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APRESENTAÇÃO

[…]  sendo  a  história  rica  como  é,
não se pode jamais esgotar as possi-
bilidades.1

O  presente  estudo  investigou  os  processos  de
ocupação de diversas áreas urbanas por trabalhadores
na cidade de Uberlândia (MG). A motivação para pes-
quisar  sobre  o  tema da  moradia,  ocupações  urbanas,
movimentos sociais de luta urbana e todo o movimento
de construção de assentamentos e bairros se formou a
partir da percepção sobre a quantidade de áreas ocupa-
das na cidade2 e em específico, a ocupação no ano de
2012 da região do Glória, uma grande área pública3 de

1 THOMPSON, E. P.  As peculiaridades dos ingleses e outros artigos / E. P.
Thompson; organizadores: Antonio Luigi Negro e Sergio Silva. – Campinas, SP: Edi-
tora da Unicamp, 2001. p. 162.
2 Mais duas invasões de terras foram registradas em Uberlândia pela Polícia Militar
(PM), durante o fim de semana. As ocupações aconteceram na madrugada do sába-
do pelos movimentos Sem Teto do Brasil (MSTB) e de Libertação dos Sem Terra
(MLST). No fim da tarde de domingo (17), porém, uma delas foi desocupada. Dessa
forma,  existem ainda  21 áreas  invadidas  no Município.  LEMOS, Vinícius.  Outras
duas invasões são registradas em Uberlândia e repórter é cercado por ocupantes.
Correio de Uberlândia. 17 nov. de 2013. Disponível em: <http://www.correiodeu-
berlandia.com.br/cidade–e–regiao/outras–duas–invasoes–sao–registradas–em–uber-
landia–e–reporter–e–cercado–por–ocupantes/>. Acesso em 17 nov. de 2013.
3 A invasão de mais de duas mil famílias cadastradas no MSTB em uma área de
aproximadamente 63 hectares, às margens da BR–050, já tem pouco mais de sete
meses. O terreno pertence à UFU e é onde será construído o Campus Glória. SAN-
TOS, Felipe. Membros do MSTB fazem protesto em frente à Cemig em Uberlândia.
G1 Triângulo Mineiro. 11 out. de 2012. Disponível em: <http://g1.globo.com/mi-
nas–gerais/triangulo–mineiro/noticia/2012/…os–do–mstb–fazem–protesto–em–fren-
te–cemig–em–uberlandia–mg.html>. Acesso em 10 dez. de 2012. Ver também: Inva-
são no campus Glória em Uberlândia, MG, completa um ano – Ruas receberam no-
mes e maioria das casas é de alvenaria. Prefeitura e UFU se reúnem para resolver fu-
turo do local. G1 Triângulo Mineiro. 14 jan. de 2013. Disponível em:
 <http://g1.globo.com/minas–gerais/triangulo–mineiro/noticia/2013/01/invasao–no–
campus–gloria–em–uberlandia–mg–completa–um–ano.html  >.  Acesso  em
20/01/2013. 
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alto valor imobiliário, localizada na BR 050, região do
setor Sul4. Esta grande ocupação chamou nossa atenção
pela complexa rede de relações que foram estabelecidas
nas disputas sobre os sentidos de reivindicação de direi-
tos e as disputas para que o assentamento e as moradias
dos trabalhadores fossem consolidados. 

Nossas interrogações no período inicial  da pes-
quisa eram sobre a origem daquelas pessoas e por que
estavam ocupando.  Tudo o que sabíamos,  até  então,
era apresentado pelo movimento social organizado e pe-
las informações  divulgadas pela mídia televisiva e im-
pressa da cidade que se apresentavam, ou como repre-
sentantes daquelas pessoas e daquele processo de luta
em específico, ou ainda dos interesses dos proprietários
da área ocupada, de modo que a ocupação desta área
foi transformada em um símbolo para se discutir a pro-
blemática de temas como a legitimidade da especulação
imobiliária, a irregularidade de posse das propriedades
de determinadas regiões pela cidade e as múltiplas inter-
pretações sobre a ação dos movimentos. 

O tema se mostrou inquietante, pois, em uma ex-
periência  particular  de  militância  junto  ao  movimento
estudantil,  sempre  em diálogo com os  diversos  movi-
mentos do campo e da cidade, a questão da representa-
tividade dos movimentos para os estudantes ou traba-
lhadores se mostrou contraditória diante das estruturas
de organização “da luta” que apresentam a necessidade
de um saldo político final específico, sendo este compos-
to pelos objetivos articulados em torno de sua pauta,

4 O setor Sul de Uberlândia é compreendido pelos bairros  Buritis, Carajás, Cidade
Jardim, Granada, Jardim Inconfidência, Jardim Karaíba, Lagoinha, Laranjeiras, Mo-
rada da Colina, Nova Uberlândia, Pampulha, Patrimônio, Santa Luzia, São Jorge,
Saraiva, Shopping Park, Tubalina e Vigilato Pereira. Fonte: BRITO, Jorge Luís Silva.
Atlas Escolar de Uberlândia / Jorge Luís Silva, Eleusa Fátima de Lima. – 2. ed. –
Uberlândia : EDUFU, 2011. p.22.
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por exemplo, a “reforma urbana”. No caso dos trabalha-
dores que ocupam terras esse saldo é apresentado a par-
tir  da construção de  um discurso  político  alinhado às
pautas do movimento social organizado com as falas das
pessoas sobre seus interesses, anseios ou motivações ao
partirem para a ação de ocupar propriedades ociosas.
Assim, nos propusemos a investigar quem são essas pes-
soas  que  ocupam  terras  para  construir  moradia  em
Uberlândia  e  como suas  experiências  e  interesses  são
defendidos em relação às pressões as quais estão, em
certa medida, submetidas, sob a influência de agentes
políticos, e se isso realmente ocorre, como e por quais
motivos.

A intenção foi de compreender como esses traba-
lhadores vivenciam a experiência da ocupação e quais
os  sentidos  ou  significados  disso  em suas  vidas  e  na
constituição da sociedade em que se inscrevem. Como,
ao desvelar algumas dimensões apresentadas por falas
sobre os trabalhadores, pudemos notar as falas dos tra-
balhadores enquanto sujeitos. Os modos como vivem e
lutam influenciando diretamente a transformação de de-
terminados processos constitutivos do social e, ao mes-
mo tempo, colocando em movimento sua bagagem de
vivências e trajetórias em comum na defesa de seus pró-
prios interesses diante das noções de pertencimento so-
cial. Em um sentido de que, a luta é forjada não pelo ou
no movimento, mas nas experiências e percepções dos
trabalhadores pelos seus próprios interesses.

Notar  a  ação  desses  trabalhadores  demandou
certas  reformulações  ou  adaptações  no  momento  da
pesquisa,  ao  analisar  o  acervo  do  jornal  Correio  de
Uberlândia5 no Arquivo Público de Uberlândia ou con-
5 O jornal Correio de Uberlândia é o único jornal diário local, sua publicação teve
início em 1938, por iniciativa do produtor rural Osório José Junqueira que era dono
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sultar a bibliografia que ampara tais conjecturas a sensa-
ção foi  de que tais  fontes  não poderiam fornecer  um
quadro que apresentasse ou permitisse alguma interpre-
tação sobre as experiências destes trabalhadores, me de-
parei com questões e temas que falavam sobre “especu-
lação imobiliária”, “venda ilegal de terrenos”, “explora-
ção da burguesia”  ou até  mesmo sobre  quem seriam
aquelas pessoas ocupando terras urbanas “ignorantes”,
“pobres”,  “folgados”,  “aproveitadores”,  “bandidos”,
“oportunistas” e assim por diante. Desvencilharmo–nos
dessas interpretações demandou primeiro pesquisar por
respostas, foi um longo e difícil processo, pois, com as
motivações iniciais e reconfigurando alguns sentidos de
representatividade, ou solidariedade, pensei que deveria
responder a essas questões, colocadas por grupos com
interesses opostos aos dos trabalhadores, e que isso legi-
timaria ações como a ocupação, nesse campo de oposi-
ção no qual os trabalhadores são combatidos com argu-
mentos que buscam desqualificá–los em sua ação políti-
ca. Não era isso. Ou não era apenas isso, a ida ao as-
sentamento  para  gravar  as  entrevistas  abriu  inúmeras
possibilidades  de  interpretação  e  de  respostas  sobre
como essas pessoas articulam a luta. Como fazem a luta
e a significam. O que importa e o que não importa, com
quem negociam ou não, o que aceitam ou não… Assim,
as entrevistas foram fundamentais, pois, nos permitiram
notar tais dimensões e valores apropriados das falas dos

de outros jornais de circulação no interior paulista. Na década de 1940 Junqueira
vendeu o jornal para um grupo ligado à UDN (União Democrática Nacional), influ-
ente nos bastidores políticos da cidade e do Estado. Em 1952 o jornal passou a ser
dirigido por Vereadores ligados à Arena (Aliança Renovadora Nacional). Nos anos
da década de 1970 o editorial de “linha financeira” produz o jornal. O grupo Algar
Mídia assume o jornal em 1986, em 1991 o jornal passa a se chamar Correio do Tri-
ângulo, passando para Correio em 1995. Fonte: CORRÊA, Gleide. Sobre o Correio.
História. Correio de Uberlândia. Disponível em: <http://www.correiodeuberlandi-
a.com.br/sobre–o–correio–de–uberlandia/>. Acesso em: 14 jul. de 2014.
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trabalhadores em torno das explicações sobre os moti-
vos de sua resistência, ao as relacionarmos com as ou-
tras fontes como, documentários, jornais, folhetos e dis-
cursos ainda que algumas destas, incluindo dissertações
e teses,  tratassem sobre a formação de  outros bairros
por processos de ocupação em diferentes períodos, es-
ses foram importantes, pois apresentaram dimensões e
experiências semelhantes às dos trabalhadores que pas-
saram por situações análogas em diferentes momentos,
assim como na ocupação do Glória. 

A ocupação da área do Glória,  que acabou se
tornando um norte para nossa pesquisa, foi realizada em
desdobramento de outra ocupação e despejo de aproxi-
madamente  quatro  mil  famílias  no ano de  2011,  nos
arredores da CEASA6 em Uberlândia, e hoje é identifi-
cada como assentamento/bairro “Elisson Prieto”.7 A área
em questão,

[…] possui 65,94 hectares (659.400
metros quadrados) [essa informação
varia entre 60 e 66 hectares entre as
evidências  pesquisadas]  e  seu  valor
de alienação à União pela Universi-
dade  Federal  de  Uberlândia,  então
proprietária,  foi  avaliado  em
R$30milhões. 8

6 Essa ocupação é considerada pelos movimentos sociais organizados como o pri-
meiro espaço em que houve a participação direta de movimentos sem–terra e de re-
forma urbana em ocupações em Uberlândia.
7 O assentamento antes reconhecido pelos nomes “Glória” ou “Paulo Freire” foi no-
meado bairro “Elisson Prieto” no dia 4 nov. de 2012 em homenagem ao falecido
professor do Instituto de Geografia da UFU Elisson Cesar Prieto, por seu apoio ao
movimento de ocupação na área. Ver: Correio de Uberlândia. Cidade e Região.
Professor do Instituto de Geografia da UFU morre aos 32 anos. 14 out. de 2012.
Disponível em: <http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade–e–regiao/professor–
do–instituto–de–geografia–da–ufu–morre–aos–32–anos/> .  Acesso em:  14 out.  de
2012.
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Figura 1. “Triângulo do Glória” 9 (A área a qual nos referimos é a que está identifica-
da pelo número dezesseis no mapa) 

8 BOENTE, Fernando. UFU e governo federal negociam regularização de área inva-
dida.  Correio de Uberlândia. 17 out. de 2012. Disponível em:< http://www.cor-
reiodeuberlandia.com.br/cidade–e–regiao/ufu–e–governo–federal–negociam–regula-
rizacao–de–area–invadida/>. Acesso em 20 jan. de 2013. 
9 PRIETO, Elisson Cesar.  Os desafios institucionais e municipais para im-
plantação de uma cidade universitária : o Campus Glória da Universidade Fe-
deral de Uberlândia / Elisson Cesar Prieto.  Dissertação (mestrado) – Universidade
Federal de Uberlândia, 2005. p.180.
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O alto valor imobiliário da área, bem como no-
ções  sobre  a  função social  da propriedade,10 são ele-
mentos  de  influência  que devem ser  considerados  ao
debatermos os processos de ocupações pelos trabalha-
dores. Tais elementos podem vir a serem reguladores,
em certa medida, dos processos de ocupação e organi-
zação  de  áreas  urbanas.  No  entanto,  as  evidências
apontam para outros elementos que são constituídos no
campo das relações sociais desses trabalhadores e que
também devem ser considerados. Questões como a ne-
cessidade da moradia, a saída da casa dos pais, o de-
semprego, os desentendimentos familiares, os filhos, os
baixos salários, as mudanças no curso da vida etc. são
identificadas com frequência como fatores influentes pe-
los trabalhadores e expressam de forma articulada, ain-
da que não organizada nos  moldes  da argumentação
política  dos  movimentos  sociais  organizados,  valores
que, compartilhados nas mobilizações, apontam para a
forma como entendem sua situação e como questionam
a lógica especulativa imobiliária e as noções de proprie-
dade estabelecidas.

A área ocupada é próxima ao setor Leste11 que
tem  bairros  que  também  passaram  por  processos  de
ocupação,  ou  que  frequentemente  são  identificados

10 Sobre as questões centrais da propriedade nas cidades e sobre sua função social,
em uma abordagem do direito urbanístico a partir de estudos comparados, ver:  AL-
FONSIN, Betânia de Moraes. A política urbana em disputa : desafios para a efe-
tividadede novos instrumentos em uma perspectiva analítica de direito urbanístico
comparado : (Brasil, Colômbia e Espanha) / Betânia de Moraes Alfonsin . Tese (dou-
torado)  – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa e Planeja-
mento Urbano e Regional, 2008. p. 16–53.
11 O setor Leste de Uberlândia é compreendido pelos bairros Aclimação, Alto Umua-
rama, Alvorada,  Custódio Pereira, Dom Almir, Jardim Ipanema, Jardim Paradiso,
Joana D’Arc / São Francisco, Mansões Aeroporto, Morada dos Pássaros, Morumbi,
Prosperidade, Santa Mônica, Segismundo Pereira, Sucupira, Tibery e Umuarama.
Fonte: BRITO, Jorge Luís Silva. Atlas Escolar de Uberlândia / Jorge Luís Silva,
Eleusa Fátima de Lima. – 2. ed. –Uberlândia : EDUFU, 2011.p.22.
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como a periferia12 da cidade. Considerando a proximi-
dade entre os setores Sul e Leste e as pesquisas já reali-
zadas em seus assentamentos e bairros,13 buscamos lo-
calizar  temporalmente  essa  pesquisa  entre  os  anos  de
2000 a 2012, de modo a refletirmos com o material já
produzido por outros pesquisadores, em um diálogo so-
bre as problemáticas que se referem à elaboração de es-
tratégias cotidianas de resistências, valores e modos de
vida dos trabalhadores. 

É  preciso  pontuar,  que a  delimitação temporal
dessa pesquisa, importante metodologia para analisar e
investigar determinados momentos históricos foi e conti-
nuará sendo um desafio por abordarmos problemáticas
do tempo presente. Inicialmente, havíamos determinado
partir do ano de 2012, da ocupação da região do Gló-
ria, para os anos finais da década de 1970 guiados por
alguma noção de que essa década apresentaria proble-
máticas  sobre  o  tema.  No  entanto,  apesar  de  terem
ocorrido problemáticas relacionadas às disputas de ter-

12 […] a periferia como o lugar a partir do qual se pode interrogar a questaa o social
no espacc o urbano. O lugar que expressa, de forma agudizada, a crise urbana e o
processo recente de precarizacc aa o social e das desigualdades […]. Um lugar de vi-
vee ncia contraditoo ria de amplos segmentos populares  adensados pela expansaa o
imobiliaa ria e pelo disciplinamento do espacc o urbano promovido poder puu blico.
In:.  IVO, Anete Brito Leal.  A periferia em debate: questões teóricas e de pesquisa.
Caderno CRH, Salvador, v.23, n.58. Jan/Abr.2010. p. 9–15
13 Para  um mapeamento prático e  teórico de algumas ocupações  ver:  FREITAS,
Cláudia Maria de.  Regularização da ocupação urbana em Uberlândia: lotea-
mento São Francisco/ Joana D’Arc – uma contribuição. – 2005. p.108. Disponível
em:  Repositório  Institucional  da  Universidade  Federal  de  Uberlândia.  Dissertação
Instituto  de  Geografia.<http://hdl.handle.net/123456789/1112>.  Acesso  em:  04
nov. de 2013. Ver também: PETUBA, Rosângela Maria Silva. Pelo direito à cida-
de : experiência e luta dos ocupantes de terra do bairro D. Almir. Uberlândia (1990–
2000). Dissertação. UFU: 2001.; JESUS, Wilma F. de. Poder público e movimen-
tos sociais aproximações e distanciamentos Uberlândia 1982–2000. Dis-
sertação.  Universidade Federal  de Uberlândia.  Instituto de História,  2002.; ALVA-
RENGA, Nizia M. As Associações de Moradores em Uberlândia – Um estudo
das práticas sociais e das alterações nas formas de sociabilidade. Mestrado em Ciên-
cias Sociais PUC–SP. São Paulo: 1988.



17

ras  nessa  época,  as  fontes  não  nos  levaram até  essa
data, e as entrevistas nos guiaram para anos mais recen-
tes, na experiência dos trabalhadores ou referências dos
próprios movimentos sociais por moradia em Uberlân-
dia,  que se intensificaram e multiplicaram nos últimos
dez  anos.  Os  trabalhadores  entrevistados  carregam  a
temporalidade em sua bagagem de vida, que é a própria
temporalidade de suas experiências na luta também por
um lugar para morar com suas famílias, o que não ne-
cessariamente é um processo contínuo, sendo por vezes
interrompido por períodos de aluguel, de coabitação fa-
miliar e de ações diretas na ocupação, despejo e reocu-
pação de áreas ociosas. Até mesmo porque, a temporali-
dade desses movimentos, muitas vezes, resvala para a
temporalidade da própria vida dos sujeitos, muitos cres-
ceram em bairros  que foram construídos  com ocupa-
ções, mas não atribuem determinados sentidos políticos
que expressem o objetivo de luta pela cidade ou mesmo
de participação nos movimentos.

