelo contrário, 
lança uma nuvem escura sobre o futuro, caso os desafios históricos postos 
diante do movimento socialista não sejam enfrentados com sucesso 
enquanto ainda há tempo. Por isso, o século à nossa frente deverá ser o 
século do ‘socialismo ou barbárie’. (MÉSZÁROS, 2007, p.132). 

 

Manzano (2013) discorrendo sobre o pensamento marxista, destaca a 

ideia de que, na lógica do capitalismo, se forja a desapropriação de quem é produtor 

direto do trabalho constituído livremente para ser apropriado por aqueles que 

dominam os meios de produção. Por isso, há a exploração do excedente deste 

trabalho, fazendo com que se legitime e naturalize a venda da força de trabalho para 

ser explorada pelos capitalistas, o que provoca a acumulação de capital. Nessa 

relação, o capital e o trabalho passam a ser regulados por um mercado que 

comanda a reprodução social desde a condição básica de sobrevivência do/as 
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trabalhadore/as e a intenção de acumulação dos capitalistas. Assim, em suas bases, 

o mercado reproduz uma condição desigual e injusta. Tudo o que se cria nessa 

relação de produção de trabalho é mercadoria, prenhe de expropriação, de mais-

valia e subjetividade humana. 

Como explica Manzano (2013), a acumulação obedece dois contextos 

distintos e simultâneos, um da concentração e outro da centralização de capitais.  O 

primeiro acontece quando o trabalho produtivo produz mais-valia que, transformada 

em lucro, se torna capital e se junta ao capital inicial investido. E nesse processo de 

investimento, reinvestimento, as empresas concorrem e algumas delas se fazem 

mais poderosas em seus ramos de negócios, estabelecendo a centralização de 

capitais, seguindo a trilha do monopólio e de maior poder.  

Portanto, as feições que foram se delineando nessa contemporaneidade 

revelam uma trajetória da economia política que, por medidas de ajustes, foi 

superando as crises de acumulação, adotando caminhos de contenção da livre 

concorrência, como que filtrando os capitalistas com capacidade de permanecerem 

robustos no mercado. Daí, por que os capitalistas com centralização de capitais, 

com maior poder de acumulação, passaram a se organizar em coletivo como meio 

para sobrevivência no mercado, a maioria se agrupando nas sociedades anônimas 

materializadas em cartéis, trustes e holdings.  

Há uma espécie de hierarquia nessa estratégia de controle de mercado, 

considerando essas três esferas de organização. O cartel, por exemplo, pode ser o 

primeiro patamar da articulação, quando as empresas de mesmo ramo se associam 

para monopolizarem e dividirem o mercado mediante um grande acordo. Já no 

truste as empresas maiores compram as concorrentes, controlam preços e dominam 

o mercado. E, no holding, o mais elevado dos patamares, há um controle acionário 

das companhias financeiras sobre os complexos coorporativos industriais, de sorte 

que os capitalistas nessa modalidade não investem em capital produtivo e, sim, em 

capital financeiro. E dessas modalidades estratégicas de acumulação, pois, se 

formam grandes conglomerados econômicos. De tudo, fica a intenção de não 

mostrar a cara de quem concentra e centraliza capital, porque parece ser ente acima 

do bem e do mal.  

Mesmo com essa engrenagem complexa da reprodução do capital, 

entretanto,  Manzano (2013) revela que, de todas as mercadorias produzidas para o 

capitalismo, a mais importante delas continua sendo a força de trabalho. Então, 
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justifica o esforço em atingir sua condição subjetiva, buscando descaracterizá-la 

como coletivo, fragmentando-a como estrato social, negando-lhe a possibilidade de 

se reconhecer entre seus pares, condicionando-a à individualização e à condição de 

estranhamento como classe. A submissão, porém, que o capital impõe ao trabalho 

não é absoluta, visto que não há passividade nessa relação e as condições 

concretas da realidade potencializam os acirramentos ou os refluxos da organização 

dos trabalhadores. Por trás desses momentos de confronto estão os sinalizadores 

das crises do capital, condicionados por fatores circunstanciais do regime de 

produção e acumulação capitalista, mas movidos pela condição sine qua non do 

capital - a luta de classes.  

Manzano (2013) faz uma alusão importante à financeirização do 

capitalismo, ao discutir sobre a centralização de capital dos bancos, quando várias 

das pequenas casas bancárias foram substituídas e incorporadas às grandes 

instituições financeiras, impulsionando os capitalistas da indústria a se associarem 

ao capital bancário como forma de empréstimos e liberação de créditos. Com isso, o 

mercado de ações ou o “capital de papéis” assumiu uma centralidade no mercado, 

direcionou empresas e corporações a se fundirem e interferiu na implementação de 

políticas sociais, trabalhistas e econômicas, hegemonicamente favoráveis às 

corporações, por incentivos fiscais e apoio ideológico.  

O avanço da tecnologia, as redefinições nos padrões do modo de 

produção, as imposições de novas modalidades organizativas da classe 

trabalhadora buscando reduzi-las às comissões de fábrica, a expansão das 

empresas em território sem história de organização operária, o incremento da 

ideologia do empreendedorismo e da autonomia individual da/os trabalhadore/as são 

potenciais configurações de produção de mais-valia contemporânea. 

O Estado passou a ser o grande motivador e veículo dessas mudanças, 

sendo apropriado pela esfera privada e aliado da classe dominante. Assim, não há 

mais defesa da função social do Estado, mas de uma sociedade civil que precisa ser 

responsabilizada pela condução das políticas públicas, e que, muitas vezes, toma 

vantagem nisso. Assim, a classe dominante com os capitalistas - grandes 

proprietários de terras, donos dos meios de produção, banqueiros, acionistas 

transnacionais etc. - se apropriaram das instituições políticas e jurídicas com vista a 

estabelecer cada vez mais controle às forças de resistências e impor seu poderio 

econômico-financeiro. “Toda corporação transnacional se ergue sobre uma base 
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nacional que depende se um estado local para manter sua viabilidade, assim, como 

necessita que outros Estados lhe proporcionem o acesso a novos mercados e novos 

contingentes de trabalhadores”. (MANZANO, 2013, pp.113 e 114). 

Numa defesa marxista, Manzano (2013) alerta para o fato de que as 

crises são inerentes ao sistema do capital e, sendo por ele provocadas, devem ser 

analisadas nos contextos históricos em que surgem.  Um dos destaques que a 

autora faz, relacionado à fase contemporânea é o do monopólio e controle 

sistemático às imperfeições e falhas do mercado que vão sendo sinalizadas pelas 

agências de “avaliação de riscos”. Os Estados passam a receber influência dos 

resultados dessas agências, de como vão estar suas condições, se “rebaixados” ou 

não no mercado global, se é viável investir no País e em que proporção, sendo as 

agências Moody’s, Standart & Poor’s e Fitch as mais expressivas. O mercado 

assume a prioridade na prestação dos serviços públicos e o Estado intervém, 

apenas, de maneira compensatória àqueles segmentos que não conseguem se 

incorporar às regras e necessidades do mercado.   

Nessa dinâmica, os ciclos de crise e expansão do capitalismo restam 

cada vez mais curtos e constantes e, em geral, de acordo com a lógica neoclássica, 

são condicionados por ação política, guerras ou comportamentos ético-morais, como 

as falhas do mercado. Manzano (2013) destaca alguns desses momentos históricos 

no século XX com as duas guerras mundiais e a sedimentação do bloco socialista, 

das crises econômicas de 1929 e com o nazifascismo e o pós-Segunda Guerra. As 

conformações hegemônicas de intervenção apontaram para a normatização de 

padrões econômico-sociais consolidados na Conferência de Bretton Woods, nos 

Estados Unidos, em 1944. Desde a Conferência se estabeleceram as bases 

contemporâneas de controle da circulação de moedas, dos ajustes sociais em prol 

do controle inflacionário que implicaria mais crises financeiras. Assim, os EUA 

assumiram o poder da direção e controle da economia mundial e lidera, desde 

então, o bloco capitalista.  

Com os confrontos da guerra fria73 entre os blocos socialista e capitalista, 

a moeda de maior circulação no mundo passou a ser o dólar. A referência dos 
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 A Guerra Fria ocorreu no pós- segunda guerra e representou a divisão das potências mundiais em 
blocos econômicos com diferenças político-ideológicas, dois blocos mundiais foram formados, um 
capitalista, tendo como referência os Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão; e, o outro 
comunista, através da Europa Oriental, União Soviética e a China. Entre os acontecimentos mais 
significativos do início da guerra fria houve a bomba atômica em 1945 e a divisão da Alemanha em 
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países periféricos do capital na dolarização interferiu em sua soberania e autonomia 

e desvalorizou suas economias nacionais.  Nesse ínterim, foi lançado o Plano 

Marshall para “ajudar” os estados derrotados pelas guerras, provocadas em grande 

parte pelos próprios Estados Unidos e, em função disso, elevou os investimentos na 

militarização e na indústria armamentista. No mesmo “pacote” do Plano Marshall, 

está a criação do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento – 

BIRD, do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional – FMI e da Organização 

Mundial do Comércio – OMC (antigo GATT) que, ao tempo em que emprestava 

recursos financeiros, endividava os Estados e controlava com mão de ferro sob suas 

condicionalidades. Na Europa, o surgimento do Estado de Bem-Estar Social aflorou 

no contexto de dar respostas: às greves do movimento operário e da classe 

trabalhadora, por direitos sociais e trabalhistas; às crises da Bolsa de Valores dos 

EEUU; à ascensão das ideias social democratas, trabalhistas e socialistas, do 

comunismo e das pressões do Bloco Socialista. 

A crise do pós-guerra, de 1945 a 1973, como destaca Harvey (1992), se 

inclinou à intervenção estatal, na contraposição da “mão invisível”, de Adam Smith, 

para estabelecer uma desregulamentação do mercado já perpassado de falhas 

condicionadas por uma “concentração de poder e privilégios de monopólio”. Assim, a 

dimensão estratégica era de, no caos, condicionar intensivo controle sem medir 

forças para o disciplinamento, seja pela repressão, familiarização, cooptação e 

cooperação no trabalho e no contexto social. A indústria midiática passou a ser um 

dos mais valiosos expedientes para a difusão da ideologia dominante, via meios de 

propagação coletiva, das instituições religiosas e educacionais e nas instituições 

estatais. “Há sempre perigo de confundir as mudanças transitórias e efêmeras com 

as transformações de natureza mais fundamental da vida político-econômica”. 

(HARVEY, 1992, p. 119). 

Cabe lembrar que as contradições também são inerentes ao capitalismo, 

e ao tempo em que se constituem saídas da crise, novas determinações surgem e 

outras dimensões de crise têm curso. Na globalização contemporânea, a 

transnacionalização do capital, a fusão de riquezas concentrando e centralizando 

                                                                                                                                                                                     
1949, e de seu encerramento com a queda do Muro de Berlim em 1989 e em 1991 com a queda da 
União Soviética.  Com isso todas as iniciativas de caráter econômico e político passaram por esses 
processos de disputas, tal como a guerra armamentista e os grandes projetos de energia nuclear. As 
consequências da guerra fria tem uma relação com o processo de avanço da hegemonia capitalista 
capitaneada pelos Estados Unidos, que como país central do capital tem sofrido mais intensamente a 
crise econômica no contexto do capitalismo financeiro contemporâneo.   
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capitais, o barateamento da força de trabalho em países periféricos do capitalismo, o 

apoio de estados locais ao comando central da economia estado-unidense 

enfraquecendo-os cada vez mais, e, em 1987, a quebra da Bolsa de Valores dos 

Estados Unidos, fez o século XXI sinalizar outros graves condicionantes mundiais, 

como,  

 

[...] crise imobiliária no Japão, no início dos anos de 1990, seguida pela 
estagnação dessa economia por mais de uma década; crise asiática, em 
1997, com a quebra do mercússia, em 1999; crise cambial no Brasil, México 
e Argentina, em 2001; estouro da bolha da internet, em 2002; crise do 
mercado imobiliário estadunidense e crise de liquidez bancária na Europa e 
Estados Unidos. O aspecto financeiro dessas crises é o reflexo da perda de 
dinamismo das economias da União Européia, EUA e Japão. 
[...]  
A globalização das finanças é decorrente da universalização do capital. 
Essa universalização nada mais é do que a universalização da extração da 
mais-valia, da exploração da força de trabalho. (MANZANO, 2013, pp. 114 e 
115) 

 

Num reforço à compreensão desses condicionantes da economia mundial 

Harvey (2011) em debate sobre o fluxo do capital evoca a ideia de que esse formato 

“sinuoso” de estabelecimento do capitalismo já foi analisado com maior intensidade 

e crítica nos primórdios de suas discussões. Atualmente, o interesse analítico passa 

por um conhecimento, que pretende aprofundar detalhes expostos em relatórios e 

previsões, sem necessariamente estabelecer uma dinâmica de debate sobre as 

concepções e o caráter desse fluxo sistêmico capitalista.  

Essa observação a de que a crítica ao capitalismo arrefeceu na 

modernidade e pós-modernidade - veio para chamar a atenção de que a crise 

imobiliária, que determinou o início da primeira década do século XXI, já vinha sendo 

sentida desde os anos de 1990, quando, nos Estados Unidos, aumentaram as taxas 

de despejos em locais de moradia das classes de baixa renda, com “afro-

americanos” e imigrantes, principalmente, mas que não ensejou cuidados, tampouco 

intervenção estatal. A preocupação, alarme do mercado e intervenção do Estado, só 

veio quando as mesmas situações alcançaram os “estratos brancos” da classe 

média que residiam em áreas urbanas mais abastadas, como na Flórida e Califórnia.  

Nessa crise do mercado imobiliário, que ficou conhecida como a “crise 

das hipotecas subprime”,74 as execuções hipotecárias passaram a ser inúmeras em 
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 Subprime é um crédito de risco, em geral hipotecário, que pode ser concedido a quem requer 
empréstimo imobiliário, mas não possui garantias suficientes para taxas e retornos exigidos pelo 
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razão dos baixos valores dos imóveis em descompasso relativamente aos elevados 

valores cobrados pelos financiadores “Todo mundo tinha agido como se os preços 

dos imóveis pudessem subir para sempre” (HARVEY, 2011, p. 10). Algumas saídas 

foram encontradas pela população, como foi se organizarem as pessoas em 

espaços divididos por várias famílias com o abandono das casas e das dívidas. E os 

bancos e financeiras passaram a ficar com papéis sem valor, numa inclinação ao 

colapso. Assim, a crise das hipotecas em 2008 fez desmantelar “[...] todos os 

grandes bancos de investimentos de Wall Street, mudando estatutos, provocando 

fusões forçadas ou falências”. (IDEM). Dentre estes estava o Lehman Brothers 

Holdings Inc. (banco de investimentos e grande corporação, que tinha como maior 

negociador o tesouro dos EUA), fundos de pensão, pequenos bancos regionais 

europeus e governos da Noruega à Flórida. Entrementes, as corporações de maior 

vulto e interesse ao Estado foram socorridas no sentido de conter a crise e manter o 

“equilíbrio” do sistema, a exemplo de seguradoras, que precisavam ter o controle 

das apostas de riscos e dos bancos internacionais, como a AIG Seguradora.  

Era como se o Wall Street tivesse iniciado um golpe financeiro contra o 
governo e o povo dos Estados Unidos (...) o Congresso e, em seguida, o 
presidente George Bush cederam e o dinheiro foi enviado, sem qualquer 
controle, para todas as instituições financeiras consideradas ‘grandes 
demais para falir’. (HARVEY, 2011, p. 12).   

 

Na compreensão de Harvey (2011), as crises provenientes dos mercados 

imobiliários em geral são mais duradoras do que as de mercado de ações e de 

bancos, uma vez que investimentos nos espaços construídos, além de envolverem 

vultuosas cifras, também são de alto risco e de retorno demorado. Não se deve, 

contudo, pensar que é anormal nem o tamanho e alcance do colapso, gerado, 

tampouco que suas raízes estão no desenvolvimento urbano e mercado imobiliário, 

haja vista que o neoliberalismo, como resposta do capital às crises imediatamente 

anteriores, desde aos anos de 1970, projetou, de certo modo, esse momento de 

colapso.  

Se há como entender as bases do neoliberalismo, como anunciadas até 

aqui nas análises de Manzano (2013) e Mészáros (2007), o neoliberalismo é uma 

intenção da classe dominante que pressupõe um discurso falacioso sobre a 

liberdade individual, autonomia, corresponsabilidade dos sujeitos, toma a 

                                                                                                                                                                                     
mercado. Assim, o imóvel passa a ser a própria garantia e compromisso assumido ante à instituição 
financeira. 
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privatização como virtude, assim como o livre mercado e o comércio. “Esse projeto 

tem sido bem-sucedido, a julgar pela incrível centralização da riqueza e do poder 

observável em todos os países que tomaram o caminho neoliberal”. (HARVEY, 

2011, P. 16). Como principal diretriz do neoliberalismo, o autor destaca a do poder 

do Estado para proteger as instituições financeiras a qualquer custo e revela como 

exemplo o ocorrido no México em 1982, conhecido como o “risco moral”, que 

acarretou um declínio nas condições de vida do povo desse Pais, mesmo depois de 

alguns anos da ajuda estadunidense concedida.  

Isso confirma, em relação ao neoliberalismo, que “[...] não há nenhuma 

evidência que ele está morto” (IDEM) e, atualmente, nos Estados Unidos, se repete 

a mesma história como no México nos anos de 1980, ou seja, da crise, se articulam 

políticas que garantam maior concentração e mais centralização de poder para os 

capitalistas. Os bancos permanecem reproduzindo o mesmo comportamento, 

porque não são responsabilizados pelos resultados negativos do investimento de 

alto risco; o Estado os socorre, e essa tem sido a engrenagem marcante dessa era 

do capital. Os ativos em recursos voltam a favorecer os detentores do capital 

concentrado e centralizado e a liquidez e excedente do capital recomeçam o ciclo de 

exploração do trabalho. 

A busca incansável dos capitalistas obterem lucros fáceis de modo 

perene move essa lógica de impor um “exército industrial de reserva” ou “parcela 

estagnada de trabalhadores ativos” (IAMAMOTO, 2007, p. 158) para manter esse 

ciclo de pressão aos trabalhadore/as pauperizado/as pela exploração e subsunção 

do trabalho ao capital. Esse fluxo do capital promove o afrouxamento dos direitos 

trabalhistas, a imposição de arrocho salarial, o subemprego e desemprego, a 

destruição do trabalho camponês com a expansão do agronegócio, a imposição de 

regras de trabalho escravo e terceirizado, permitindo que a exploração e a 

pauperização da força de trabalho, em especial; o trabalho feminino, entrasse pela 

porta da frente das casas da classe trabalhadora.  

Essa desregulamentação é peça na arquitetura do capital financeiro em 

busca de melhor rentabilidade. Assim, é criada a indústria da dívida com os cartões 

de crédito e instituída a carteira de empréstimos ao contingente de trabalhadores 

com baixa renda, inclusive ao/as beneficiário/as de programas sociais. Do mesmo 

modo como dispararam as dívidas familiares, o número de empresas financeiras 

também, em suposto apoio e promoção de crédito a esse segmento “pobre virtual” 
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(IAMAMOTO, 2007, p.159), pauperizados pelo trabalho, por não possuir as 

condições concretas de realizá-lo, como são os sem-terra, sem-teto, sem-emprego 

etc.  

Harvey (2011) diz mais que, articulando a essa nova feição da crise 

imobiliária, “As instituições financeiras, inundadas com crédito, começaram a 

financiar a dívida (...) Se isso não tivesse acontecido, então quem teria comprado 

todas as novas casas e condomínios que os promotores de imóveis com 

financiamento estavam construindo?” (P.22). Nesse caso, a faca e o queijo estavam 

nas mãos das instituições financeiras, que controlavam a oferta e a demanda por 

habitação. “Salvar os bancos e arrebentar com o povo funcionou às mil maravilhas – 

para os banqueiros”. (IBIDEM, p.24). 

A desigualdade é observada no desenvolvimento da crise, visto que a “[...] 

bolha imobiliária - Estados Unidos, Grã-Bretanha, Irlanda e Espanha”, dos países 

centrais da crise já deixaram seus rastros em todo o mundo e com impactos 

diferenciados. Tal como a China e Índia, que segundo Harvey (2011), foram mais 

protegidas, pois não se integraram totalmente a esse formato do sistema financeiro 

global. Os países mais dependentes daqueles da “bolha” como os do Leste e 

Sudeste Asiático, tiveram sequelas maiores, com muita recessão e desemprego. 

Uma ideia fica: nada está fechado, tudo é processo! “As greves eclodiram na França 

junto com protestos na China, revoltas rurais na Índia e agitação estudantil na 

Grécia. Nos Estados Unidos, um movimento de pessoas sem-teto para ocupar 

habitações abandonadas ou nas quais houve despejos começou a tomar forma”. 

(P.39). Daí o autor mencionar que “A possibilidade de sairmos da crise de uma 

maneira diferente depende muito do equilíbrio das forças de classe”. (HARVEY, 

2011, p.18) 

  Além dessa providencial desregulamentação contemporânea do capital, 

Harvey (2011) destaca a destruição criativa da terra, também conhecida como 

segunda natureza, constituída no decurso da história do capitalismo e, nos últimos 

três séculos, intensamente redefinida pela ação humana. A dominação e expansão 

do capital parecem poder tudo em nome do aumento produtivo na agricultura e 

pecuária, pois, além de modificar geneticamente, abusa no uso de pesticidas e 

fertilizantes, como ocorre com a “revolução verde”. A busca de aumentar a 

produtividade como prevenção da fome trouxe consequências nefastas ao social e 

no ambiente, sem considerar, ainda, que não eximiu a fome no mundo. 
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As vulnerabilidades das monoculturas significaram investimentos pesados 
em fertilizantes e pesticidas à base de petróleo (lucrativamente produzido 
por empresas estadunidenses, como a Monzanto), e o tipo de capital 
envolvido (em geral relacionado à gestão de recursos hídricos e a irrigação) 
implicou a consolidação de uma classe de produtores ricos (com frequência 
com a ajuda de instituições de crédito duvidosas) e a redução de todos os 
outros ao status de camponês sem-terra. (Pp. 152 e 153).   

 

Na segunda natureza os empreendimentos capitalistas são especulativos 

e com a conivência e o interesse direto dos Estados, que historicamente promovem 

a especulação de terras e um ciclo de exploração que implica muitas crises e 

resistências. Assim, para citar alguns momentos históricos, aconteceu na Nicarágua 

com indígenas camponeses liderados por Augusto Sandino e que ameaçou a United 

Fruit Company nos anos de 1920; com o Movimento dos Trabalhadores Sem-terra - 

MST no Massacre de Eldorado dos Carajás, no norte do Brasil, que lutavam para 

desapropriação da fazenda Macaxeiras, com terras especuladas para o “plantio de 

pasto” em 1996; no Movimento dos Indígenas em Honduras, iniciado nos anos de 

2000, liderados por Berta Cáceres contra a construção da barragem de Água Zarca, 

do Plano Puebla-Panamá no Sistema de Interconexão Elétrica dos Países da 

América Central – SIEPAC liderado pela transnacional ítalo-espanhola Endesa-Enel 

e que está expulsando os índios de suas reservas florestais e das terras usadas 

para agricultura e caça de sobrevivência e de tantos outros levantes, tão forte e 

militarmente reprimidos com mortes de militantes. 

Aqui no Brasil um caso emblemático da segunda natureza, destacado por 

David Harvey (2011) foi a Fordlândia, instalada na selva amazônica para plantio e 

exploração do seringal e extração da borracha em prol da fabricação de pneus a 

serem utilizados nos automóveis da Ford. De 1920 a 1945, a automotora Ford 

instalou espaço produtivo e vila operária dentro da floresta amazônica, desmatou e 

replantou seringueiras, que não obedeceram à lógica do capital e não produziram o 

látex esperado. Hoje, só restam ruínas do abandono desse empreendimento, 

encravadas na floresta amazônica que fazem lembrar essa sanha do capital. No que 

se refere à segunda natureza, no Brasil, a lógica das estratégias político-econômicas 

dos governos brasileiros não se diferencia no transcurso histórico mundializado do 

capital, embora traga especificidades sintonizadas aos contextos das disputas entre 

capital e trabalho.  

O acampamento Eldorado dos Carajás, no Estado do Pará, entre os 

municípios de Curionópolis e Parauapebas, noutro momento histórico, em meados 
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dos anos de 1990, e em outro extremo do país, é outro movimento de luta e de 

resistência com camponeses e ex-garimpeiros em luta por terra. As particularidades 

são outras, as determinações do capital, as mesmas, as configurações 

socioeconômicas com novas/velhas expressões em sintonia com as dinâmicas de 

acumulação, concentração e centralização de capitais.  

E a Comuna 17 de Abril em Fortaleza, Nordeste do Brasil, no final da 

primeira década de 2000, confirma a luta por terra e moradia, numa dinâmica de 

organização campo e cidade. A denominação Comuna 17 de Abril recobra a ousadia 

e coragem da Comuna de Paris e o Massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará, em 

1996, que nesta tese é, especialmente debatida e analisada com suporte na fala de 

seus militantes. Referir-me  a ela, na maioria das vezes, apenas, como Comuna. 