Render o nosso recorte temporal a um marco ins-
titucional  ou  político  foi  nosso  primeiro  impulso  mas,
este se mostrou um movimento espinhoso, pois, incorre-
ria também em delimitar as experiências desses traba-
lhadores  a  partir  de  determinadas  interpretações  em
uma esfera macro sobre problemas como o deficit habi-
tacional ou a falta de investimentos na moradia popular,
diante da qual os trabalhadores são recolocados em lu-
gares sociais sobre os quais não têm influência transfor-
madora,  lugares estáticos de exploração constante em
que não é possível ocorrer um contraponto ou oposição.
Caso adotássemos tal recorte temporal, poderíamos citar
importantes ações, influenciadas por outros movimentos
e lutas por direitos fundamentais e cidadania, articuladas
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em argumentos  forjados  sobre  diferentes  perspectivas,
por exemplo, 

Com [o] fim do Banco Nacional da
Habitação (BNH), ocorrido em 1985,
o Brasil passou a viver um rumo er-
rático no que se refere às políticas de
habitação e saneamento trazendo in-
segurança para poder público e mer-
cado. O BNH e o Sistema Financeiro
de  Habitação  (SFH)  contribuíram
para consolidar as desigualdades so-
ciais no Brasil ao privilegiar os inves-
timentos nas faixas de renda média e
média baixa. Os erros urbanísticos e
arquitetônicos dos conjuntos públicos
construídos  também já foram muito
explorados  na  literatura  sobre  o
tema.  Mas o volume de  construção
foi muito significativo: havia um siste-
ma constituído com agentes financei-
ros  e  promotores,  públicos  e  priva-
dos,  credenciados,  e  havia  regras
para aplicação do volume significati-
vo de recursos existentes. O BNH foi
extinto e a Caixa Econômica Federal
assumiu seu espólio.
Entre  1985  e  2002  ocorreram  mu-
danças constantes tanto na estrutura
institucional da política de habitação
e saneamento – quanto nos progra-
mas e recursos. A política urbana não
mereceu  maiores  cuidados,  ao con-
trário,  ela  é  objeto  de  organismos
que emergem e desaparecem desde
o  regime  militar,  a  partir  de  1964.
Em  verdade  a  política  urbana  tem
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sido, durante esse tempo todo, forte-
mente influenciada pelos bancos pú-
blicos  responsáveis  pelos  financia-
mentos à habitação e ao saneamen-
to.  Isso  aconteceu  no  período  do
BNH que se sobrepôs ao Serviço Fe-
deral  de  Habitação  e  Urbanismo
(SERFHAU),  criado  em  1964  e  o
Conselho  Nacional  de  Desenvolvi-
mento Urbano (CNDU),  como tam-
bém aconteceu com a Caixa Econô-
mica Federal que subjugou a Secre-
taria  de  Política  Urbana (SEPURB),
criada em 1995, e a sua sucessora, a
Secretaria  Especial  de  Desenvolvi-
mento Urbano (SEDU). 14

A inserção da questão da moradia na Constitui-
ção da República Federativa do Brasil de 1988, que ins-
tituiu um Estado Democrático e foi elaborada a partir da
luta e empenho de diversos setores civis e demandas po-
pulares,15 como um dos Direitos Sociais, em seu Capítu-
lo II, Art. 6˚, muito citado pelos movimentos sociais em
videodocumentários, bem como em seu Título III – Da
Organização do Estado, no Capítulo II – Da União em
seu Art. 20, inciso IX,16 a criação do Estatuto da Cidade
em 2001, ou como citada a Criação do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Urbano pela Medida Provisória

14 BRASIL, Ministério das Cidades. O Ministério. Disponível em: < http://www.ci-
dades.gov.br/index.php/o–ministerio.html> . Acesso em: 13 jul. de 2014.
15 Ver também histórico das reformas populares por habitação em cronologia organi-
zada pelo Instituto Pólis: < http://www.polis.org.br/reforma–urbana/urbanismo/histo-
rico> . Acesso em 19 jul. de 2014.
16 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Dispo-
nível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm>  .  Acesso  em:
13 jul. de 2014.
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n˚ 2.220, de 4 de setembro de 2001,17 a criação do Mi-
nistério das Cidades pela Lei n˚ 10.683, de 28 de maio
de 2003,18 a criação do PMCMV pela Lei n˚ 11.977, de
7 de julho de 200919 que além do Programa dispõe so-
bre a regularização fundiária de assentamentos localiza-
dos em áreas urbanas, dentre outras providências.  Ou
ainda, em uma perspectiva institucional local, a Lei Mu-
nicipal n˚245/2000, Lei de Parcelamento e Zoneamento
do Uso e Ocupação do Solo que, estabelece como infra-
ção sujeita à multa, a comercialização de lotes origina-
dos de parcelamento irregular do solo urbano, em qual-
quer de suas modalidades sem a aprovação da adminis-
tração pública,20 o que, hoje em dia, é um problema ju-
rídico enfrentado pelos coordenadores dos movimentos,
ou ainda, na trilha das demandas do Estatuto da Cida-
de, a instituição do PLHIS em Uberlândia em julho de
2009. Os referenciais que a pesquisa apontou principal-
mente a fala dos trabalhadores, ou mesmo dos militan-
tes dos movimentos,  permitiram compreendermos que
tais abordagens unificam as lutas e a discussão política
interpretada pelos próprios trabalhadores que, também
colocam seu projeto em disputa, conscientes dos proces-
sos econômicos, do lugar que ocupam nas relações de

17 BRASIL. Medida Provisória n˚ 2.220, de 4 de setembro de 2001. Disponí-
vel em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2220.htm> . Acesso em 13 jul.
de 2014.
18 BRASIL.  Lei  n˚  10.683,  de  28  de  maio  de  2003.  Disponível  em:  <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.683compilado.htm> . Acesso em:
13 jul. de 2014.
19 BRASIL.  Lei  n˚  11.977,  de  7  de  julho  de  2009.  Disponível  em:  <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007–2010/2009/lei/l11977.htm> .  Acesso
em: 13 jul. de 2014.
20 FREITAS, Cláudia Maria de.  Regularização da ocupação urbana em Uber-
lândia: loteamento São Francisco/ Joana D’Arc – uma contribuição. – 2005.p.108.
Disponível em: Repositório Institucional da Universidade Federal de Uberlândia. Dis-
sertação  Instituto  de  Geografia.<http://hdl.handle.net/123456789/1112>.  Acesso
em: 04 nov. de 2013. p. 47.
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produção capitalista e de como projetam sentidos de in-
justiça  e  possibilidade  de  estabelecer  outras  relações
mais justas para a sociedade que estão construindo. Ne-
garmos esse aspecto da pesquisa seria negar as infinitas
possibilidades  de transformação de valores  que pode-
mos apreender com os trabalhadores.

Para lidarmos com essa questão do tempo e me-
lhor compreendermos a complexidade das vivências de
trabalhadores que experimentaram situações semelhan-
tes de vida em épocas diferentes,  em relação às suas
próprias experiências, valores e expectativas quanto aos
processos de luta por áreas para construção de moradia,
buscamos dialogar com estudos que debatem a consti-
tuição de bairros e os diferentes ângulos e histórias que
formam e disputam a cidade, estes, ainda que não tra-
tem diretamente sobre os movimentos sociais organiza-
dos, foram importantes na reflexão de temas comuns ao
proporem diferentes interpretações sobre as experiências
de outros  assentamentos  utilizando materiais  como as
fontes orais, jornais e um amplo diálogo com referenci-
ais bibliográficos sobre os movimentos sociais, a cidade
e  os  conflituosos  processos  culturais  na  dimensão  da
classe trabalhadora. 

Citamos, dentre os estudos sobre as ocupações
de áreas ociosas em Uberlândia a dissertação, em Geo-
grafia, de Cláudia Maria de Freitas, “Regularização da
ocupação urbana em Uberlândia: loteamento São Fran-
cisco Joana D’Arc– uma contribuição”,21 na qual a auto-
ra realiza um intenso levantamento de fontes sobre as
disputas,  interpretações, sonhos e vivências dos traba-
21 FREITAS, Cláudia Maria de.  Regularização da ocupação urbana em Uber-
lândia: loteamento São Francisco/ Joana D’Arc – uma contribuição. – 2005. p.108.
Disponível em: Repositório Institucional da Universidade Federal de Uberlândia. Dis-
sertação  Instituto  de  Geografia. <http://hdl.handle.net/123456789/1112>.  Acesso
em: 04 nov. de 2013.
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lhadores que construíram,  a  partir  do ano 2000, esse
grande bairro de Uberlândia e,  na perspectiva de sua
área de pesquisa apresenta os processos jurídico, geo-
gráfico e a trajetória de regularização do loteamento São
Francisco/ Joana D’Arc, além da caracterização de todas
as áreas irregulares, à época de sua pesquisa, em Uber-
lândia, como Minas Brasil,  Jardim Brasília,  Bela Vista,
Chácaras Bela Vista, Vila Jardim, Jardim Sandra, Jar-
dim Prosperidade,  Prosperidade II,  Dom Almir,  Joana
D’Arc I, São Francisco/ Joana D’Arc. É interessante no-
tar, a partir do levantamento feito pela autora, que mui-
tas  destas  áreas  estão  em  disputa  desde  os  anos  de
1950, não só por movimentos sociais e trabalhadores,
mas pelos próprios proprietários e imobiliárias da cida-
de.22

A dissertação em Ciências  Sociais,  de Nízia M.
Alvarenga “As Associações de Moradores em Uberlândia
– Um estudo das práticas sociais e das alterações nas
formas de sociabilidade”, apesar de localizada nos anos
de  1988,  contribui  para  nosso  tema  pois,  apresenta,
dentre  outros,  diferentes  perspectivas  sobre  como são
forjadas e atuam as Associações de Moradores enquanto
estratégia política de diálogo entre os bairros irregulares
e a administração pública em diferentes momentos do
processo de ocupação e, contribui para apreendermos
como se constituem as relações entre os moradores des-
tes espaços e como negociam sua situação de acordo
com as demandas básicas cotidianas e do bairro.23 Mui-

22 Ainda há um acervo que precisa ser explorado por pesquisadores e está em posse
da CPT, sob a guarda do Frei Rodrigo P., ao qual não conseguimos obter acesso,
que apresenta o registro formal das ocupações e disputas por terras na cidade, se-
gundo informações que obtivemos são “trinta anos de materiais guardados”.
23 ALVARENGA, Nizia M. As Associações de Moradores em Uberlândia – Um
estudo das práticas sociais e das alterações nas formas de sociabilidade. Mestrado
em Ciências Sociais PUC–SP. São Paulo: 1988.
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tas dessas práticas repercutiram nos modos de se organi-
zar e compreender as dinâmicas de ocupação e consti-
tuição de bairros na cidade.

Rosângela Maria Silva Petuba em sua dissertação
em História, “Pelo Direito à cidade: experiência e luta
dos ocupantes de terra do bairro D. Almir. Uberlândia
(1990–2000)”,24 lida com os processos da ocupação que
constituíram  o  bairro  Dom  Almir  por  “trabalhadores
sem–teto” em uma reflexão sobre os modos pelos quais
a cidade se forma, é transformada e adquire sentido a
partir das vivências e trajetórias dos ocupantes em sua
luta por melhores condições de vida. A autora apresenta
reflexões importantes sobre o sentido da constituição e
significados dos diferentes territórios da cidade de forma
extraoficial,  apresentando  a  cidade  não  como  espaço
único e homogêneo, mas como espaço de disputa e de
muitas histórias.

Dessa forma,  o recorte  temporal  dado à  nossa
problemática, segue uma série de indícios que interpre-
tamos ao longo da pesquisa, no sentido de que, nossos
referenciais  se  constituíram a partir  da pesquisa  e,  ao
não estabelecermos uma metodologia rígida, nos guia-
mos mais pelas fontes que pela construção de marcos
sobre o que é visto como um problema relacionado às
questões habitacionais no Brasil, e em Uberlândia, que
podem assumir diferentes interpretações de acordo com
os diferentes e simultâneos processos e agentes históri-
cos. Notamos que os marcos são vários e que não é o
movimento em si, mas a ocupação dos espaços da cida-

24 PETUBA, Rosângela Maria Silva. Pelo direito à cidade : experiência e luta dos
ocupantes de terra do bairro D. Almir. Uberlândia (1990–2000). Dissertação. UFU:
2001. A autora explora a formação de bairros vizinhos ao Dom Almir também, como
o Seringueiras e Prosperidade, ver p. 46–47.
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de e  da política  pelos  trabalhadores  que compõe  um
movimento que é permanente e sinuoso. 

Esta pesquisa se desenvolveu no sentido de in-
vestigar quais são as percepções de mundo e perspecti-
vas, sonhos e anseios que os trabalhadores que partici-
param  ou  ainda  participam  de  ocupações  têm.  Para
além  da  interpretação  definida  como  “luta”  ou  “luta
pela terra”, “melhores condições de vida”, “única alter-
nativa” ou “moradia digna”, o que ocorre com esses su-
jeitos?  Como passam por  esses  momentos  de  grande
pressão e impacto? Como lidam com os diversos atores
envolvidos? Como interpretam suas ações? Como proje-
tam a construção desse novo lugar de vivência? Já no
assentamento, como projetam aquele espaço de vivên-
cia, o bairro, em seu futuro e no de suas famílias? Quais
são suas preocupações ou inquietações quanto ao futu-
ro? Quais valores pretendem inscrever nas relações que
constroem para sua comunidade?

Observamos  que  em  momentos  contundentes,
como o das ocupações de terras para construção de mo-
radia, os trabalhadores se manifestam em suas falas de
forma ativa e consciente em relação aos modos como a
ação e os motivos de ocupar são interpretados pela soci-
edade em geral. E que, em resistência a essas interpreta-
ções, se apropriam de argumentos que propõe desquali-
ficar suas motivações e seus interesses para, a partir de
elaborações forjadas com base em experiências de vida
comuns em suas trajetórias, articular resistências.

Quando começamos a trabalhar as fontes da pes-
quisa, ainda em meados de 2012, ocorreu algum tipo de
cerceamento  para  entrevistarmos  os  trabalhadores  ou
até mesmo irmos até a área do Glória, pois, o processo
inicial de ocupação estava em curso, a ameaça do des-
pejo e o assédio da mídia local eram constantes, não ha-
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via “clima”, ou abertura por parte do movimento orga-
nizado, para quem não fosse se engajar diretamente nas
negociações, ou para abordar questões que não envol-
vessem a criação de estratégias de resistência para a per-
manência da ocupação.

Procurávamos ao ir  até a ocupação definir  for-
mas para visualizar os trabalhadores enquanto pessoas
que ocupam terras e resistem pela sua moradia em perí-
odos de certa normalidade e não de organização das es-
tratégias de ação do movimento social. Diante da situa-
ção, buscamos então compor algumas de nossas fontes
a  partir  de  materiais  produzidos  por  diversos  grupos,
movimentos sociais, entidades e indivíduos que falassem
sobre esses períodos de resistência, nessa ou em outras
ocupações, e pudessem nos indicar caminhos para in-
vestigar nossas questões. 

Esses  materiais,  principalmente  os  audiovisuais,
foram  produzidos  pelos  movimentos  estudantil,  sem–
teto e comissão pastoral da terra,25 os transcrevemos e
foram  de  grande  apoio  à  pesquisa.  Realizamos  para
compor estas fontes em específico, a gravação de reuni-
ões entre o movimento estudantil e esses dois movimen-
tos, bem como a gravação de solenidade para mudança
do nome do assentamento.26 

Não deixamos de considerar  que tais  materiais
foram produzidos a partir de referenciais que correspon-
dem aos grupos ou às pessoas que os produziram. Ain-
da que sejam produzidos por movimentos sociais orga-
nizados de modo a representar determinadas visões po-

25 Movimento  Estudantil  da  Universidade  Federal  de  Uberlândia,  principalmente,
pelo Coletivo DialogAção, Centro Acadêmico do Curso de História, dentre outros;
Movimentos–sociais urbanos e rurais, incluindo as Associações de Moradores, desdo-
bramento destes e; Comissão Pastoral da Terra articulada na Ação Franciscana de
Ecologia e Solidariedade, veja sobre <www.falachico.org>.
26 Ver nota n. 7.
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líticas e interesses abrangendo as motivações dos ocu-
pantes como uma ação política elaborada previamente,
notamos que os trabalhadores não necessariamente es-
tavam articulados em suas esferas, mas sim que havia
uma série de relações, discursos e práticas apresentadas
nos vídeos que pretendiam ser projetados para o público
fora do movimento de ocupação e precisaram ser explo-
rados considerando seus “atores” e não necessariamen-
te o “cenário” apresentado pelos “autores”. 

Para delinearmos a interpretação desses materi-
ais,  nos atentamos,  principalmente,  às entrevistas com
os trabalhadores que constam nos vídeos, em momentos
de despejo,  assentamento  e construção do bairro.  Ao
colocar essas entrevistas paralelamente em forma narra-
tiva com as transcrições, notamos questões semelhantes,
entre os indivíduos, em diferentes momentos ao atribuir
sentido às situações vividas, como em uma peça teatral
encenada,  várias e  várias vezes,  por diferentes  atores,
com as mesmas marcações de palco e falas,  sobre os
modos de apresentar motivos para ocupar, reivindicar o
acesso  a  determinados  direitos,  como  à  propriedade,
aos instrumentos de justiça, a vida, a segurança, ao con-
forto, a saúde, a educação, o lazer, o projetar o futuro
etc.

Consideramos então, que pudemos localizar nes-
sas  questões  os  valores  desses  trabalhadores  que  são
forjados a partir  da relação subjetiva entre suas expe-
riências, convicções, relações e condição de emprego e
planos futuros. Estes valores quando relacionados às ex-
periências  como o despejo,  aluguel,  falta  de dinheiro,
separação dos filhos por causa do horário de trabalho,
fome, etc. são os que conferem sentidos e possibilidades
às ações de rompimento de determinada ordem ou qui-
etude social em relação a ausência, ou a não legitima-
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ção, dos direitos que são reivindicados.
Estas são nossas interpretações que não estão de-

finidas nas ou pelas evidências,  mas sim nas relações
que estabelecemos ao definirmos nossos sujeitos de pes-
quisa e ao tentarmos compreendê–los em seu referencial
histórico ao longo da pesquisa. De modo a notarmos as
dimensões estabelecidas entre esses trabalhadores, as re-
lações, ou os motivos que os levam até a ocupação.

Para compreendermos como os movimentos de
ocupações de áreas urbanas ociosas e como as formas
de sentir as experiências que a realidade impõe e de agir
dos  trabalhadores  têm  mudado  ou  não,  procuramos
contornar as interpretações que tentam intermediar mo-
tivos com ângulos universais e determinantes como, por
exemplo, 

[…] A pressão populacional nos cen-
tros  urbanos,  a  crise  econômica,  o
desemprego e o alto custo do solo ur-
bano associados à ausência de políti-
ca habitacional [que] forçaram as fa-
mílias de menor renda a buscar, por
conta  própria,  alternativas  precárias
de moradia. Este processo acelerou a
favelização, a ocupação irregular da
periferia e de áreas de risco configu-
rando, desta forma, os atuais proble-
mas urbanos brasileiros.27

27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.  Demanda habitacional no Brasil /  Caixa
Econômica Federal. – Brasília: CAIXA, 2011. p. 9. O presente trabalho, iniciado pela
Caixa em 2005, representa uma resposta ao desafio de identificar, com maior preci -
são, onde, de que forma e para quem estão sendo produzidas habitações no país,
questões fundamentais para o equacionamento da demanda por habitação. Propõe
nova ótica para a compreensão da questão habitacional brasileira, a partir do apro-
fundamento acerca das recentes transformações sociais no país, da evolução dos ar-
ranjos familiares e demais fatores que influenciam a demanda por moradias (…) Esta
publicação é uma contribuição da CAIXA para auxiliar o entendimento do comporta-
mento das principais variáveis que determinam a dinâmica do mercado imobiliário.
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Entendemos que existem outros ângulos e possi-
bilidades para compreendermos a situação e os sentidos
da moradia para os trabalhadores. Isso não significa ig-
norar tais processos “universalizantes”, afinal, os traba-
lhadores estão vivendo em seu próprio tempo em uma
sociedade forjada por múltiplos interesses,  inclusive os
seus,  bem  como  suas  próprias  contradições,  porém,
também agem, regulam e influenciam as formas como
esses processos afetarão seus modos de vida.

Consideramos que esses outros ângulos e possibili-
dades também devam ser considerados junto desse ce-
nário macro ou econômico. Pois, em análise isolada, as
difíceis situações de moradia, exploração, emprego, falta
de apoio etc. acabam sendo postas à margem das inter-
pretações, sombreando os sujeitos em sua própria histó-
ria, desconsiderando que os conceitos que dão forma à
sociedade estão em constante reelaboração pela expe-
riência desses trabalhadores.

E com a intenção de apresentar esses outros ângu-
los, foi que buscamos relacionar ou colocar em diálogo
o que identificamos sobre a “bagagem” de vivências dos
trabalhadores.  Procuramos  fazer  isso  nos  vídeos  que
transcrevemos, nas falas durante as reuniões que grava-
mos, nas entrevistas que fizemos e nos cadernos e sites
dos jornais que pesquisamos, alternando as questões e
buscando indícios sobre como tais relações são expres-
sas em um território de tensões, como acontecem na re-
alidade. 

Para estabelecer o diálogo entre as evidências, al-
gumas vezes precisamos exercitar o recuo das fontes que

A metodologia desenvolvida considera as condições demográficas do país, principal-
mente a estrutura etária e as configurações familiares,  como fatores fundamentais
para a demanda por habitação. Assim, permite identificar os potenciais demandantes
de novas moradias, bem como, a população que vive em imóveis sem condições de
habitabilidade. p. 5 e 7.
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se sobressaíam por quantidade, como os jornais e mate-
riais produzidos pelo movimento que apresentavam, por
diversas questões, muitas vezes, apenas os ângulos pró-
prios de suas comunidades. Da mesma forma, medimos
nossos  questionamentos,  não  exigindo  das  evidências
respostas de mão única, ou prontas, considerando que,

[…] a evidência histórica tem deter-
minadas  propriedades.  Embora  lhe
possam  ser  formuladas  quaisquer
perguntas,  apenas  algumas  serão
adequadas.  Embora qualquer  teoria
do processo histórico possa ser pro-
posta, são falsas todas as teorias que
não  estejam em conformidade  com
as determinações da evidência. […]
a interrogação e a resposta são mutu-
amente determinantes, e a relação só
pode ser compreendida como um di-
álogo.28

     Nesse sentido, interpretar as evidências observan-
do os diálogos possíveis entre elas, nos apontou cami-
nhos de percepção sobre a transformação de determina-
das lógicas vigentes que, ocorre por meio de experiên-
cias vividas pelos trabalhadores e os modos pelos quais
a inscrevem naquilo que constroem. Pois, como agentes
dessas transformações, estas possuem valor humano de
projeção social.

As experiências dos indivíduos que ocupam ter-
ras por moradia,  compõem trajetórias semelhantes.  E,
diante de situações de grande impacto, ou mudanças,
essas  semelhanças  são  compartilhadas  entre  eles  de
modo a forjarem identificações entre si para a defesa de

28 THOMPSON, E. P.  A miséria da teoria ou um planetário de erros – uma
crítica ao pensamento de Althusser. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 1981. p. 50
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interesses  comuns,  como a resistência  da ocupação a
partir de sentidos comuns sobre justiça, cidadania, etc.

Inicialmente  lidamos  com  a  percepção  de  que,
nessas situações contundentes, os trabalhadores vivenci-
am períodos de negociação sobre suas alternativas para
reestabelecer  possibilidades  diante  das  relações  num
campo de conflitos entre os interesses, assim como para
defender–se  de  intervenções  e  apropriações  externas
que alterem ou piorem seus modos de vida. Tais perío-
dos  configuram–se  pelas  múltiplas  vontades,  elabora-
ções sobre experiências de vida, necessidades de manu-
tenção material,  pessoal e familiar,  e de dinâmicas de
ações políticas desenvolvidas na construção de alternati-
vas às possibilidades vigentes.

São relações  complexas  que a  todo o momento
são reformuladas e agregadas a novas experiências de
vida, na ocupação, no trabalho, no diálogo com outros
posicionamentos, com o despejo ou a conquista do lote
e não apenas pela ideia de serem “sem–teto”. Até por-
que, como veremos adiante, em geral, os trabalhadores
que ocupam terras para constituição de moradia, mora-
vam antes  em outros lugares e seus familiares, em al-
guns  casos,  até  durante  a  ocupação,  revezam ali  sua
permanência de acordo com a disponibilidade de cada
um, sendo as mulheres e os idosos, os mais frequentes.
Assim, ao refletirmos sobre as motivações dos trabalha-
dores para agir além do expresso nas pautas dos movi-
mentos sociais organizados, procuramos dialogar com as
considerações de M. Merril (2014) que, ao revisitar de-
terminados pontos da concepção de E. P. Thompson so-
bre a “economia moral” argumenta que o historiador in-
glês diante das objeções apresentadas por historiadores
econômicos de mente neoclássica, 
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[…]  procurou  desafiar  a  convicção
de  que  os  chamados  “motins  de
fome” na Inglaterra e em outros luga-
res  na Europa Ocidental  no fim do
século  XVII,  início  do  século  XVIII,
foram resultado da privação dos ma-
nifestantes, mais do que de seus ide-
ais sociais e princípios morais. Ressal-
tou  o  contrário:  se  a  fome  fosse  a
maior  causa  de  tais  perturbações,
muito mais motins teriam acontecido,
com um número muito  superior  de
manifestantes.  Os manifestantes não
eram os famintos e, sim, os revolta-
dos. A maioria dos famintos aceitava
seu destino passivamente; os revolta-
dos não. De acordo com Thompson,
o que distinguia os manifestantes era
uma  forte  crença  de  que  qualquer
falta de comida não era a inevitável
vontade de Deus, era um ato huma-
no reversível.  Eles enxergavam suas
dificuldades  como  falhas  políticas  e
sociais,  e  protestavam para  garantir
reparação. 
Sua disposição de protestar, Thomp-
son  rebateu,  tinha  tudo  a  ver  com
sua  concepção  de  uma  “economia
moral” tradicional envolta em estatu-
tos elisabetanos e em outros mais an-
tigos.  Essa  “economia  moral”,  um
conjunto  de  precedentes  e  práticas
melhor  estabelecidos,  proporcionou
aos manifestantes uma forma de en-
tender  a  causa  de  seus  problemas.
Ela  também  responsabilizava  certos
indivíduos e práticas, e sugeria ações
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específicas como soluções adequadas
e apropriadas. Com essa moralidade
à  mão,  os  manifestantes  poderiam
justificar  e  direcionar  sua  revolta,
sendo  também  bastante  espertos,
protestando  com  e  por  efeito. Onde
houve motins, os oficiais não podiam
simplesmente  excluir  os  famintos
[…]29 

Os trabalhadores que ocupam terras ociosas para
construir  moradia  são  fazedores  e  agentes  sobre  suas
próprias práticas,  na medida em que interpretam suas
dificuldades, identificam seus interesses em comum e a
resistência em torno de tais interesses.30 Nesse movimen-
to, compreendem sua condição de vida e relações de
trabalho  e  produtivas  que  vivenciam,  não  necessaria-
mente precisam que estes sejam definidos de forma ex-
terna à sua experiência real de vida.

Assim, ao investigarmos os materiais (vídeos, gra-
vações de reuniões, matérias em jornais, etc.) produzi-
dos por Associações de Moradores,31 grupos religiosos,
29 MERRIL, Michael. A tranformação maior: E. P. Thompson, economia moral, capi-
talismo. História e Perspectivas, N. Especial, Edufu. Jan/Jun. 2014. p. 314–315.
30 “Agência”, tradução comumente adotada no Brasil para o termo agency, associa-
do à noção de que os homens são sujeitos de sua própria história, embora em condi -
ções que não escolhem, seria uma das mais fortes influências historiográficas que a
obra de Thompson legou.  MATTOS, Marcelo Badaró.  A trajetória de E.P. Thomp-
son: engajamento político e trabalho intelectual.  E.P. Thompson e a tradição de
crítica ativa do materialismo histórico / Marcelo Badaró Mattos. – Rio de Ja-
neiro:  Editora UFRJ, 2012. (Pensamento Crítico, 18). p. 27. Para uma abordagem
mais completa do conceito consultar as páginas 22 a 39 do mesmo capítulo.
31 Sobre as AMs ou Associações de Moradores em Uberlândia, há interessante pes-
quisa, de viés sociológico, que esclarece de forma prática alguns dos motivos de sua
criação e o elevado número de Associações na cidade, bem como suas dinâmicas in-
ternas. Ver: ALVARENGA, Nizia M. As Associações de Moradores em Uberlân-
dia – Um estudo das práticas sociais e das alterações nas formas de sociabilidade.
Mestrado em Ciências Sociais PUC–SP. São Paulo: 1988 ou síntese em artigo: AL-
VARENGA, Nizia M. Movimento Popular, democracia participativa e poder político
local: Uberlândia 1983/88. História & Perspectivas, Revista do Curso de História
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vereadores,  movimentos  políticos  diversos,  dentre  ou-
tros, notamos nos processos de ocupação no período de
2000 a 2012, sentidos na construção de uma linguagem
pelos trabalhadores que expressa determinado entendi-
mento sobre uma condição comum de vida e de traba-
lho. Por exemplo, nos diálogos que os movimentos or-
ganizados buscam instituir  com a sociedade em geral.
Esse diálogo,  em síntese,  busca esclarecer  os  motivos
pelos quais  os  trabalhadores ocupam terras,  articulan-
do–os em torno de questões ligadas, principalmente, à
sua situação de pobreza e miséria, além da crítica aos
programas  habitacionais  mais  recentes,32 seja  por  sua
ineficiência política ou morosidade em atender deman-
das habitacionais imediatas.  Mas, quando os trabalha-

– UFU, no 4 jan/jun 1991.p.103–129. Para mais informações sobre as relações entre
os diversos grupos políticos em Uberlândia ver também: ALEM, João Marcos. Repre-
sentações coletivas e história política em Uberlândia. História & Perspectivas, Re-
vista do Curso de História – UFU, no 4 jan/jun 1991. p. 79–102. e JESUS, Wilma F.
de.  Poder público e movimentos sociais aproximações e distanciamentos
Uberlândia 1982–2000. Dissertação.  Instituto de História, Universidade Federal
de Uberlândia, 2002.
32 O Plano Diretor estabeleceu as bases para a promoção da política urbana em
todo o País em cumprimento ao Estatuto da Cidade lei n˚ 10.257/01 que o impõe
para cidades com mais de 20.000 habitantes. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em 16
nov. de 2013. ;  Como produzir moradia bem localizada com recursos do
programa minha casa minha vida? : implementando os instrumentos do Estatu-
to da Cidade / Organização de Raquel Rolnik, textos de Raphael Bischof, Danielle
Kintowitx e Joyce Reis. Brasília : Ministério das Cidades, 2010.; CAIXA ECONÔMI-
CA FEDERAL.  Demanda Habitacional no Brasil. Brasília, Caixa 2011. ; BRA-
SIL, Minha Casa, Minha Vida. Caixa / Governo Federal do Brasil. 2012; MINIS-
TÉRIO DAS CIDADES, SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO E SECRETA-
RIA NACIONAL DE PROGRAMAS URBANOS.  Regularização Fundiária Urba-
na: como aplicar a Lei Federal n˚ 11.977/2009. Brasília, 2010. ; PREFEITURA MU-
NICIPAL DE UBERLÂNDIA. Banco de Dados Integrados.  Prefeitura Municipal
de  Uberlândia.  Secretaria  Municipal  de  Planejamento  Urbano e  Meio  Ambiente,
2007. ;  PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. Plano Local de Habita-
ção de Interesse Social de Uberlândia – Diagnóstico Estratégico de Habitação
de Interesse Social. Uberlândia, novembro de 2009. ; PREFEITURA MUNICIPAL DE
UBERLÂNDIA. Plano Local de Habitação de Interesse Social de Uberlândia
– Estratégia de ação. Uberlândia, junho de 2010. ; Há ainda o programa “Entre, a
casa é minha” que tem por objetivo  dar continuidade ao processo de legalização de
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dores são interrogados sobre os motivos pelos quais es-
tão ocupando e resistindo articulam em suas respostas
questões do cotidiano, dificuldades de manutenção fa-
miliar, dentre outras questões que impõe sua dimensão
de  trabalhador.  Questões  que  expressam  e  articulam
contradições  e  percepções  sobre  o  lugar  que ocupam
nos meios de produção, e com elas as estratégias que
elaboram para lidar  com situações  adversas  expressas
nas interpretações sobre como estão construindo possi-
bilidades e vivenciando–as. Considerando que  os valo-
res  constituem  um  fundamento  essencial  da  práxis,33

compreender como os trabalhadores enraízam tais valo-
res em suas práticas aponta possibilidades para notar-
mos como modificam suas trajetórias de vida e as pró-
prias dinâmicas do social.

As narrativas dos trabalhadores apontaram cami-
nhos nos quais compreendemos que a ida para a ocu-
pação, enquanto uma alternativa real, ocorre antes no
âmbito  de  próprias  experiências e que posteriormente
são compartilhadas publica e politicamente. 

À medida  que alguns  atores  princi-
pais da história – políticos, pensado-
res, empresários, generais – retiram–
se  da  nossa  atenção,  um  imenso
elenco de suporte, que supúnhamos
ser  composto  de  simples  figurantes,
força  sua  entrada  em cena  […].  A
vida “pública” emerge de dentro das

áreas irregulares em Uberlândia. A Prefeitura já regularizou os bairros Assentamento
da Paz, Uberlândia Viva e Zaire Rezende, que já possuem ruas com sistema de esgo-
to,  água e luz elétrica.   Disponível  em: <http://www.uberlandia.mg.gov>. Acesso
em: 24 ago. de 2011.
33 KONDER, L. Em torno de Marx. São Paulo: Boitempo, 2010. p. 24.
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densas  determinações  da  vida  “do-
méstica”.34 

Compreendemos, portanto, que as ações de ocu-
pações ocorrem relacionando–se aos fatos imediatos da
falta de moradia e ao diálogo entre os trabalhadores do
viver esse fato. E são motivadas pelos modos como as
experiências de vida, os valores e o dia a dia, são vivi-
dos e negociados nos contextos históricos entre os sujei-
tos e a comunidade em uma perspectiva de classe soci-
al, de seus interesses em comum.

Detectamos  nas  narrativas,  determinadas  ênfases
em temas específicos como moradia, alimentação, sus-
tento, saúde familiar, lazer, fé e comunidade, que articu-
lam entre si valores comuns aos trabalhadores. Seja na
forma como ocorrem no dia a dia ou como são elabora-
dos, de modo que forjem interpretações sobre como irão
se inscrever socialmente enquanto sujeitos que ocupa-
ram e que estão construindo, com seus próprios signifi-
cados e recursos, novos espaços de vivência e moradia. 

Para investigarmos quais são estes significados não
realizamos um trabalho automático ou irreflexivo, manti-
vemos em vista que lidamos com um material que não
se modifica, mas que se relaciona simultaneamente com
todo o outro material do presente a partir das nossas in-
terrogações. 