O geógrafo Harvey (1992, 2011) na tese de seus estudos sobre à relação 

tempo-espaço chama atenção para as disfunções impulsionadas pela acumulação 

do capital. Destaca o autor o fato de que um capital fixo investido, de igual modo 

como facilita a circulação de capital móvel, pode perder valor quando não tem 

sintonia com a dinâmica geográfica esperada. Como exemplo, cita o investimento 

das ferrovias que tiveram custos altos e pouco retorno, considerando não terem tido 

tráfego proporcional ao desejado; assim como empreendimentos turísticos em hotéis 

de luxo e shoppings que encontraram barreiras na própria natureza.  

E Harvey (2011) acentua que “O significado mais profundo que as 

pessoas atribuem a sua relação com a terra, lugar, casas e práticas da habitação 

está perpetuamente em desacordo com os comercialismos crassos dos mercados 

de terras e propriedades”. (p. 157). E, questiona: “[...] nossas cidades são projetadas 

para as pessoas ou para os lucros?” (IBIDEM). Nessa análise, estão as modalidade 

de lutas de classe e sociais, a construção dos lugares, a interlocução do cotidiano, 

afetividades, solidariedades da vida no campo das relações sociopolíticas, tanto 

mobilizadas pela classe dominante capitalista, como pelas maneiras de organização 

da classe trabalhadora em suas referências e significados simbólicos. Ações 

coletivas surgem, pois, por intermédio das associações, organizações da gestão dos 

territórios, e também da “imagem urbana”, de acordo com o que propõem as 

consultorias e instâncias de defesa do capital.  

A destruição criativa da terra pelo capital, então, é formada por guerras, 

pela concorrência e por leis coercitivas para a competição inter-territorrial e pelo 

embelezamento da imagem de um lugar com suporte nas necessidades do capital, 
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situando-o no rol dos atrativos do capital móvel. Os períodos de pós-guerras são 

alimento para absorver o excedente de capital e a mão de obra, mesmo que na 

contradição da crise venham a ocorrer grupos beneficiados “despretensiosamente”. 

Da concorrência interterritorial fica o caminho propenso para os confrontos e o 

alimento para a indústria bélica, fortalecida pelo medo do conflito. Da imagem 

construída, resta o diferencial geográfico baseado na cultura e história do lugar, que, 

mesmo heterogêneo e diferente (embora sob o controle central do capitalismo), não 

deixa de projetar a circulação e acumulação de capital.  

Num território, entretanto, há lutas políticas, movimentos sociais que se 

contrapõem às configurações mercadológicas, que, segundo Harvey (2011) advêm 

da esquerda, como os comunistas, como também da direita, do fundamentalismo 

religioso e dos fascistas. As vigilâncias e tecnologias militares no contexto dessas 

lutas atuais dão vantagens de modo macrossocial às potências centrais do 

capitalismo.  

Assim, as vivências de contrapoder com maior pujança desde 1917, na 

Revolução Russa, revela a capacidade de elaboração de outra estrutura social fora 

do capitalismo, mas expressa, também, que não é suficiente tomar a estrutura 

estatal sem revolucionar as instâncias sociais e de poder.   

A reterritorialização do mundo desde 1989, no desmembramento da 

União Soviética, segundo Harvey (2011), traz as relações de poder entre os 

territórios geopolíticos e geoeconômicos e apontam perspectivas. Essas vão 

implicando estratégias do capital de impor barreiras geográficas, ou de se contrapor 

às vigentes; dar centralidade ao capital fixo e imutável para ganhar mais hegemonia; 

e restringir a mobilidade da mão de obra em regiões delimitadas pelo capital para 

limitar os movimentos. 

As realidades locais, onde efetivamente acontecem os processos de luta de 
classes, em todo momento sofrem mudanças em função das contradições 
históricas e dos conflitos sociais, como pode ser verificado na conjuntura de 
amplos movimentos de massa e ascensão de governos de corte popular 
nos últimos anos na América Latina, assim como em explosivas revoltas 
sociais ocorridas em países europeus. (MANZANO, 2013, p. 114). 

 

Em paralelo, no entanto, a essa dinâmica de dominação capitalista, há 

outras modalidades elaboradas pelos povos na perspectiva de ressignificar a vida na 

relação com a natureza, nas condições de sociabilidade e na maneira de reprodução 

mental e material cotidiana.  A perspectiva vai numa busca de constituir contra-
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hegemonia por diversas frentes, como as brasileiras a que me referir, da 

Encruzilhada Natalino, no Rio Grande do Sul, e Eldorado dos Carajás, no Pará.  

Nisso, estão as modalidades de organização dos movimentos sociais que tem sido 

desafiados e devem ser considerados no contexto contemporâneo neoliberal 

capitalista, de redução do Estado, de privatização e (re)filantropização dos serviços 

públicos.  

Então, proponho trazer o debate sobre as expressões e desafios 

contemporâneos dos movimentos sociais, que dão sentido aos movimentos do 

campo e cidade como caracterizou a Comuna 17 de Abril em Fortaleza. 

 

5.2 Como Caminham os Movimentos Sociais Populares: a Luta Continua  

 

No debate sobre movimentos sociais, parto da compreensão de 

sociedade civil, sociedade política e massas em Gramsci (2014), com amparo nas 

análises de Liguori e Voza (2017)75  a respeito de categorias gramscianas como 

referência analítica fundante para viabilizar o diálogo com outro/as autore/as 

estudados – Gohn (2008), Teles (2004), Damasceno (2005, s/d), Dagnino (2004), 

Zibechi (2008), Scherer-Warren (1999), Santos (2000) e Santos (2004).  

No contexto da discussão de sociedade civil, Texier (2017) destaca o fato 

de que que Gramsci indica essa expressão em outros sentidos, mas, em geral, a 

evidencia como “[...] hegemonia política e cultural de um grupo social sobre toda a 

sociedade” (P.732). Tendo, assim, uma vinculação estreita com a compreensão 

sobre os intelectuais, Gramsci confere à sociedade o espaço da política por 

excelência, pois é onde há o movimento de organização por meio dos sindicatos, 

partidos e organizações de todo tipo, em que se encontram os movimentos sociais 

populares, que propõem nova maneira de pensar e transformar a sociedade.  

Esse sentido marxista, entretanto, da constituição do pensamento para a 

transformação, contesta a ideia estrita de que o aparelho coercitivo do Estado, por 

intermédio das leis e do Direito, é uma esfera de transformação social, numa lógica 

economicista do poder da “superestrutura”. Ao contrário, Gramsci postula o 

                                                           
75

 A obra referenciada é o Dicionário Gramsciano (1926-1937) sob organização de Guido lguori e 
Pasquale Voza, com reflexões e análises de estudiosos de Gramsci. Lançado em 2017 pela 
Boitempo, São Paulo. Texier, na discussão de Sociedade Civil; Liguori, no debate sobre sociedade 
política; e Caputo sobre Massas.  
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argumento de que toda transformação deve emanar das ideias intelectuais e 

também morais, do espírito, da atividade humana consciente. 

É preciso, por conseguinte, compreender a ideologia da classe dirigente e 

dominante, pois Gramsci esclarece que um grupo social se torna supremo pela sua 

“direção intelectual e moral” (sic) e seu “domínio”, sendo necessário que esse grupo 

já seja dirigente antes mesmo de alcançar o poder governamental como classe 

dominante; “[...] quando está no poder, torna-se dominante, mas continua a ser 

também dirigente” (TEXIER, 2017, p. 732). Com isso Gramsci rebate o liberalismo e 

a ideia da autonomia econômica como natural. E, assim, aproxima a compreensão 

da sociedade civil com sociedade política, visto que desenvolve os mecanismos de 

controle mediante a sociedade política, a superestrutura. O caminho é “ se erguer à 

fase de hegemonia político-intelectual na sociedade civil” (IDEM, p. 734). O Estado 

seria o “guarda-noturno” para a sociedade socialista ou regulada.     

A sociedade política em Gramsci, pode-se entender, é o Estado como 

modo tradicional de regulação estatal. Há, contudo, algumas diferenciações de 

entendimento, pois, no Estado ampliado, se percebe um modo de sociedade civil e 

sociedade política como autogestão ou aparato governamental e coercitivo. O 

conceito mais evidente de sociedade política em Gramsci é de ser o espaço maior 

da política que vai além do Estado, razão pela qual há uma relação estabelecida 

com o partido político que, em geral, articula e consolida as ideias dos grupos 

sociais. (LIGUORI, 2017). 

A discussão sobre massas em Gramsci é o conceito que mais aproxima 

das análises sobre movimentos sociais, pois elas é que interferem na vida política e 

estatal, como aconteceu com os processos revolucionários. Assim, tornam-se 

preocupações em suas modalidades de organização para a classe dominante. No 

Estado moderno, os partidos políticos passaram a ser o campo de “educar” as 

massas para estar na vida estatal, seja para assumir o governo ou como forma 

consentida de governar. A mídia, como formadora de opinião pública, é fundamental 

nesse consenso ou dissenso das massas. 

A relação com os intelectuais sinaliza aqui como fundamental, visto que, 

para Gramsci, eles compõem um “Bloco sociocultural”, que elabora, problematiza e 

sistematiza a atividade prática das massas como se representassem a força vital no 

grupo. “Para tal objetivo, é necessário constituir um estrato dirigente capaz de ser o 

meio termo entre os intelectuais e os militantes para ‘impedir que os chefes se 
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desviem nos momentos de crise radical e para elevar sempre mais a massa’”. 

(CAPUTO, 2017, p. 512).  

Ainda em sintonia com Gramsci, há uma consideração de que 

movimentos de massa em crise obedecem, em geral, a mesma lógica reacionária 

dos dominantes com intervenção autoritária, onde reforça o “[...] próprio poder 

particular sobre o conjunto social, cooptando e corrompendo os poucos quadros dos 

partidos e contribuindo, assim, para o distanciamento das massas em relação aos 

organismos eletivos”. (CAPUTO, 2017, p. 513). 

Vale destacar em Caldart (2012) reflexões sobre a relação dos 

intelectuais com movimento social de massa, quando avalia que,  

 

Muitos intelectuais foram se afastando do Movimento porque não 
conseguiram entender que a sua palavra não deveria ser a última em uma 
discussão desse tipo, especialmente se não fosse produzida pela 
participação direta nas ações decorrentes das escolhas feitas. Outros, os 
que compreenderam a importância pedagógica e política do protagonismo 
dos próprios trabalhadores sem-terra no processo de construção do MST, 
permanecem vinculados ao Movimento até hoje e, mesmo que sua raiz 
cultural não esteja no campo, podem ser considerados como parte do MST. 
(P. 132) 
 

Há uma aproximação entre as ideias de Gramsci sobre sociedade civil, 

sociedade política e as massas em suas características, que, resguardadas as 

peculiaridades históricas, podem ser problematizadas com a vivência na Comuna no 

processo do diálogo com o Estado. A dissidência de grupos que participaram como 

coordenadores de polos na ocupação revelou dirigentes que confirmaram a posição 

autoritária no momento da crise, ante as respostas do Governo do Estado às 

reivindicações da Comuna.  As redefinições da proposta de agrovila, da demarcação 

dos lotes e autoconstrução das casas pelo PMCMV, por um lado, e, por outro, a 

tentativa de radicalizar o processo para retomar a pauta de reivindicações de não 

conquistar a casa pela casa ratifica a imposição autoritária do grupo que provocou a 

retirada da maioria das famílias da Comuna da ocupação, que estiveram juntas de 

2010 a 2012.   

Na concepção de Gramsci, dirigentes que não cumprem o histórico dever 

revolucionário de pôr fim à crise, quando “[...] têm a possibilidade de hegemonizar 

grandes massas, correm o risco de serem eliminados pela reação da minoria 

contrária”. As massas se tornam frágeis e fragmentadas e, mesmo em menor 

volume, uma toma a direção para ser um impedimento de organização dos grupos 
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mais antigos. Num olhar mais circunstancial sobre a situação da Comuna, isso pode 

explicar o que aconteceu com a retirada das famílias organizadas no MST, MCP e 

Unidade Classista e o fortalecimento do grupo minoritário, voltado ao diálogo com as 

facções de drogas, que hoje estão no Residencial Cidade Jardim.    

Vale frisar que há redefinições no contexto da relação entre Estado e 

Sociedade civil, e as polêmicas e antagonismos que caracterizam a 

contemporaneidade perpassam a compreensão sobre o conceito de sociedade civil. 

Segundo Vera Teles (2004), a sociedade contemporânea é complexa, perpassada 

de ambivalências e contradições, razão pela qual não pode ser vislumbrada, 

apenas, como uma virtude política.  

Há, também, de acordo com Teles (2004), a existência dos fóruns e 

canais de participação popular nos movimentos comunitários em defesa da moradia, 

contra a violência urbana e em defesa da paz, que gestam práticas sociais 

pactuadas. Estas instâncias de controle social e de participação perpassam a gestão 

político-administrativa, a defesa das políticas públicas, como a educação, saúde e 

políticas afirmativas de classe social, de gênero, etnia, por via de campanhas contra 

qualquer tipo de preconceito, seja racial, de gênero, de orientação sexual, de 

condição social etc.  

Aparece, então, no terreno das lutas populares urbanas, a definição de 

regras em uma “nova contratualidade” que arbitra conflitos com base em critérios de 

justiça, reinterpretando leis e direitos. Assim os direitos passam a constituir uma 

“gramática civil” que tem como parâmetros o senso de justiça, os litígios, os 

interesses e valores percebidos democraticamente, onde os conflitos e a diversidade 

de interesses são identificados como direitos, e, inclusive, sinalizam a constituição 

de “novos direitos”. 

Esse é outro aspecto que canaliza para a experiência da Comuna, pois 

uma “nova contratualidade” se estabelecem entre Estado e Sociedade civil por 

intermédio das negociações da direção do movimento com o interlocutor do Estado, 

a Secretaria das Cidades, o que só foi possível pela participação direta das pessoas 

em manifestações públicas e em atos políticos de massa. As peculiaridades da 

Comuna vêm desde o processo da ocupação mediante  a articulação rural-urbana 

em Fortaleza entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-terra – MST e 

Movimento dos Conselhos Populares - MCP e das negociações que foram sendo 

conduzidas até a conquista das moradias.  
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Um exemplo foi a permanência das famílias no mesmo local da ocupação 

no bairro do José Walter, tendo em vista o fato de que a Secretaria das Cidades 

visitou outros terrenos com representantes da ocupação e sugeriu que a construção 

das moradias fosse noutro território, mais distante da infraestrutura da cidade, perto 

do Município de Caucaia, no bairro do Tabapuá, e outros próximos a córregos e 

alagados, no bairro de Maraponga, e isso não foi aceito pelo movimento da Comuna. 

Por outro lado, o Governo do Estado negociou a construção das moradias por meio 

do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, na condição de blocos 

de apartamentos, o que também destoou da proposta da Comuna, que previa a 

construção de casas com espaço para a produção coletiva agroecológica. Assim, as 

partes envolvidas passaram a ter que definir e pactuar seus contratos e arbitrar em 

torno dos conflitos.  

De acordo com Dagnino (2004), a ideia de cidadania “como estratégia 

política” formulada pelos “sujeitos sociais ativos” em suas estratégias de lutas como 

não cidadãos, com esteio em impulsos de organização popular de “baixo pra cima”, 

pode ser reconhecida como uma “nova cidadania”. Vale esclarecer aqui que o termo 

“novo” é usado correntemente, sem, necessariamente, significar uma “novidade” ou 

algo inusitado. É revelado e difundido na linguagem pós-moderna como um “novo”, 

que parece mais com aquilo revestido, reformado, redefinido. Por isso, cabe a 

observação de que percebo distintas estratégias e feitas de organização e 

manifestações populares que não necessariamente são novas. De tal modo, não 

concordo integralmente com a ideia de que há uma “nova cidadania”, mas uma 

cidadania perpassada de outros contextos e mostrada com renovadas 

configurações.  

Dagnino (2004) ressalta duas vias de análises que referendam a ideia da 

participação e da conquista de uma “nova cidadania” a transcender os limites 

impostos pelo Estado. De um lado, a conquista de novos direitos vai pressionar para 

modificações radicais na estrutura da sociedade, e, de outra parte, já se mostram 

aberturas de participação, desde as conquistas populares, nas práticas do 

Orçamento Participativo e dos conselhos populares, por exemplo, nas gestões 

públicas de algumas cidades, indicando que já há alterações nas relações entre 

Estado-Sociedade, assim como fica notório com o movimento da Comuna.   

A interlocução das ideias de Dagnino e de Teles revela, então, que a 

“nova cidadania” redefine a compreensão de direitos para a concepção do “direito a 
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ter direitos”, tais como o direito ao corpo, à proteção ambiental, à moradia e à 

diferença. No caso da Comuna, o direito à moradia falou mais alto, mas a conquista 

deste direito de morar foi acrescida da perspectiva de outros ganhos, do “direito a ter 

direitos”, tais como a organização campo-cidade, com as demandas de espaço de 

produção coletiva em regime de cooperativismo, como a de costura no momento da 

Ocupação de 2010 a 2012; e de cursos e formação profissionalizante em sintonia 

com o perfil e as necessidades das famílias da Comuna. Como via analítica destas 

concepções sobre cidadania e direitos, a organização da Ocupação Comuna 17 de 

Abril incorpora a defesa do direito a uma moradia digna, ao acesso à cidade e a uma 

sociabilidade urbana sem segregações, sem “apartheid”, o que confirma a 

compreensão das autoras sobre a “estratégia política do direito a ter direito”.  

 Dubiamente, as lutas e conquistas que pareciam ser para as 

quatrocentas famílias que participaram da Comuna e estão no Residencial Cidade 

Jardim Fortaleza foram se ampliando e se projetam para mais de onze mil famílias76. 

É possível haver vários pontos de vista para essa decisão de ampliar o Residencial 

como o Governo do Estado anunciou. Uma delas diz respeito à compreensão sobre 

as diferenças e divergências nos movimentos urbanos em Fortaleza, desde a lógica 

das lideranças políticas aos movimentos de organização de coletivos ideopolíticos.  

Da cultura das lideranças e dirigentes, que são como pessoas mentoras, 

“responsáveis”, individualmente, e que dão direção ao processo das lutas e 

negociações, há distorções na compreensão de “cabos eleitorais”, comumente 

mencionados assim na região Nordeste, e que elucidarei mais adiante no texto. Por 

outro lado, os coletivos políticos edificam sua organização de modo mais 

democrático nos territórios da cidade, assumindo e enfrentando a pluralidade e 

divergências políticas nas manifestações e lutas.  

A presença do tráfico de drogas é um fenômeno que compõe esse 

cenário de forças nos movimentos sociais urbanos, e muito se aproxima das 

“lideranças políticas” como modalidades de negociação e controle da organização 

comunitária. Do outro lado, permanecem os coletivos em seus processos de 

discussão política, na constituição de núcleos de base com formação para as lutas 

sociais. Assim, essa estratégia de construir um grande conjunto habitacional e lá 
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 No final do ano de 2014, com a inauguração e entrega oficial do Residencial Cidade Jardim 
Fortaleza, o Governo do Estado sinalizou para sua ampliação como território que agregaria outras 
famílias provenientes de ocupações e remoções de outras partes da cidade de Fortaleza, chegando a 
ter capacidade para mais de onze mil unidades de moradias.    
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incluir os mais diversos grupos que estão em ocupações urbanas na cidade, em 

suas formas mais diversas e contraditórias, inclusive sob a presença e ameaça do 

tráfico, sem que haja iniciativas policiais do Estado de coibir sua ação, é como se 

lhes possibilitasse o enfrentamento em suas discordâncias, como num jogo interno 

de força e de conquista do poder, que fragiliza os coletivos políticos e centraliza em 

“lideres” as decisões e negociações com o Estado.  A realidade, todavia, é dinâmica 

e contraditória e, mesmo ante à essas divergências, há momentos com 

possibilidades de unificar seus objetivos e ações em torno de princípios comuns.   

Outras perspectivas se destacam nas discussões sobre os movimentos 

sociais, compreendidos numa concepção de “rede como estratégia de ação coletiva 

ou rede de movimentos”, sendo empregada pelos sujeitos coletivos “[...] como 

conceito propositivo com atributos ideológicos e simbólicos” (SCHERER-WARREN, 

1999. p. 23), que se “[...] interessam por processos de transformação social com 

base na ação coletiva”. E, novamente, destaco o fato de que a luta organizada na 

articulação campo-cidade do movimento da Comuna em Fortaleza pode ser 

analisada nas expressões contemporâneas dos movimentos sociais, que Scherer-

Warren sugere compreender amparadas em três dimensões: “[...] a forma de 

mobilização de recursos, a estratégia de organização e da ação, e o efeito 

multiplicador das redes” (1999, p.29 e 30), que exigem perspicácia de saber como 

organizar e conduzir as ações em seus avanços e recuos, na leitura crítica da 

realidade dos momentos mais propícios para desencadear cada ação do movimento.  

O debate conceitual sobre movimento social não revela consenso, mas 

noção ampla que aceita as ações coletivas como tal, com objetivos e intervenções 

sociais definidas, “[...] ocupa lugar privilegiado na teoria social a análise das 

manifestações coletivas, dos movimentos de massa, das revoltas, enfim, da 

multidão” (KAUCHAKJE, 2007, p. 78). Essa fundamentação esclarece que a 

Comuna 17 de Abril é um movimento social que encarna conflitos, tensões, 

mudanças sociais com perspectivas de transformação. Assim, “Movimento social é 

uma das formas de ação coletiva. Ação coletiva é uma denominação bastante 

abrangente para fenômenos coletivos que mobilizam numero significativo de 

pessoas em torno de objetivos pontuais ou históricos [...]”. (KAUCHAKJE, 2007, p. 

79).  

De uma visão mais geral da Comuna 17 de Abril, é possível perceber 

essas dimensões de expressões dos movimentos sociais contemporâneos a que se 
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refere a autora e isso possibilitou interagir com a proposição dada a este estudo. Na 

Comuna houve, no entanto, contextos diferenciados que extrapolaram essas 

dimensões. Um exemplo é a conotação política que parece direcionado a articulação 

rural-urbana, fincada em princípios do MST que foram sendo desafiados pela cultura 

urbana, principalmente, da convivência social coletiva.  

Portanto, com assento nas reflexões procedidas no decorrer das minhas 

interlocuções com a Comuna, identifiquei como objeto de estudo a analise da 

educação e da formação política na luta do movimento social Ocupação Comuna 17 

de Abril, em Fortaleza, que vai dialogar com a compreensão das estratégias de 

mobilização, ação e interlocução em rede, numa perspectiva de transformação que 

perpassa esse movimento social. E, isso ratifica que as “Ações coletivas se 

caracterizam por englobarem diferentes tipos de mobilização coletiva, inclusive os 

movimentos sociais, e serem expressão da sociedade civil, algumas vezes, 

antagonizando-se com a esfera política, ou estando à margem dela”, a exemplo da 

Comuna. (KAUCHAKJE, 2007, p. 80).  

Senão, retornando ao momento do anúncio da decisão governamental de 

construir o Residencial, ficaram evidentes os desafios de manter a articulação e a 

unidade do movimento em torno de interesses coletivos ante outra fase da 

organização, que foi a definição do início das obras, o seu acompanhamento e a 

divisão das moradias. A partir daí, o Estado estabeleceu estratégias de intervenção 

e controle do movimento organizado do MST, MCP e Unidade Classista, de acordo 

com o momento político vivido em suas redefinições internas com os outros grupos e 

lideranças.  

No lançamento do Residencial Cidade Jardim Fortaleza, divulgado numa 

conjuntura de campanha eleitoral em 2012 para prefeito e vereadores de Fortaleza, 

por exemplo, a disputa política pelo poder público municipal estava perpassada por 

uma crise na aliança entre o Executivo do Governo Estadual, governador Cid Gomes 

e Prefeitura, prefeita Luizianne Lins, e isso refletiu na organização da Comuna com a 

divisão de grupos de moradores. O grupo das famílias que iniciou a Ocupação 

decidiu ausentar-se do território ocupado para dar seguimento às obras a partir do 

local dos seus barracos, e, ao mesmo tempo, ter como se proteger contra ameaças 

de traficantes de drogas que estavam instalados ao redor da Comuna. A decisão 

conjunta dos governos de construir o residencial foi seguida de um esgarçamento 

dessa aliança na disputa entre o Partido dos Trabalhadores (PT), com Luizianne 
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Lins, e Partido Socialista Brasileiro (PSB) com Cid Gomes. Do resultado das urnas 

em 2013 e 2014, foi eleito o prefeito Roberto Cláudio (à época pelo PSB, que migrou 

para o PROS e atualmente no PDT foi candidato e se reelegeu como prefeito em 

2016) e o governador Camilo Santana (PT), ambos apoiados pelo então governador 

Cid Gomes. 