[…] um método lógico de investiga-
ção adequado a materiais históricos,
destinado na medida do possível,  a
testar  hipóteses  quanto  à  estrutura,
causação etc.,  e a eliminar procedi-
mentos  autoconfirmadores  (“instân-

34 Folclore, antropologia e história social. In:.  As peculiaridades dos ingleses e
outros artigos / E. P. Thompson; organizadores: Antonio Luigi Negro e Sergio Sil -
va. – Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2001. p. 235.
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cias”,  “ilustrações”).  O discurso  his-
tórico disciplinado da prova consiste
num diálogo entre conceito e evidên-
cia, um diálogo conduzido por hipó-
teses sucessivas, de um lado, e a pes-
quisa empírica, do outro.  O interro-
gador é a lógica histórica; o conteúdo
da interrogação é uma hipótese (por
exemplo, quanto a maneira pela qual
os diferentes  fenômenos agiram uns
sobre  os  outros);  o  interrogado é  a
evidência,  com  suas  propriedades
determinadas. Mencionar essa lógica,
não é, decerto proclamar que ela es-
teja  sempre  evidente  na  prática  de
todo  historiador,  ou  na  prática  de
qualquer  historiador durante todo o
tempo. (A história não é, penso eu, a
quebrar seus próprios juramentos) É,
porém, dizer que essa lógica não se
revela involuntariamente; que a disci-
plina exige um preparo árduo; e que
três mil anos de prática nos ensina-
ram alguma coisa. É dizer que é essa
lógica que constitui o tribunal de re-
cursos final da disciplina: não – por
favor,  notem – a “evidência” por si
mesma, mas a evidência interrogada
dessa maneira.35

Orientamo–nos  pelo  método proposto  por  E.  P.
Thompson ao estabelecermos os diálogos entre as nos-
sas interrogações e a análise das narrativas construídas a
partir  das  falas  dos  trabalhadores.  Consideramos  esse

35 THOMPSON, E.P. Intervalo: A Lógica histórica. In:. A miséria da teoria ou um
planetário de erros – uma crítica ao pensamento de Althusser. Rio de Janeiro: Za-
har Editores. 1981.p.57.
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método realista e possível, pois, nos ateve, e a nossas in-
terrogações,  nos  contornos  oferecidos  às  perspectivas
originadas pela realidade, percebida nos indivíduos, lo-
calizados nas ocupações urbanas por moradia, notados
com a investigação nas evidências sobre os significados
que atribuem para suas vidas e às formas de alterá–la,
por exemplo, ao ocupar terras ociosas. 

A alternativa de ocupar terras urbanas por mora-
dia encontra respaldo nas trajetórias dos indivíduos, na
medida em que confere realidade às expectativas de ou-
tras  possibilidades  que,  até  então,  estavam  além  das
apresentadas por sua condição material, que pode ser
definida por questões de exploração no trabalho, pro-
blemas  familiares,  financiamentos,  aluguéis,  emprésti-
mos, ausência de apoio, intervenção pública efetiva etc. 

Ao construírem tal  alternativa,  os  trabalhadores
forjam ações  com base nas  suas  experiências  em co-
mum, em um sentido de identificação, pois, passam a
partilhar de um objetivo final comunitário que é a obten-
ção do lote para a construção da moradia. No processo
de ocupação, o direcionamento de trajetórias na luta e
resistência por moradia representa momentos de incerte-
za, de impacto e de certa obstinação na defesa e con-
quista desse objetivo.

Ao longo da pesquisa notamos semelhanças, en-
tre diferentes ocupações, na forma de os indivíduos ali-
nharem as suas experiências, os seus interesses e defen-
dê–los.  Tais  semelhanças  apontam  permanências  de
uma linguagem reivindicativa de uma lógica social mais
justa que questiona sua própria condição social.

Notamos ações em comum entre os trabalhado-
res bem como a demarcação, ou legitimação, de posici-
onamentos referenciados em elaborações morais sobre
seus  direitos,  a  dignidade  ou  a  cidadania,  localizadas
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por sua vez a partir da posição que ocupam nas relações
de produção. Isso não significa elaborar que os trabalha-
dores constituam um movimento homogêneo, mas que
se identificam a partir  de suas experiências,  práticas e
objetivos.  Tais  identificações  também  são  definidoras
das situações experimentadas no processo de lutas por
moradia, de suas estratégias de ação, de linguagem, de
negociação enfim, diversas formas de oposição e enfren-
tamento aos interesses de determinados agentes domi-
nantes – proprietários, representantes do poder público,
pesquisadores, lideranças dos movimentos, padres, pas-
tores etc. 

Nesse  sentido,  consideramos  que  as  estratégias
notadas nas narrativas sobre os processos de luta pela
moradia em Uberlândia, apontaram ações de solidarie-
dade, de resistência, de silêncio sobre o vizinho como
resguardo da comunidade,  do compartilhar  alimentos,
de vender fiado, dentre outros, que forjam uma classe
que é, 

[…] determinada,  em grande medi-
da,  pelas  relações  de  produção em
que os homens nasceram – ou entra-
ram involuntariamente.  A  consciên-
cia de classe é a forma como essas
experiências são tratadas em termos
culturais:  encarnadas  em  tradições,
sistemas de valores,  ideias e formas
institucionais  […]  A  consciência  de
classe  surge  da  mesma  forma  em
tempos  e  lugares  diferentes,  mas
nunca  exatamente  da  mesma  for-
ma.36 

36 THOMPSON, E. P. Prefácio. In:. A Formação da Classe Operária Inglesa. A
árvore da liberdade. vol. 1. Trad. Denise Bottmann, Paz e Terra, RJ, 1987. p.10.
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Para  investigarmos  e  interpretarmos  a  forma
como  as  experiências  são  manifestadas  nas  situações
que os trabalhadores vivenciam e quais são seus objeti-
vos, partimos dos temas que nos pareceram mais fre-
quentes nas narrativas, de modo a refletirmos sobre os
sentidos presentes nas trajetórias e ações dos trabalha-
dores e, buscar suas referências e discussões históricas.
Ao buscarmos tais  referências e discussões notamos a
organização de uma linguagem comum que os trabalha-
dores utilizam para se referir às suas próprias interpreta-
ções sobre questões políticas. Ou seja, por meio desta
linguagem expressam tais questões com referência nos
modos como as vivenciaram, ao mesmo tempo em que
as localizam a partir de seu lugar social e, principalmen-
te, o que anseiam como resultado de sua ação que, é re-
ferenciada  nos  sentidos  expressos,  ou  intermediados,
por essa linguagem.

Ao considerarmos que os indivíduos não são fra-
cionados ou polarizados entre sua situação e perspecti-
vas de vida, pudemos notar como projetam modelos de
vivência em atividades diversas, nas perspectivas para a
construção de suas casas, no emprego, na saúde, na fa-
mília e na alimentação. Garcia (1996) pontua que, 

A heterogeneidade dos discursos cul-
turais expressa a diversidade de pon-
tos de vista que caracteriza uma soci-
edade  transpassada  por  desigualda-
des. Para seus agentes, a prática dis-
cursiva é o instrumento no qual cons-
troem  e  expressam  seus  interesses.
[…]  Se  os  sistemas  simbólicos  são

GARCIA, Sylvia Gemignani. Cultura, dominação e sujeitos sociais.  Tempo Social;
Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 8(2):159–176, outubro de 1996. p.164–165.
WILLIAMS, R. Língua. In:.  Marxismo e Literatura. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
p. 30
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efetivamente  produtos  sociais,  com-
portam  simultaneamente  uma  di-
mensão positiva e dinâmica; eles têm
a potencialidade de, articulados pelos
homens,  intervir  na  ordenação  do
mundo  alterando  significados.  Por
essa via a ordem social deixa de ser
vista  como um contínuo  totalmente
estruturado; comporta brechas e fis-
suras, espaços potenciais de contes-
tação.  Heterogeneidade e diversida-
de caracterizam um discurso que des-
creve o social como fragmentação.37

Mantivemos em vista, para compreender os valo-
res notados nas narrativas dos trabalhadores que, a se-
paração de evidências cabe enquanto um procedimento
do trabalho intelectual, no entanto o sujeito é dinâmico
e múltiplo na medida em que vive e constrói a socieda-
de de acordo com os seus próprios interesses e relações.

Nesse  sentido,  ao  interpretarmos  as  narrativas,
consideramos que a linguagem é uma possibilidade in-
vestigativa, um instrumento de conexão e comunicação
entre as experiências sentidas na esfera individual, evi-
dencia práticas sociais e as diferentes situações que po-
dem ser compartilhadas entre os trabalhadores na cons-
tituição ou alteração da realidade. Ou ainda, como ar-
gumenta Raymond Willians, a linguagem é então, positi-
vamente, uma abertura característica do homem e uma
abertura para o mundo: não uma faculdade distinguível
ou instrumental, mas constitutiva.38 

37 GARCIA, Sylvia Gemignani. Cultura, dominação e sujeitos sociais. Tempo Soci-
al; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 8(2):159–176, outubro de 1996. p.164–165.
38 WILLIAMS, R. Língua. In:. Marxismo e Literatura. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
p. 30
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Ao mesmo tempo em que direciona a potenciali-
dade de transformação dos trabalhadores, as narrativas
foram reveladoras de determinadas visões que instituem
práticas sociais a partir de interpretações sobre os senti-
dos de solidariedade, comunidade, doação, perseveran-
ça ou ainda de isolamento, de criminalidade, de deso-
nestidade, oportunismo, preguiça e ignorância, fato que
nos chamou a atenção. 

Notamos que as narrativas dos trabalhadores em
alguns momentos convergiam, ou forjavam novas práti-
cas de convencimento, estabeleciam um campo de ten-
sões entre diferentes interesses, ou de novas formas de
viver as relações produtivas, extrapolando as possibilida-
des materiais  e  a lógica que estas  impõem. Principal-
mente, quando esses valores e visões estão relacionados
aos sentidos de conflitos diretos, momentos vivos de rei-
vindicação e enfrentamento.

De modo que, na defesa de seus interesses, dian-
te de situações de conflito e das relações que vivenciam,
os trabalhadores se apropriam de argumentos que po-
dem sensibilizar ao outro, ao de fora, adotando na for-
ma de expressar suas expectativas e objetivos, uma lin-
guagem que,  alerta  para  a  legitimidade  tanto  de  sua
ação quanto do outro, baseados em Direitos Sociais pre-
vistos na Constituição, em sentidos de cidadania, digni-
dade, de tratamento justo e humano etc. Exercendo des-
ta forma, alguma influência ao interpretar e argumentar
com as relações de força expressas nos meios com os
quais vão negociar, em certa medida, remodelando–as,
por exemplo,  quando negociam sua permanência  nas
áreas  urbanas  ocupadas,  questões  sobre  a  construção
das  casas,  a  distribuição  dos  lotes,  o  acesso  à  água,
energia etc. 
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Assim,  os  temas  em comum que notamos  nas
narrativas, nos interessaram na medida em que expres-
sam as escolhas que os sujeitos realizam diante da nego-
ciação com outros agentes e seus interesses diante dos
processos de luta que vivenciam. Bem como seus signifi-
cados na coexistência de pontos passivos ou ativos em
relação aos princípios que constituem determinada base
moral, elaborada a partir de seus valores e experiências,
que determina em quais reivindicações ou ações cede-
rão ou em quais resistirão. De um modo que, a narrativa
expressa e constrói um tipo de identidade, que pode ser
percebida  como  rebelde  e  conformadora39 de  acordo
com a situação vivida e as questões e interesses que es-
tão em jogo. Nessa perspectiva, a luta é definidora das
ações dos sujeitos na medida em que ceder ou resistir
compõe  estratégias  de  permanência  e  construção  de
possibilidades a partir de suas expectativas, também de-
finidoras de suas ações. 

Consideramos que tais escolhas e discursos ela-
borados pelos sujeitos no processo de lutas, podem ser
vistas e interpretadas como caminhos que permitem in-
terrogarmos as questões que nos chamaram a atenção
nas evidências sobre como os trabalhadores conduzem
as ações e articulações diante às negociações que regem
o equilíbrio de seus interesses em um território de ten-
sões de determinadas relações sociais em longo prazo.40

39 A identidade social de muitos trabalhadores mostra também uma certa ambiguida-
de. É possível perceber no mesmo indivíduo identidades que se alternam, uma defe-
rente, a outra rebelde.   Ver: THOMPSON, E. P. Introdução: costume e cultura. In:.
Costumes em comum / E. P. Thompson ; revisão técnica Antonio Negro, Cristina
Meneguello, Paulo Fontes. – São Paulo: Companhia das Letras, 1998.   p.14 em
uma discussão sobre os significados da cultura plebeia e sua ambiguidade entre as
moralidades oficial e a popular em um diálogo com Gramsci e Medick. 
40 Se empregamos a terminologia de classe, a “economia moral” então pode se refe-
rir nessa definição ao modo como as relações de classe são negociadas.  Ver THOMP-
SON, E.P. Economia Moral revistada. In:.  Costumes em comum / E. P. Thomp-
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 Ao considerarmos as possibilidades de interpreta-
ção das narrativas, a lógica histórica destaca as evidên-
cias, esses sujeitos e os modos como direcionam suas re-
lações e interesses, a partir das situações que estão vi-
vendo. Ou seja, como os seus interesses são articulados
e elaborados na prática, pois, não partem de um sistema
de valores, regras e leis, elaboram suas práticas com os
sentidos estabelecidos por sua condição de vida. 

Assim, as atitudes dos trabalhadores, firmemente,
nos parecem ser embasadas por suas próprias necessi-
dades, linguagens e por certo senso de solidariedade du-
rante as ocupações.

Esses trabalhadores, em determinados contextos
históricos, constituem os meios pelos quais poderão ou
não atingir suas expectativas e objetivos e, ao empenha-
rem sua experiência naquilo que constroem, recolocam
a dimensão humana nos processos de ocupação, luta e
resistência. Já que esta dimensão é, em geral, suprimida
por forças organizativas da administração municipal, da
polícia militar ou pela privação ao acesso a bens e servi-
ços. Para os que pressupõem a presença da dimensão
hegemônica dessas forças, já nos foi dito pelos trabalha-
dores que hoje somos nós, amanhã depois vai se eles.41

No entanto, compreendemos que são agentes em
contextos  históricos  específicos,  justamente  pela  razão
de que não é por serem ativos em determinados mo-
mentos que possuem intenção, forças ou meios para re-
modelar ou transformar integralmente a organização das
relações  sociais.  Seus  objetivos  e  interesses  compõem

son ; revisão técnica Antonio Negro, Cristina Meneguello, Paulo Fontes. – São Pau-
lo: Companhia das Letras, 1998. p.261
41 Acampamento Sem Teto – Elisson Prieto Uberlândia MG. Canal da AFES MG
– Associação Franciscana de Ecologia e Solidariedade. 4p. Duração 00:11:06. 29.
abr. de 2013. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=f_GxDdTzaT0>.
Acesso em 04 nov. de 2013.Material de pesquisa. p. 2.
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determinados processos de luta e lidam com a regulação
de suas ações por tipos de intervenções representadas,
por exemplo, na administração pública, nas estratégias
propostas pelos movimentos sociais, pela influência de
entidades religiosas e de ONGs.  

Tais entidades, organizações e movimentos inter-
vêm nos modos pelos quais questões ligadas ao cotidia-
no dos trabalhadores serão encaminhadas nos aspectos
da moradia, da alimentação, do sustento etc. Por exem-
plo, quando é determinado pelo movimento represen-
tante da ocupação que é necessário que alguém perma-
neça no barraco para que seja garantida a posse do lote
até o momento de assentamento são, em geral, as mu-
lheres que mais alteram seu cotidiano para atender a tal
exigência, unindo o cuidar dos filhos, o desemprego e
outros  a  essa  função.  Há  termos  estabelecidos  sobre
como essas entidades trilharão os caminhos para que os
objetivos e expectativas dos trabalhadores sejam atingi-
dos.

Ao lidarmos com as interpretações desses diferentes
grupos sociais de Uberlândia sobre os trabalhadores e os
modos como projetam seus múltiplos interesses e vivên-
cias, buscamos evidências a partir do acervo do jornal
Correio de Uberlândia considerando o período de 1999
a  2012.42 Com o objetivo de observar e compreender
como e por que determinadas interpretações sobre as
ocupações urbanas são evidenciadas pela imprensa lo-
cal enquanto problemas relacionados às pessoas e fatos
externos a cidade e que influenciam suas dinâmicas de
organização social.