A organização da Comuna, portanto, foi perpassada de variados 

momentos entre o movimento social, o poder público e a Construtora Fujita 

(responsável pelo projeto), e também entre os grupos de militantes e forças políticas 

das famílias que ocuparam o território da Comuna. Até 2012, todos estavam 

ocupando o território e, após a desapropriação ter sido realizada junto à definição da 

empresa responsável pela construção do Residencial, houve uma mudança nas 

relações entre os moradores. Isso foi provocado, principalmente, pelo esgarçamento 

da convivência cotidiana na ocupação e com as divergências políticas nas 

articulações com a construtora, a Caixa Econômica e a Secretaria das Cidades. 

Disso resultou a saída programada e negociada da maioria das famílias que 

iniciaram a ocupação, que coincidiu, também, com a necessidade de espaço 

territorial para instalar a pedra fundamental e iniciar a construção.   

No ano de 2013, ocorreram reuniões e audiências nos órgãos públicos e 

na UECE, espaço onde se desenvolvia o projeto de extensão com a Comuna 17 de 

Abril. O debate suscitava as condições concretas e negociações em torno do projeto 

e materiais a serem utilizados na construção das moradias e a contratação de 

profissionais para a execução das obras. Muitos dos moradores que estavam na 

ocupação foram contratados para participar do trabalho junto à construtora Fujita, 

seja na tarefa direta, como pedreiro ou auxiliar, e também em atividades 

administrativas. As propostas iniciais do movimento organizado foram sendo 

redefinidas pelas condições concretas do terreno, do número de moradias previstas 

e das exigências do Programa Minha Casa Minha Vida. Assim, uma das conquistas 

mais importantes foi garantir um tamanho de apartamento mais amplo e bem 

dividido e com uso de materiais de melhor qualidade, consoante, previsto no 

Programa. Outra foi incluir itens na construção como sugestão dos moradores, como 

armadores em quartos e sala. Por fim, definir a distribuição dos blocos entre os 

moradores foi ato conduzido de maneira democrática em assembleia geral, com 

decisão respeitada pela Caixa Econômica, que decidiu por cronograma de execução 
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de atendimentos para orientar e receber os dossiês das famílias no cadastramento e 

organização até, a assinatura dos contratos.   

A entrega das primeiras unidades e blocos de apartamentos do 

Residencial ocorreu no primeiro semestre de 2014 e foram destinados às famílias 

que continuavam acampadas no terreno. O grupo que iniciou a Ocupação Comuna 

17 de Abril, com quatrocentas famílias ligadas ao MST, MCP e Unidade Classista , 

de início, passaram a receber suas moradias em 05/12/2014, depois de um 

acompanhamento tenso e conflituoso com os órgãos responsáveis pela construção 

e a legalização dos contratos com os moradores, muito em razão das incertezas 

políticas dos contextos de eleições municipais e estaduais, que interferiram nos 

prazos acordados de construção e andamento das obras e na vida comunitária. Em 

adição, ocorreram, no ano de 2013, as grandes manifestações populares em todo o 

Brasil, as Jornadas de Junho, motivadas pelas críticas aos megaeventos 

internacionais da Copa das Confederações em 2013 e Copa do Mundo de Futebol – 

FIFA - em 2014. 

Após o recebimento das moradias, foi delineada uma fase de organização 

comunitária no Residencial, que pressupõe a continuidade da formação política em 

torno da sociabilidade comunitária, das relações de vizinhança, das identidades de 

um coletivo consciente de seus direitos e das lutas e conquistas necessárias para 

garantir infraestrutura e capacidade de resistência sociopolítica no dia a dia, no 

processo da organização, tal como se propôs desde o início a Ocupação Comuna. 

As diferenças entre os comportamentos das pessoas na ocupação foram 

se evidenciando desde o início, conforme o depoimento de que a moradia foi a 

discussão mais pedida, contudo,  

[...] Tem liderança que tá cooptada, que realmente trabalha direito, veste a 
camisa mas tem liderança que não, não faz a discussão, não tem 
conhecimento das coisas. Aí querem discutir alguma outra coisa? Moradia 
(...) vamos discutir moradia e aí começamos a criar atos manifestações por 
moradia, no orçamento participativo a questão da moradia, de ZEIS de 
vazios, Plano Diretor. (...) Uns tinham só o interesse puro pela moradia, 
assim tem os vários sentimentos tem os vários posicionamentos. Tinham as 
pessoas que estavam lá porque entendiam que era importante (...) tinham 
pessoas lá porque só queriam receber a casa. Como não desse importância 
a reunião ou ir pra reunião só pra assinar (...) tinham as pessoas que tinham 
um perfeito entendimento político da situação, em que sentido, no sentido 
de convencer qual era a posição dele e qual era a posição do povo. Agora 
era as pessoas que precisavam que acreditam e mesmo empreenderam a 
luta, que organizavam com a gente, nos acompanharam à risca, fielmente, 
se organizaram com a gente nessa luta pela casa. É que eram pretendentes 
às casas. O objeto deles da luta era casa, mas que eles entendia que a luta. 
Só teria casa se tivesse a luta. Que a luta era muito importante, assim como 
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tinha lá os que só queriam ir se desse certo deu.Com um interesse 
fundamentalmente material da casa ou que tinham lá (alguém) no meio. 
(IRMÃ DOROTHY, 22/12/2015) 
 

  Oportuno é evidenciar o fato de que o debate sobre os movimentos 

sociais contemporâneos exige, previamente, para Gohn (2008), o diálogo em torno 

do “[...] protagonismo dos atores sócio-políticos, como sujeitos de poder” no âmbito 

da sociedade civil. Para a autora, no Brasil, o protagonismo da sociedade civil 

invadiu a sociedade política nas parcerias com o Estado, eivadas de pragmatismo. 

Fica um questionamento: “[...] quem e o que é essa nova sociedade civil”? Tendo em 

vista que o Estado deixa de ser o produtor das ações e se coloca na qualidade de 

responsável e como gestor dos recursos, dando ênfase à lógica do mercado na 

prestação dos serviços públicos na esfera do terceiro setor. 

De acordo, ainda, com os argumentos de Gohn (2008), a questão social 

do século XXI está fortemente localizada na esfera urbana sob a égide da violência, 

do consumo e tráfico de drogas e dos poderes paralelos ao Estado, que vão 

interferindo na organização dos movimentos sociais, instalando o medo e 

fragilizando a mobilização e organização coletiva. Isso provoca, também, a revisão e 

formulação de conceitos e vias analíticas sobre Estado/Sociedade civil, 

participação/protagonismo e emancipação. Impulsiona, ainda, (re)criar as formas de 

mobilizar e planejar coletivamente as lutas sociais numa perspectiva classista, num 

campo de “batalha das ideias”, que dê lugar à reflexão ético-política e à crítica como 

caminhos em busca da liberdade e emancipação.  

Segundo Damasceno (2005), há duas matrizes de organização dos 

movimentos sociais. Uma é mais “clássica” e representa o movimento sindical como 

palco das lutas entre a classe trabalhadora, como força de trabalho e o estrato 

proprietário, que domina os meios de produção. As relações sociais entre eles 

carregam uma dialeticidade entre o que une e, ao mesmo tempo, opõe estas classes 

sociais, o capital e o trabalho. Assim, a autora revela que há uma “clivagem 

ideológica”, porquanto, 

 
[...] o lucro, a contrapartida do capitalista, é incomparavelmente maior que o 
salário percebido pelo trabalhador, decorrente do fato do capitalista se 
apropriar da maior parte da riqueza gerada pelo trabalho, é a lei da mais-
valia. Trata-se, por conseguinte, de uma exploração ocultada pela ilusão de 
que não há exploração alguma. Isso faz com que o produto do trabalho 
apareça como produto do capital. De conformidade com esta perspectiva o 
sistema capitalista ao concentrar um grande número de trabalhadores num 
processo produtivo (indústria, por exemplo), sem querer, cria as condições 
para a organização sindical, que juntamente com os partidos de esquerda 
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formam os dois principais exemplos de movimento social clássico [...] têm-
se então como resultado a segregação urbana (as favelas). (2005, p.40) 

 

A outra matriz destacada por Damasceno, é a dos “novos movimentos 

sociais” dimensionada no Brasil nos anos de 1970, caracterizados pela diversidade 

dos modos de resistência do movimento, as novas expressões do sindicalismo, 

conhecidas como novo sindicalismo, os movimentos ético-culturais, que incluem os 

movimentos de gênero como o feminista, o movimento LGBTT (Lésbicas, Gay, 

Bissexuais, Transsexuais e Transgêneros), ecológicos, juvenis, entre outros, e os de 

acesso ao uso e consumo de bens coletivos, como os de defesa da moradia popular 

urbana.  

Damasceno destaca, ainda o fato de, que, no contexto desses novos 

movimentos sociais, vão se gestando outras perspectivas da intervenção do Estado 

que se alinham às ideias de Estado ampliado em Gramsci, onde o Ente Estatal “[...] 

deixa de ser um inimigo imparcial para constituir-se num ‘locus’ onde ocorrem os 

conflitos sociais, portanto, possível de ser penetrado pela sociedade civil 

(socialização da política)”, visto que direcionam à mobilização e à ação política como 

“[...] forma fenomenológica dos movimentos sociais se apresentarem à 

sociedade”(2005, p. 41).  

Além disso, Damasceno suscita pontos conceituais que os “novos 

movimentos sociais” encarnam no campo das Ciências Sociais, em que uma tem 

uma vertente mais político-sociológica, voltada à dimensão partidária e de 

formulação de uma nova ordem social, e outra mais antropológica, dirigida para as 

questões de dentro e de dentro para fora dos movimentos sociais. Assim, ressalta 

algumas premissas destes movimentos sociais, duas das quais são: de não 

compreendê-los como de conotação e mobilizações inferiores; e de não tomar a 

miséria como o foco da mobilização, mas da consciência da pobreza como o 

aspecto fundante. Por isso, expressa uma “reconceituação do político” nas práticas 

cotidianas, que aparecem como reelaborações das representações constituídas.  

Pelos movimentos sociais resgata-se outra dimensão do político, onde os 
próprios sujeitos envolvidos no processo (re) politizam as práticas cotidianas 
na microestrutura da sociedade [...]. Assim, devemos considerar as 
alterações nas práticas coletivas dos trabalhadores como sendo uma 
reelaboração das representações constituídas. Isto se dá pelas novas 
experiências, onde se produzem novos discursos e novos significados e 
novos atores sociais. (DAMASCENO, s/d, p.03). 
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Paradoxalmente, na contraposição deste ordenamento sociopolítico, vão 

se gestando experiências de resistência e “modos de fazer emancipatórios” 

(ZIBECHI, 2008, p. 117) na América Latina, que, consoante Zibechi (2008), são 

movimentos fundamentados na convivência comunitária recíproca, fraterna e em 

busca da autogestão e autonomia, implicando um novo tipo de relações sociais, que, 

com modos de organização diversos enfrentam o sistema de dominação do capital 

em tempos de crise. Da história da Comuna, visualizo, em parte, o que Zibechi 

interpreta como sendo uma forma concreta de resistência ao domínio do capitalismo, 

haja vista a ousadia, a capacidade de fortalecimento mútuo e a sabedoria da 

resistência perante as adversidades e o tempo para a conquista fundamental. 

Um aspecto de análise do texto de Damasceno que se aproxima deste 

estudo concerne à discussão de formação educativa nas Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs), ao apresentá-las como expressões dos novos movimentos sociais no 

Brasil e na América Latina, que tinham como características a tomada de 

consciência da condição de oprimidos e se organizarem na defesa de seus 

interesses; daí tomarem os espaços organizativos, como associações e 

cooperativas, numa perspectiva libertadora. Correlacionando essa discussão à 

experiência da Comuna, aporta-me uma indagação: qual a perspectiva de formação 

política e educativa proposta na Comuna?  

Nas discussões de uma das militantes entrevistadas, restou evidente 

sobre a importância das CEBS no processo da sua formação política e do que 

representa até hoje como dirigente dos movimentos sociais populares.  

[...] e também tenho uma militância ... iniciou muito cedo ... iniciou muito 

mais na minha comunidade como animadora de CEBS com dezesseis... 

dezessete anos...em seguida por não ter professora na comunidade eu fui 

ser professora... inclusive a pedido de alguns... moradores mais velhos da 

comunidade que eram meus vizinhos e queriam (...) porque foram num 

vereador e conseguiram que os vereadores botasse uma escola pra lá e ... 

fui ser professora então quando não tinha nem dezessete anos ainda (...) só 

que eu era professora leiga ... que eu só tinha a quinta série... que era o que 

tinha conseguido estudar de um canto indo pra outro... me alfabetizei muito 

cedo e fui fazer isso... e naquele tempo havia um programa que era 

chamado PRÓRURAL ... que era de preparação de professores para 

ensinar na zona rural e foi aí que eu concluí minha oitava série fazendo 

esse tipo de preparação desses professores... eu fiz dezoito anos eu já 

estava concluindo o programa ... então assim...aí eu fiz a minha educação 

até a oitava série nesse projeto ... (DANDARA, 11/04/2016) 
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A reflexão de Damasceno (2005; s/d) revela que o processo de educação 

nas CEBs surge do povo, de suas experiências, e deve se voltar para ele próprio. A 

atitude dos agentes educativos é de realizar e contribuir para uma ação educativa 

coletiva, com o povo. E, nisso, percebo uma ligação com as atividades educativas 

com as crianças e adolescentes e de EJA na Comuna.  

A análise das práticas concretas indica que conforme a orientação seguida, 
a educação assume uma posição mais autoritária, espontaneísta ou mais 
libertadora. Em termos de realidade latino-americana hoje, é possível 
observar que naquelas dioceses onde a prática pastoral orienta-se pela 
teologia da libertação, a ação educativa das CEBs assume uma 
evangelização que pretende ser libertadora. Os agentes acreditam que não 
existe nas CEBs um discurso religioso e outro discurso político. Há, dentro 
do discurso religioso, um determinado discurso político, pois a linguagem 
religiosa e suas formas de expressão não são politicamente neutras [...] a 
postura do agente, na sua relação com o povo; ele deve ouvir antes de 
falar, aprender antes de ensinar, em suma evitar ao máximo de interferir na 
consciência coletiva do povo. Fica claro que a prática pastoral aqui exige a 
adoção de uma nova pedagogia que tem o seu ponto de partida na 
experiência de exploração que os educandos carregam. Nesta ação 
educativa tem-se como suposto que as idéias devem surgir da experiência 
do povo, cabendo ao agente sistematizá-las com o povo, visando ajudá-lo a 
traçar a sua própria caminhada. (2005, p. 46 e 47) 

 

Com amparo na ação educativa desenvolvida nas CEBs, e considerando 

o protagonismo e a formação política das famílias da Comuna, há uma compreensão 

do pensamento de Gramsci sobre a ideia de “intelectuais orgânicos”, e de Freire, em 

torno da “educação popular”, que podem fundamentar as análises.  

Assim, a grande questão apontada por Gramsci (2014) é a de continuar a 

distinção entre “[...] intelectuais como categoria orgânica de cada grupo social 

fundamental e intelectuais como categoria tradicional” (p.24), e isso, para o autor, 

implica aspectos de estudo, por exemplo, sobre o partido político moderno: “O que 

se torna o partido político em relação ao problema dos intelectuais?” (IBIDEM).  A 

primeira distinção proposta por Gramsci (2014) diz respeito ao modo próprio como 

os partidos elaboram seus intelectuais orgânicos com suporte nas características 

das condições de formação de vida e desenvolvimento do grupo social na Política e 

Filosofia e não na produção. A segunda é de ligar a função do partido político, no 

terreno da Sociedade civil, a do Estado na Sociedade política, ou seja, “[...] 

proporciona a soldagem entre intelectuais orgânicos de um dado grupo, o 

dominante, e intelectuais tradicionais” (p. 24) com a função de elaborá-los, com base 

no grupo social econômico, em “[...] intelectuais políticos qualificados, dirigentes, 

organizadores (...) do desenvolvimento de uma sociedade integral, civil e política” 
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(IBIDEM). Ao partido importa a função - diretiva e organizativa- que é educativa e 

intelectual. 

Embora a discussão sobre partido político não seja o foco da análise 

deste ensaio, ela perpassa o processo de mobilização em Fortaleza na organização 

da Comuna mediante a articulação entre Movimentos dos Conselhos Populares – 

MCP e o Movimento dos Trabalhadores Sem-terra – MST. Assim, como exprimi nos 

momentos iniciais deste texto, o MCP surge como um movimento de base e apoio à 

candidatura de Luizianne Lins, que desafiou e disputou no próprio Partido dos 

Trabalhadores com a candidatura majoritária da aliança com outros partidos de 

centro-esquerda, e representou os movimentos populares como MCP e segmentos 

do MST. Os momentos do diálogo entre os movimentos populares e os governos, 

mesmo de gestão democrático-popular, como também representantes de seus 

partidos, são os mais desafiadores no processo das lutas. Isso, também, aconteceu 

com a Comuna e as propostas de construção do residencial pelo Programa Minha 

Casa Minha Vida, que foi um elemento divisor, considerando o impasse de não ser 

possível criar as agrovilas propostas pelo MST e a intenção da maioria das famílias 

de ter só moradias, principalmente as que foram para o assentamento após as 

primeiras 24 horas da Ocupação.        

Vale destacar o fato de que as discussões sobre partido e movimentos 

sociais são relevantes nas concepções de Gramsci (2014), que toma o partido como 

central no processo da organização político-social, entendendo-o de modo amplo e 

coletivo, como instância que congrega os movimentos e demandas da sociedade e 

estabelece modos de lutas e intervenção. As histórias do MCP e do MST confirmam 

as análise de Gramsci (2014), uma vez que ambos têm militantes organizados em 

partidos de esquerda, como os casos do PCB, PT e PSOL.  

No período de ocupação da Comuna, transcorreram campanhas políticas 

para eleições municipais e estaduais que revelaram maneiras diferenciadas e 

divergentes de apoio a representantes políticos, desde os mais à esquerda e com 

defesas de projetos da classe trabalhadora e de seus representantes por meio do 

Partido Comunista Brasileiro (PCB) e do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). 

Houve, também, expressões mais conservadoras e clientelistas de uma cultura 

política das “lideranças”, tão atuante e fortalecida nos governos do Partido do 
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Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) com a Era Juraci Magalhães77, e ainda 

vigente na cidade. 

O fato é que a Comuna foi um território bem disputado no processo 

eleitoral, haja vista a conquista da luta por moradia ser capitaneada pelos políticos à 

frente das gestões de governos e com intenção populista e de serem vitorioso/as na 

disputa eleitoral. Em Fortaleza, estiveram todo/as candidato/as nas eleições para 

presidente, governador e prefeito, como também para deputada/os e vereadore/as 

nos momentos de palanque no Residencial Cidade Jardim.  

Gramsci (2014) continua suas análises sobre os intelectuais ressaltando o 

panorama internacional78 e as que mais aproximam da realidade brasileira é ao 

mencionar sobre a América do Sul e Central, onde “[...] inexiste uma ampla categoria 

de intelectuais tradicionais” e se difere em relação aos Estados Unidos. As 

características fundamentais que apresenta são de serem países advindos da 

colonização espanhola e portuguesa dos séculos XVI e XVII marcadas pela “Contra-

Reforma e militarismo parasitário”. Por isso, o clero e a casta militar são duas 

categorias de intelectuais tradicionais “fossilizadas”, sendo a base industrial muito 

restrita e sem superestruturas complexas. Assim, os intelectuais, em sua maioria, 

são do tipo rural, ligados ao domínio do latifúndio, com grandes propriedades 

eclesiásticas, portanto, intelectuais ligados ao clero e grandes proprietários. 

(GRAMSCI, 2014).  

[...] o elemento laico e burguês ainda não alcançou o estágio da 
subordinação dos interesses e da influência clerical e militarista à polícia 
laica do Estado moderno. Ocorre assim que, por oposição ao jesuitismo, 
tenham ainda grande influência a Maçonaria e o tipo de organização cultural 
como a ‘Igreja positivista’. Os eventos dos últimos tempos (novembro de 
1930) – do KulturkampfdeCalles, no México, às insurreições militar-
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 Juraci Magalhães foi médico dermatologista nascido em 12/02/1931, e falecido em 21/01/2009. 
Assumiu a prefeitura de Fortaleza de 1990 a 1993 e novamente de 1997 a 2004 pelo do PMDB. 
Candidatou-se ao governo de estado do Ceará em 1994. Em 2006, foi candidato a deputado 
federal pelo PL, mas não foi eleito. Seu governo ficou conhecido como "Era Juraci", quando muitas e 
grandes obras foram realizadas, seguidas de polêmicas. Juraci construiu os primeiros viadutos de 
Fortaleza, a Via Expressa e ainda foi responsável pela implantação de alguns terminais de ônibus na 
Capital Cearense. Foi o 44.º Prefeito de  Fortaleza. Teve como antecessor, em sua primeira, gestão 
Ciro Gomes, como sucessor Antônio Cambraia. Já como 46º Prefeito de Fortaleza, Antônio Cambraia 
o antecedeu e Luizianne Lins o sucedeu, como representante de oposição, do Partido dos 
Trabalhadores.  
78

Em Gramsci (2014), o problema básico se liga à escravidão do mundo clássico e a liberdade 
conquistada na Grécia e no Oriente, desde o Império Romano. Isso para trazer a influência do 
catolicismo e da organização eclesiástica para as atividades intelectuais e a direção cultural 
monopólica, que impunha sanções penais a quem as desobedecesse. Daí Gramsci (2014) faz um 
passeio no cenário internacional apresentando as diferenciações dessas influências na Itália, França, 
Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza
http://pt.wikipedia.org/wiki/1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
http://pt.wikipedia.org/wiki/1997
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1994
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_prefeitos_de_Fortaleza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prefeito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza_(Cear%C3%A1)
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populares na Argentina, no Brasil, no Peru, no Chile, na Bolívia – 
demonstraram precisamente a exatidão destas observações. (P. 31) 

 

Na discussão sobre os movimentos sociais contemporâneos, cabe 

resgatar Santos (2004) sobre o “Fórum Social Mundial: manual de uso”, onde 

apresenta um resgate histórico deste espaço coletivo de reflexão e de lutas e 

resistências dos movimentos sociais. O Fórum Social Mundial (FSM) é caracterizado 

para Santos (IDEM) como expressão de organização dos movimentos sociais nas 

lutas sociais da modernidade ocidental. Para o autor suas formas de lutas estão 

entre as disputas no campo da institucionalidade e a insurreição referenciada nas 

manifestações políticas, atos e lutas sociais no terreno dos “novos movimentos 

sociais” que são “inter-temáticos” e “transtemáticos”, por isso é inclusivo. 79  

O FSM como utopia crítica se revela num intercâmbio transnacional de 

movimentos sociais, ONGs e práticas de lutas sociais locais, nacionais e globais, a 

partir da Carta de Princípios de Porto Alegre contra as modalidades atuais do 

capitalismo da globalização neoliberal. Significa a reemergência de uma utopia 

crítica com uma crítica radical da realidade presente e o desejo de uma sociedade 

melhor (SANTOS, 2004). 

Nas críticas à globalização e a sua interferência na vida social 

contemporânea, em especial, nos processos de resistências, vale destacar o 

pensamento de Santos (2000), que fundamentou o documentário de Tendler (2006) 

sobre a globalização, sendo uma fonte de conhecimento singular no processo de 

discussão sobre a formação política e educação popular no contexto do movimento 

Ocupação Comuna 17 de Abril. Nele tive a oportunidade de aprofundar as 

discussões sobre a contemporaneidade, desde os anos 2000, na dinâmica dos 

movimentos populares na cidade e como propõem sua sustentabilidade, inclusive, 

com a participação de profissionais da comunicação junto às manifestações por 

moradia, com filmagens, reportagens e textos articulados às ideias e perspectivas 

dos movimentos.  

O mais significativo das análises sobre “uma outra globalização”, a grande 

novidade, é a sua visão de elaboração do “futuro possível”  nessa sociedade e que 

isso não é uma prerrogativa dos filósofos, mas ele é tecido com suporte na produção 

das opiniões de quem faz a história. Há uma ênfase na cultura e política tecida no 

                                                           
79

 Boaventura de Sousa Santos fez suas analises, além dessa obra, no livro  A Gramática do tempo: 
para uma nova cultura política, 2008. 
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cotidiano contemporâneo, onde há a possibilidade da “[...] revanche da cultura de 

massa” (SANTOS, 2000).   

Revela a vida em suas contradições, questiona a democracia, reclama 

“por uma nova ética”, indaga os direitos humanos no processo da luta de classes, 

assume a noção de que se fazem ensaios de uma humanidade que ainda não se 

consolidou, ainda não existiu, numa era que a globalização conduz ao 

“Globalitarismo”, uma espécie de totalitarismo advindo de um cotidiano constituído 

na repressão à liberdade.80. 
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 Sem nenhuma dúvida, especialmente no documentário de Tendler (2006), há a revelação da vida 
de Milton Santos em suas ideias e militância. Um brasileiro nascido em 1927, neto de escravos, que 
alfabetizado pelos pais chegou a ser advogado e quando exilado pela ditadura militar em alguns 
países onde esteve - Venezuela, França, Canadá, África - semeou ideias vindas das reflexões sobre 
e na vida social em suas contradições e potencialidades. Nele há uma fonte de informações, que me 
leva a reflexões sobre a pesquisa que desenvolvi com as famílias da Ocupação Comuna 17 de abril, 
em especial pela compreensão e registro dos Movimentos pelo Direito à Moradia nas cidades 
brasileiras. 
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6 PEDAGOGIA DA OCUPAÇÃO: POLÍTICA, FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO. 

 
[...] A Utopia de sua libertação que ele vai percebendo como processo social 
de combate contra a força dominante que o esmaga. Nessa altura, ele 
saberá plenamente que tem futuro. Não um futuro certo, inapelável, para os 
camponeses, para os explorados e outro, como pensava antes, igualmente 
certo para os dominadores. Agora, sua prática política lhe terá ensinado que 
seu futuro está exatamente na transformação do hoje opressor com que 
constituirá o amanhã. Não há na verdade amanhã sem a transformação do 
hoje feio, perverso, em que ele e seus companheiros são quase coisa. Vai 
assim percebendo a problematização do futuro e não sua inexorabilidade. O 
futuro de que falamos não vem se não identificamos falar dele com fazer ele 
(fazê-lo). O futuro é feito por nós e não é uma doação a nós. O futuro existe 
como necessidade da História e implica sua continuidade e a História não 
morreu nem se metamorfoseou em algo novo que apenas faça de conta que 
é. (FREIRE, 2013, Pp.47-48). 

 

A escolha da pedagogia da ocupação como o debate central deste texto 

foi um enorme desafio, tanto com vistas a reaver reflexões pedagógicas de grandes 

pensadores com ideias inovadoras para a Educação, como de Paulo Freire - 

Pedagogia do Oprimido (2011), Pedagogia da Autonomia (1997) e Pedagogia da 

Esperança (2011b), na dimensão da Educação popular; e o universo de pedagogias 

constituídas no contexto da organização do/as trabalhadores/as – como em Roseli 

Caldart a Pedagogia do Movimento Sem-terra (2012); em Damasceno - Pedagogia 

do Engajamento (1990); como também de estudos que ousaram entender a 

formação educativa em todos os espaços de organização da vida coletiva, que 

complementam as perspectivas pedagógicas da escola, sem centralizá-las como 

caminho único de Educação81. 

A intenção deste capítulo é refletir sobre as experiências vividas na 

Comuna 17 de Abril como momentos de formação educativa movidos pela 

capacidade de organização, lutas e resistências coletivas em torno da moradia ou de 

perceber que “moradia é mais que moradia” 82. 

                                                           
81

 Trago esta reflexão no sentido de contextualizar minha formação como assistente social. Parto da 
compreensão do trabalho coletivo e busco construí-la no âmbito profissional e tenho nos 
conhecimentos do Curso de Doutorado em Educação na UFC uma grande oportunidade de 
aprendizado e vivências. Isso soa quase como um alerta para justificar a ousadia do título, pois o 
caminho do conhecimento é longo, processual, e exige aprofundamento constante. As questões aqui 
trazidas sobre a formação na luta da Comuna 17 de Abril só sinalizam para o olhar necessário e vital 
das vivências dos movimentos sociais como fundantes na formação humano-genérica, coletiva, e não 
implicam um esgotamento e/ou conceituações definitivas. 
82

 Caldart (2012) destaca em seus textos essas afirmações, que a princípio parecem trocadilho de 
palavras, mas revelam a ênfase necessária que substantiva a essência para além do que parece ser 
e não no sentido restrito, mas com o significado histórico construído. Como: “escola é mais que 
escola”; “movimento da pedagogia e a pedagogia do movimento”; e, “terra é mais do que terra”, numa 
referência poética a Dom Pedro Casaldáliga, que não se sabe como explicar, só se entende.  
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Parto da compreensão de que o processo mais intenso da formação da 

Comuna 17 de Abril veio das experiências vividas no contexto da ocupação, em 

especial dos momentos de organização nos núcleos de bairros articulados pelo 

Movimento dos Conselhos Populares – MCP, e nos primeiros anos da Ocupação, de 

2010 a 2012 com a constituição dos polos e coordenações responsáveis, 

mencionados anteriormente, onde se desenvolveram mais intensamente os projetos 

produtivos até a entrega das casas, em dezembro de 201483. 

Vale evidenciar que a articulação campo-cidade na Comuna 17 de Abril 

vivenciou a Pedagogia do MST como caminho mais marcante na organização 

político-pedagógica e social da ocupação, que é aprofundada por Caldart (2012) nas 

ideias com as quais procuro dialogar.  

As referências constituídas pela autora pressupõem que há um 

movimento sociocultural que dá sentido à dinâmica formativa do MST, do movimento 

como sujeito pedagógico, sujeito educativo. Assim, o sujeito educativo do MST é o 

Sem-terra na sua coletividade; “Os sem-terra se educam como Sem-terra (sujeito 

social, pessoa humana, nome próprio) sendo do MST”. (CALDART, 2012).  

Isso sugere que a experiência humana em sua concretude nas ações das 

lutas elaboram novas sínteses e revelam aprendizados coletivos culturais da vida 

social fincados no movimento.  

As vivências educativas de que aqui se trata não são necessariamente as 
ações realizadas pelo MST com uma intencionalidade pedagógica e 
cultural. São aquelas ações próprias da materialidade principal da atuação 
do Movimento, em uma relação direta com os momentos de sua história de 
luta. É dessa materialidade que se gesta o seu sentido sociocultural e 
educativo mais profundo, e que dizem respeito aos aprendizados que já 
integram o modo de ser Sem-terra e aos poucos se transformam em uma 
cultura que carrega em si alguns pressentimentos de futuro. E isso nem 
tanto por inventar práticas ou criar novos ideiais libertários, mas muito mais 
por recuperar certos tesouros do passado, especialmente algumas matrizes 

                                                                                                                                                                                     
Dom Casaldáliga é um grande incentivador da Comissão Pastoral da Terra, criada em 1975, como 
modalidade de enfrentamento às ameaças e perseguições dos latifundiários aos povos da Amazônia 
- índios, posseiros e peões. Em 1971, na ordenação episcopal como Bispo da Prelazia de São Félix 
do Araguaia, Mato Grosso, Dom Casaldáliga, em Carta da Pastoral lança “UMA IGREJA DA 
AMAZÔNIA EM CONFLITO COM O LATIFÚNDIO E A MARGINALIZAÇÃO 
SOCIAL”. http://www.mst.org.br/2015/06/08/ha-40-anos-nascia-a-cpt.html. Acessado em 14.06.2018. 
83 Relembrar que a entrega das casas do Residencial Cidade Jardim foi feita por etapas e as 400 
famílias que busquei acompanhar e que construíram a Ocupação Comuna 17 de Abril receberam 
suas casas em dezembro de 2014. Os anos de 2013 e 2014 foram marcados pela organização das 
atividades políticas fora da Ocupação, ora articuladas no projeto de extensão na Universidade 
Estadual do Ceará – UECE, ora articuladas aos atos públicos nas ruas e/ou espaços públicos, ora 
nas instituições envolvidas com o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV no processo de 
cadastramento e análise de dossiês das famílias junto à Secretaria das Cidades do Estado do Ceará 
e Caixa Econômica Federal, assim como a Secretaria de Infra-Estrutura e de Educação da Prefeitura 
Municipal de Fortaleza entre outros órgãos públicos.      

http://www.mst.org.br/2015/06/08/ha-40-anos-nascia-a-cpt.html
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de rebeldia popular organizada que possibilitam devolver ao povo sua 
condição de sujeito da história. (CALDART, 2012, p. 168) 

 

A dimensão educativa dos movimentos sociais confirmam para Caldart 

(2012) três aprendizados da pedagogia da luta. O primeiro, e norteador principal, 

que nada nos deve parecer impossível de mudar, que encontra eco em Freire 

(1997), quando defende a ideia que ensinar traz a exigência de acreditar na 

mudança como possível. O segundo é aprender a produzir utopias, pôr o olhar a 

pressentir um futuro que está em construção no processo da vida presente, que sem 

modelos definidos constrói parâmetros sociais e humanos no exercício da vida 

cotidiana em ocupação, acampamento e assentamento. O terceiro revela a 

necessidade de projetar esse futuro prenhe de expectativas para a vida e o mundo. 

E, no quarto aprendizado, a convicção de que tudo pode ser diferente do momento 

atual, do que é. 

Os aprendizados que perpassam toda a compreensão da pedagogia do 

Movimento, aqui, a partir do MST, e a de referência para a Comuna 17 de Abril, são 

destacados por Caldart (2012) em cinco principais matrizes.  

Antes de identifica-las nas análises da autora, merece ressaltar que essas 

matrizes pedagógicas e educativas são movidas pelos interesses sociais e políticos 

onde se gestam e confrontos entre elas são inevitáveis. Na pedagogia mais 

tradicional, a referência fundamental é a integração à ordem, à socialização passiva, 

onde a obediência é a maior virtude e tal enseja o “conformismo pessoal e social”, 

centraliza todo o processo educativo na palavra, no discurso eloquente, mas 

sintonizado e condicionado à ordem. 

Nas pedagogias que se voltam aos processos de transformação social, a 

palavra assume a conotação de apelar à conscientização ou denunciar as injustiças 

e a alienação. Isso, não necessariamente, põe o aprendizado da luta como espaço 

pedagógico e “[...] como preparação ou conscientização para a luta, ou como reflexo 

de condicionamentos sociais que a impedem”. (CALDART, 2012, p. 344). A luta de 

classes, pensada em Marx, é uma situação fundante nas diferenciações das 

matrizes pedagógicas e de todos os modos de sociabilidade no capitalismo. 

Na perspectiva da transformação social de matriz marxista, a pedagogia 

acontece na vida social de maneira dinâmica como “socialização contestadora”, que 

na rebeldia afirma o humano. A organização do Movimento dos Trabalhadores 
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Rurais Sem-terra – MST como movimento da história de baixo para cima é 

destacada em Caldart (2012).  

As cinco matrizes, então, da Pedagogia do Movimento, destacadas por 

Caldart (2012), podem ser resumidas como: 1ª) Pedagogia da luta social84; 2ª) 

Pedagogia da organização coletiva, do MST na coletividade em movimento, 

construindo sua educação; 3ª) Pedagogia da terra, da educação na relação com a 

terra e o trabalho nela produzido; 4ª) Pedagogia da cultura, educação cultivada no 

modo de vida do Movimento; e, 5ª) Pedagogia da História, de como se educa 

enquanto cultiva a memória dos Movimentos na história. 

A desobediência civil de ocupar a terra é a referência principal de todas 

as pedagogias, e tem fundamento mais enraizado na primeira matriz pedagógica, a 

da luta social. Esse é um dos mais significativos aprendizados, visto que propõe 

contestar socialmente a injustiça sentida e vivida, protestar coletivamente numa 

rebeldia popular organizada. A história e a pedagogia num entrelaçamento dialético, 

daquele que se move nos momentos de rebeldia das classes populares, no 

processo de contestação da classe trabalhadora, deixam sementes plantadas no 

chão da história, alimentando ideais, projetos e perspectivas de esperanças. 

Nem sempre a condição de oprimido revela a capacidade da 

compreensão subjetiva da opressão, que vai se gestando no processo das lutas e 

como espaço de formação humana. Para Caldart (2012), “O que move uma pessoa 

é a necessidade, mas o que a mantém em movimento são objetivos, princípios, 

valores que são formados desde determinadas ações que tenham a força 

pedagógica para isso”. (P. 342). 

(...) é um aprendizado produzido pela intencionalidade do MST em combinar 
luta pela terra, luta pela Reforma Agrária, luta pela transformação do país, 
objetivos que definiu desde a sua criação formal em 1984 (...) A luta pela 
terra no Brasil é, em si, contestadora da ordem social, dada a profunda 
identificação dessa ordem com a concentração de terras e com a cultura do 
latifúndio; mas o sujeito da luta pela terra não é necessariamente um 
contestador social, à medida que pode entrar na luta movido apenas por 
uma necessidade pessoal ou familiar de garantir sua própria sobrevivência. 
(CALDART, 2012, p. 341).  
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 A autora revela como explicação que essa Pedagogia – da luta social - se propõe entender “[...] 
como os sem-terra do MST se educam na experiência de tentar virar o mundo de ponta–cabeça”. 
Essa expressão “de ponta a cabeça” a autora trouxe das discussões de Christopher Hill, da obra O 
mundo de ponta-cabeça. Ideias radicais durante a Revolução Inglesa de 1640, da Companhia das 
Letras, 1987.  
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Aí, então, reside a necessidade da prática educativa defendida por Freire 

(2011) como “aventura desveladora”, experiência de “desocultação da verdade” (p. 

13), um encontro com o “inédito viável”; ou seja, com aquele “sonho utópico” que só 

será conseguido com a “práxis libertadora”. A “ação dialógica” experimentada 

coletivamente é que pode despertar as consciências sobre as barreiras das 

“situações-limite” da vida dos oprimidos para ter como enfrentá-las. 

 A educação popular, em Freire, sinaliza ser um eixo central nesta 

estratégia de organização como na Comuna 17 de Abril, pois reacende as 

possibilidades do encontro com a crítica, com a consciência coletiva das classes 

“despossuídas”, com o “inédito viável” e a possibilidade concreta de ir conquistando 

uma nova ordem social, sem desigualdades. Esse “sonho utópico” criou raízes nas 

400 famílias para o início da ocupação, possibilitou a resistência e a capacidade de 

permanecerem mobilizadas como um coletivo político após a saída da ocupação e 

enquanto esperavam a construção e entrega das moradias.  

No contexto de análise sobre a educação no campo dos movimentos 

sociais, Damasceno (s/d) destaca que a vivência educacional no MST com a 

educação de crianças, jovens e adultos, mesmo como um grande desafio, foi sendo 

constituída processualmente dentro do movimento e surgiu da conscientização de 

seus membros sobre a natureza, a necessidade e a importância desse aspecto da 

vida dos camponeses, que vai deixando de ter uma “visão ingênua” característica 

das primeiras ocupações.  

O depoimento seguinte enfatiza a formação vivenciada na Comuna como 

uma marca na vida de quem participou da Ocupação e de como vivia numa 

“cegueira” ante suas condições imediatas de vida, é confirmando as considerações 

de Caldart (2012), Freire (2011) e Damasceno (s/d) há pouco citados.  

Antes de entrar na Comuna eu tinha uma visão bastante contraditória com a 
que tenho hoje. Antes eu achava que você ocupar uma terra, terra privada, 
era um bando de vândalos que tavam entrando nas terras alheias e ali tava 
tomando a propriedade de outras pessoas, por conta da alienação que a 
gente se encontra, principalmente na área urbana. É como baderneiros que 
querem tomar posse do que é alheio. Após eu chegar na Comuna, o que 
me levou foi a necessidade de está morando de aluguel com a minha 
família, essa foi a minha necessidade. Quando uns colegas me disseram 
que tava tendo ocupação no José Walter eu, disse ‘Deus me livre’, e ao 
participar da Comuna, convivendo com os companheiros, eu fui ampliando a 
minha mente. Vi que o Estado sobrevive dessa miséria e que não tá nem aí 
pra pobre. Cheguei por volta das oito horas da manhã e todo mundo na 
correria de montar as tendas. Havia muitos companheiros que tavam lá e 
tinham essa mesma concepção que eram baderneiros e diziam que não íam 
pra luta porque não queriam correr e nem apanhar da polícia. Hoje, depois 
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da Comuna, depois desse processo de politização muitos companheiros 
mudaram essa visão e aceitam a luta do MST, são favoráveis a essa luta e 
tem sede de fazer a luta conosco. Lá tivemos meios de produção, a bodega 
coletiva, a horta, salão de costura e salão de cabelereiro e estamos 
caminhando num passo para a vitória. Não era um projeto que a gente 
queria, mas conquistamos esse processo. A Comuna foi um processo de 
grande formação, grande aprendizado. Eu não vivia antes, perambulava. 
Hoje eu vivo porque vivo com mais dignidade. De ter o conhecimento de 
que jamais nós devemos deixar que esse sistema nos explore, nos 
massacre. Hoje eu posso dizer que estou vivendo. (REPRESENTANTE DA 
UNIDADE CLASSISTA. Ocupante na Comuna e morador atual)

85
.  

 
Na Pedagogia da organização coletiva, que Caldart (2012) destaca como 

segunda matriz pedagógica, o princípio educativo é o próprio coletivo organizado, e 

mais, no sentido de que o movimento é gestado em ações organizadas no coletivo 

“[...] os sem-terra se educam à medida que se organizam para lutar e se educam 

também por tomar parte em uma organização que lhes é anterior, quando 

considerados como pessoa ou família específica”. (P.347).  

A grande matriz de organização do MST é a própria ocupação, pois nela 

acontece a formação que vem da vivência coletiva, seja no campo ou cidade, pois o 

princípio educativo está na ocupação, na coletividade. Ponto destacado por Caldart 

(2012) nessa matriz diz respeito ao enraizamento como pressuposto da formação 

humana, considerando que a organização das famílias em coletivos ocorre num 

momento em já vem sofrendo uma crescente perda de suas raízes.  

Nos depoimentos de pessoas que fizeram a ocupação Comuna, resta 

claro o fato de que a aproximação nos núcleos comunitários em bairros foi muito 

ligada às dificuldades da moradia. A queixa maior mencionada foi com o dispêndio 

no aluguel e as condições precárias de vida, principalmente entre a alimentação e a 

moradia. Isso revela constantes mudanças de endereço e a sensação de estar 

sendo “engolido pela casa”, num “desenraizamento” imposto pelas condições 

concretas de sobrevivência.  

As demandas dos núcleos comunitários trazidas ao Movimento dos 

Conselhos Populares – MCP em Fortaleza, antes e depois da Comuna (já com a 

Unidade Classista), sempre apontaram para as lutas por moradia. No Orçamento 

Participativo em Fortaleza, desde a sua primeira fase em 2005, na gestão do Partido 

dos Trabalhadores, houve uma demanda expressiva por moradia. A habitação foi a 

segunda área com maior previsão de investimento do orçamento participativo na 
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Prefeitura Municipal de Fortaleza em 2012, após a saúde, num valor de R$ 

49.844.964,00, mesmo não tendo confirmado a execução financeira nesse total, 

como sinaliza o demonstrativo de despesas por função do tesouro municipal 86.   

Como detalhes da Pedagogia da organização coletiva, Caldart (2012) 

destaca que há uma formação da identidade coletiva vinda de cada um/a e em 

relação às outras pessoas, pois há uma disciplina coletiva que é respeitada. Além 

disso, a unidade de ação e os ganhos pessoais coletivos ao término de cada 

momento de luta organizada saem fortalecidos como sujeitos individuais e sujeitos 

coletivos, valorizados pelo papel que cada um/a cumpriu e pelo coletivo. De acordo 

com Heller (1970), a dimensão do sujeito individual não exclui o sujeito humano-

genérico que constituímos. O caráter sociocultural do Movimento, ou como define o 

MST, a mística, fortalece a sua identidade, memória e reafirma seus objetivos, 

princípios e finalidade.  

Há outras características que Caldart expressa em relação à intrínseca 

marca familiar, que faz a luta, pois “[...] o projeto educativo do MST não separa as 

gerações (...) uma característica marcante da sociedade capitalista urbanizada é 

exatamente a ênfase nessa separação das gerações”. (2012, p.350). 

A observação de conflitos na convivência da Ocupação Comuna é 

analisada no depoimento que segue como uma confirmação dessa diferença 

significativa, entre ocupação na cidade quando é planejada e, em muitos momentos, 

concretizada, na maioria, pelas mulheres e filhos menores - diferentemente das 

famílias campesinas, que se organizam e seguem juntas desde o início das ações.   

[...]  o povo não gosta de reunião, o povo gosta de ação. Como o MST, que 
estuda um tempo como é que seria, estuda um tempo porque tem uma 
região pra estudar e ocupar. Aqui tem um canto pra atividade produtiva, tem 
apoio da sociedade, igreja, sindicatos, rádio e não sei o que, e aqui tem 
gente sem-terra que topa. E aí vão e decidem fazer a ocupação naquela 
região. Tem toda uma noção do terreno e aí vão lá, por exemplo, vê como 
vai sair. Eles começam a reunir e já vão organizar a estrutura, o último 
passo que é se reunir, vão se reunir, organizar os passos que vai ser, quem 
e aí já começa a enraizar ali, parte da militância do movimento vai tomar 
cafezinho fazer visita e ir pras festas, onde tiver a gente e gente organizada 
vai conversar pra fazer amizade, já pra vê com quem vai contar. O último 
passo é fazer reunião pra dizer pro povo: nós vamos fazer reunião pra gente 
ocupar. Aí eles fazem num curto espaço de tempo três a cinco reuniões e 
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no dia diz o seguinte, vai você, sua família seu cachorro suas coisas e seu 
tudo. Você vai com tudo, você tem que apostar tudo que você tem na 
ocupação. Tem que ir apostando tudo, tudo ou nada. Tá tudo aqui, as que 
concordam vão e as que não concordam ficam. E se reuni e afirma, a 
família vai decidida a vencer. Tem que dá tempo porque a família tá 
decidindo com tudo. Esse é o modelo de ocupação do MST, né. A gente 
achava que era preciso fazer um longo trabalho de base de reuniões, de 
antes, como a gente já vinha fazendo no Montese e no Vila Velha pra fazer 
uma separação de quem tá ali com oportunismo, quem não tá. Conhecer as 
famílias, não sei o que, pra depois ocupar e aí a gente tinha um problema 
que é: a gente já conhece a mãe de família, a gente não sabe quem é o 
marido dela, a gente não sabe quem são os filhos dela. Mas quando tiver lá 
morando eles vão aparecer, vão os maridos e os filhos e aí? Tem que 
pensar nisso. O MST tem uma grande vantagem que é trabalhar com 
núcleos de famílias, eles fazem núcleos de famílias. Eles não reúnem 
pessoas, mas a gente achava que tinha que ter um trabalho com as famílias 
mas não de ser de três a cinco reuniões, mas de onze reuniões. E aí a 
gente ocupa e no dia da ocupação, nos primeiros dias, O MST ficou muito 
impressionado como as famílias, que eram fechadas com a gente, como o 
trabalho de base era bem feito. Mais no Vila Velha, porque a gente tinha 
feito muitas manifestações, tinha muita confiança. (LEONARDO, 
11/03/2016).  

 

Isso confirma o que Caldart revela sobre a família para o MST,  

[...] mais do que aquela onde a pessoa nasce, porque há outros tipos de 
laços de sangue que passam a vincular as pessoas umas às outras. É difícil 
hoje um sem-terra do MST que não se sinta um irmão de Oziel, aquele 
jovem que morreu em Eldorado dos Carajás gritando viva o MST! 
(CALDART, 2012, P.351)  
         

Essa dinâmica pedagógica do coletivo que estabelece as práticas sociais 

vem do jeito de fazer do socialismo. No exemplo soviético, com Macarenko (1987), 

no trabalho de educação de crianças e jovens da Colônia Gorki87, a coletividade foi a 

matriz mais significativa nas atividades.  

Nossos colonialistas tinham, mais que quaisquer outros, o gosto pelo 
romantismo guerrilheiro da luta revolucionária.  Mesmo aqueles que, por 
capricho do acaso, tinham sido atirados ao campo de uma classe inimiga, 
antes de tudo encontravam nele esse mesmo romantismo. A essência da 
luta, as contradições de classe para muitos deles eram incompreensíveis e 
desconhecidas – e isso explicava a razão por que o poder soviético exigia 
pouco deles e os enviava para a colônia.  
O destacamento na nossa floresta, mesmo que armado apenas de 
machado ou serrote, fazia renascer a imagem familiar e querida de outro 
destacamento, sobre o qual havia, quando não recordações, numerosos 
relatos e lendas. (MAKARENKO, 1987, p.236) 
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Já na colônia desaparecera qualquer severidade ou seriedade 
desnecessária. Quando foi que tudo isso mudou e se ajeitou, ninguém teve 
tempo de reparar. Como antes, soavam em volta risos e pilhérias; como 
antes, todos eram inesgotáveis em humor e energia, só que agora tudo isso 
estava embelezado pela total ausência de qualquer desordem ou 
movimento incongruente ou displicente. (MAKARENKO, 1987, p.223) 
 

Gramsci (2014) pode também ser retomado na discussão do coletivo 

como princípio educativo, tendo em vista enfatizar que, na escola unitária, se iniciam 

as relações entre trabalho intelectual e industrial, entre a vida e a cultura, tanto na 

escola quanto na vida social. Assim, menciona que a academia deveria se tornar a 

organização cultural que cria, sistematiza e se expande intelectualmente, propondo 

ser um campo de encontro entre o trabalho profissional e o intelectual.  

A dimensão deve ser coletiva e com uma função social orgânica, que 

considere a utilidade e a necessidade públicas, com suporte numa estrutura de 

institutos de pesquisa e trabalho científicos. A organização desta estrutura de 

atividades culturais deve considerar os territórios e especializações científico-

culturais a serem desenvolvidos nos centros nacionais, que incorporarão as 

instituições nos seus diversos espaços de seções regionais e provinciais urbanas e 

rurais.   