Permanecemos atentos ao examinar esse material
– bem como ao longo de toda a pesquisa, à abordagem
42 O acervo do jornal Correio de Uberlândia está disponível no Arquivo Público de
Uberlândia. 
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historiográfica sobre determinadas visões forjadas a par-
tir dos sentidos de  progresso,43 já exploradas de forma
profunda e crítica pela historiografia sobre Uberlândia,44

em trabalhos que contribuíram muito para o conheci-
mento  sobre  nossa  localização45 de  estudo,  e  sobre
como o estigma de uma ideia ou de um sentido de pro-
gresso  natural  em Uberlândia  influencia  determinadas
visões, concepções e, aparentemente, determinaria tam-
bém  os  limites  da  atuação  dos  diferentes  indivíduos.
Nesse sentido, Dantas (2008) apresenta de forma con-
tundente tal visão ao argumentar que,

A  cidade  de  Uberlândia,  localizada
na porção ocidental do estado de Mi-
nas Gerais, assenta–se em um imagi-
nário bastante ufânico. Desde os pri-

43 De modo geral, todos nossos trabalhos parecem ser, em alguma medida, incomo-
dados por essa desconcertante forma como a imagem sobre Uberlândia é apresenta-
da, principalmente pela imprensa local, fonte de nossas pesquisas. O livro Uberlân-
dia revisitada: memória, cultura e sociedade / Diogo de Souza Brito, Eduardo
Moraes Warpechowski (organizadores). Uberlândia: EDUFU, 2008. reúne de forma
sistemática alguns textos que possibilitam uma idéia geral sobre o tema, utilizando
uma abordagem política. Ou ainda a obra como um todo, mas em especial o capítu -
lo 1 de: JESUS, Wilma Ferreira de. Poder público e movimentos sociais apro-
ximações e distanciamentos Uberlândia 1982–2000. Dissertação em História
Universidade Federal de Uberlândia, 2002. ALEM, João Marcos em Representações
Coletivas e história política em Uberlândia.  História & Perspectivas, Revista do
Curso de História – UFU, no 4 jan./jun. 1991.p. 79–102., ao abordar grupos políti -
cos da cidade organiza essa visão de seu ponto de partida: a elite e seus instrumen-
tos de dominação. Para outras abordagens, consultar a lista de referências dos mate-
riais relacionados à Uberlândia na seção de referências ao final do trabalho. Ressal-
tamos que os trabalhos citados compõe uma pequena seleção de estudos que apre-
sentam visões e interpretações sobre Uberlândia e sobre a historiografia muitas vezes
divergentes e que devem ser confrontadas entre si como forma de enriquecer a com-
preensão sobre esta problemática do progresso em Uberlândia.
44 MEDEIROS, E. Antunes de. Trabalhadores e viveres urbanos: trajetórias e
disputas  na  conformação  da  cidade  Uberlândia  1970/2001.  Dissertação.
Universidade Federal de Uberlândia. Instituto de História, 2002.; Alguns textos em
Muitas Memórias,  Outras Histórias /  [organização de]  Déa Ribeiro  Fenelon,
Laura Antunes Maciel, Paulo Roberto de Almeida, Yara Aun Khoury. – São Paulo :
Olho d’Água, 2005. ; outros em Outras histórias: memórias e linguagens / [or-
ganização de] Laura Antunes Maciel, Paulo Roberto de Almeida, Yara Aun Khoury.
– São Paulo : Olho d’Água, 2006.; MORAIS, Sérgio Paulo de. Trabalho e Cidade:
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meiros anos de sua emancipação po-
lítico–administrativa, em 1888, Uber-
lândia  arvora–se  destinada  ao  pro-
gresso. E a fim de concretizar tal ide-
al, foi forjado, na primeira metade do
século XX, um discurso que buscou
imprimir  à  cidade  uma  imagem de
ordem e progresso, civilidade e mo-
dernidade.46  

Já Medeiros (2002), apesar de o enfoque particu-
lar a seu tema, em síntese, dialoga com tal compreensão
e contextualização sobre o estabelecimento de uma or-
dem de civilidade, moralidade e desenvolvimento eco-
nômico e de progresso, que seria então, de acordo com
determinadas interpretações historiográficas, um pressu-
posto  inerente  à  Uberlândia  nas  leituras  relacionadas
aos processos de desigualdade social, 

Em  outras  palavras,  o  progresso
“real”,  como  sinônimo  de  transfor-
mação e portador  de desigualdades

trajetórias e vivências de carroceiros na cidade de Uberlândia – 1970–
2000. 2002. Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de História, Universida-
de Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2002.; MORAIS, Sérgio Paulo. Empobreci-
mento e “inclusão social”: Vida urbana e pobreza na cidade de Uberlândia/MG
(1980–2004). Tese (doutorado em História Social)Programa de Pós–graduação em
História, Pontifícia Universidade Católica São Paulo. 2007.; SILVA JUNIOR, Renato
Jales. Direito a memória: modos de viver e morar em Uberlândia entre as
décadas de 1960 e 1980. 2013. Tese (História) – Universidade Federal de Uber-
lândia.; Kelly Cristina STROTBEK, Abreu.  “A gente tem muita vontade de ter
um lugar da gente mesmo”: histórias e narrativas de moradores do bairro Santo
Inácio (Uberlândia 1980–2000). 2005. Dissertação (História) – Universidade Federal
de Uberlândia.
45 Para uma abordagem geográfica e histórica, esclarecedora e objetiva, sobre o que
são  consideradas  as  “raízes”  de  Uberlândia  consultar:  BRITO,  Jorge  Luís  Silva.
Atlas Escolar de Uberlândia / Jorge Luís Silva, Eleusa Fátima de Lima. – 2. ed. –
Uberlândia : EDUFU, 2011.pp. 15–19.
46 DANTAS, Sandra Mara.  De Uberabinha a Uberlândia: os matizes de um
projeto de construção da Cidade Jardim (1900–1950). In:. Uberlândia Revisi-
tada: memória, cultura e sociedade / Diogo de Souza Brito, Eduardo Moraes Warpe-
chowski (organizadores). Uberlândia: EDUFU, 2008. p. 19.
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sociais,  daa  lugar  a  um  “conceito”
ideologizado, revestido de uma possi-
bilidade de “bem–estar para todos”,
para as camadas populares. Revesti-
do de um eterno devir, que nunca é
alcançado.  É como se fosse possível
que  as  elites  locais,  portadoras  de
uma capacidade inigualável de con-
trolar  as  “camadas  populares”,  pu-
dessem – e quisessem – “desenvol-
ver”  o  bolo  para  depois  reparti–lo,
para utilizar uma afirmativa bem em
voga na virada dos anos 70 para os
anos 80. 47

Optamos por abordar tais questões históricas, do
estabelecimento de conflitos com a ideia de progresso, a
partir dos aspectos percebidos entre nossas evidências,
principalmente  no  confronto  com o  jornal  Correio  de
Uberlândia, pelo motivo de que essas questões apare-
cem no jornal muitas vezes com o objetivo de planificar
noções sobre as regiões da cidade que foram construí-
das a partir de ocupações, sombreando e deslegitiman-
do as diversas ações dos trabalhadores. Associando, por
exemplo, pobreza a uma condição “natural” das pesso-
as  pobres,  bem  como  a  violência,  a  ignorância  etc.
Como status das pessoas que moram nessas regiões, in-
clusive, definindo regiões – ou redutos – a partir de tais
noções sobre a pobreza. Banalizando também por essa
perspectiva, o que é ser um trabalhador que se coloca
em luta e ocupa terra para constituir moradia em Uber-
lândia, atribuindo, de forma monolítica, um papel social
de sujeição aos valores das classes dominantes, contri-

47 MEDEIROS, E. Antunes de.  Trabalhadores e viveres urbanos: trajetórias e
disputas  na  conformação  da  cidade  Uberlândia  1970/2001.  Dissertação.
Universidade Federal de Uberlândia. Instituto de História, 2002.p.17.
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buindo para a ideia de que a condição de pobreza seria
permanente e desnaturada ao ideal de cidade referenci-
ado na civilidade e no progresso. 

Procuramos então compreender como,

[…] o indivíduo veio a ocupar esse
“papel social” e como a organização
social específica (com seus direitos de
propriedade e estrutura de autorida-
de) aí chegou. Estas são questões his-
tóricas.  Se  detemos  a  história  num
determinado momento, não há clas-
ses, mas simplesmente uma multidão
de indivíduos com um amontoado de
experiências.  Mas  se  examinarmos
esses  homens  durante  um  período
adequado de mudanças sociais,  ob-
servaremos  padrões  em  suas  rela-
ções.48 

Nesse sentido,  perseguimos com a pesquisa no
Correio de Uberlândia questionar as relações estabeleci-
das em via de mão única entre dominante e dominado e
discutir as condições de trabalho e vida, assim como a
luta acerca de valores estabelecidos socialmente.49 Bus-
camos compreender, como são interpretados os signifi-
cados de ser este indivíduo que ocupa terras para for-
mar moradia, ou ainda, o que significa romper com a ló-
gica da especulação imobiliária ou com a organização
social instituída em Uberlândia para propor outra lógica
e organização mais justas. Referenciamos essas questões
também nas indagações e narrativas dos trabalhadores

48 THOMPSON, E. P. A Formação da Classe Operária Inglesa. A árvore da li-
berdade. vol. 1. Trad. Denise Bottmann, Paz e Terra, RJ, 1987. p. 11–12
49 THOMSPON, E. P.  A Miséria da Teoria ou um planetário de erros – uma
crítica  ao pensamento de Althusser.  Rio de Janeiro:  Zahar Editores.  1981.p.189–
190.
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que estão construindo o bairro Elisson Prieto e de outros
processos de ocupação na cidade no período estudado.

As fontes orais,50 enquanto metodologia de inves-
tigação social e instrumento político contribuíram para a
percepção dos caminhos da subjetividade e no cruza-
mento entre as evidências instituídas e individuais e, en-
riqueceu nossos ângulos de abordagem. Diante das pos-
sibilidades das contribuições da história oral para o his-
toriador, mantivemos em vista que as fontes orais repre-
sentam a realidade através de indícios que podem apre-
sentar diferenças entre si, mas que representam um todo
coerente acerca de padrões e modelos interpretativos so-
bre a sociedade em que vivemos, 

A essencialidade do indivíduo é sali-
entada pelo fato de a História  Oral
dizer respeito a versões do passado,
ou seja, à memória. Ainda que esta
seja sempre moldada de diversas for-
mas  pelo  meio  social,  em  última
análise, o ato e a arte de lembrar ja-
mais  deixam de  ser  profundamente
pessoais. A memória pode existir em
elaborações  socialmente  estrutura-
das,  mas  apenas  os  seres  humanos
são capazes de guardar lembranças.

50 Acompanhamos os diálogos e metodologias de trabalho com a história oral pro-
postos basicamente por: PORTELLI, Alessandro. Ensaios de história oral / [sele-
ção de textos Alessandro Portelli e Ricardo Santhiago ; tradução Fernando Luiz Cás-
sio e Ricardo Santhiago] . – – SÃo Paulo: Letra e Voz, 2010. – – (Coleção ideias). ;
PORTELLI, Alessandro. O que faz a História Oral Diferente. Revista Projeto His-
tória, São Paulo, n.14, fev., 1997. ; PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um
pouquinho. Algumas reflexões sobre a ética na História Oral.  PROJETO HISTÓ-
RIA, Revista do Programa de Estudos Pós–Graduados de História da PUC SP. São
Paulo. Sp. Brasil – 1981. pp. 13–50.; Muitas Memórias, Outras Histórias / [or-
ganização de] Déa Ribeiro Fenelon, Laura Antunes Maciel, Paulo Roberto de Almei-
da, Yara Aun Khoury. – São Paulo : Olho d’Água, 2005. Outras histórias: memó-
rias e linguagens / [organização de] Laura Antunes Maciel, Paulo Roberto de Al-
meida, Yara Aun Khoury. – São Paulo :  Olho d’Água, 2006.
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Se  considerarmos  a  memória  um
processo, e não um depósito de da-
dos, poderemos constatar que, à se-
melhança  da  linguagem a  memória
social,  tornando–se concreta  apenas
quando  mentalizada  ou  verbalizada
pelas pessoas. A memória é um pro-
cesso  individual,  que  corre  em  um
meio social dinâmico, valendo–se de
instrumentos  socialmente  criados  e
compartilhados. Em vista disso, as re-
cordações  podem  ser  semelhantes,
contraditórias  ou  sobrepostas.  Po-
rém,  em  hipótese  alguma,  as  lem-
branças de duas pessoas são – assim
como  as  impressões  digitais,  ou,  a
bem da  verdade,  como  as  vozes  –
exatamente iguais. 51 

 Expandimos  nossas  possibilidades  de  trabalho
com as fontes orais para as gravações de reuniões no
ano de 2012, e utilizamos os vídeos produzidos por dife-
rentes sujeitos e organizações, de modo que os transfor-
mamos em narrativas transcrevendo–os para que, as fa-
las dos trabalhadores e integrantes dos diversos movi-
mentos  fossem  resignificadas  como  narrativas/evidên-
cias. Atentando–nos ao momento em que foram produ-
zidas  e  ao  alerta  que  nos  faz  Portelli  (2001)  de  que
“nossa tarefa é interpretar criticamente todos os docu-
mentos e narrativas,” 52 de modo que não desconsidera-

51 PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um pouquinho. Algumas reflexões so-
bre a ética na História Oral. PROJETO HISTÓRIA, Revista do Programa de Estu-
dos Pós–Graduados de História da PUC SP. São Paulo. Sp. Brasil – 1981. p.16.
52 PORTELLI, Alessandro. O Massacre de Civitella Val Di Chiana (Toscana: 29 de
junho de 1944): mito, política, luto e senso comum. In:. AMADO, Janaina e FERREI-
RA, Marieta de Moraes (Orgs.). Usos e Abusos da Historia Oral.  Rio de Janeiro:
Editora da Fundação Getulio Vargas, 1996. p.106
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mos  os  interesses  que  permearam a  produção  destes
materiais.

 Realizamos entrevistas com moradores do bairro
Elisson Prieto, pessoas daqui de Uberlândia e de outras
regiões, todas com alguma conexão familiar em bairros
próximos à ocupação no setor Leste, principalmente no
bairro São Jorge. Algumas como Nilda ou Irailde adqui-
riram suas casas posteriormente ao período de estabele-
cimento da ocupação, outras como Letícia estão desde
o início.53 É importante esclarecer que os nomes dos en-
trevistados não estão completos, não por desconsiderar-
mos seu papel ou suas contribuições, mas porque há a
resistência dos mesmos em expor esses dados às pesso-
as desconhecidas e a necessidade de preservarem suas
identidades, pelo próprio contexto que vivenciam, dife-
rentemente  de  pessoas  que  já  vivenciam a  exposição
pública sem, ainda que não seja a regra, maiores riscos
de vida, como no caso de representantes de movimen-
tos sociais organizados ou de órgãos públicos.

Pelo movimento articulado no bairro, o MSTB, en-
trevistamos Wellington M. R.,54 então coordenador  do
movimento na cidade e região. Acompanhamos e gra-
vamos duas reuniões significativas que reuniram diver-
sos representantes políticos de Uberlândia de diferentes
segmentos. Uma reunião ocorreu na Universidade Fede-

53 As entrevistas foram feitas no bairro Élisson Prieto, na casa dos entrevistados, no
dia 11 dez. de 2013 com Eliseu e Juliana, Monira, Nilda, Cláudia, Irailde, Letícia e
Josiane. É válido dizermos que conversamos com muito mais moradores do que pu-
demos  registrar,  pois,  encontramos  dificuldades  em obter  de muitos  a permissão
para gravar a entrevista. Há uma relação mais detalhada sobre essas entrevistas na
seção de referências ao final do trabalho.
54 A entrevista com Welington M. R. foi realizada na Universidade Federal de Uber-
lândia no campus Santa Mônica no dia 24 fev. de 2014, em parceria com a pesqui -
sadora Flávia Gabriela Franco Mariano, pesquisamos o mesmo tema e nossa parce-
ria facilitou o processo de convite e convencimento de algumas pessoas em serem
entrevistadas. Há mais detalhes na seção de referências ao final do trabalho.
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ral de Uberlândia55 entre o Frei Rodrigo de Castro A. P.
da CPT, o MSTB e o Movimento Estudantil  e a outra
em uma solenidade no assentamento56 para  alterar  o
nome do bairro, com todos os representantes políticos
da cidade que articulam a permanência do assentamen-
to e seu estabelecimento como bairro. 

Entrevistamos também um ex–integrante do movi-
mento estudantil que acompanhou os processos de ocu-
pação da área próxima a CEASA e no campus do Gló-
ria. Contamos ainda com o apoio de um funcionário da
Secretaria  de  Habitação  da  Prefeitura  Municipal  de
Uberlândia, Selis Brandão, que se dispôs a nos receber e
a responder alguns de nossos questionamentos, princi-
palmente sobre como ocorrem as intervenções via admi-
nistração pública nos assentamentos.

 Procuramos, ao longo dos capítulos,  investigar
como em momentos de tensão os trabalhadores inter-
pretam e articulam suas próprias elaborações, baseadas
em suas experiências de vida, interpretando as formas
de resistência e os meios pelos quais as pessoas argu-
mentam contrariamente à existência e à permanência de
áreas ocupadas em Uberlândia. E ainda, como diálogos
sobre pobreza, miséria, desestruturação familiar, ou mili-
tância apresentam possibilidades de “munição” para a
despolitização da ação desses indivíduos, reinserindo–os
em uma esfera de sujeição e de não agência sobre suas
próprias vidas e sobre as relações que vivenciam. 

55 Essa reunião foi realizada na Universidade Federal de Uberlândia, campus Santa
Mônica, no dia 10 out. de 2012, participaram representantes do MSTB, CPT e movi-
mento estudantil e a autora deste trabalho.
56 Essa solenidade ocorreu no centro de reuniões do bairro Élisson Prieto no dia 4
nov. de 2012, participaram deste evento Wellington M. R. (MSTB), Frei Rodrigo P.
(CPT), Igino Marcos da Mata de O. (advogado da CPT), Marquinho do Mega Box
(atual vereador pelo PT), Ismael Costa (atual vereador pelo PT), familiares do pro-
fessor Élisson Cesar Prieto, Marlene (prof. do Instituto de Geografia da UFU), Edson
Pístori (parceiro dos movimentos sociais).
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A  partir  das  reflexões  de  Eric  J.  Hobsbwam
(1987),  observado o contexto da obra,  conjecturamos
que, muitas vezes, os meios pelos quais são organizados
os movimentos, entidades e associações não são anali-
sados quando pensamos os indivíduos que os compõe,
ou se os projetos pautados funcionaram ou não, ou até
mesmo se  encontram legitimidade ou reconhecimento
nos espaços em que se articulam, 

Pois,  qualquer que fosse sua teoria,
virtualmente todos os que estiveram
de alguma forma ligados aos  movi-
mentos socialistas e operários moder-
nos  (com  exceção  dos  anarquistas)
até agora tiveram como líquido e cer-
to  que  o  caminho  para  o  futuro,
qualquer que ele pudesse ser, passa-
va pela organização: através de asso-
ciações,  ligas,  sindicatos  e  partidos,
quanto mais abrangentes melhor. Pa-
recia tão evidente e tão nitidamente
comprovado na prática que deveria
ser  assim,  que  a  própria  convicção
foi raramente investigada com serie-
dade.57 

Nesse sentido, não pretendemos analisar a fundo
as formas estruturais em que são organizados os movi-
mentos  sem–teto  ou seus  apoiadores,  mas compreen-
dendo sua constante presença em parte da articulação
desses processos de ocupação, luta, resistência e cons-
trução de moradias, investigamos os valores e interesses
em torno dos quais os diálogos são projetados social-
mente em um sentido de representatividade ou de único
57 HOBSBAWM, Eric J. Deveriam os pobres se organizar? In:.  Mundos do traba-
lho; novos estudos sobre história operária / Eric J. Hobsbawm; tradução de Waldea
Barcellos e Sandra Bedran. – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.p.392.
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caminho  para  se  atingir  determinados  objetivos,  por
exemplo, sobre como as motivações dos ocupantes são
compreendidas na perspectiva de referenciais como; O
que foi forjado para o movimento? As pessoas que ocu-
param sob as bandeiras do movimento compartilham de
seus objetivos? Se sentem representadas? Identificam–se
com os  discursos  elaborados?  Por  que  depois  de  um
tempo ocorre o esvaziamento de espaços de formação e
organização nos assentamentos? Como são formadas as
relações e redes de apoio entre os ocupantes e os diver-
sos grupos na ocupação? 