A intenção é integrar o trabalho acadêmico tradicional, onde se 

constituem a sistematização do saber e a fixação do pensamento nacional, com as 

atividades da vida coletiva e do campo da produção e do trabalho. “A colaboração 

entre estes organismos e as universidades deveria ser estreita, bem como com 

todas as escolas superiores especializadas de qualquer tipo. A finalidade é obter 

uma centralização e um impulso da cultura nacional que fossem superiores aos da 

Igreja Católica”. (GRAMSCI, 2014, p.41).  

Com a discussão sobre a escola unitária, o pensamento de Gramsci se 

aproxima das reflexões da educação popular, em que o “aprendizado verdadeiro” 

está no campo da vida social, razão por que os métodos escolares deveriam facilitar 

a compreensão da vida por meio de seminários, laboratórios experimentais e 

estudos em bibliotecas, priorizando as indicações orgânicas que orientam o trabalho 

profissional, num contexto de aprendizagem coletiva. 

A discussão sobre a formação de intelectuais e a escola remete a 

diversos aspectos sobre a questão dos intelectuais, em que Gramsci (2014) destaca 

ser necessário construir um “projeto orgânico” em torno das atividades culturais e as 
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instituições responsáveis por sua difusão, tais como a escola, academias, revistas, 

jornais e instituições de trabalho colegiado e coletivo da vida cultural para pensar e 

organizar o “método do trabalho intelectual e cultural”.  

Assim, ao lado do tipo de escola que poderíamos chamar de ‘humanista’ (e 
que é o tipo tradicional mais antigo), destinado a desenvolver em cada 
indivíduo humano a cultura geral ainda indiferenciada, o poder fundamental 
de pensar e de saber orientar-se na vida, foi-se criando paulatinamente todo 
um sistema de escolas particulares de diferentes níveis, para inteiros ramos 
profissionais ou para profissões já especializadas e indicadas mediante uma 
precisa especificação. Pode-se dizer, aliás, que a crise escolar que hoje se 
defende liga-se precisamente ao fato de que este processo de diferenciação 
e particularização ocorre de modo caótico, sem princípios claros e precisos, 
sem um plano bem estudado e conscientemente estabelecido: a crise do 
programa e da organização escolar (...) é em grande parte um aspecto e 
uma complexificação da crise orgânica mais ampla e geral. (...) a escola 
profissional destinava-se às classes instrumentais, enquanto a clássica 
destinava-se às classes dominantes e aos intelectuais. O desenvolvimento 
da base industrial, tanto na cidade como no campo, gerava a crescente 
necessidade do novo tipo de intelectual urbano: (...) ao lado da escola 
clássica, a escola técnica (profissional, mas não manual), o que pôs em 
discussão o próprio princípio da orientação concreta de cultura geral, da 
orientação concreta de cultura geral, da orientação humanista da cultura 
geral fundada na tradição greco-romana.  (P.33) 

 

De certa forma esse debate sobre o tipo de escola e a formação de 

intelectuais abre a possibilidade de pensar a escola fora da escola, de reconhecer a 

dimensão sociocultural e humanista como imprescindível à educação, que 

ultrapassa o âmbito escolar e ao mesmo tempo complementa de forma crítica e 

dialética a formação humana. 

Gramsci (2014) ainda destaca que o “tipo tradicional do ‘dirigente’ político” 

se revela anacrônico, ligado apenas as atividades jurídico-formais e pode ser um 

perigo para a vida estatal, tendo em vista que com um pouco de cultural geral se não 

cria soluções adequadas e justas, tem a capacidade de julgar as que são projetadas 

por especialistas e apropriadas, de acordo com uma dimensão sintética da técnica 

política.  

A proposta de educação e escola em Gramsci (2014) também articula a 

perspectiva da coletividade, quando propõe “colegiado deliberativo”, que funciona no 

sentido de incorporar a competência técnica a um modo realista de ação, que, para 

o autor, é tal como ocorre nas redações de revistas e jornais como círculos de 

cultura. “Através da discussão e da crítica colegiada (feita através de sugestões, 

conselhos, indicações metodológicas, crítica construtiva e voltada para a educação 

recíproca), mediante as quais cada um funciona como especialista em sua matéria a 

fim de complementar a qualificação coletiva (...)”. (Pp. 35 E 36).  
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A escola criadora é o coroamento da escola ativa: na primeira fase tende-se 
a disciplinar e, portanto, também a nivelar, a obter uma certa espécie de 
‘conformismo’ que pode ser chamado de ‘dinâmico’; na fase criadora, sobre 
a base já atingida de ‘coletivização’ do tipo social, tende a expandir a 
personalidade, tornada autônoma e responsável, mas com uma consciência 
moral e social sólida e homogênea (...) não significa escola de ‘inventores e 
descobridores’  (...) indica-se uma fase e um método de investigação e de 
conhecimento (...). Descobrir por si mesmo uma verdade, sem sugestões e 
ajudas exteriores, é criação, mesmo que a verdade seja velha, e demonstra 
a posse do método; indica que, de qualquer modo, entrou-se na fase da 
maturidade intelectual, na qual se podem descobrir verdades novas. 
(GRAMSCI, 2014, p. 39). 

  

Caldart (2012) revela, ainda, na “[...] pedagogia da organização coletiva, 

ou da pedagogia do enraizamento em uma coletividade” o aprendizado nas relações 

sociais.  

A experiência de participar da organização MST é educadora dos sem-terra 
basicamente pelas relações sociais que produz e reproduz, e que acabam 
interferindo pedagogicamente em diversas dimensões do ser humano e, ao 
mesmo tempo, problematiza e propõe valores, altera comportamentos, 
destrói e constrói concepções, costumes, ideias. É dessa maneira que vai 
conformando a identidade Sem-terra. (P.354) 

 

A discussão da coletividade é fundante no olhar sobre a Comuna 17 de 

Abril, como é o jeito de ser do MST, e isso direcionou todas as atividades de 

produção estabelecidas na Ocupação. As dificuldades de manter essas frentes de 

trabalho produtivo coletivamente encontraram o limite do nível do enraizamento do 

coletivo da Comuna. 

Eu comecei a militar no Movimento sem-terra desde que eu acampei em 
1996. De todos os cursos que participei o que mais me formou, mais me 
capacitou na passagem que eu fiz, foi a passagem na Comuna 17 de Abril. 
O militante que passou por ali ganhou uma carga de energia e uma 
formação que ele morre e não esquece. Deu pra sentir a diferença! É 
gratificante trabalhar com o pessoal na periferia? É gratificante! Mas é uma 
coisa de estar sempre com o pé atrás, por que a gente não conhece todo 
mundo. A gente sempre precisa está medindo as nossas palavras (...) tem 
umas pessoas que tão ali que dão o sangue por nós, mas tem umas 
pessoas que não merecem confiança. (REPRESENTANTE DO MST. 
Participante da Ocupação Comuna 17 de Abril, onde permaneceu por volta 
de um ano)

88
.  

 
[...] e nessa preparação foi muito bom, porque nós não temos costume de 
lidar com pessoas drogadas, pessoas viciadas, essas coisas todas das 
pessoas perderem o gosto pela vida, essas questões e a Comuna ela nos 
trouxe muito pra conhecer essa realidade e foi um aprendizado. Nos 
primeiros dias quando eu fiquei na Comuna eu me agoniava por que, por 
exemplo, quando você falava as mulheres, as pessoas, pensavam que você 
era inimiga. É diferente no campo, quando eu faço uma ocupação eu já sei, 
o inimigo é o fazendeiro, aqui nós somos companheiros. Tinha que falar, a 
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gente tem o foco, aqui não. Aqui quando a gente entrou o inimigo era quem 
tava disputando o mesmo espaço que eu, e aí isso pra nós foi um choque. 
Mas a reação dela foi tão assim, que eu me assustei, poxa, uma coisa que 
não acontece no campo. Foi um processo muito intenso de conviver com o 
povo que foi expropriado de tudo. (DANDARA, 11/04/2016) 

  

O poder da coletividade como proteção das famílias na ocupação fica 

evidente nesse depoimento, que revela a chegada da polícia que quis entrar na 

Ocupação e como esta foi recepcionada, gerando a necessidade de prestar 

esclarecimentos na delegacia.   

[...] a gente foi intimada e eu fui representar a Comuna na delegacia. O delegado, 
que por sinal era muito novo, jovem, foi eu e o (...) representar a Comuna.  Porque 
eles intimaram a Comuna pra prestar esclarecimentos? Porque que a gente não 
deixava a polícia entrar dentro, porque a gente era uma comunidade que tinha 
cinquenta e seis coordenadores. E o que tinha acontecido, uma família tinha 
denunciado que tinham roubado um vídeo game, vídeo cassete e tinham dito que 
era da Comuna e a policia queria entrar lá pra vasculhar e achar esse vídeo game, e 
quando chega nosso segurança, o segurança disse, o que o senhor quer ? queria 
entrar. Ele falou: nós vamos entrar. Não! Diga o que é que então nós vamos buscar 
e verificar pro senhor, o que é que o senhor quer? E aí ele não disse o que era e aí 
se zangou, quiseram entrar e aí a segurança veio toda. E aí eles explicaram e tal 
que eram cinquenta e tantos coordenadores. E aí eu comecei, delegado muito 
obrigado pelo seu chamado pra nos ouvir. É um momento de esclarecer inclusive o 
senhor entender sobre o processo. Então, se eu chegar na sua casa, aqui na 
delegacia, e quiser entrar sem ninguém ter me chamado ou me intimado pra entrar, 
eu entro? Não! ele disse, por que tem ordem. Então eu disse, pois lá também tem 
ordem. Nós não impedimos da polícia entrar, nós queríamos  saber o que a polícia 
queria. E outra coisa delegado, eu não acredito que num canto tenha uma pessoa só 
comandando porque é muito mais fácil ser corrompido, é muito mais fácil ser 
comprado, é muito mais fácil  ser  iludido, é muito mais fácil ser criminalizado, 
porque é uma pessoa só. Mas aonde é dividido a forma é muito mais fácil de você 
ter o controle do trabalho porque tá todo mundo participando numa mesma direção. 
E aí comecei a trabalhar e explicar pra ele como é que era preciso entrar, de ter a 
segurança, de ter tudo isso. Aí ele disse quem era o rapaz e quando nós fomos 
identificar de fato não tinha sido o rapaz, tinha sido um amigo dele do outro bairro 
que tinha pegado e tinha levado lá pra outro bairro e isso não tinha nada a ver 
conosco, mas depois a acusação toda fica com a gente. (DANDARA, 11/04/2016). 

 

Damasceno (2005) enfatiza, também, sobre a divisão de tarefas nas 

organizações dos movimentos sociais, que os camponeses e os operários, 

trabalhadores urbanos sofrem a expropriação do capital e são por ele 

antagonizados. Com a “modernização conservadora”, se vai renovando e 

perpetuando as formas de exploração da classe trabalhadora, seja no campo ou 

cidade, quando se mantém a estrutura fundiária vigente, de propriedade latifundiária, 

mesmo com algumas mudanças no contexto social, numa vertente atualmente, 

conhecida como agronegócio. A luta fundamental dos “camponeses trabalhadores 

sociais” no âmbito do MST é contra a expropriação da terra, seja contra os posseiros 
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e/ou parceiros e as condições impostas para sua sobrevivência como meeiros, 

fazendo continuar a expropriação capitalista89.  

O exemplo do movimento da Comuna revela, também, que, nas suas 

modalidades de organização social, há uma “hierarquia” que divide e confere um 

lugar às pessoas, de centralidade de decisão, de execução de tarefas por tipos e 

importância de atividades, de articulação entre grupos, enfim, cada um cumpriu uma 

tarefa no processo da organização coletiva, que foi se delineando de acordo com as 

características do grupo. 

Portanto, vejo que respeitar e conduzir as decisões de modo democrático 

é o grande diferencial político dos movimentos sociais. A divisão das famílias em 

polos e a escolha dos responsáveis para cada um deles foi sendo definida pelo 

envolvimento e confiança de cada pessoa no grupo, desde a articulação política e a 

maturidade constituída com os dirigentes, que já foram se revelando no processo 

das capacitações e oficinas desde os núcleos comunitários.  

Retomo as análises de Damasceno (2005), para correlacioná-las à 

Comuna 17 de Abril, principalmente, quando se refere à dinâmica de organização do 

movimento campo e cidade por intermédio do MST e do MCP e Unidade Classista, 

no que a autora dá pistas em seus estudos e pesquisas junto ao MST e antecipa as 

discussões da próxima matriz, Pedagogia da terra, de Caldart (2012), que 

[...] tanto a prática produtiva quanto à política traz em seu bojo uma 
aprendizagem. No primeiro caso o cerne reside no processo de trabalho e 
nas relações sociais de produção. Um outro saber emerge a partir deste 
aprendizado - trata-se do saber da prática social; este é fruto da experiência 
do camponês enquanto ator social, portanto enquanto sujeito produtor de 
cultura. Uma das formas assumidas é o saber técnico decorrentes do modo 
como o camponês realiza sua atividade, das ferramentas que utiliza para 
produzir e das relações sociais que desenvolve nesse processo. Tais 
relações compreendem não apenas as relações mais imediatas de trabalho, 
mas também relações mercantis mais amplas. (DAMASCENO, 2005, p. 55). 

 

Na terceira matriz destacada por Caldart, a Pedagogia da Terra é 

enfatizada como a possibilidade de se educar na relação com a terra, o trabalho, a 

produção. É a oportunidade de “lavrar a vida”, trocar com a terra o saber da sua 

existência e luta como forma educativa. “Assim como é possível lavrar a terra, 
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Como esclarece a autora e confirma no seu texto, o MST é um movimento de massas que se 
organiza basicamente em torno de três eixos principais: luta pela terra, implantação da reforma 
agrária e mudanças econômicas e sociais no País. Para alcançar seus propósitos, possui uma 
estrutura organizacional que envolve desde as bases até as instâncias nacionais. A organização é 
permeada pela divisão de tarefas entre os militantes e aglutinados em setores de atividades. Os 
principais setores de atividades permanentes do MST são: mobilização, ocupação, produção, 
comercialização, educação etc. (DAMASCENO, 2005, p. 54). 
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trabalhando-a para que se reproduza em vida, em alimentos e em beleza, também é 

possível lavrar o ser humano, justamente para que se produza e reproduza na 

plenitude de sua humanidade, no seu fazer-se humano”. (2012, p.355). 

Essa matriz pedagógica recobra a perspectiva da Pedagogia do Trabalho 

a de que se refere Marx (2008) que, ao tempo em que o homem transforma a 

natureza, por ela também é transformado, como já referenciei nas primeiras partes 

deste texto.  

No prefácio da Contribuição à Crítica da Economia Política (2008), Marx 

destaca que é na Economia Política que se encontra a anatomia da sociedade 

burguesa, e de um estudo realizado em Paris e em Bruxelas, revela que, 

Na produção social da própria existência, os homens entram em relações 

determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; essas relações 

de produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de 

suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção 

constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se 

eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas 

sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida material 

condiciona o processo da vida social, política e intelectual. (...). Em uma 

certa etapa de seu desenvolvimento, as força produtivas materiais da 

sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes 

(...) De formas evolutivas das forças produtivas que eram, essas relações 

convertem-se em entraves. Abre-se então uma época de revolução social. 

(P. 47).  

 

Na dinâmica de organização do MST, esse caráter da pedagogia da terra 

tem “novos ingredientes e temperos”, segundo Caldart (2012), visto que, como 

movimento campesino, resgata esse reencontro dos Sem-terra com a Terra, como 

se voltasse à casa de onde foi arrancado, à vida em sua origem, que foi 

“desenraizada”, e dá uma nova oportunidade de cuidar no sentido de trocar energias 

e saberes, de reviver o desenvolvimento e frutos desse processo educativo.   

Esse também é um jeito de compreender que o mundo está para ser feito e 
que a realidade pode ser transformada, desde que se esteja aberto para 
que ela mesma diga a seus sujeitos como fazer isso, assim como a terra vai 
mostrando ao lavrador como precisa ser trabalhada para ser produtiva. 
Desse trabalho vem o aprendizado da paciência: não adianta apressar o 
tempo da persistência, é preciso trabalhar todos os dias; e o da resistência 
diante dos percalços do cultivo: é preciso aprender a recomeçar tudo de 
novo e não abandonar a terra, quando intempéries cortam um processo de 
cultivo. 
(...) 
Lutar pela terra é lutar pela vida no sentido direto, literal, sem mediações. A 
terra que se quer conquistar é, ao mesmo tempo, o lugar de trabalhar, de 
produzir, de morar, de viver e de morrer (voltar à terra), e também de cultuar 
os mortos, principalmente aqueles feitos na própria luta para conquistá-la. 
(P.358) 
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O interesse pela moradia e comuna produtiva passou a ser o sentido da 

resistência, das lutas e o horizonte de vida como resultado.   

[...] essas comunidades já eram organizadas em núcleos com demandas 
por moradia e além dessas o MST trouxe a proposta da gente unificar todas 
essas comunidades. Além dessas comunidades que o MST estava 
ajudando a mobilizar para uma única ocupação. Essa proposta pegou um 
pouco a gente de surpresa, porque a gente só queria fazer ali da região do 
Montese que havia uma demanda por moradia, depois do raízes da praia 
era onde havia uma demanda mais imediata.  
[...] 
pra nós isso foi uma conquista, pelo menos pra militância, nós não 
encaramos como uma conquista apenas pros moradores que estavam 
ocupados, mas uma conquista pra cidade, de toda a classe trabalhadora 
daquele conjunto.  
[...]  
foi uma situação muito positiva saber que o terreno que nós estávamos 
ocupando seria desapropriado porque no início não era isso que nós 
pensávamos. A gente achava quase impossível ganhar esse terreno, mas a 
gente queria que o lugar fosse num lugar acessível, tivesse acesso á 
cidade, garantisse que não fosse um lugar isolado e que nos equipamentos 
sociais estariam dentro do processo de construção do conjunto, de creche, 
escola. Tudo isso pelas quais nós estamos lutando hoje. Foi primeiro uma 
surpresa. Surpresa também o tamanho das unidades habitacionais. E que 
no início a proposta do governo era só liberar depois que nós tivéssemos 
saído e que só depois, simplesmente, as pessoas receberiam as moradias, 
só depois que elas estivessem construídas. 
(ANTÔNIO COSTA, 23/03/2016). 

 

As diferenças das intenções entre movimento do campo e cidade 

parecem se encontrar nesse momento da construção da Comuna, quando não se 

concretizou a perspectiva de tornar a Comuna um assentamento, ou mesmo um 

conjunto habitacional como agrovila, onde se definiriam os espaços para produção 

coletiva e, com base nela, uma vida mais saudável e sustentável na cidade. 

A nossa intenção quando surgiu aquilo alí foi pra nós tentar montar umas 
Comunas Produtivas Urbanas, de que cada família tivesse um ou dois 
hectare de terra para fazer uma processo de criação de horta, de galinha 
caipira, inclusive a gente falava muito e botamos inclusive alguém pra falar 
sobre isso e tal. Então, assim, a nossa intenção era pra quatrocentas 
famílias, pra envolver nesse processo produtivo e conseguir uma área aqui 
por perto de Fortaleza para produzir. A gente foi fazendo o trabalho aí 
desencadeia o tamanho que virou a Comuna, mas já tinha mapeado cento e 
vinte famílias dentro da Comuna que queria esse processo da agricultura. 
(DANDARA, 11/03/2016). 
[...] o nosso sonho com a Comuna não eram os apartamentos, a gente 
queria construir casas com áreas, por exemplo, a cada casa um hectare. A 
gente queria as duas coisas, que tivessem apartamentos para quem queria 
só a moradia, mas também que tivesse essa possibilidade de moradia com 
produção agroecológica. Então a gente tinha também esse debate, por isso 
que o MST se unificou, porque a gente tinha a ideia de ter uma Comuna 
com produção. E que seria uma reforma agrária diferente ao redor da 
cidade, mas isso também era pra gente ter uma força política mais próxima. 
Então a gente queria criar também uma força política, queria e queremos, 
para facilitar a mobilização e a participação do movimento em algumas 
atividades da classe trabalhadora na cidade. (...) Até hoje eu chamo 
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Comuna 17 de Abril, eu não chamo essa coisa de Cidade Jardim. Cidade 
Jardim é tentar apagar nossa memória. (MARGARIDA, 30/03/2016). 
 

Nesse momento da negociação com o Estado, é posto à prova todo o 

processo da resistência. Após dois anos vivendo nos casebres improvisados, 

deflagrando atividades de luta popular, desafiando o dia a dia da convivência social 

urbana com as ameaças, as pressões e violências vividas, o “possível” foi previsto 

no Programa Minha Casa Minha Vida como padronizado para o conjunto 

habitacional Residencial Cidade Jardim Fortaleza, que destacamos anteriormente no 

texto. 

Parece haver um sentimento dúbio, visto que a conquista foi feita, e de 

modo árduo e desafiante, mas não do jeito como foi pensada e almejada; percalços 

que atravessam as relações nos movimentos campo e cidade, de contextos e jeito 

de ser diferenciados, fincados na relação capital/trabalho. Em geral, na cidade, ao 

ocupar um terreno, o movimento busca por moradia; no campo, a terra ocupada é 

sinônimo de produção agrícola como moradia sustentável para a família, o que 

confirma que “terra é mais do que terra”; e casa pode ser mais do que casa, mas 

esse não foi o desejo da maioria, pelo menos na Comuna 17 de Abril.  

O depoimento de Dandara traz uma avaliação e certo lamento, que a 

história redefine nos desafios cotidianos, e ao mesmo tempo confere a centralidade 

que a formação política assume para o MST.  

[...] nós pecamos de certa forma com a formação política que gerou uma 
outra,  porque nós não tivemos militantes suficientes para cobrir bem essa 
tarefa  os últimos períodos. O descuido nosso de não ter militante, de se 
deslocar do campo, dentro disso acarretou pro campo o que acarretou. De 
ter se descuidado um pouco de ser militante, de ter se afastado um pouco. 
Deu brecha pra que acontecesse o que aconteceu. De ter dividido, de ter 
entrado a história do tráfico (...) De fato aconteceu o nós queríamos, que é 
de ter acesso as famílias. Pras quatrocentas famílias, as casas. Não foi 
como a gente queria como agroecológica só pras quatrocentas famílias, que 
era como nós queríamos pra Comuna. E eu acho que isso, não sei se é 
pelo fato de eu ser (do setor) da produção ficou meio frustrante pra mim. E 
mesmo as pessoas tendo conseguido as casas todo mundo tá nas suas 
casas e tá bem. É no meu ponto de vista nós saímos perdendo meio 
frustada, porque a gente não implementou essa experiência de agricultura 
urbana. (DANDARA, 11/04/2016) 

 

Na dinâmica da cidade, a sociabilidade centrada no trabalho assume um 

caráter individualizante muito mais denso, embora seja uma das marcas mais 

invasivas do capitalismo contemporâneo (HARVEY, 1992) em qualquer esfera da 

vida social. E isso se confirma nas análises de Caldart (2012), em sintonia com o 
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debate de Freire (2011) sobre a condição de oprimido, e do processo da educação 

estabelecido nas novas relações sociais e de trabalho, em especial, na 

efervescência das lutas sociais. 

Como romper com à propriedade privada da terra e com o jeito de ver o 
mundo que esse apego condiciona? Como lidar pedagogicamente com 
certos costumes de senhor de terra, que muitos sem-terra incorporaram de 
uma tradição que talvez não seja a sua, mas que muitas vezes retorna com 
força, quando são assentados? (CALDART, 2012, p. 361). 
 
(...) quando hoje o MST discute (apaixonadamente) o destino de seus 
assentamentos, está na verdade exercitando uma outra forma (histórica) de 
lutar pela terra, que é a de resistir nela, mas resistir de um jeito que projete 
futuro, e não apenas retarde o colapso, ou que então aconteça de uma 
modo que desvie o Movimento de seus objetivos ou de sua identidade. 
(IDEM, p. 363). 

   

Em um depoimento público sobre a Comuna, é possível identificar esse 

misto de diferenças e modos de ser dos movimentos, 

De fato a gente não conhecia muito bem a realidade e começou a ficar com 
medo (...) a gente achou que não ía pra frente (...) Enfim, quando chegou 
com o trabalho de base e viu que tinham muitas pessoas interessadas (...) 
quando foi para o dia da ocupação os ônibus lotaram de forma que a gente 
não esperava (...) Aqui eles ocupam de uma forma diferente que é de pegar 
o lote deles e marcar o pedaço deles. E, aí, ai da militância que se metesse 
(...) Pra continuar com a companheirada foi preciso muito estudo (...) eles 
não aceitavam o coletivo, era o individualismo (...) fizemos grupos de 
mulheres, que são muito participativas (...) a gente que não conhece ‘pedra’, 
‘droga’ essas coisas assim é meio complicado, a gente se assusta (...) Eles 
aprenderam conosco e nós muito mais com eles e com as famílias que 
estavam lá dentro, um aprendizado sem tamanho (...) Pra nós da militância 
foi muito difícil. Era a gente morando vizinho ao tráfico (...) do meio pro fim 
(da Ocupação) a gente vai aprendendo que com medo a gente não resolve 
muitas coisas (...) não é enfrentar de cara, de corpo, mas é tentar trabalhar 
por cima daquilo. Se fosse por medo de enfrentar, a Comuna não existia, 
não era o que hoje ela é. Depois de quatro anos, nós, o movimento urbano 
e nós do MST tem o reconhecimento que foi importante (...) Foi uma luta tão 
importante que não ficou só em Fortaleza, nós fomos pra outras cidades, 
Quixeramobim, Crateús, Tamboril, Quixadá, Ibaretama (...) onde tem 
Comuna. (REPRESENTANTE DO MST. Participante da Ocupação Comuna 
17 de Abril, onde permaneceu por volta de um ano)

90
.    

 

E nessa dinâmica de medo e ousadia, vale destacar como as 

experiências de produção coletiva na Comuna foram desencadeadas e os desafios 

enfrentados. Assim, aconteceu com a Bodega Vitória Coletiva como a primeira 

iniciativa quando as famílias tomaram a decisão de construir suas casas provisórias, 

mesmo que com restos de materiais de construção e ainda de maneira improvisada, 

mas sentindo a necessidade de terem o próprio espaço familiar. Nela se vendia a 
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 Depoimento, numa apresentação em sala de aula, no Curso PRONERA Serviço Social em 
10/10/2014.  
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preço de custo a alimentação comprada em larga quantidade para que todos 

pudessem ter uma melhor comida à mesa por um preço mais acessível. As 

dificuldades de organização de uma equipe responsável e de se estabelecer regras 

definidas e respeitadas por todo o grupo contribuiu para Bodega não permanecer 

aberta por muito tempo.  

Considerando, ainda, que o projeto da Bodega não conseguiu ter 

autogestão, pois eram necessários maiores cuidados e atenção para não haver 

desperdícios, seja por mau acondicionamento dos alimentos ou por não pagamento 

dos produtos adquiridos.  Num comentário da militante do MST, no início da 

Ocupação, para ela foi surpresa as pessoas “da cidade” não conseguirem aceitar a 

cozinha coletiva: “[...] não era um acampamento normal, cada um queria fazer sua 

comida!” (DANDARA, 11/04/2016).  

Isso sinaliza, também, para a noção de que o individualismo é intensa 

marca do comportamento das pessoas na cidade.  Assim, possivelmente, a 

dificuldade da fruição coletiva dos alimentos na Comuna foi, também, um dos 

aspectos que interferiu na continuidade da Bodega Coletiva. Houve, também, uma 

horta comunitária, mas não resistiu à necessidade de água, adubo e de pessoas que 

se dedicassem a sua manutenção. E isso, também, possui relação com a cultura de 

trabalho e vida na cidade, condicionada à venda da força de trabalho a um patrão91, 

e de ainda não ser evidente e prioritário incentivar a cultura da agricultura familiar 

coletiva como forma de alimentação mais saudável e nutritiva.   

Outra iniciativa mais estruturante e com resultados mais motivadores, em 

relação à convivência e à produção coletiva, foi o grupo da costura. A cooperativa de 

costura, como foi identificada, embora sem ter sido legalizada como uma 

cooperativa produtiva, contou com cinco a dez máquinas industriais adquiridas 

mediante os projetos de qualificação profissional ligados à gestão municipal no 

Governo da prefeita Luiziannne Lins, onde o Movimento dos Conselhos Populares – 

MCP conquistou inserir o/as militantes desde o período da organização dos núcleos 

comunitários, destacados antes.   Essa foi uma grande oportunidade na Ocupação 

para confecção de calções, bermudas e blusas, peças que eram vendidas em 
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 A condição do trabalho alienado em Marx (2008) e as análises contemporâneas da 
(des)estruturação capitalista como forma de dominação e controle da luta de classes em Harvey 
(1992), Antunes (1995) revelam a precarização e fragmentação do trabalho, a “cultura da 
efemeridade” e do “individualismo exacerbado”, da “lógica do fim do trabalho” numa perspectiva pós-
moderna da sociabilidade capitalista.  



244 
 

pontos de comércio da cidade, principalmente no Centro, e a renda era revestida a 

todo/as e para a aquisição de material e confecção de novas peças de roupas.  

Houve um grupo de mulheres que organizou o processo da produção e 

era perceptível a satisfação daquelas costureiras em ter a capacidade de produzir 

algo e daquele trabalho extrair a possibilidade de mais produção. Durante o trabalho, 

as conversas abordavam sobre as dificuldades vividas na Ocupação, mas sempre 

com um sentimento de esperança de que iriam conquistar suas casas e dali também 

o sustento de suas famílias.  

Ainda em 2012, a Cooperativa estava num galpão de chão batido, com 

umas paredes de tijolos e outras de papelão que se misturavam e uns baús onde 

ficavam peças de panos e retalhos de tecidos, uns doados e outros comprados com 

a verba arrecadada. Naquele lugar, elas costuraram mais que pedaços de panos. 

Teceram, também, suas histórias, suas vivências e como poderiam enfrentar seus 

desânimos, desentendimentos e aperreios, sem perder a fé e, com perseverança, 

continuaram na ocupação, confiantes nas conquistas que estariam próximas. 

A Cooperativa foi uma das atividades coletivas mais estáveis da Comuna 

e funcionou até 2013 com a saída de parte das famílias para o início da construção 

do residencial. Como já mencionei, contudo, essa saída foi precedida das ameaças 

de grupos com “negócios financiados” por “traficantes”, que disputavam poder no 

território da Comuna, e dirigidas, principalmente, aos militantes do MST, MCP e 

Unidade Classista.  

Assim, mesmo diante das conquistas para instalação da obra dos prédios 

da Comuna, o patrimônio coletivo construído não foi respeitado, nem poupado, 

porquanto por “ordens do tráfico”, saquearam o galpão da Cooperativa e derrubaram 

a Ciranda. As máquinas, aviamentos e materiais de costura desapareceram. Sem os 

instrumentos e matéria-prima para o trabalho, se desfez ali a oportunidade do 

trabalho e sustento coletivo das famílias envolvidas na costura, e, também, se fez 

necessário tomar a iniciativa de proteção do grupo ameaçado por meio da saída das 

famílias da Ocupação. 

O tráfico em Fortaleza tem articulações estreitadas com os interesses do 

grande capital na área imobiliária, onde os territórios periféricos da cidade são 

disputados com base na imagem de territórios violentos, perigosos e onde o crime é 

socialmente aceito. Com isso a especulação imobiliária dos capitalistas da 

construção civil e imobiliárias garante o afastamento, cada vez mais, da classe 
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trabalhadora dos espaços mais centrais, com melhor infraestrutura na cidade, e, 

assim, incorporam mais valor de troca à terra e terrenos urbanos. A criminalização 

da pobreza e dos movimentos sociais que defendem os direitos humanos, então, 

continuam descaracterizados pela mídia, punidos e reprimidos no curso da 

sociedade brasileira no contexto capitalista periférico, desigual, desumano e 

irracional, como numa “barbárie social”.   

Penso, em sintonia com as análises de Damasceno (2005) e Caldart 

(2012), que a intencionalidade do Movimento na luta pela terra e condições 

concretas de produção econômica, social e cultural em “ocupar, resistir, produzir”, do 

2º Congresso do MST em 1990, direcionaram a organização da Comuna 17 de Abril 

(e outras no Ceará). Nessa intenção do MST, a organização coletiva e as lutas se 

fortaleceram com o Movimento dos Conselhos Populares - MCP e a Unidade 

Classista para garantia do direito à moradia.  

Na luta por terra e moradia, é intensa a disputa de poder e enfrentamento 

à especulação imobiliária, tendo em vista que se apropria do espaço público, dos 

territórios urbanos destinados à construção de equipamentos público-coletivos de 

educação, saúde, lazer, cultura, moradia de interesse social etc. E, desta vez, com a 

Comuna, numa articulação campo-cidade, como ocupação em território urbano sob 

a lógica das “formas próprias de fazer” e vivenciar “um saber social”, que sempre foi 

prioritário nas áreas de assentamento do MST, principalmente no Ceará, com a 

migração campo-cidade como marca das comunidades de raízes campesinas em 

Fortaleza. 

Damasceno (2005) ressalta, contudo, o fato de que no processo da luta e 

com a conquista dos territórios ocupados, surgem outros conflitos e ambiguidades, 

como a dimensão do trabalho coletivo e do familiar. A ideia sempre foi reconhecê-los 

de maneira igual, mas isso acaba se redefine em função das diferenças de perfis e 

responsabilidades das pessoas e/ou famílias. Assim, para Damasceno, 

[...] o maior dano é de cunho político organizativo, pois esse fato afetando o 
sonho da construção do coletivo acalentado por muitos dos assentados. Em 
seu lugar, a semente da desconfiança, da dúvida, foi rapidamente 
alimentada pelo conformismo, pela impotência para construir o novo, não 
faltando, evidentemente, o oportunismo das oligarquias locais. Estas se 
aproveitaram do conflito do grupo para lançar mais dúvidas, para realizar o 
jogo de cooptação das lideranças locais menos experientes, enfim, para 
mostrar que esse negócio de coletivo é pura enrolação que serve para uns 
trabalhar e os outros enricar (fala de pessoas do grupo dominante da 
região). (2005, p. 56). 
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A quarta matriz pedagógica destacada por Caldart (2012) é da Pedagogia 

da Cultura, no sentido de como os Sem-Terra cultivam um modo de vida no 

Movimento. A questão fundante aqui é a distinção da cultura, onde há na burguesia 

a conotação individualista e na classe trabalhadora a ideia do coletivo. Aqui, a autora 

organiza as ideias com amparo na Pedagogia do Oprimido, em Freire92, 

principalmente, na ação refletida, como na práxis e no caráter revolucionário que a 

luta assume. O debate sobre a formação de intelectuais orgânicos em Gramsci 

(2014) deve ser considerado, também, como referência analítica sobre a cultura 

nessa matriz. 

Freire (2011) analisa a reflexão como inerente ao fazer humano, no 

sentido do “quefazer”, da “inserção crítica” como forma de “iluminar a ação” em seus 

objetivos, e noutro de entender a ação numa perspectiva transformadora. “A 

pedagogia do oprimido que, no fundo, é a pedagogia dos homens empenhando-se 

na luta por sua libertação, tem aí suas raízes”. (P.55). 

A pedagogia do oprimido, sendo humanista e libertadora, implica dois 

momentos. No primeiro, os homens desvelam o “mundo da opressão” e pela práxis 

buscam transformá-la; nesse instante pós-opressão, não se trata mais de uma 

pedagogia do oprimido, mas de uma “[...] pedagogia dos homens em processo de 

permanente libertação”. A ação cultural da dominação é enfrentada quando o 

oprimido percebe o mundo opressor em que está imerso, e busca se desvencilhar 

dos estigmas da estrutura opressora, numa descoberta coletiva (FREIRE, 2011, 

p.57).  

Uma questão fundante na Pedagogia do Oprimido é perceber a 

“dualidade existencial dos oprimidos”, o opressor e o oprimido que estão nele 
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 Paulo Freire lança essa discussão no período em que estava exilado por via de debates e 
conferências que proferia de 1967 a 1970, antes do que seria, depois, o livro Pedagogia do Oprimido. 
Em virtude da ditadura brasileira à época, o livro foi traduzido e publicado em primeira edição em 
inglês, em 1970. No Brasil, a primeira impressão foi em 1975, mas já se fazia chegar de modo 
sorrateiro e clandestino por missionária/os e estudiosos diplomatas que apoiavam a “Pedagogia”, 
como era conhecida, e promovia com muita discrição seu debate. Assim, também chegou às mãos da 
Editora Paz e Terra para Fernando Gasparian, por onde foi publicado. Nesse livro, Freire tece uma 
discussão sobre a pedagogia de uma perspectiva do oprimido. Ressalta que a luta pela libertação do 
homem (um ser inconcluso), o qual é, semelhantemente à realidade histórica, se dá num processo de 
crença e reconhecimento do oprimido em relação a si mesmo, enquanto homem de vocação para “ser 
mais”. Preconiza um trabalho educativo que respeite o diálogo e a união indissociável entre ação e 
reflexão, isto é, que privilegie a práxis. Um trabalho que não se funde no ativismo (ação sem reflexão) 
ou na “sloganização” (reflexão sem ação) e que não se funde numa concepção de homem como “ser 
vazio”. No livro Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido, Freire 
relembra em detalhes como construiu Pedagogia do Oprimido.  
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mesmo, como sombra introjetada. Enquanto não identifica o opressor em si mesmo 

e não alcança uma “consciência de si”, assume um fatalismo, “[...] dá impressão, em 

análises superficiais, de docilidade, como caráter nacional, o que é um engano. Este 

fatalismo, alongado em docilidade, é fruto de uma situação histórica e sociológica e 

não um traço essencial da forma de ser do povo”. (FREIRE, 2011, p.67).   

Sofrem uma dualidade que se instala na ‘interioridade’ do seu ser. 
Descobrem que, não sendo livres, não chegam a ser autenticamente. 
Querem ser, mas temem ser. São eles e ao mesmo tempo são o outro 
introjetado neles, como consciência opressora. Sua luta se trava entre 
serem eles mesmos ou serem duplos. 
[...] 
A libertação, por isto, é um parto. E um parto doloroso. O homem que nasce 
deste parto é um homem novo que só é viável na e pela superação da 
contradição opressores-oprimidos, que é a libertação e todos. (Pp. 47 E 48) 
93

   

 

Freire destaca que os oprimidos, nos seus vários momentos de libertação, 

precisam se reconhecer como homens, na sua vocação ontológica, histórica de ser 

mais e que um trabalho de libertação deve ser realizado como revolucionário e não 

como uma “propaganda libertadora” por via do diálogo, resultando a conscientização 

(convencimento da necessidade de lutar). “Não há outro caminho, se não a prática 

da pedagogia humanizadora”. (2011, Pp. 71-75) 

Os momentos de formação que perpassaram todo o processo de 

mobilização, planejamento e organização política comunitária em torno da Comuna 

trazem à tona a pedagogia em Freire com as ideias da educação popular. As 

famílias quase “despossuídas” da esperança de acreditar na conquista de seus 

“sonhos” buscaram fortalecer seus vínculos e isto, por si, já é uma grande ousadia 

dos “sem-teto”, “sem-terra”, dos desesperançados, mais uma desobediência civil. 

Mesmo sem acreditar muito, imersos numa vida de escassez, eles seguiram na 

teimosia de se juntar pra falar de suas questões, indignações e lamentos e, com 

tudo isso, se desafiaram ao esforço de buscar saídas e caminhos coletivos de se 

permitir brigar pelo tênue, mas ainda existente, sentimento do “ter direitos”.  

Com origem na educação popular, defende o ponto de vista de que os 

sujeitos sociais constituídos para a intervenção no “global” desde o “local”, do 
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 Na Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido Freire faz uma 
autocrítica a partir de cartas com observações recebidas das leitoras, em especial as norte-
americanas, que se detiveram à primeira publicação em inglês e o questionaram sobre usar sempre o 
masculino sem considerar a dimensão de gênero. Considerando, que as mulheres organizadas em 
movimento se percebiam no processo de enfrentamento à opressão e parecia não estar incluídas em 
suas análises. A isso Freire constrói uma análise onde reconhece a importância da linguagem e a 
ideologia no contexto opressor. (FREIRE, 2011b, p. 91-95) 
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espaço de convivência social e da perspectiva cultural estabelece uma “[...] reação 

ao economicismo educacional”, de uma educação para o mercado capitalista. 

Portanto, a formação para o “outro mundo possível” exige “outra forma de educar” 

no “movimento de luta política das classes populares” e, assim, afirma uma 

identidade cultural vivida e refletida. 

Na Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do 

oprimido (2011b), Freire revela que a criação do Instituto de Ação Popular – IDAC 

organizado com exilados brasileiros da ditadura em meados dos anos de 1960 

prestou serviços de educação em países do Terceiro Mundo em processo de luta 

pela libertação como foi na África – Guiné-Bissau, Angola, São Tomé, Príncipe e 

Cabo Verde -, e fez potencializar a luta pela libertação do povo africano.  Como 

enfatiza Freire “[...] a luta é uma categoria histórica e social. Tem, portanto, 

historicidade. Muda de tempo-espaço a tempo-espaço (...) como categoria histórica 

e não metafísica (2011b, p. 59) e a formação na luta criou pesquisadore/as como 

defensore/as da democracia e justiça e, portanto, comprometido/as com o 

desvelamento da realidade na relação oprimidos e opressores em suas contradições 

e na perspectiva da transformação social.  

Nas ideias de Paulo Freire (1997) a ação para transformar a opressão em 

luta pela libertação vem da constituição do “local”, isto é, aquilo que é mais próximo 

em oposição ao “global”, o planetário, e deve ser a maneira mais justa, solidária e 

democrática de pensar a vida social. Há, pois, um diálogo permanente da Educação 

Popular não restrita a espaços alternativos, mas incorporada ao fluxo da política e 

da pedagogia (STRECK, 2006); a Educação Popular capaz de confrontar a 

“educação formal escolarizada”, num “pensar certo” defendido por Freire como 

movimento de “refundamentação da nova prática de gestão pública democrática”. 

(FREIRE,1997) 

Portanto, Freire (2011b) defende como tarefa da educação democrática e 

popular a oportunidade de “[...] possibilitar nas classes populares o desenvolvimento 

de sua linguagem [...], que emergindo da e voltando-se sobre sua realidade, perfile 

as conjecturas, os desenhos, as antecipações do mundo novo”. (P.56). Esta é uma 

dimensão analítica relevante no contexto de compreensão das práticas 

emancipatórias, visto que sugere a criação do conhecimento e de outro 

conhecimento; uma participação determinada pelas necessidades essenciais de 
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uma comunidade, na busca de soluções e, sobretudo, na transformação da 

realidade. 

Na área da Educação de Jovens e Adultos - EJA na Comuna 17 de Abril, 

e com a ciranda da leitura, foi revelada a atenção com uma formação educativa (e 

política) voltada para as necessidades das pessoas que buscaram refletir o cotidiano 

na realidade vivida. Os debates mais amplos nos grupos dos pólos da ocupação e 

assembleias gerais possibilitaram a reflexão sobre a ideologia burguesa, de querer 

romper com essa determinação autoritária, de buscar não mais se submeter às 

desigualdades e regras do capitalismo como se não pudesse enfrentá-las, de 

entender que aceitar sem críticas o aluguel, o baixo salário e as condições indignas 

de vida e trabalho é uma imposição “sutil”, “ideologicamente invisível” e contundente 

do sistema do capital. E, aí, senti abertamente o quanto de poder se constituiu com 

o saber e a cultura das famílias na ocupação, dele/as e para ele/as mesmo/as. 

As atividades de EJA ocorreram desde os primeiros meses da Ocupação 

e foram conduzidas por militantes do MST e por jovens acadêmicos, ligados ao 

grupo e também pleiteantes das moradias, que acreditaram e buscaram estabelecer 

os espaços da educação popular nos movimentos sociais. Com as crianças, as 

atividades educativas contribuíram para aprofundar seus conhecimentos escolares 

nos tempos livres, fora da escola, para motivá-los às leituras e conversas sobre 

conhecimentos gerais.  

Aos jovens e adultos, foi propiciado o programa de alfabetização “Sim, eu 

Posso”, criado pela educadora cubana Leonela Relyz, como esclarecido na primeira 

parte deste texto. É importante observar que, na proposta do MST, este método não 

substitui o ensino formal, pois configura um momento inicial, que deve servir como 

incentivo para o ingresso dos educandos na Educação de Jovens e Adultos – EJA 

da rede regular de ensino94. Vale ressaltar que o Instituto Pedagógico 

Latinoamericano y Caribeño (IPLAC) de Cuba recebeu em 2006 o Prêmio de 

Alfabetização, concedido pela UNESCO, em decorrência do método “Sim, eu 

Posso”.95 

No contexto de execução deste método na Ocupação Comuna 17 de 

Abril, é importante levar em conta três variáveis: o momento em que se dá início ao 
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 Ver cartilha da Campanha Nacional de Alfabetização no MST, p. 13 e 14, de julho de 2007. 
95

 Conferir em “Unesco premia programa de alfabetização cubano”, disponível em 
http://noticias.uol.com.br/ultnot/afp/2006/06/19/ult34u156730.jhtm 
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projeto; a relação com o Estado; e a relação com a comunidade. As primeiras 

semanas de uma ocupação urbana se caracterizam por um momento delicado, 

quando a preocupação principal é a organização e permanência no local ocupado. 

Nesse sentido, só foi possível dar inicio à preparação de um projeto educacional no 

final de maio de 2010, em meio a uma dinâmica de lutas sociais, com todas as 

contradições implicadas, que exigiu constantemente atenção e intenções para a 

consolidação do acampamento.  

O segundo elemento diz respeito à institucionalização do projeto na sua 

relação com os governos, fato comum em outras experiências. No começo havia a 

tentativa de garantir o apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza, à época 

comandada pela prefeita Luizianne Lins (PT), para obtenção de estrutura adequada 

para as aulas, demandas que eram de aparelhos de TV e DVD, material escolar, 

mesas e cadeiras, etc. Com a demora nos trâmites legais e a urgência de se iniciar 

um trabalho socioeducativo na comunidade, foi decidido pelo imediato inicio das 

atividades, de maneira independente, dentro das condições possíveis de uma 

ocupação recém-instalada, fato que gerou tanto vantagens quanto problemas para 

desenrolar o método de ensino. Após a seleção dos monitores96, foi realizado um 

breve período de preparação pedagógica, ministrado por uma militante do setor de 

educação do MST, que durou cerca de duas semanas. Posteriormente, foram 

formadas quatro turmas, duas no período da tarde e duas à noite, com média de 20 

pessoas97 cada qual, dando início em junho de 2010 à luta pela erradicação do 

analfabetismo dentro da Comuna 17 de Abril. 

O apoio logístico do Governo Municipal não se concretizou como 

esperado, e o engajamento das famílias da Comuna foi fundamental à existência do 

projeto, como revelou o terceiro elemento no contexto da Comuna. Foram as 

próprias famílias ocupantes, junto com o MST e MCP, que se encarregaram de 

cuidar da infraestrutura, desde ceder local para as aulas, iluminação, cadeiras, 

mesas, passando pelo empréstimo dos aparelhos eletrônicos para as vídeo aulas. 

Sem esta participação comunitária, não teria sido possível realizar o projeto de 

alfabetização, “Sim Eu Posso”, que na fala de uma das responsáveis e militante do 
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 Dos quatro professores, dois eram militantes do MCP e tinham participado de todo processo de 
preparação e efetivação da ocupação, e dois eram moradores do acampamento que se destacaram 
na atuação cotidiana da luta.  
97

As turmas tinham um perfil etário, em média, na faixa dos 40 a 60 anos e eram formadas 
majoritariamente por mulheres. 
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MST representa o momento de “desarnar o povo”98. (MARGARIDA, 30/03/2016).  

Ao final do período, duas das quatro turmas conseguiram cumprir 

integralmente o programa das 65 tele aulas, com a alfabetização/letramento de 25 

aluno/as. O ciclo seguinte, de formações dos Círculos de Cultura Freireanos, não foi 

realizado, em razão do contexto e das dificuldades que perpassou todo o projeto e 

os aspectos relacionados à permanência na Ocupação.  

Essas atividades educativas e culturais foram tão significativas que, por 

iniciativa e subsídios do MST, houve a construção da Ciranda em “alvenaria” de uma 

sala ampla com estantes, mesas, cadeiras e carteiras de madeira, livros, revistas e 

materiais didático-escolares “da e para” a comunidade ter um espaço de educação, 

cultura e lazer. A intenção era projetar filmes, fazer rodas de conversas, ponto de 

encontros e reuniões das pessoas. Como pesquisadora e educadora, vivi o 

contentamento da construção deste espaço sociocultural mediante o esforço coletivo 

e, também, a indignação e dor em ver a Ciranda destruída sorrateiramente por 

marretas, sendo saqueada pelas mesmas pessoas que na ocupação se organizaram 

com representantes do “tráfico”, como destaquei.  

A ciranda e o grupo de costura foram últimas modalidades de trabalhos 

coletivos em educação e produção da Comuna no processo da resistência na 

Ocupação do território, antes de as 400 famílias, que deram início ao processo da 

luta, saírem para aguardar, de fora, a construção das obras do residencial com 

maior segurança e proteção.  

Resgato de Gramsci (2014) sua discussão sobre os intelectuais 

orgânicos99, na perspectiva de articular as concepções já esboçadas de Freire 

(2011; 2011b); Caldart (2012) e Damasceno (2005), como referências analíticas da 

Ocupação Comuna. A questão prévia que Gramsci propõe entender é “o processo 

histórico real de formação das diversas categorias intelectuais”. Para tanto, 

inicialmente, pergunta: “Os intelectuais são um grupo autônomo e independente, ou 

cada grupo social tem sua própria categoria especializada de intelectuais?” (P. 15).  