Com  essas  questões,  pretendemos  analisar  as
convicções dos movimentos organizados em relação as
realidades vivenciadas e os objetivos pautados nas nar-
rativas pelos trabalhadores, com o objetivo de também
contribuir para uma análise crítica destas questões.

No primeiro capítulo “Constituição de moradias e
vivências por trabalhadores em Uberlândia” localizamos
a área da pesquisa. Buscamos identificar quem são os
trabalhadores que ocupam terras urbanas por moradia e
trabalhar questões como por que ocuparam, quais são
suas expectativas em relação à ocupação, como proje-
tam seu futuro no bairro, como são levados a ocupação
e quais valores são colocados, o que mudou nesses anos
iniciais do bairro, e o que não mudou. Enfim, o que sig-
nifica ser trabalhador e morar em uma área urbana ocu-
pada em Uberlândia. 

Compreendemos que abordar tais questões signi-
fica acompanhar e compreender como as pessoas se re-
lacionam com sua própria história e seu contexto, como
a compartilham e como são influenciadas por sua condi-
ção e valores ao escolher e construir alternativas de vida
frente as possibilidades e condições reais.  Todas essas
questões são investigadas a partir  de sentidos sobre o
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morar, o trabalhar e o viver, muitas vezes articulados a
partir de certas ordenações cotidianas expressas nas fa-
las dos sujeitos.

No segundo capítulo, “Interpretações e projeções
sobre os trabalhadores” perseguimos meios de abordar
questões  que  se  relacionam a  como os  trabalhadores
que ocupam terras urbanas, principalmente nos setores
Leste e Sul de Uberlândia, são interpretados e tem suas
ações políticas resignificadas a partir dos contextos his-
tóricos e conceitos construídos pela sociedade em geral.
E ainda, quais são as formas de deslegitimar as ações
políticas  desses  sujeitos  e  abafar  os  rompimentos  que
provocam com a lógica instituída socialmente no imagi-
nário  sobre  a  cidade.  De  modo  a  compreendermos
como as resistências são articuladas pelos trabalhadores
a partir  dos valores que consideram serem legítimos e
justos à sua comunidade.

No terceiro capítulo “Demarcação de territórios e
ações”  tratamos de investigar,  influenciados pelas  dis-
cussões desenvolvidas nos capítulos anteriores, os limites
das relações entre os movimentos sociais organizados, o
poder público e os trabalhadores. Quais são os limites
das convicções, da articulação dos interesses, da partici-
pação e da inserção do movimento em esferas institucio-
nalizadas, incluindo, a relação de dependência com es-
sas  esferas,  para  que  determinadas  demandas  sejam
atendidas.
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CAPÍTULO I
Constituição de moradias e vivências por

trabalhadores em Uberlândia

A transformação da vida material de-
termina  as  condições  dessa  luta  e
parte de seu caráter, mas o resultado
específico é determinado apenas pela
luta em si mesma. Isso significa que a
transformação histórica acontece não
por uma dada “base” ter dado vida a
uma “superestrutura”  corresponden-
te, mas pelo fato de as alterações nas
relações  produtivas  serem  vivencia-
das na vida social  e cultural,  de re-
percutirem nas  ideais  e  valores  hu-
manos e de serem questionadas nas
ações, escolhas e crenças humanas.58

Quem são os trabalhadores  que ocupam terras
para moradia em Uberlândia? Quais expectativas possu-
em ao ocupar? O que significa ser um trabalhador que
ocupa terras urbanas em Uberlândia? Quais  experiên-
cias  determinam a  possibilidade da  ocupação?  Como
esses trabalhadores definem os modos pelos quais de-
fenderão seus interesses? Em quais valores referenciam
suas escolhas?

Visando  responder  os  questionamentos  acima,
buscamos  compreender  como  os  sujeitos  modificam
suas trajetórias de vida a partir dos processos de ocupa-
ção  de  terras  urbanas  por  moradia  em  Uberlândia  e
quais os sentidos que essa mudança possui. Compreen-
demos que para modificar suas trajetórias, os trabalha-
58 THOMPSON, E. P. Thompson. As peculiaridades dos ingleses e outros arti-
gos / E. P. Thompson; organizadores: Antonio Luigi Negro e Sergio Silva. – Campi-
nas, SP: Editora da Unicamp, 2001. p. 263.
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dores e suas famílias elaboram formas de agir e interpre-
tar questões que estão relacionadas às tensões que per-
meiam a situação de ocupação, assentamento e constru-
ção de um novo bairro. Suas ações influenciam e são in-
fluenciadas pelos interesses e conflitos do contexto, com-
preendidos a partir das relações que esses sujeitos viven-
ciam. 

Abordaremos a seguir, a partir das narrativas, os
motivos,  as  resistências  e  as  reivindicações  enquanto
elementos que direcionam as ações e apresentam as di-
mensões políticas experimentadas pelos trabalhadores.

Um dos motivos apresentados pelos sujeitos para
a ocupação de terras urbanas é a saída do aluguel. Os
trabalhadores  apontam em suas  falas  a  desvinculação
do aluguel e das relações com o proprietário do imóvel
alugado  como  fator  prioritário  para  aderirem  a  uma
ocupação por moradia. Retratam – tanto nas evidências
de outras  ocupações  que construíram bairros  como o
Joana D’Arc/ São Francisco, como da ocupação da área
do Glória que construiu o bairro Elisson Prieto – como
recorrentes as tensões devido ao atraso no pagamento
do aluguel,  a  situação desconfortável  de moradia e o
alto valor das parcelas cobradas por imobiliárias e parti-
culares.

No  caso  dos  moradores  da  área  do  Joana
D’Arc/São Francisco,  em seu período de  constituição,
analisamos a fala de alguns moradores que foram entre-
vistados para um vídeo59 documentário produzido pela
AMBASF, pela Associação de Moradores do Bairro Joa-
na D’Arc, pela Associação de Moradores do Bairro Mo-
rumbi, e pela ACCIPEN. Esse documentário intitulado
“Os valores culturais e o acesso à moradia: São Francis-
59 Esse e outros vídeos foram divulgados no YouTube no Canal da ABIU – Associa-
ção de Bairros Irregulares de Uberlândia, o endereço do Canal é <http://www.youtu-
be.com/channel/UCET6–QIP2oGzksi7XeTvh6A> . Acesso em: 20 fev. de 2014.
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co de Assis e Joana D’Arc 3 anos. Um sonho de um
povo.  Uma história  de luta”  foi  patrocinado pela  PE-
TROBRAS.60 O vídeo é narrado e apresenta, junto de
entrevistas com os assentados da época, como foi cons-
truído o processo de ocupação e constituição dos bairros
São Francisco/Joana D’Arc no setor Leste de Uberlân-
dia61 no ano de 2001 e que posteriormente, em 2012,
tornaram–se bairros.62 Quanto as motivações pautadas
na problemática do aluguel um dos entrevistados narra
a dificuldade em pagar o aluguel gerada pelos baixos sa-
lários,

Nóis  que  ganha  salário-mínimo,  a
classe  menos  favorecida,  não  daria
conta de pegar uma prestação num
terreno de 280,00 real se há de con-
vir  que é difícil  pra nós ganhar um
salário  e  paga,  por  exemplo,  quem
tem três  filho,  ou  quatro,  que  seja,
mesmo sendo um filho ainda já é di-
fícil imagine com três. A maioria tava

60 Não encontramos nas fontes ou em conversas com os entrevistados e membros
das associações, explicação para tal patrocínio, ou se o documentário foi produzido
via algum edital de captação de recursos. O que foi suposto é que ou o apoio foi por
edital ou por apoio político, a única informação concreta que obtivemos foi que o ví -
deo, da forma como foi divulgado, foi promovido pelo Vereador Valdir Araújo do
PT e publicado no site da Associação dos Bairros Irregulares de Uberlândia–ABIU.
61 Sobre a composição do setor Leste ver nota 11. 
62 Os assentamentos Celebridade, Joana D’Arc e São Francisco, localizados ao lado
do bairro Morumbi, na zona leste, agora são bairros de Uberlândia.  A espera de
mais de 15 anos das 10mil pessoas que vivem nas três áreas terminou (…)  . COSTA,
Danielle. Uberlândia ganha três novos bairros.  Correio de Uberlândia. Cidade e
Região. 10 dez. 2012. Disponível em:
<http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade–e–regiao/uberlandia–ganha–tres–
novos–bairros>. Acesso em 10 dez. de 2012. De acordo com Cláudia Maria de Frei -
tas (2005, p.86) o bairro Joana D’Arc/São Francisco é, em âmbito formal, unificado.
Ambos os nomes foram mantidos pela Prefeitura, pois, os moradores, que na prática
mantêm a divisão, não chegaram a um acordo sobre um nome unificado quando da
aprovação do projeto de loteamento do bairro.; Sobre o tema ver matéria: Prefeitura
começa a urbanizar bairros carentes. Correio de Uberlândia. Geral – Uberlândia.
Ano 63, n˚ 18.749, 12 jun. de 2001. p. A7
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de aluguel,  já num dando conta de
paga aluguel tê que passa a noite es-
condido  na  oficina  ,que  nem foi  o
meu caso, trabalhava na oficina, aju-
dava de  mecânico auxiliar,  e  então
num tinha como, outra saída a não
ser  entrar  nessa  invasão  pra  vê  se
conseguia  um  pedacinho,  direito  a
mora né? Na face da terra, um direito
digno  de  te  um  memo  tento  pra
mora no futuro né? Dexa pros filho
pelo meno né,  então assim a nossa
luta foi em prol disso aí, das dificul-
dade  que  nós  vinha  passando  no
dia–a–dia. Chegava não era o dono
da casa, morava na frente outro no
fundo, não podia vir em casa porque
não tinha o dinheiro de dá pra ele.
Era difícil, então nós passo uma pre-
cisão muito séria que era um teto pra
mora certo?63 

As dificuldades decorrentes da situação de locatá-
rio e a condição de classe menos favorecida, apresentam
os sentidos vivenciados sobre a brusca experiência de
ser privado do acesso à moradia pelo alto valor do alu-
guel, a dificuldade de ser forçado a se esconder na ofici-
na porque chegava não era o dono da casa, morava na
frente outro no fundo, não podia vir em casa porque
não tinha o dinheiro de dá pra ele.  Letícia,  do bairro
Elisson Prieto, entende bem a questão da desproporcio-
nalidade entre o salário e o valor médio dos aluguéis,

63 Entrevista com Zé do Remédio.  Os valores culturais e o acesso à moradia:
São Francisco de Assis e Joana D’Arc. Canal da ABIU – Associação de Bairros Irre -
gulares  de  Uberlândia.  9p.  Duração:  00:23:49.  22  set.  de  2012.  Disponível  em:
<http://www.youtube.com/watch?v=pG0aYE1pAFc>. Acesso em 14 out. de 2013.
Material de pesquisa. p.4
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Letícia:  É o  aluguel!  O aluguel  que
aperta  muito,  né? Que aluguel  hoje
em dia cê num acha menos de qui-
nhentos reais. 
Denise: Não.
Letícia:  Aí  cê  vai  trabalhar  aí,  eles
quer te pagar setecentos reais, como
cê paga com um salário desse?64

Do bairro Elisson Prieto, Cristiano S. T. fala por-
que foi para o assentamento, 

[…] moro aqui desde o primeiro dia,
né? Da ocupação. Vim, porque num
tinha  nenhuma perspectiva  de  vida
tava num dando conta de pagá alu-
guel  mais,  tenho  oito  filho,  e  num
teve outra saída a num tá aqui, cor-
rendo em busca de um teto que é a
maior dificuldade […].65

As narrativas sobre as dificuldades, os motivos e
as condições de vida semelhantes nas falas desses traba-
lhadores,  aparecem contextualizadas em sua condição
de vida, que é em certa medida, estabelecida por rela-
ções sociais, culturais e econômicas. As falas dizem so-
bre os sentidos das injustiças dessas relações,

Meu  nome  é  Sônia,  sou  aqui  de
Uberlândia, há muito eu pagava alu-
guel  o  dinheiro  que eu  paguei  alu-
guel é um dinheiro que não tem re-
torno.  Foi  isso  que  me  cansou.  E

64 Letícia. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali -
zada por Denise N. De Sordi. p.8
65 Entrevista com Cristiano S. T. Acampamento Sem Teto – Elisson Prieto Uber-
lândia MG. Canal da AFES MG – Associação Franciscana de Ecologia e Solidarieda -
de.4p. Duração 00:11:06. 29. abr. de 2013. Disponível em: <http://www.youtube.-
com/watch?v=f_GxDdTzaT0>.  Acesso em 04 nov.  de 2013.  Material  de pesqui-
sa.p.1
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agora  eu  pretendo  pagar  o  que  é
meu, estou aqui nessa luta, batalhan-
do, junto da minha família que eles
também tão aqui, tão batalhando, to-
dos pra saí do aluguel. A gente quer
pagar  agora  o  que  é  da  gente,  e,
tamo animado! Tamo animado por-
que a gente tem gente do nosso lado,
e a turma que tá aqui, são pessoas
que precisam, pessoas que tem, é são
trabalhadoras,  que  tem  anos  que
tava né? Precisando de uma casa pra
morá, esperando i pra sua casa, né?66

Foi isso que me cansou. E agora eu pretendo pa-
gar o que é meu. Sônia diz que não é apenas a privação
da casa, do espaço da moradia, ela cansou dos modos
como as relações estão estabelecidas, as dificuldade que
nós vinha passando no dia–a–dia foram articuladas em
uma percepção de outras possibilidades sobre como as
relações podem ser instituídas de outra forma junto com
a turma que tá aqui. 

Eliseu e sua esposa Juliana têm família em Uber-
lândia  e  já  moraram  em  várias  cidades  mudaram–se
para o bairro Elisson Prieto, 

Eliseu:  Eu  moro  aqui  tem  uns  três
meses.
Denise:  […]  e  cê  veio  pra  cá  por
quê? 
Eliseu:  Vim porque a gente [achou]
melhor do que pagar aluguel. A gen-
te tava pagando aluguel.

66 Acampamento Sem Teto – Elisson Prieto Uberlândia MG. Canal da AFES MG
– Associação Franciscana de Ecologia e Solidariedade. 4p. Duração 00:11:06. 29.
abr. de 2013. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=f_GxDdTzaT0>.
Acesso em 04 nov. de 2013.Material de pesquisa. p.3.
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Denise:  […] Como que cês resolve-
ram vir pra cá? 
Eliseu: Uai, meu pai comprou o ter-
reno, aí a gente construiu e resolveu
vim. 
Denise:  E  antes  vocês  moravam
onde? Vocês já moravam juntos an-
tes de vir pra cá? Já? Esse pequenini-
nho [filho] é de vocês?
Juliana: É.
Eliseu:  A  gente  morava  ali  no  São
Jorge.
Juliana: Morava de aluguel.
Denise: […] quanto mais ou menos
custava o aluguel ali?
Eliseu: Trezentos e oitenta. 
Denise: E era, era uma casa como?
Era grande? Era pequena?
Juliana:  Só  dois  cômodo,  né?  Ba-
nheiro.
Eliseu: Banheiro, sala e quarto.67 

A mesma situação foi relatada por outras mora-
doras que estão construindo o bairro Elisson Prieto, o
caso  de  Cláudia  que  estava  realizando  sua  mudança
para o bairro no dia em que a abordamos para a entre-
vista,

Denise: E aí, cê morava aonde antes?
Cláudia: Eu morava no Tibery, aí eu
vim pra cá.
Denise: Você morava de aluguel de
imobiliária ou particular?
Cláudia: Não, particular.
Denise: […] mais ou menos quanto,
você pagava [de aluguel]?