E, Gramsci destaca haver duas categorias de intelectuais que são mais 

importantes: a tradicional e a essencial. A primeira revela que todo grupo social 

nasce com uma função no “mundo da produção econômica” e cria de modo orgânico 
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 Aqui “desarnar” tem o sentido próprio da palavra de alfabetizar, ter contato com as primeiras letras, 
num sentido de avivar, ativar, deslanchar para o conhecimento. Mais em: www.diarioinformal.com.br  
99

 Estas obras de Gramsci compõem a edição de Carlos Nelson Coutinho com Marco Aurélio 
Nogueira e Luiz Sérgio Henriques, da Editora Civilização Brasileira, na 7ª edição, 2014. 
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uma ou mais camadas de intelectuais e que dão uma homogeneidade e uma 

consciência a essa própria função, não apenas economicamente, mas também no 

social e político. Cita como exemplo o empresário capitalista como um representante 

de uma “elaboração social superior”, “dirigente e técnica (intelectual)”, que cria o 

técnico da indústria, o cientista político e da economia, o organizador de uma nova 

cultura, do novo direito entre outras necessidades. 

Se não todos os empresários, pelo menos uma elite deles deve possuir a 
capacidade de organizar a sociedade em geral, em todo o seu complexo 
organismo de serviços, até o organismo estatal, tendo em vista a 
necessidade de criar as condições mais favoráveis à expansão da própria 
classe; ou, pelo menos, deve possuir a capacidade de escolher os 
‘prepostos’ (empregados especializados) a quem confiar esta atividade 
organizativa das relações exteriores à empresa. (GRAMSCI, 2014, p.15 e 
16). 

 
A outra modalidade de categoria de intelectuais que Gramsci destaca 

como importante é a “essencial”, que emerge na história desde que a estrutura 

econômica anterior de uma categoria preexistente como continuidade histórica, 

mesmo ante as modificações de modos sociais e políticos. Como exemplo destes 

intelectuais, Gramsci menciona a categoria dos eclesiásticos que “[...] pode ser 

considerada como uma categoria intelectual organicamente ligada à aristocracia 

fundiária: era juridicamente equiparada à aristocracia, com a qual dividia o exercício 

da propriedade feudal da terra e o uso dos privilégios estatais ligados à 

propriedade”. (GRAMSCI, Pp.16 e 17).100  

Sendo assim, ser “orgânico” como “grupo social” é criar para si uma ou 

mais camadas de intelectuais com a homogeneidade e consciência da função 

econômica, social e política no mundo produtivo. “Pode-se observar que os 

intelectuais ‘orgânicos’ que cada nova classe cria consigo e elabora em seu 

desenvolvimento progressivo são, na maioria dos casos, ‘especializações’ de 

aspectos parciais da atividade primitiva do tipo social novo que a nova classe deu à 

luz”. (IDEM, p.16).  

Com amparo nessas discussões gramscianas, é possível pensar em 

relação à Comuna: nela surgiram intelectuais orgânicos? Quem seriam esses 

intelectuais? Da leitura do autor em busca de elucidar sobre os intelectuais 
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 Há também de se ressaltar o fato de que o monopólio dos eclesiásticos, por exemplo, não foi 
conquistado sem luta e limitações, considerando que, no absolutismo, junto ao poder central do 
monarca, uma “aristocracia togada”, das camadas de administradores, cientistas, teóricos, filósofos 
não eclesiásticos etc., dotados de privilégios, ia se constituindo com “espírito de grupo” e, ao mesmo 
tempo, como “independentes do grupo social dominante”. Assim, os intelectuais acreditavam ser 
independentes, autônomos, com características próprias. Gramsci (2014, Pp. 16-20) 
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orgânicos no campo dos movimentos sociais e, em especial, na Comuna, visualizei 

uma controvérsia no que diz respeito aos camponeses, pois Gramsci (2014) defende 

que, o argumento mesmo exercendo uma função essencial no mundo da produção, 

seus intelectuais “orgânicos” não são gestados em si e para sua classe social e 

também não incorporam camadas de intelectuais “tradicionais”; mesmo que “[...] 

outros grupos sociais extraiam da massa dos camponeses muitos de seus 

intelectuais e grande parte dos intelectuais tradicionais seja de origem camponesa”. 

(p.16).  

Na busca de entender esta ideia de que camponeses não gestam 

intelectuais orgânicos próprios, mesmo que o façam para outras classes sociais, 

pelo menos de maneira mais geral, parecem estar aí desconsiderados os processos 

históricos de organização camponesa. Tal ocorreu nas jornadas de lutas da França 

desencadeadas pelos produtores de uvas e vinhos no período que antecedeu à 

Revolução Francesa (MARX, 2012), assim como na realidade contemporânea das 

Ligas Camponesas no Nordeste do Brasil, dos anos de 1960 e do Movimento dos 

Trabalhadores Sem-terra – MST no final dos anos 1970.  

Costilla101 esclarece, inclusive, que a massa de camponeses revelada por 

Gramsci é aquela isolada e sem conexão com a dinâmica produtiva, ou seja, de 

trabalhadores que ainda não se percebem como trabalho vivo, criador de riquezas. 

Quando o trabalhador compreende que não é apenas uma mercadoria, mas a força 

vital do trabalho vivo, passa a criar a própria ideologia e que sociedade almeja. 

Assim, trabalho vivo não é o mesmo que força de trabalho. Ele constitui uma 

identidade coletiva dos e como trabalhadores e, assim, uma revolução intelectual se 

constitui, sendo o trabalhador o próprio intelectual de seu grupo social. 

Outro questionamento lançado por Gramsci (2014) interroga: quais os 

limites ‘máximos’ da acepção de ‘intelectual’? (P.18). Ter em vista a existência desse 

limite é, segundo Gramsci, um erro metodológico mais recorrente, porquanto busca 

um critério de distinção intrínseca às atividades intelectuais em vez de compreendê-

las no conjunto das relações sociais onde se encontram. “O operário e proletário, por 

exemplo, não se caracteriza especificamente pelo trabalho manual ou instrumental, 

mas por este trabalho em determinadas condições e em determinadas relações 
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 Lúcio F. Oliver Costilla (UNAM-UFRGS), sociólogo mexicano, professor efetivo da Universidade do 
México – UNAM e  colaborador do Curso de Mestrado em Serviço Social - MASS da Universidade 
Estadual do Ceará – UECE, sendo estas anotações registradas por ocasião do Curso Gramsci e o 
Pensamento Latino Americano, ministrado em setembro de 2014 no MASS/ UECE.   
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sociais”. (P. 18). Todo trabalho físico, mesmo que mecânico e degradado, exige uma 

“atividade intelectual criadora”, determinada pelas relações sociais, onde se 

encontra sua materialidade, mas seus executores nem sempre compreendem a 

função social que desempenham.   

Por isso, seria possível dizer que todos os homens são intelectuais, mas 
nem todos os homens tem na sociedade a função de intelectuais (...). 
Formam-se assim, historicamente, categorias especializadas para o 
exercício da função intelectual (...) em conexão com os grupos sociais mais 
importantes, e sofrem elaborações mais amplas e complexas em ligação 
com o grupo social dominante. (GRAMSCI, 2014, p. 18 e 19). 

 

Desta afirmação de Gramsci, de “[...] que todos os homens são 

intelectuais, mas nem todos os homens tem na sociedade a função de intelectuais”, 

remeto à condição de alguns coordenadores de polo da Comuna que, numa 

circunstância como dirigentes e intelectuais do seu grupo social, têm relevante 

importância, mesmo não sendo reconhecida para outras classes sociais.  

Como exemplos dessa ideia de militantes nem sempre exercerem a 

função de intelectuais, algumas pessoas que participaram e/ou moram na Comuna e 

foram informantes na pesquisa, revelaram ter recebido críticas, até de seus 

familiares, parentes e amigos, por participarem da Ocupação de “terras alheias” e, 

por isso, terem “ganhado uma casa por serem invasores”. Para ele/as, isso 

deslegitimava a luta constituída por um movimento social em busca da garantia de 

direitos e numa dimensão de ideologia contra-hegemônica.  

Há em foco, pois, dois contextos ideológicos. Um que revela a 

compreensão do grupo da Comuna e confirma a luta pelo direito à moradia, como 

enfrentamento às desigualdades de acessá-la, pela apropriação da classe 

dominante sobre as terras rurais e urbanas, e a única e vital possibilidade foi e é 

fazer a “ocupação” do território. Noutra, vinda do mesmo grupo social, mas que 

diverge ideologicamente, diz da definição de a Comuna ser uma “invasão” de 

propriedade privada, portanto, um ilícito, um crime diante da lei.  

Neste contexto ideológico e também moral da classe dominante, a 

concepção social majoritária absorvida e espraiada sobre os movimentos sociais é 

de provocarem desordem, desobedecer a ordem legal como “criminosos” e de terem 

intelectuais ao seu serviço, os “defensores dos direitos humanos”, inclusive 

pertencentes às outras classes sociais. No primeiro contexto, dos que estão no 

movimento das lutas pelos direitos sociais, o processo de ocupar terras é legítimo e 
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necessário para garantir o direito à moradia, sendo estratégia política contra-

ideológica e contra-hegemônica.  

Gramsci (2014), em suas reflexões, procura enfatizar a noção de que “[...] 

a elaboração das camadas intelectuais na realidade concreta não ocorrem num 

terreno democrático abstrato, mas segundo processos históricos tradicionais muito 

concretos” (p.20), que são pensados desde uma determinada camada social, 

tradicionalmente produzida na “pequena e média burguesia fundiária e alguns 

estratos da pequena e média burguesia urbana” 102. Ele ilustra como exemplo a 

Itália, onde a burguesia rural é responsável por fazer profissionais estatais e 

profissionais liberais e a burguesia urbana os técnicos para a indústria103.  

Gramsci (2014) considera, ainda, que os intelectuais são como 

“’prepostos’ do grupo dominante para o exercício das funções subalternas da 

hegemonia social e do governo político” (2014, p.21) e destaca duas funções: 1) a 

de consenso espontâneo das massas em relação à direção do ‘grupo fundamental’ 

que pelo prestígio e confiança conseguem ter esta posição em função da 

importância que ocupa na produção e no contexto da vida social; e, 2) a do aparelho 

de coerção estatal que disciplina “legalmente” os grupos que “não consentem” e 

mantém o controle nos momentos de crise, na ausência do consenso espontâneo. 

No aparelho da direção social e estatal existe toda uma série de empregos 
de caráter manual e instrumental (de ordem e não de conceito, de agente e 
não de oficial ou funcionário, etc) (...) De fato, a atividade intelectual deve 
ser diferenciada em graus (...) no mais alto grau, devem ser postos os 
criadores das várias ciências, da filosofia, da arte, etc.; no mais baixo, os 

                                                           
102

 Hoje, se fizermos uma análise das forças que estão nos espaços de decisão política nas três 
esferas de governo no Brasil, nas câmaras de vereadores, nas assembleias de deputados e no 
Congresso com senadores vemos claramente as representações destes grupos socioeconômicos 
defendendo interesses próprios. Essa é a forma de especulação do capital financeiro transnacional, 
que “sataniza” o Estado como uma ferramenta que emperra o desenvolvimento econômico e social e, 
como classe dominante, faz a apropriação do aparelho de Estado para favorecer a acumulação e 
concentração do capital em benefícios aos seus negócios.  Um exemplo disso são as barganhas da 
burguesia rural brasileira em torno dos empréstimos públicos a quase custo zero que são “perdoados” 
por conta de períodos de estiagem ou enchentes, que interrompem as super-safras e impossibilitam 
os grandes lucros dos ruralistas. Da mesma forma, quando alguns celeiros embarretados de grãos 
que apodrecem e são destruídos para não vendê-los por um preço menor ao especulado ao tempo 
do plantio e da colheita. Aqui o grupo do agronegócio ou da “burguesia fundiária”, nas palavras de 
Gramsci, potencializa seus ‘prepostos’, seus intelectuais, em torno de suas demandas, necessidades 
e interesses, o mesmo que ver alimentação destruída num pais e num mundo com alto índice de 
pobreza, miséria, desnutrição e subnutrição seja arrogância e crueldade, bem características da 
sociabilidade capitalista contemporânea.  
103

 De acordo com Gramsci (2014) a Itália é identificada em dois estratos, o setentrional e meridional. 
O autor menciona que a Itália setentrional sob a direção majoritária da burguesia urbana produzia os 
técnicos, a força motora e executora, e a Itália meridional, dos extratos da burguesia rural, os 
funcionários e profissionais, os planejadores e idealizadores da política de acordo com seus 
interesses hegemônicos.  
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mais modestos ‘administradores' e divulgadores da riqueza intelectual já 
existente, tradicional, acumulada. O organismo militar também neste caso, 
oferece um modelo destas complexas gradações: oficiais subalternos, 
oficiais superiores, Estado-Maior; e não se devem esquecer os cabos e 
sargentos, cuja importância real é superior ao que habitualmente se crê (...) 
os estratos inferiores manifestam um ‘espírito de grupo’ mais evidente, do 
qual recolhem uma ‘vaidade’ que frequentemente os expõe aos gracejos e 
às troças. (GRAMSCI, 2014, p.21-22) 

 
Em resgate ao contexto da Comuna e às questões de Gramsci que 

suscitei antes, é possível entender que o processo de formação na Ocupação, na 

experiência vivida do cotidiano, constituiu seus intelectuais orgânicos no movimento. 

A dinâmica contraditória e os “mistérios” fincados na história, parafraseando Caldart 

(2012), do processo de organização, na escolha e decisão democrática, na lógica 

individualista e no entendimento da condição de oprimido e opressor, como sujeitos 

singulares e coletivos, fez revelar grupos “lutadores”, que tomaram rumos em 

concepções de mundo diferentes e em disputa de interesses.    

Por um lado, estão o MST, MCP e Unidade Classista, numa estratégia 

aproximada de convivência, embora com relações desgastadas pelas pressões e 

imposições dos interlocutores do Estado como poder dominante, que provocou 

divergências de encaminhamentos na luta. E, de outro lado, há um grupo articulado 

ao “poder do tráfico”, com propostas imediatas de aquisição das casas, pelo 

entendimento de que casa é só casa, ou seja, uma propriedade privada, individual, 

com valor de uso e de troca, desconsiderando, pois, todo o processo de organização 

coletiva estabelecido no contexto do movimento da Comuna. 

Reforço a concepção de tráfico, aqui pensada, além da guerra entre 

facções de grupos que estabeleceu identidades próprias, assumem posturas de 

extermínio como grupos paramilitares e a autoria de seus delitos, como uma marca e 

insígnia de poder. Por trás dessa identidade de facção, existe uma logística 

ideológica da classe dominante, que provoca esse enfrentamento de vida e morte 

motivado pela ganância do poder do consumo, do acúmulo de dinheiro como status 

social e da “ostentação” (de ostentar – exibir riqueza, mostrar posses e realizações 

com vaidade e pompa), que só interessa à hegemonia dos capitalistas. A difusão da 

violência passa a ser um atributo fundamental e necessário ao controle da classe 

dominante, que incentiva o medo e o estranhamento da classe trabalhadora consigo 

própria, criando as diferenças entre os que dominam e são dominados, numa classe 

social já desprovida de trabalho digno, de proteção às necessidades básicas e de 

garantia de direitos em todas as esferas da sociabilidade. 
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E a convicção do MST de que terra é mais do que terra direciona o 

movimento ao trabalho em cooperação e a ocupação da escola, como marcas 

culturais do movimento. Essas esferas da vida social, o trabalho e a educação, 

fundamentam a condição humana como humana, possibilitam o reconhecimento de 

si como ser humano-genérico e a compreensão da dicotomia entre opressor-

oprimido. Há uma intencionalidade, não é aleatória, é uma decisão constituída no 

movimento como parte intrínseca ao processo da luta - a de ocupar a produção e a 

escola. Como revela Caldart (2012), 

Sua herança será menos o número de assentamentos conquistados e mais 
a convicção ou o aprendizado coletivo de que as pessoas se fazem mais 
humanas, quando movidas pela indignação em luta e em organização, 
temperando-as com os valores da solidariedade, da esperança, da beleza, 
da vida como um bem supremo, que devem estar presentes no próprio jeito 
de lutar e de construir sua coletividade (...) pensar a vida com dignidade 
para todos e não apenas para alguns, combinado com o próprio jeito de 
transformá-lo em realidade. (P. 371).  

  

Uma dimensão importante, ainda, em Gramsci (2014) para esta análise 

está na forma como se classifica o trabalhador no sistema social democrático-

burocrático, onde as massas podem ser justificadas por necessidades sociais da 

produção e/ou por necessidades políticas do grupo fundamental. Surge, daí, a 

concepção de “trabalhador improdutivo”, que Gramsci refuta, haja vista que 

considerar um trabalhador improdutivo requer um questionamento: improdutivo em 

relação a que modo de produção e a quem?  

Gramsci (2014) destaca a noção de que a posição dos intelectuais de tipo 

urbano é diversa do tipo rural. O intelectual urbano cresceu com a indústria e 

conhece suas especificidades, enquanto o de cariz rural, em grande parte, 

representam  os “tradicionais” (grifo do autor), articulados à “massa social” do campo 

e pequeno-burguesa das cidades, em especial, as pequenas urbes. 

[...] este tipo de intelectual põe em contato a massa camponesa com a 
administração estatal ou local (advogados, tabeliães, etc.) e, por esta 
mesma função, possui uma grande função político-social, já que a mediação 
profissional dificilmente se separa da mediação política. Além disso: no 
campo, o intelectual (padre, advogado, professor, tabelião, médico, etc.) 
possui um padrão de vida médio superior, ou, pelo menos, diverso daquele 
do camponês médio e representa, por isso, para este camponês um modelo 
social na aspiração de sair de sua condição e de melhorá-la. O camponês 
acredita sempre que pelo menos um de seus filhos pode se tornar 
intelectual (sobretudo) padre (...) um senhor, elevando o nível social da 
família e facilitando sua vida econômica. (...) A atitude do camponês diante 
do intelectual é dúplice e parece contraditória: ele admira a posição social 
do intelectual e, em geral, do funcionário público, mas finge às vezes 
desprezá-la, isto é, sua admiração mistura-se instintivamente com 
elementos de inveja e de raiva apaixonada (...) todo desenvolvimento 
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orgânico das massas camponesas, até certo ponto, está ligado aos 
movimentos dos intelectuais e deles depende. (GRAMSCI, 2014, p.23).  

 
Há uma instigação interessante a refletir neste estudo sobre a 

diferenciação que Gramsci faz entre os intelectuais urbanos e os rurais, 

considerando a configuração campo e cidade do movimento Comuna 17 de Abril. 

Militantes do MST que estiveram na Ocupação expressaram que “[...] as 

contradições são estrondosas em relação à realidade do campo. Na cidade é muito 

diferente. Não dá pra ter preconceito com drogas e outras brigas”. E, “nada pode 

pegar pra si, mas no coletivo. Se você criar status em pessoas você fica marcado. A 

definição tem que ser coletiva, por mais que na cidade seja muito individual”. 

(Depoimento de aluno do PRONERA/ Serviço Social, 01/10/2014) 

Por fim, a quinta matriz dos processos pedagógicos é a Pedagogia da 

História, é ter desde a compreensão da história, o aprendizado da memória. 

Segundo Caldart (2012), é mais do que estudar a história. É ir além, é ter a 

intencionalidade de valorizar a história e “re-memorar” num reviver a memória 

coletiva da históriaestabelecida.  

Nisso a educação popular traz suas contribuições, quando provoca muito 

mais as perguntas do que respostas e dá ensejo à reflexão da experiência 

constituída, a qual tendemos a ver como dada; o bom costume de “olhar para trás e 

olhar para os lados” para perceber, a partir das experiências coletivas, as 

referências de enfrentamento aos desafios do presente.  

 
Enxergar cada ação ou situação particular em um movimento contínuo (ou 
descontínuo) entre passado, presente e futuro e compreendê-las em suas 
relações como parte de uma totalidade maior é uma das dimensões 
fundamentais da formação de sujeitos. É esse o olhar que ajuda a valorizar 
e ao mesmo tempo relativizar cada detalhe do dia a dia, cada pequena 
conquista ou derrota, mantendo claro o horizonte em que se referenciar 
para seguir lutando. Por isso mesmo, isso não pode deixar de ser uma 
tarefa pedagógica de um Movimento que tenha na formação de sujeitos da 
História um de seus objetivos. (CALDART, 2012, p.379). 

 

Ter a compreensão da história como instrumento pedagógico nos faz 

reaver o debate expresso na obra Medo e Ousadia, de Ira Shor e Paulo Freire 

(1986), sobre a riqueza da palavra empowerment, que significa, em primeiro plano, 

dar poder a; ativar a potencialidade criativa; desenvolver a potencialidade criativa do 

sujeito; e, dinamizar a potencialidade do sujeito (p.10). Freire e Shor, entretanto, 

nessa obra, ressaltam que o empoderamento deve ser posto como um 



259 
 

empowerment de classe social: “Não individual, nem comunitário, nem meramente 

social, mas um conceito de empowerment ligado à classe social”. (1986, p. 72). 

Assim, atravessam também neste debate sobre o empoderamento, entre outros 

temas geradores, as discussões sobre diálogo e consciência crítica. 

Há uma comparação do uso da palavra empowerment com o ato de 

acender um lampião, representando o poder de transmitir a autonomia para se 

buscar e construir o conhecimento. É fato, contudo, que ela não é suficiente para 

compreender politicamente e entender a transformação social. Por isso, Freire 

reafirma que a “liberdade é um ato social” e que o empoderamento pessoal não é, 

por si, suficiente ao processo das transformações político-sociais. 

 

[...] Gostaria de poder expressar melhor meu profundo sentimento sobre 
esse desejo de usar a palavra empowermet (...) quando estou contra a 
posição autoritária, não estou tentando cair naquilo de que falei antes, na 
posição do laissez-faire. Quando critico a manipulação, não quero cair num 
falso e inexistente não-direcionamento da educação. Isto é, para mim, a 
educação é sempre diretiva, sempre. A questão é saber em que direção e 
com quem ela é diretiva. Esta é a questão. Não acredito na autolibertação. 
A libertação é um ato social. (FREIRE e SHOR. 1986. p. 70 -71) 

 

Freire (1986) também destaca a compreensão do diálogo como um 

caminho que concretiza a comunicação e, por isso, é uma ação essencialmente 

humana. É mediante o diálogo que se aprende, num aprendizado que nunca é 

individual, embora também o seja. Assim, a motivação deve estar no próprio ato de 

estudar como uma conquista de fazer junto, de buscar o conhecimento 

coletivamente.  

Fica, então, mais evidente a noção de que, no âmbito dos movimentos 

sociais, a contribuição para a educação libertadora assume uma perspectiva de 

transformação. Aí se encontra, mais uma vez, uma interlocução das análises 

freireanas sobre a politicidade e empoderamento com as vivências na Comuna 17 

de Abril, com a formação como princípio de educação libertadora nos movimentos 

sociais.  Ocorre tal como destacam Freire e Shor:  

Mas há outro lugar em que a existência e o desenvolvimento da educação 
libertadora é possível, que é precisamente no interior dos movimentos 
sociais. Por exemplo, o movimento de libertação das mulheres, o 
movimento ecológico, o movimento das donas-de-casa contra o custo de 
vida, todos esses movimentos de base emergirão como uma tarefa política 
muito vigorosa, no final deste século. Na intimidade destes movimentos, 
temos aspectos da educação libertadora que algumas vezes não 
percebemos (...) Para mim, a melhor coisa possível é trabalhar ao mesmo 
tempo nos dois lugares, na escola e nos movimentos sociais fora da sala de 
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aula. Mas uma coisa deve ser evitada: é ser ineficiente nos dois lugares, 
fazer mal as duas coisas. (1986. p. 30). 

 

Ainda, de acordo com esses autores, cada vez mais se imbrica a educação 

com a política, onde se transformam educadores e educandos desde suas 

experiências e buscas. “Esta é uma grande descoberta: a educação é política!” 

[...] o projeto político, o perfil político da sociedade, o “sonho” político. 
Depois desse momento, o educador tem que fazer sua opção, aprofundar-
se na política e na pedagogia de oposição (...) Sim, por causa disso, 
também não posso ser liberal, ou, até algo mais do que liberal, 
liberalista!(...) Não posso ser espontaneísta! (...) Não posso cair no laissez-
faire. Por um lado, não posso ser autoritário. Por outro lado, não posso cair 
no laissez-faire. Tenho que ser radicalmente democrático, responsável e 
diretivo. Não diretivo dos estudantes, mas diretivo do processo no qual os 
estudantes estão comigo. (FREIRE e SHOR. 1986. p. 34). 
 

Vale destacar que ser um educador libertador não é ser um missionário, 

um técnico ou mero professor, é mais que isso, é ser um ativista crítico, um militante 

político. “A militância significa re-criação permanente (...) Ela impede que você perca 

a esperança”. (FREIRE e SHOR. 1986. p. 37).  

Como Caldart (2012) menciona a mística traz o momento de re-memorar, 

pois “[...] o MST também busca educar os sem-terra para que transformem a história 

em memória, quer dizer, o passado das lutas do povo como seu”. (P.381). Assim, foi 

com a Comuna 17 de Abril em memória ao Massacre de Eldorado dos Carajás em 

1996, e é no Movimento, onde cada momento é história, vive e traz a história para o 

processo da aprendizagem na luta.  