67 Eliseu e Juliana. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. En-
trevista realizada por Denise N. De Sordi. p.1–2.
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Cláudia: Quatrocentos e oitenta!
Denise:  Quatrocentos  e  oitenta  pra
morar num lugar como que era, o lu-
gar que cê morava?
[…]
Cláudia:  Não,  lá  era  quatro  cômo-
dos, dois quartos, sala, cozinha e um
quintalzinho. 
Denise: Arram. E aí cê tá mudando
hoje pra cá?
Cláudia: Mudando, trazendo os trem
hoje  que  tava  terminando  de  coisa
[refere–se ao término do acabamento
interno da casa] aqui, né?
Denise:  E que que fez  você vir  pra
cá? 
Cláudia: Uai,  saí  um pouco do alu-
guel, né? Porque tá tão difícil nossa!
Dinheiro do aluguel difícil demais de
pagar.68

Ou de Josiane que na data da entrevista estava
no bairro há quatro meses,

Denise: Onde você morava antes de
vir pra cá?
Josiane: Morava em casa de aluguel,
lá na escola, lá em cima. 
Denise: Aqui no São Jorge. No São
Jorge. E por que que cê resolveu vir
pra cá? 
Josiane: A, porque ele tava ganhan-
do  pouco,  né?  O  aluguel  é  muito
caro aí nós veio pra cá, o home ofe-
receu pra nós assim.
Denise: Quanto era o aluguel […]

68 Cláudia. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista rea-
lizada por Denise N. De Sordi. p.4.
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Josiane: É duzentos e cinquenta! […]
Perguntou lá se nós queria vir pra cá,
porque o povo tava querendo invadir
[a  casa]  aqui  aí  perguntou  se  nós
queria vim, aí nós vim.69 

Cláudia  explica  que  viu  uma  oportunidade  na
ocupação devido a sua situação de desemprego,

Cláudia: Bom, eu moro aqui trinta e
cinco anos!
Denise: Aqui em Uberlândia?
Cláudia: É. É, agora eu tô desempre-
gada né? Então, tive essa oportuni-
dade eu vim pra cá.
Denise: E cê trabalha com o quê an-
tes?
Cláudia: Auxiliar de cozinha. 
Denise: Onde? Aqui na cidade tam-
bém.
Cláudia: Aqui na cidade.70 

A questão do (des) emprego e da desvalorização
do trabalhador é frequente nas narrativas como elemen-
to da condição para ocupar e como um problema, prin-
cipalmente para as mulheres, que encontram maiores di-
ficuldades por não terem o apoio de creches, 

Letícia: Arram. Na verdade assim, ele
saiu, ele saiu do emprego e eu conse-
gui  o  Carrefour,  então  ele  ficou  só
com os, aqui né? Com os bico e os
serviço aqui, aí ele arrumou na pizza-
ria e eles não conseguiram, não qui-
seram mudar meu horário, sabe? Aí

69 Josiane. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista rea-
lizada por Denise N. De Sordi. p. 3.
70 Cláudia. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista rea-
lizada por Denise N. De Sordi. p. 3.
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eu tive que sair porque a pizzaria é
de noite, não tinha com quem deixar
eles de noite, eles me passaram pra
de manhã e eu tive que sair,  agora
que eu tô, ajeitando pra conseguir a
escolinha dela aqui pra procurar de
novo o horário comercial.
Denise:  E,  agora  você  tá  pensando
em procurar aonde mais ou menos?
Letícia:  Ai,  nem  sei,  nem  sei.  Pro
mercado, as área administrativa num
tá, parece que num tá pegando, que-
ria  mais  assim escritório  assim,  por
causa de ser, de segunda a sexta, né?
Que esses outros de, uma folga só na
semana, quando cê tem criança é di-
fícil, num sobra muito tempo, e eles
tá pra escola, de noite cê tá em casa,
cê tá trabalhando, aí fim de semana
cê tem um dia só, né? Eu falo o dia
que cê tem eles tá pra escola, então é
mais puxado, mas num dé jeito, tem
que ser.71

É relevante apontarmos que são as mulheres, jus-
tamente  por  muitas  vezes  serem  impossibilitadas  de
manterem seus empregos para atenderem o cuidar dos
filhos e da casa, que “garantem” o barraco ou o lote,
marcando presença, resistência e interesse, nos proces-
sos de ocupação e assentamento.72 No  município  de
Saúde73 no Estado da Bahia, Irailde trabalhava produ-

71 Letícia. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali-
zada por Denise N. De Sordi. p. 8–9.
72 Cabe a observação de que realizamos as entrevistas no período da tarde, horário
de trabalho e, a maioria das pessoas que entrevistamos são mulheres.
73 Saúde é um município pertencente ao estado brasileiro da Bahia, localizado na
microrregião de Jacobina, possui uma área total de 500 km², com população de
11.560 habitantes (IBGE, est. 2006) e densidade demográfica de 23,12 hab/km².



67

zindo artigos  de  barro  para  cozinha.  No entanto,  em
Uberlândia não encontra o barro adequado para conti-
nuar  produzindo as  peças.  Então,  assim como outras
mulheres que entrevistamos, não tinha onde deixar a fi-
lha e, está em busca de um emprego,

Irailde: […] Aí veio eu e minha filha,
só que no correr do tempo eu queria
trabalhar, aí minha filha tava atrapa-
lhando um pouco, porque não tinha
onde deixar […]. Aí já boto os currí-
culo,  aí  só  que  não  me  chamaram
ainda. […] Entreguei no Bretas*, en-
treguei na JBS.**** […] Aí, não cha-
maram ainda. Nenhuma ainda. 
Denise: Faz quanto tempo que cê en-
tregou? 
Irailde: Não, uns quinze dias.74 

Letícia narra, ao ser interrogada sobre os motivos
que fizeram com que ela e seu marido fossem para a
ocupação no início do processo de luta, a mesma condi-

OCódigo Postal da cidade é 44740–000, o DDD é 074. As pessoas naturais de Saú-
de  são  denominadas  "saudenses".  Wikipédia. Saúde.  Disponível  em  <
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saúde_(Bahia)> . Acesso em 12 fev. de 2014.
*Os supermercados Bretas […] uma das principais redes supermercadistas do Brasil
é uma das mais competitivas da América Latina. […] seus mais de 11 mil colabora-
dores trabalham para oferecer aos clientes altos padrões de qualidade, variedade e
preços baixos. De um caminhão de café a uma rede de supermercados. Institucional.
Bretas. Disponível  em:<  http://www.supermercadosbretas.com.br/institucional>  .
Acesso em: 27 mar. de 2014.
**A JBS S/A – empresa que atua nos ramos de carne bovina, suína, ovina e de aves,
lácteos e derivados, produção e comercialização de couros, latas, colágeno, biodiesel
transportes e vegetais – […] A multinacional possui outros dois projetos para Uber -
lândia,  nas áreas de couro e polpa de tomate[…].SILVA, Selma. JBS vai ampliar
fábrica na cidade.  Correio de Uberlândia.  22 mai. de 2011. Disponível  em: <
http://www.correiodeuberlandia.com.br/espacoeconomico/2011/05/22/jbs–vai–ampli-
ar–fabrica–na–cidade/>. Acesso em: 27 mar. de 2014.
74 Irailde. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali -
zada por Denise N. De Sordi. p. 2.
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ção de desemprego somada a problemas judiciais com a
imobiliária devido a situação de inadimplência,

Denise:  E por  que que vocês  vieram
pra cá?
Letícia: Questão de moradia mesmo, a
gente  ficou  desempregado,  eu  fiquei
desempregada,  ele  [marido]  também
ficou desempregado e a gente morava
de aluguel com imobiliária, e foi viran-
do uma bola de neve, sabe? Com imo-
biliária e a gente teve que entregar a
casa, e aí a gente veio pra cá. 
Denise:  E,  onde  vocês  moravam an-
tes? Mais ou menos assim, o lugar.
Letícia:  Lá no Oswaldo Rezende […]
Uma necessidade né? Porque… a imo-
biliária começou a pedir a casa, entrou
na justiça… despejo.75

Questões e problemas relacionados ao aluguel e as
imobiliárias  também em muitas  vezes  são  somados  a
mudanças no curso da vida no âmbito familiar. É o caso
de Monira que, recém–casada, mudou–se para o bairro
devido a um arranjo da família de seu marido, que via-
bilizou a moradia para o casal, 

Denise: […] onde cê morava antes?
Monira:  Eu  morava  com  a  minha
mãe,  aí  eu  casei,  num  tinha  onde
morar aí de aluguel, aí minha [sogra]
arrumou isso aqui com o tio do meu
marido, aí nós compramo aqui e mo-
ramo aqui.
Denise: […] Você mesmo tá aqui há?
Monira: Oito meses.76 

75 Letícia. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali -
zada por Denise N. De Sordi.. p.1–2
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No caso  de Nilda,  a  situação de infortúnio  no
âmbito familiar influenciou a decisão de mudar de cida-
de e de consolidar uma moradia própria. Ela nos contou
que mudou para a cidade após o falecimento de sua fi-
lha, permaneceu provisoriamente na casa de parentes e
mudou para o bairro, 

Nilda: É! E vim pra cá porque a gen-
te precisava de um lugar pra morar,
mas a gente num tinha condição de
comprar um lote, olhava, pesquisava,
muito  caro!  E  a  gente  tinha  medo,
“vamo comprar um lote, construir” aí
nós vamo comprar um lote, quantos
anos nós vamo levar pra pagar esse
lote? Depois que nós pagar é que nós
vamos começar a construir a casa?!77

Irailde morava com os pais em Saúde e mudou–
se para Uberlândia com o marido e a filha devido a falta
de  oportunidades  de  trabalho  e  o  desejo  de  adquirir
uma casa em sua cidade de origem que, segundo nos
informou, custa algo em torno de 8 (oito) a 20 (vinte)
mil reais. Ela contou com o apoio de conhecidos que já
estavam na cidade desde 2006,

Denise: Lá, na Bahia, no interior de
Salvador, próximo de Bonfim, lá cês
moravam em casa de vocês  ou cês
moravam de aluguel?
Irailde:  Nós  morava,  eu  morava  de
favor na casa de meu pai. Aí, ele pe-
diu a casa nós passo a morar de alu-
guel,  aí  nós veio pra cá, pra ver se

76 Monira. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali-
zada por Denise N. De Sordi.p.2 e 4.
77 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista realiza-
da por Denise N. De Sordi. p.2.
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nós consegue comprar  uma casa  lá
pra nós. 
Denise: E essa casa aqui vocês pega-
ram ela assim, ou vocês que construí-
ram?
Irailde: Não, aqui, que deram assim
pra nós fica, que quando nós chegou
já não tinha mais terreno, aí, deram
pra gente ficar cuidando.
[…]
Irailde: Assim, quando nós trabalha e
consegui nosso objetivo, nós vai vol-
ta pra Bahia.
Denise: Vocês pensam em voltar, en-
tão? 
Irailde:  Eu penso em voltar,  porque
tá minha mãe, o meu pai, a mãe do
meu marido, tá tudo lá, nossa família
tá toda lá, na Bahia.
Denise: E, qual que é o objetivo de
vocês, pra voltar pra lá?
Irailde: É comprar nossa casa. 
Denise: Lá?
Irailde: É, lá, daí quando nós conse-
gui comprar nós volta.
Denise: Quanto custa uma casa lá no
interior da Bahia?
Irailde: Lá custa de oito a vinte mil.78 

Os trabalhadores dizem sobre os sentidos de ex-
periências de vida particulares, mas que falam sobre de-
terminadas experiências sociais vividas enquanto valo-
res, ou modos de vida, estes, por serem carregados de
dinâmicas variáveis frente as condições e relações pro-
dutivas, que também são variáveis, acabam por articular

78 Irailde. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali -
zada por Denise N. De Sordi. p.3– 4.
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resistências, ou formas de lidar com a lógica e as rela-
ções  vividas.  Primeiro  as  dificuldades  são  enfrentadas
em casa, com a família, por condições como do desem-
prego, das dificuldades com as contas, com o aluguel,
da experiência da privação de acesso ao imóvel aluga-
do, a espera nas listas de habitação, todas as experiên-
cias sentidas primeiro em uma esfera pessoal e depois
contextualizadas como motivações, direcionadas de for-
ma coletiva pelos trabalhadores.

Os sentidos de dignidade são traduzidos nas falas
de moradores  do bairro Elisson Prieto que entrevista-
mos, a partir de situações do dia a dia. Nilda relatou al-
guns desses episódios que passou com sua família en-
quanto conversávamos sobre os problemas com as co-
nexões de água e energia no bairro, e a necessidade do
comprovante de residência para utilizar serviços públicos
ou adquirir bens de consumo,

Denise:  Senhora  acha  na  verdade
então é que todo mundo preferiria tá
pagando pra ter um comprovante de
residência?
Nilda: Isso é uma dificuldade que a
gente encontra em tudo! É no hospi-
tal, é em tudo, todo negócio que cê
vai  fazer  hoje,  cê  tem  que  ter  um
comprovante,  é  escola  pra  criança,
cê tem que tá usando um outro en-
dereço, porque num tem como, por-
que eles vão […].79

Outra  questão que as  famílias  enfrentam,  além
da ausência de creches, é a matrícula dos filhos nas es-
colas devido a falta do comprovante de residência, de

79 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista realiza-
da por Denise N. De Sordi. p.3.
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modo que precisam recorrer aos parentes ou conhecidos
para poder matriculá–los em novas escolas, ou mantê–
los  nas  escolas  que  frequentavam antes  da  mudança
para o bairro, 

Nilda: Então o que temos é isso, é es-
cola aqui dentro, é uma creche pras
mãe que  trabalha,  muita  mãe  num
trabalha porque num tem onde por o
filho! Chega numa creche dessas aí,
“ai  onde  cê  mora?”,  aí  já  começa
num tem vaga! Num é?80 

Letícia recorreu a essa estratégia, ao mudar para
o bairro deixava os filhos na casa dos pais para que con-
cluíssem o ano escolar e, posteriormente, utilizou o en-
dereço dos pais para manter os filhos na escola até con-
seguir matriculá–los na região de sua nova residência, 

Letícia:  É,  pra  pegar  outro  aluguel
particular  a gente num achou sabe,
procurou num achou, aí a gente pe-
gou e resolveu vim. Aí eles tipo, pri-
meiro  eles  ficaram  com  a  minha
mãe, pra  poder,  questão de escola,
né? Pra acaba o ano, aí esse ano eu
já consegui por aqui.
Denise: E a sua mãe mora perto da
escolinha deles?
Letícia:  Não,  lá  no  [bairro]  Santa
Mônica ela morava, aí consegui vaga
lá no Santa Mônica.
Denise:  Arram.  É,  a  gente  mora  lá
também.
Letícia: É, aí eu a gente assim, mora-
va aqui  e lá,  né? Morava aqui  e  lá

80 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista realiza-
da por Denise N. De Sordi. p.8.
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por  causa  da  escola  deles,  aí  esse
ano  já  consegui  pra  eles  aqui,  ela
não. Que ela veio na van, que meu
pai pagou a van pra ela poder acabar
o ano que…
Denise: Eles têm quantos anos?
Letícia: Quatro e sete. 
[…] 
Letícia: É, esse ano agora eu vô ten-
tar aqui mais perto.81 

Irailde nos  relatou,  ao ser  questionada sobre a
abordagem de assistentes sociais e membros de organi-
zações sociais no bairro, que não conseguiu matricular
sua filha em uma escola e sob a ameaça de ser acionada
pelo Juizado de Menores levou a filha de volta à Bahia
na casa dos avós, 

Irailde: Aí só que eu num tava com a
minha  filha  na  escola,  aí  disse  que
era pra eu botar a minha, só que aí
eu botei  ela  na escola  só que num
chamou, aí eu tive que voltar pra Ba-
hia, aí já voltaram aqui de novo, e já
tinha  levado  ela  pra  Bahia.  […] É,
que lá ela estuda, a vó leva e trás. 
Denise: Então, esse foi um dos moti-
vos também, você ter levado a sua fi-
lha de volta, num ter conseguido es-
cola, foi esse o motivo na verdade?
Irailde: Foi. Esse o motivo, porque eu
num achei a vaga pra ela. Num cha-
mou. 
Denise:  E  caso  assim,  quem  veio
aqui  falou  que  você  tinha  que  por
sua filha na escola, se você num con-

81 Letícia. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali -
zada por Denise N. De Sordi.p.2–3.
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seguisse coloca ela, que que aconte-
ce? 
Irailde: Eles disse que ía trazer o Juí-
zado de Menores.  Aí,  porque ela já
tava na idade de ir pra escola, sabe?
[…] Aí eu tive que levar logo, porque
eu ía perder minha filha. 
Denise: […] Imagino. 
Irailde: Aí eu tive que levar, eu levei,
graças a Deus tá lá na avó.
Denise: Aí cê fica com esse celular aí
matando a saudade?!
Irailde:  É!  Tem um bocado de foto
dela aqui! 82 

Nilda comenta sobre a dificuldade de estar em-
pregado e a relação desse fato com o local e o processo
de construção do bairro diante da interpretação feita por
pessoas que não conhecem ou não se relacionam com a
região ou os moradores. Destacamos em sua narrativa a
percepção, ou expectativa, de que quando o bairro esti-
ver com os equipamentos básicos será visto de uma for-
ma diferente,  

Nilda: Eu acho assim, eu tenho ver-
gonha de falar onde eu moro porque
eu falar pode eles num me aceitarem
no meu emprego, não! Você fala as-
sim  “eu  preciso  de  trabalhar,  e  eu
moro lá! Eu moro lá! Porque eu num
tenho”, agora se você quer me dar o
emprego e não quer que eu more lá,
então pague o aluguel pra mim, me
dê uma casa em outro bairro, porque
não tem nada a ver isso, isso aqui é

82 Irailde. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali -
zada por Denise N. De Sordi. p.7.
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como qualquer outro bairro quando
começa!
[…] É legalizar as coisa logo, e come-
çar  as  coisa  aqui  pra  se  tornar  um
bairro que vai mudar a visão comple-
tamente, num é? Vai mudar pra todo
mundo,  e  tudo.  Aí  começa,  porque
aí,  cê,  cê  tendo  sua  residência,  cê
tendo  como  comprovar,  porque  cê
chegar  no  canto,  a,  tenho  aqueles
Triângulo da Sorte***, que eu vendo
aí,  pra  um deles  aí,  pra  eles  aí,  aí
muita gente vai compra e fala assim,
“a  mas  que  endereço  que  eu  po-
nho?”, eu falo assim “daqui! Cê tem
que pôr o endereço daqui, porque eu
quero ver se um dia num vai sair um
ganhador daqui! Sai ali do São Jor-
ge,  do  Laranjeiras… tudo,  e  se  ga-
nhar,  aonde  foi  que  ganhou,  aqui
[Glória]. Porque não adianta se mo-
rar  aqui  e  pôr  o endereço de  lá,  a
quem ganhou?”,  “a  foi  a  do  lá  do
São  Jorge,  sendo  que  mora  aqui”,
não eu falo pras põe o seu endereço,
o número da sua casa, do seu lote, as
rua têm nome também, embora seja
fantasia mas tem, né?.83

Interpretamos que essas situações que puderam
ser mapeadas nas evidências como geradoras de limita-
ções, imposições e dimensões vividas pelos trabalhado-
res, como a falta do comprovante, o não conseguir ma-

***Triângulo da Sorte é um título de capitalização da modalidade popular. Triângulo
da Sorte. Home. Disponível em: < http://www.triangulodasorte.com.br/?p=home>.
Acesso em: 27 mar. de 2014.
83 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista realiza-
da por Denise N. De Sordi. p.19–20.
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tricular os filhos, a abordagem por órgãos públicos e de
justiça etc. compõe uma gama de expressões de deter-
minados  instrumentos  de  controle,  efetivos  e  centrais,
que impedem que esses sujeitos desenvolvam certa au-
tonomia diante das suas próprias demandas e expectati-
vas para suas vidas. Apesar das milhares de famílias que
moram no bairro, os trabalhadores não estão no mapa
da cidade.