Fazer uma ação simbólica em memória de um companheiro que tenha 
tombado na luta, ou de uma ocupação que dado início ao Movimento em 
algum lugar, é educar-se para sentir (mais do que para saber) o passado 
como seu, e portanto como uma vida, em sua luta; é também dar-se conta 
de uma memória é uma experiência coletiva: ninguém ou nada é lembrado 
em si mesmo, descolado das relações, sociais, interpessoais, que 
constituem sua história.(CALDART, 2012, Pp.379-380)  
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7 CONSIDERAÇÕES (IN) CONCLUSIVAS – OS SABERES DA VIDA PARA MAIS 

VIDA 

 

Se muito vale o já feito, 
Mais vale o que será. 
Mais vale o que será. 
E o que foi feito é preciso 
Conhecer para melhor prosseguir 
(...) 
Que é cobrando o que fomos 
Que nós iremos crescer 
Nós iremos crescer, 
Outros outubros virão 
Outras manhãs, plenas de sol e de luz. 
(O Que Foi Feito Devera – Milton 
Nascimento)  

 

O momento de trazer as questões (in) conclusivas é a possibilidade de 

reaver os caminhos que percorri até aqui e avaliar se foi possível elaborar o que 

propus, e como se evidencia nos argumentos, contradições, nas perspectivas que 

podem apontar os estudos, reflexões e análises. 

O processo de educação e formação política na luta do movimento social 

Ocupação Comuna 17 de Abril, em Fortaleza, direcionou o caminho como objeto da 

pesquisa. E as dimensões conceituais sobre movimentos sociais foram 

problematizadas, pois, de modo geral, uma ocupação de terras urbanas organizada 

por movimentos do campo e cidade (MST e MCP), não necessariamente, é 

movimento social. As particularidades como mediações construídas e materializadas 

no real, contudo, numa perspectiva dialética, me permitiu reconhecer a Ocupação 

Comuna 17 de Abril como movimento social. Essa decisão foi refletida por meio da 

compreensão da falta de consenso em torno da conceituação sobre movimentos 

sociais e da perspectiva mais ampla de entender ações coletivas conflituosas com 

objetivos planejados e numa dimensão de mudança social, como Encruzilha 

Natalino e Comuna 17 de Abril, serem movimentos sociais.  

O olhar analítico sobre a Comuna confirma que na luta houve a formação 

política numa dimensão educativa em todas as fases da sua formalização, desde a 

mobilização e envolvimento do/as que conseguiram entender os porquês da sua 

decisão e/ou do/as que, mesmo ainda no processo da reflexão, caminharam junto/as 

na luta, tendo como referências a história dos combates e a vida de quem os 

construiu e estão ali, lado a lado; do/as que assumem a frente, militantes na vida, 
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que já perceberam o véu midiático e ideológico do fetiche que naturaliza o não-

direito e encobre a realidade desigual; e os/as que se somam, como resolvida/os a 

usar a visão lateral para perceber e refletir mais amplamente sobre a realidade. 

Portanto, a organização entre movimentos do campo e cidade acertou na 

radicalidade da luta e confirmou que Ocupar é mais que invadir, é tomar conta, 

cuidar e dar sentido de si para a coletividade. O antes e durante da Ocupação 

Comuna 17 de Abril foi perpassado de estratégias fundamentais para a conquista 

das moradias e com ela a conquista de se sentir parte de uma intencionalidade de 

ocupar o espaço público e a vida coletiva em sua pluralidade, com educação, 

capacidade de reflexão crítica, modos de fazer emancipatórios, convivência 

comunitária recíproca, e corroborar: “ninguém é o mesmo depois de uma ocupação”.  

O sentido ocupação de si no coletivo segue com as lutas mais específicas 

no Residencial Cidade Jardim, com as conquistas que parecem não ser grandiosas, 

mas estabelecem o diverso no cotidiano, como ter linha de ônibus circular dentro do 

residencial para uma melhor mobilidade e maior proteção do/as moradore/as; de 

compreender sobre as necessidades do coletivo, estabelecer prioridades e 

organizar-se para garantir o direito à educação e saúde a todas as gerações. 

Há o sentimento ambíguo de perdas e conquistas entre as famílias e 

militantes da Comuna que residem no Residencial.  E isso vem desde a ocupação, 

dos desafios enfrentados e dos processos de decisão de avançar como coletivo ou 

aguardar o momento mais propício. Cada assembleia, reunião de núcleos e pólos, 

no fazer da comida junto à cozinha coletiva, na construção da ciranda, na 

organização dos espaços de estudo e formação, nas leituras e reflexões políticas, no 

turno da vigília, no enfrentamento com a Coelce e Cagece para garantir luz e água, 

no acompanhamento àqueles que foram levados pela polícia, na defesa coletiva das 

mulheres em situação de violência doméstica, na tessitura do vaivém da costura, 

enfim, em todos os momentos a Pedagogia da Ocupação, estava ali, presente, e se 

consolidou.  

A formação pela experiência perpassou cada atividade produtiva pensada 

no contexto da Ocupação, e foi fundamental para manter a força da resistência 

durante os quatro anos das lutas da Comuna; desde a horta comunitária para 

complementar a alimentação das famílias acampadas à construção da Bodega 

Vitória Coletiva como subsídio de compra de gênero alimentício a preço de custo. E 
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mais, no compartilhamento da força de trabalho junto à organização dos núcleos de 

base para as tarefas do dia a dia tem uma formação humana refletida na práxis.  

A organização do coletivo da costura que se pensou transformar em 

cooperativa de costureiras da Comuna (ainda na ocupação) deixou em atividade 

esse grupo que tenta, no contexto do Residencial, retomar a dinâmica coletiva das 

habilidades e competências que desenvolveram juntas e hoje continuam no espaço 

privado de seus apartamentos. E essa demanda está na pauta das reivindicações 

coletivas que pressionaram o Governo do Estado, como no Dia 8 de Março de 2015, 

e nas agendas políticas das onze Comunas no Ceará.  

A possibilidade de aprender as primeiras letras num início de 

alfabetização alcançou algumas mulheres na Comuna como um momento de 

“desarnar” para leitura do mundo num maior nível de consciência, autonomia, e 

reafirmou, o “Sim, eu posso”!. O desafio, em geral, orientado para uma conquista 

individual, foi coletivizado num processo de poder transpor dificuldades e ocupar o 

conhecimento.  

Eis a diversidade plural de um coletivo com a oportunidade de refletir e 

dialogar com militantes intelectuais semeadores de sonhos e construtores de novas 

realidades forjadas na luta, que de todos os cantos do Brasil rompem fronteiras 

geográficas e ideológicas, comprometidos/as com a construção de caminhos de 

libertação e emancipação. 

Cada projeto de trabalho produtivo pensado e desenvolvido 

coletivamente, como o salão de beleza e a “cooperativa” de costura, foi aprimorado 

com o uso de instrumentos conquistados no trajeto das lutas sociais, seja pelo MCP 

ou pelo MST, e disponibilizado para o aprendizado de habilidades profissionais 

desempenhadas no coletivo. 

A Comuna teve um sentido e sabor; foi feito por nós; por processos 

pedagógicos para além do conhecimento, como sucesso individual, visto que, nos 

movimentos populares o saber da vida é para mais vida. Assim, a educação popular 

se entranha no movimento sem regras ou limites a priori e abre outros horizontes, 

pois a escola não chega antes ou é a única força formativa. E polemiza, pois rompe 

com a regra geral do que está estabelecido, sintonizando com as necessidades e 

intencionalidade de um coletivo vivo, diferente, plural, dinâmico e construído 

culturalmente nas singularidades do real, na historicidade. 
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O processo de formação da Comuna teve a dimensão subjetiva do sujeito 

individual e coletivo, que, com base na intencionalidade individual mais forte da 

moradia, se encontra no coletivo como sonho possível de uma profissão, do trabalho 

e renda, de fazer a casa valer muito mais do que a casa. Nisso, também, se instalam 

as contradições de ter casa e terra para produzir em agrovilas ou só ter a casa para 

morar. São as peculiaridades do campo e cidade que ora se complementam ora se 

distanciam dialeticamente na vida cotidiana.  

E a convivência coletiva numa ocupação campo-cidade como um desafio 

nas relações sociais de quem entende que as divergências na luta se tornam 

unidade, ou de que continuam divergências mesmo na luta. Nisso, há alguns 

desafetos e distanciamentos intransponíveis, visto como politicamente 

desagregadores e entranhados de interesses individuais-particulares e corporativos, 

como daquele/as que preferiram se juntar ao poder do tráfico e fazer parceria em 

torno de interesses comuns. 

E isso chama a reflexão como um alerta aos movimentos sociais no 

sentido de compreender a cidade mercadoria, que é Fortaleza, na 

contemporaneidade. O capital transnacional em seus negócios tornou a cidade do 

sol uma mercadoria turística que, por sua posição geográfica estratégica para 

comunicações e interlocuções com o mundo, numa ponta litorânea de inusitada 

beleza natural, serve como cartão postal ao mundo e como mina de acumulação de 

dinheiro e poder para a classe dominante.  

Assim, Fortaleza segue a trilha dos megaeventos internacionais, da 

segregação socioespacial, dos conjuntos habitacionais como guetos e territórios 

para disputa do tráfico de armas, drogas, pessoas, crime, vala comum da pobreza 

num contínum de morte lenta e extermínio social juvenil da classe trabalhadora. A 

ela fica o ônus de prover esses privilégios e regalias à custa da expropriação de sua 

força de trabalho, impondo perdas de direitos, segregando-a e encurralando-a em 

territórios de miséria, sem infraestrutura e condições dignas de vida.  

A onda ideológica massificadora do capital continua sua intenção 

reducionista de focalizar as políticas sociais, seja no âmbito da extinção dos direitos 

trabalhistas, como naturalizando as desigualdades sociais e classificando a pobreza 

na condição de vulnerabilidade e extrema vulnerabilidade.  Os movimentos sociais 

populares que enfrentam esse ciclo de dominação são desqualificados pela mídia, 
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identificados como violadores e detratores da ordem e da paz, criminalizados e 

intensamente reprimidos pelo poder de polícia do Estado.  

Quem são os criminosos? A classe trabalhadora e movimentos sociais 

que tentam resistir às condições de miséria impostas? A classe dominante corrupta, 

centralizadora de capital, responsável pelas desigualdades sociais e restrição de 

direitos e políticas públicas?  As facções do tráfico de armas e drogas e os jovens 

nelas envolvidos?  

Refletir politicamente como possibilidades de encontrar respostas pode 

ser um caminho, mas não deve ser o único. A Pedagogia da Luta sinaliza que nada 

pode parecer impossível de mudar no aprendizado de produzir utopias, de projetar 

futuro no olhar para a vida e o mundo e acreditar que tudo pode ser diferente do que 

é. (CALDART, 2012) 

Da Pedagogia da Ocupação, fica a certeza da luta ampla e sem fronteiras 

no campo e cidade, a reafirmação do conhecimento e saber para compreender e 

transformar a realidade como na pedagogia da práxis; de ter os movimentos 

populares como base de formação de intelectuais orgânicos, herdeiros dos 

aprendizados políticos e organizativos; da Ocupação ser princípio educativo de 

unidade nas diferenças, com educação popular que forma e forja na luta 

trabalhadora/es sem-terra, sem-teto e sem direitos em sujeitos coletivos de direitos; 

de ter a resistência de enfrentar a classe dominante em suas armadilhas ideológicas 

e de submissão opressora, as adversidades da guerra das facções do tráfico e saber 

que as lutas populares coletivas são necessárias e imprescindíveis ao processo de 

libertação e emancipação na luta de classes.    
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APÊNDICE A – ESQUEMA ILUSTRATIVO DA METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa 
Qualitativa 

Método 
Histórico-
Dialético 

 

 

ANÁLISES DAS INFORMAÇÕES 

Diário de Campo; 

Transcrições de Entrevistas; 

Sistematização/ Categorização; 

Triangulação de Informações; 

Narrativas Temáticas; 

  

 

INFORMANTES 

Participante do  MSTC - SP; 

Moradores do Bairro José 
Walter; 

Moradores do Residencial 
Cidade Jardim Fortaleza; 

Militantes do MST (fora da 
Ocupação) 

 

 

FONTES DE INFORMAÇÕES 
SECUNDÁRIAS 

Palestras (gravadas em áudio); 

Filmes/ Documentários; 

Fotos  - Ciclo de Debates, 
Manifestações Públicas, Ocupação, 

Eventos Acadêmicos etc. 

 

BUSCA DAS INFORMAÇÕES 
PRIMÁRIAS 

 

Entrevistas em profundidade 
– Militantes: MST, Unidade 

Classista.  

Entrevista Coletiva – 
Coordenadoras de Pólo; 

Pesquisa  Bibliográfica; 

Pesquisa Documental; 
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APÊNDICE B -  MAPA CONCEITUAL ANALÍTICO DAS CATEGORIAS DA 

PESQUISA  
AUTOR CATEGORIA/ IDEIA FUNDANTE 

ALVES 
 

Educação de Adultos; 
Educação Permanente e Educação Ao Longo da Vida. 
Educação, Qualificação e Empregabilidade. 

CANÁRIO 
 

Educação de Adultos; 
Educação Permanente e Educação ao Longo da Vida. 
(Re)pensando Illich sobre a “Descolarização” 

CAVACO 
 

Educação de Adultos 
Educação Permanente e Educação ao Longo Da Vida X Gestão de Recursos Humanos 

CECEÑA 
 

Dignidade Dos Povos 
Território como Espaço de Inteligibilidade do Complexo Social 

COUTINHO 
(GRAMSCI) 

Revolução Passiva 
Revolução Democrático-Burguesa – Estado via da Modernização Conservadora 

DAGNINO Participação/ Nova Cidadania - transcender os limites do estado. 
Direito a ter Direitos 

DAMASCENO Educação do Campo 
Educação e Movimentos Sociais 
CEBS e Formação Educativa 
Novos Movimentos Sociais no Brasil e América Latina 
Consciência Oprimidos/Opressores - oprimidos e organização para a libertação 

DEWEY Educação e Experiência 
Educação Tradicional X Educação “Nova” ou “Progressista” 

FREIRE Educação Popular - movimentos de “emancipação” e “democracia participativa” 
Reação ao Economicismo Educacional - convivência social e perspectiva cultural 
Educação como Prática da Liberdade e da Emancipação 
Pedagogia do Oprimido 
Pedagogia da Esperança 
Pedagogia da Autonomia 

FURTADO e 
FURTADO 
 

Educação de Jovens e Adultos 
Educação no Campo, Letramento e Alfabetização 
INPA – Intervenção Participativa dos Atores – Metodologia de Capacitação para o 
Desenvolvimento Sustentável 

GOHN Novos Movimentos Sociais - socialização da política 
GRAMSCI Intelectuais Orgânicos - todos os homens são intelectuais, nem todos o são na sociedade 

Hegemonia e Contra Hegemonia 
Partido Político 
Classes Subalternas 

GUIMARÃES 
 

Educação de Adultos; 
Educação Permanente e Educação ao Longo da Vida. 
Educação e Gestão de Recursos Humanos 
 

HARVEY Acumulação Flexível 
Individualismo Exacerbado 
Urbanização Planetária 

HELLER Direito a ter Direitos 

ILLICH 
 

Descolarização 
Educação sem Escola 
Convivencialidade – inverso da produtividade industrial na criação da vida social 

LIMA 
 

Educação de Adultos 
Educação Permanente e Educação ao Longo da Vida 
Educação para Inclusão Social 
Educação, Trabalho e Gestão de Recursos Humanos 
Educação Permanente da Educação Popular 
Aprender para Ganhar/ Conhecer para Competir 

LÊNIN Dirigente Político 
Partido Político 
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MARCON Movimentos Sociais como Educadores 
Educação Popular - enfrentamento aos preconceitos da academia e da mídia. 

MARX 
 

Luta de Classes 
Partido Político 
Organização Política 
Militância Politica 

MELO 
 

Educação de Adultos 
Educação Permanente e Educação ao Longo Da Vida 
Educação de Adultos como Projeto de Vida 
Aprendizagem ao Longo da Vida 

MÉSZARÓS Educação para Além do Capital 
Educação e a Ontologia do Ser Social 
 

SANTOS Outro Mundo Possível 
Outra Forma de Educar no Movimento de Luta Política das Classes Populares 
Identidade Cultural Vivida e Refletida 

SCHERER-
WARREN 

Rede de Movimentos 
Estratégia de Ação Coletiva para os Processos de Transformação Social 

TELES Nova Contratualidade – arbitrar conflitos, reinterpretar leis e direitos 
Análises sobre o “Direito a Ter Direitos” 

ZIBECHI Modos de Fazer Emancipatórios – convivência comunitária recíproca, fraterna de autogestão e 
autonomia na América Latina 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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APÊNDICE C - PROPOSTA CIRCULO DE CULTURA/ ENTREVISTA COLETIVA 

 

Dia: 12 de fevereiro de 2017 – 09 às 12hs. 

Local: Residencial Jardim Fortaleza – Apartamento Moradora 

MOMENTOS: 

1. Apresentação do objeto de estudo com objetivos propostos e explicitação da pesquisa 

de campo; 

2. Conferir se todxs estão de acordo com a metodologia proposta e definir os critérios a 

serem utilizados, tais como filmagem e gravação e o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Preenchimento dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido e 

todxs xs participantes; 

3. Realizar os debates propostos de acordo com a proposta metodológica do círculo de 

cultura (abaixo). 

  

PROPOSTA DOS MOMENTOS DO CÍRCULO DE CULTURA: 

1. Aquecimento introdutório na perspectiva de IDENTIFICAR OS TEMAS GERADORES 

– DINÂMICA COM USO DE TARJETAS DE CARTOLINA. 

a. Em uma palavra ou frase pequena escreva ou fale O QUE REPRESENTOU A 

COMUNA PRA VOCÊ? O QUE A COMUNA MUDOU NA SUA VIDA? 

b. Expor as tarjetas na mesa e discutir sobre o que escreveu ou relatou – TEMA 

GERADOR  

2. Tomar as palavras e/ou frases para construir o DEBATE – DIÁLOGO que guiará o 

círculo de conversa que IDENTIFICA OS TEMAS GERADORES 

a. A partir desses TEMAS serão esclarecidas as SITUAÇÕES-LIMITES que 

decorrem do UNIVERSO CULTURAL VOCABULAR que traz conteúdos 

emocionais; 

3. ANÁLISE DOS TEMAS E SUBTEMAS – problematização das SITUAÇÕES-LIMITES 

4. AÇÃO-REFLEXÃO-AÇÃO DAS CONDIÇÕES EXISTENCIAIS (proposições frente aos 

impasses). 

PRESSUPOSTOS INICIAIS DA PESQUISADORA 

 NAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E EDUCATIVAS QUAL FOI SUA 
CONTRIBUIÇÃO E PARTICIPAÇÃO? VALEU À PENA?MUNA? POR QUÊ? 

 O QUE VOCÊ MAIS APRENDEU COM A COQUAIS OS 
MOMENTOS/MOMENTO DE MAIOR APRENDIZAGEM? E DE MAIOR 
ENSINAMENTO/ CONHECIMENTO?   

 QUAIS OS CAMINHOS QUE VOCÊ DEFENDE PARA OS MOVIMENTOS 
SOCIAIS HJ, A PARTIR DA COMUNA? 
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APÊNDICE D - ROTEIRO ENTREVISTA – MILITANTES MST, MCP E 

UCLASSISTA 

 

 Pesquisa - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO POLÍTICA NA LUTA DOS MOVIMENTOS 
SOCIAIS: em discussão a Ocupação Comuna 17 de Abril em Fortaleza 

 
OBJETIVOS 
Analisar o processo da formação política na luta pela construção e existência da 
Ocupação Comuna 17 de Abril em Fortaleza na perspectiva do fortalecimento da 
organização comunitária.  
ESPECÍFICOS 

 Levantar as estratégias de mobilização e participação política na Ocupação 
Comuna 17 de Abril em Fortaleza.  

 Captar elementos que revelem a articulação rural-urbana entre MST, MCP e 
Unidade Classista na Ocupação Comuna 17 de Abril em Fortaleza. 

 Identificar as ações de educação popular no processo de organização e 
formação política na Ocupação Comuna 17 de Abril.  

 
PERFIL – 1º MOMENTO         
*Nome     *Militante desde... 
*Organização em Movimentos Sociais/ Partido...     * Local de Moradia 
 
QUESTÕES DE REFERÊNCIA: 
1. Fale de sua FORMAÇÃO COMO MILITANTE POLÍTICO 
2. Qual a importância da COMUNA 17 DE ABRIL nessa formação política? 
3. Você participou da MOBILIZAÇÃO DA COMUNA, antes de ocorrer a ocupação? 

O que considera mais importante nela? 
4. Fale da sua PARTICIPAÇÃO NA COMUNA NO PERÍODO DA OCUPAÇÃO... 
5. O que você teria a dizer sobre a ARTICULAÇÃO RURAL-URBANA ENTRE MST, 

MCP E UNIDADE CLASSISTA? 
6. Você gostaria de ainda esclarecer sobre as AÇÕES E ATIVIDADES QUE 

DESENVOLVEU NA COMUNA?  
7. Como elas influenciaram na sua forma de ORGANIZAÇÃO?  
8. E de sua FORMAÇÃO POLÍTICA? 
9. Você acha que há uma relação entre EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO POLÍTICA?    

PORQUÊ?  
 
PERFIL – 2º MOMENTO        *Idade     *Escolaridade      *Estado Civil 
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ANEXO A - NOTA ÀS FAMÍLIAS ACAMPADAS DA COMUNA 17 DE ABRIL 

Essa luta é nossa, essa luta é do povo! 
 

 

Foi na madrugada do dia 15 de Abril de 2010, como parte da 
jornada nacional de luta do Movimento dos(as)  Trabalhadores(as) Rurais 
Sem-terra- MST, junto com o Movimento dos Conselhos Populares – MCP 
que, centenas de famílias vindas de todas as regiões de Fortaleza, 
moradoras de áreas de risco ou de aluguel e, que representam parte das 
mais de 150 mil famílias sem moradia desta cidade, ocuparam o maior 
latifúndio urbano de Fortaleza! 

Essa ocupação representa uma grande vitória da classe 
trabalhadora desta cidade, foi uma ação que disse para as mais de 150 mil 
famílias sem-teto que é preciso se organizar e lutar contra a concentração 
de terra nas mãos de poucos enquanto milhares de famílias vivem sem ter 
onde morar. 

 A força aguerrida dessas mais de 1.000 famílias na luta por 
moradia ocuparam o Sítio São Jorge que já foi um território de agricultores 
e agricultoras que por uma ação da especulação imobiliária passou a 
pertencer ao grupo empresarial Montenegro, assim como tantos outros 
terrenos dessa cidade que sofrem processos de engorda para em 
momentos como esse de Copa do Mundo servirem aos interesses da 
especulação imobiliária dessa cidade. 

Nesses mais de dois anos as famílias resistem dia a dia para a 
conquista do grande sonho, acreditando que na união de todas as forças 
que aqui estão, com todas as dificuldades, com todo o suor derramado 
para construção de cada pedaço dessa luta é que vamos atingir esse 
objetivo maior: a conquista do Conjunto Comuna 17 de Abril! 

Realizamos muitas lutas, muitas marchas, foram dezenas de 
mobilizações nesses dois anos e sete meses: na Habitafor, na Caixa 
Econômica, na Secretaria das Cidades, no Palácio do Governo, no Incra. 
Conquistamos pela organização água, energia, o espaço da ciranda 
infantil, cestas básicas, material para as moradias, cursos de corte costura, 
salão de beleza, horta comunitária, bodega coletiva, espaço da costura, 
espaço do salão de beleza, atividades de lazer, festas, participação em 
ações de solidariedade.  

Como grande conquista pela ação realizada no dia 8 de março de 
2011, no Palácio do Governo, o Governador Cid Gomes garantiu em 
audiência com a direção dos movimentos que seriam construídas 5.536 
unidades habitacionais para as famílias, no mesmo local em que hoje estão 
ocupadas, tendo sido firmado um Termo de Compromisso que assim diz: 
“1000 unidades serão destinadas para os ocupantes da Gleba A 
mencionada neste termo, quais sejam, o conjunto de famílias integrantes 
do MST e do MCP que em Abril de 2010 passaram a ocupar uma área 
aproximadamente correspondente ao Lote 2 da Quadra 1 da Gleba A”. 
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Nesse ano realizamos algumas manifestações, inclusive com 
trancamentos da Avenida Perimetral e manifestação na Caixa Econômica 
em razão da demora do Estado no cumprimento dos acordos para a 
construção do Conjunto Comuna 17 de Abril. Essa demora trouxe muitos 
problemas para a Comuna, como a vinda de falsas lideranças, tentando 
manipular as famílias com informações mentirosas, causando 
desorganização interna no acampamento. Essa situação se agravou na 
última semana devido a tentativa de autoconstrução desorganizada e o 
descumprimento do Termo de Compromisso.  

Estamos hoje nos retirando desse espaço pela falta de segurança 
e pelo desrespeito aos movimentos com a destruição das estruturas 
coletivas, dos barracos dos militantes e a queima da bandeira, símbolo do 
nosso movimento. Diante disso reafirmamos o nosso compromisso com as 
famílias que estão cadastradas e nos manteremos firmes na nossa 
organização e na luta. 

  
Povo que ousa lutar, constrói poder popular! Rumo a vitória 

e pela construção imediata das moradias! 