Identificamos como recorrentes na fala dos traba-
lhadores argumentos referindo–se ao bairro que constru-
íram de que “aqui é todo mundo trabalhador”, ou de
que “é um bairro como qualquer outro”. Letícia, ao ser
interrogada sobre ações de caridade de agentes externos
no bairro apresenta esses argumentos,

Letícia: […] aqui é um bairro como
outro  qualquer,  quem  mora  aqui,
todo mundo sai pra trabalhar, leva os
meninos  pra  escola,  volta,  é,  […]
Quer  dar  brinde pros  menino,  quer
dar cesta básica, é bem-vindo, pode
dar. Pode me dar, né Estér?! [Com a
filha que estava no colo] E, balinha,
agora de curso assim, eu já vi assim
várias vezes  de roupa,  de deixarem
roupa aqui, mas assim.
Denise: Aqui na sede? 
Letícia:  Até  aqui  atrás  tinha  umas
roupas que sobrou aqui… sapato.
[As  roupas  estavam  em  sacolas
plásticas no chão, atrás das muretas
em que estávamos sentadas]
Denise:  É,  tem  aqui,  né?  Provavel-
mente.
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Letícia:  Mas  eu  nunca  vim,  olhar
nem nada, então eu num sei te falar
nem nada.84 

Os entrevistados buscam deixar de fora, ou rejei-
tar,  determinadas  interpretações  que possam deslegiti-
mar seus modos de vida, ou sua ação direta que, por
sua vez, desestabiliza ordenamentos sociais de relações
produtivas até então vigentes, como pagar o aluguel, fi-
car endividado, ter que morar com a família, pagar alu-
guel por condições precárias, aceitar doações de roupas
etc. Fatos que, de certa forma, desconsideram sua con-
dição de sujeitos e pessoas com autonomia, vontades e
potencialidades. Assim, ao notar como são interpretados
por determinado viés dominante em outras regiões da
cidade,  articulam discursos nos quais interpretam suas
experiências, para marcar sua presença nesse terreno de
conflitos permeado pelas relações de forças políticas e
sociais  que  centralizam a  condição  de  pobreza  como
inerência em determinados momentos, exercendo pres-
são sobre os trabalhadores e retirando todos os significa-
dos articulados entre agir, ocupar e resistir para conquis-
tar sua moradia.

Nilda nos relatou uma experiência que viveu em
uma loja da região central da cidade ao tentar comprar
um móvel para a casa de seu filho e o vendedor perce-
ber que ela mora no Elisson Prieto,

[…] eu vou te  contar  um exemplo,
isso aí  é  um exemplo,  achei,  fiquei
muito humilhada, me senti humilha-
da por isso, eu fui numa loja, com-
prar um guarda-roupa pro meu filho,
e aí eu falei pra ele, vamo comprar a

84 Letícia. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali -
zada por Denise N. De Sordi.p.7.
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vista pra não se endivida, e fui com-
prar  o  guarda-roupa  que  eu  ía  dar
pra ele o guarda-roupa, e entrei com
ele num loja  que eu acho que não
vou citar o nome.
Denise: Não precisa.
Nilda: Até enquanto nós não falamos
onde morava, eles tavam tratando a
gente de uma forma diferente.
Denise: Diferente como?
Nilda:  A  diferente,  nós  falamo  que
ele pediu o endereço, que nós fala-
mo que ele foi no computador puxa
lá, eu falei, “não adianta cê puxar lá
porque o bairro não tá no mapa! Ele
num tá registrado, não tem como ele
tá no mapa”. Aí ele já começou a por
dificuldade que não tinha o guarda-
roupa, que não tinha chegado, que
ele tinha se enganado, e eu falei pra
ele  na  hora,  “moço,  eu  num  sou
boba, talvez cê mas a gente dá pra
entender que você não tá querendo
vender o guarda-roupa, porque é pra
entregar  lá  naquele  bairro”.  Pois,
quantas e quantas vezes as pessoas,
que  moram lá,  que  tem dignidade,
que são igual  a você,  igual  a qual-
quer outro, vem e dá renda pras loja,
porque todo mundo compra as coi-
sas. […] agora só porque mora lá e
num tem como comprovar o endere-
ço, vai comprar a vista, não tá pondo
dificuldade. “Pois então fique com o
seu guarda-roupa, porque eu tô sain-
do que existe outras loja”. E vim em-
bora,  cheguei  aqui  na  loja  aqui  do
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bairro São Jorge,  entrei  na loja,  fui
muito bem tratada, falei onde eu mo-
rava, nossa num fez diferença nenhu-
ma! Todo, “não, mando entregar pra
senhora  hoje  mesmo,  e  mando  o
montador  amanhã,  pra  senhora”,
muito bem! A gente sente outra pes-
soa, agora você entrar a pessoa olha
pra  você… é como cê  entra  numa
loja, se você tivesse mal vestido, mal
calçado, eles num te trata bem.85 

Um dos problemas enfrentados pelos moradores
do Elisson Prieto que identificamos na narrativa de Nil-
da é a dificuldade em estabelecer determinadas relações
devido às suposições de quais seriam os significados de
morar no bairro que é construído a partir de um proces-
so de ocupação de terras por moradia. Quando se refe-
rem às relações com os bairros do entorno não identifi-
camos esse problema de forma latente na fala dos traba-
lhadores,  muitos  deles,  inclusive,  saíram de condições
precárias de moradia alugada nesses bairros e se muda-
ram para o bairro Elisson Prieto.

O fato de os sujeitos entrevistados sempre dize-
rem que aqui é todo mundo trabalhador ou aqui é um
bairro como outro qualquer,  todo mundo sai pra traba-
lhar, leva os menino pra escola, organizam determina-
dos valores sobre como elaboram as suas práticas diante
das tensões das relações sociais e produtivas. Enquanto
formas de resistência e de projeção de suas potencialida-
des por maneiras “ordenadas”. Adotando a interpreta-
ção dos porquês, dizer é um bairro como qualquer ou-
tro, afirma como os sentidos da luta e da conquista da
moradia  são redimensionados ou convertidos  frente a
85 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista realiza-
da por Denise N. De Sordi. p.4.
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outros valores que seriam considerados por determina-
dos padrões dominantes e efetivos como de normalida-
de, como de qualquer outro.

A constituição de espaços de disputa e de debate
em torno do tema da moradia extrapola as dimensões
de obter a casa para o morar e pertencer. As atitudes e
linguagens  dos  trabalhadores  dialogam a  todo  o  mo-
mento com os interesses e valores de grupos, projetos
sociais e interesses dominantes.86 De forma subjetiva, os
modos de morar, trabalhar e viver, de se inscrever no
espaço urbano e constituir  a memória,  praticados por
grupos  hegemônicos  em Uberlândia  são  questionados
quando os trabalhadores expressam e colocam em mo-
vimento os  sentidos  e  as  formas como compreendem
suas condições de vida. Interpretamos que quando Nil-
ma nos diz  O bairro não está no mapa,  expressa sua
percepção de tais diálogos e, que não só o bairro, mas
os sujeitos daquele bairro também não estão no mapa,
de modo que não são reconhecidos nas lojas da cidade,
não têm acesso às creches, postos de saúde, transporte
público, água, asfalto etc.

Refletimos com Williams que a hegemonia como
deve ser compreendida em sua complexidade de rela-
ções, 

[…] é então não apenas o nível arti-
culado  superior  de  ‘ideologia’,  nem

86 […] em qualquer sociedade e em qualquer período específico há um sistema cen-
tral de práticas, significados e valores que podemos chamar apropriadamente de do-
minante e eficaz. Isto não implica nenhuma presunção sobre o seu valor. O que es-
tou dizendo é que ele é central. Na verdade, eu o chamaria de um sistema corporati -
vo, mas isso pode ser confuso uma vez que Gramsci utiliza “corporação” para signifi -
car o subordinado em oposição aos elementos gerais e dominantes da hegemonia.
De qualquer forma, o que tenho em mente é o sistema central, efetivo e dominante
de significados e valores que não são meramente abstratos, mas que são organizados
e vividos. WILLIAMS, R. Base e Superestrutura na teoria da cultura marxista. Cultu-
ra e Materialismo. / Raymond Williams; tradução André Glaser. – São Paulo: Edi-
tora Unesp, 2011. p. 53
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são  as  suas  formas  de  controle
apenas  vistas  habitualmente  como
‘manipulação’  ou  “doutrinação”.  É
todo  um  conjunto  de  práticas  e
expectativas  sobre  a  totalidade  da
vida:  nossos  sentidos  e  distribuição
de energia, nossa percepção de nós
mesmos  e  nosso  mundo.  É  um
sistema  vivido  de  significados  e
valores – constitutivo e constituidor –
que ao serem experimentados como
práticas,  parecem confirmar–se  reci-
procamente.  Constitui  assim  um
senso  de  realidade  para  a  maioria
das pessoas na sociedade, um senso
de realidade absoluta, porque experi-
mentada,  e  além  da  qual  é  muito
difícil  para  a  maioria  dos  membros
da  sociedade  movimentar–se,  na
maioria  das  áreas  de  sua vida.  Em
outras palavras, é no mais forte uma
“cultura”, mas uma cultura que tem
também  de  ser  considerada  como
domínio  e  subordinação  vividos  de
determinadas classes.87  

Investigar e refletir sobre quem são esses traba-
lhadores que ocupam terras por moradia em Uberlân-
dia, os motivos pelos quais ocupam, suas expectativas,
as experiências que conferem sentido à sua ação e as
linguagens  e  práticas  que  instituem,  é  também  com-
preender como se organizam as relações sociais, as pro-
blemáticas destas relações e o estabelecimento de dinâ-
micas que são diretas e recíprocas, entre proprietários e

87 WILLIAMS, Raymond.  Marxismo e Literatura. Tradução Valtensir Dutra. Rio
de Janeiro: Zahar Ed., 1979, p.113.
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ocupantes, poder público e movimentos sociais organi-
zados, mídia privada e opinião pública… 

Ao examinar a relação entre “a gentry” e os “tra-
balhadores pobres”, E. P. Thompson sugere três carac-
terísticas da ação popular (a tradição anônima, o contra-
teatro e a ação rápida e fugaz),88 salvo o contexto da
obra  do  autor,  estas  nos  auxiliam nas  reflexões  para
compreender a importância e os sentidos que se consti-
tuem com a ação de movimentos organizados em torno
de um objetivo – de uma reivindicação. Considerando
que esse objetivo expressa relações de subordinação e
insubordinação  constituídas  por  modos  conscientes  e
por vias das práticas culturais, de viver, de trabalhar e de
lutar, para o autor, 

É possível mencionar outras caracte-
rísticas,  mas  essas  três  –  a  tradição
anônima, o contrateatro e a ação di-
reta rápida e fugaz – parecem ter im-
portância. Todas dirigem  a atenção
para  o contexto unitário  da relação
de classe. Num certo sentido, os go-
vernantes  e  a  multidão  precisavam
uns dos outros,  vigiavam–se mutua-
mente,  representavam o  teatro  e  o
contrateatro um no auditório do ou-
tro,  moderavam  o  comportamento
político  uns  dos  outros.  Intolerantes
com a insubordinação do trabalho li-
vre,  ainda assim os  governantes  da
Inglaterra demonstravam, na prática,
um grau surpreendente de tolerância
com a turbulência  da  multidão.  Há

88 THOMPSON, E. P.  Costumes em comum / E. P. Thompson ; revisão técnica
Antonio Negro, Cristina Meneguello, Paulo Fontes. – São Paulo: Companhia das Le-
tras, 1998. p. 25. 
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aqui alguma “reciprocidade” estrutu-
ral profundamente arraigada? 
Considero essa noção de reciprocida-
de  gentry–multidão,  de  “equilíbrio
paternalismo–deferência”, em que os
dois lados  da equação eram, em cer-
ta medida, prisioneiros um do outro,
mais proveitosa do que as noções de
“sociedade  de  uma  só  classe”,  de
consenso ou de uma pluralidade de
classes e interesses. O que deve nos
interessar é a polarização de interes-
ses antagônicos e a dialética corres-
pondente da cultura.89

Diante das noções sobre  práticas dialéticas cor-
respondentes da cultura notamos ainda que esses mora-
dores apontam suas percepções sobre como são trata-
dos com base em situações, como por exemplo, ter um
carro velho,

Nilda:  Num trata!  Você  chega  num
posto de gasolina pra abastecer um
carro, se você chegar num carro ve-
lho,  eles  demoram  um  tempo  pra
vim te atender, chega um atrás numa
caminhonete,  num  carrão  do  ano,
eles vem correndo! Eles vem…
Denise:  E  por  que  que  a  senhora
acha que isso acontece,  além dessa
questão da aparência?

89 THOMPSON, E. P. Costumes em Comum / E. P. Thompson ; revisão técnica
Antonio Negro, Cristina Meneguello, Paulo Fontes. – São Paulo: Companhia das Le-
tras, 1998. p. 68.
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Nilda: Eu acho que é ruindade mes-
mo, isso é coisa mesmo do ser huma-
no.90 

E diante dos sentidos sobre viveres que os entre-
vistados apresentam, os entrevistados captam e expres-
sam  como  compreendem  as  elaborações  feitas  sobre
suas práticas, hábitos e condição de vida. Nilda diz no-
vamente que não é só o bairro, o lugar, são os morado-
res, as relações e os modos como se inscrevem ou dire-
cionam suas possibilidades,

Nilda:  […]  Eles  só  mostra  o  lado
bom,  o  Rio  de  Janeiro  é  a  cidade
mais linda do mundo, num tem pro-
blema.  Porque  muitos  veio  passear
de  fora  e  num  conhecer?  Quando
chega lá eles assusta! A mesma coisa
aqui, né? Só que aqui tá, tá aí a dife-
rença! Porque aqui muita gente ho-
nesta e muita gente trabalhador, gen-
te que tem religião, gente que talvez
tem tanto conhecimento que a gente
nem imagina,  talvez  aqui  tem tanta
gente que possa se aproveitado, né?
E tão sendo excluído, quase que ex-
cluído.
Denise: Senhora acha que assim es-
sas,  vocês  que  moram  aqui,  essas
pessoas  elas  são  excluídas,  vocês
acabam sendo excluídos porque…
Nilda: Por causa dessa…
Denise:  Por  causa  dessa  visão  pre-
conceituosa é isso que a senhora tá
querendo dizer?

90 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista realiza-
da por Denise N. De Sordi. p.4.
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Nilda:  Porque  aqui  é  considerado
como uma favela! Porque é conside-
rado como uma invasão, como uma
as pessoas que, sei lá, um mendigo!
[Risos] Aqui é considerado assim! E
num  é  isso!  Todo  mundo  quer?!
Queremos! E num queremos de gra-
ça,  e  num… queremos  pagar,  mas
nós queremos o nosso direito e nós
num queremo… nossa casa […].91

Chamam–nos a atenção as características elenca-
das por ela para falar do lado bom do bairro muita gen-
te honesta e muita gente trabalhador, gente que tem re-
ligião, gente que talvez tem tanto conhecimento que a
gente nem imagina.  Ou ainda, em relação à polêmica
que ocorreu em determinado momento do processo de
ocupação sobre se a Prefeitura permitiria a permanência
das casas de alvenaria que foram construídas pelos pró-
prios  ocupantes,92 ou se  o  bairro  seria  formatado em
blocos de prédios populares, 

Nilda: […] eles tão querendo prédio,
a gente num quer.
Denise:  Eles quem? […] A Prefeitu-
ra? O movimento?

91 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista realiza-
da por Denise N. De Sordi. p. 5–6.
92 Segundo o secretário de habitação, a ideia é construir prédios. Para o presidente
da Associação dos Moradores, Wellington Marcelino Romana o conjunto vertical [sic]
seria ideal. “Não dá pra pensar um bairro igual aos outros que foram fruto de ocupa-
ção. A gente precisa ter infraestrutura, escola, lazer, precisa ter moradia segura. Para
nós se é vertical ou não vertical não interessa nesse primeiro momento. nós quere-
mos é um local pra morar”. Invasão no campus Glória em Uberlândia, MG, comple-
ta um ano – Ruas receberam nomes e maioria das casas é de alvenaria. Prefeitura e
UFU se reúnem para resolver futuro do local.  G1 Triângulo Mineiro. 14 jan. de
2013. Disponível em: 
<http://www.g1.globo.com/minas–gerais/triangulo–mineiro/noticia/2013…
ntx86z2ftdx_FcSw> Acesso em 20/01/2013. Sobre este debate ver entrevista que re-
alizamos com Wellington mais adiante.
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Nilda: Não, não, o movimento não, a
Prefeitura,  como  eles  já  falaram…
predinho  eu  acho  que  num  é,  eu
acho  que  não  é  o  certo  pra  quem
mora  aqui,  pessoas  aqui  num  têm
nem,  como  se  diz,  assim,  jeito  pra
morar num predinho, que bagunça,
cê  viu?  Esse  povo aqui!  Um predi-
nho, que que vira?! [Risos] Eu acho
assim,  do jeito  que tá  cada um, se
deu  conta  de  construir  sua  casa,
construí sua casa, deixa quietinho.
Denise:  O  ideal  seria  ficar  do  jeito
que tá então?!
Nilda:  Do  jeito  que  tá,  só  legaliza!
Pronto!
Denise:  A casa do filho da senhora
aqui [local onde foi feita parte da en-
trevista] eu tô vendo que já tá, né? Já
tá na alvenaria, já tá com reboco, já
tá com piso.
Nilda: É, olha o que ele gastou aqui,
isso daqui foi tirado do suor, foi tra-
balhando de motorista, tem dia que
meu filho chega em casa quatro hora
da manhã! 
Denise: O filho da senhora é motoris-
ta?
Nilda: Motorista.
Denise: Particular ou …?
Nilda: Não, ele trabalha num depósi-
to,  de  areia  aqui.  Tem dia  que ele
chega quatro hora da manhã debai-
xo de chuva, tem dia que ele sai, tem
dia não, todo dia ele sai de casa, seis
hora da manhã! Cinco e meia! E ele
sem almoço, porque às vezes ele via
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pensando  que  volta  logo,  o  cami-
nhão quebra,  tem que ir  buscar ele
longe, ele chega quatro hora da ma-
nhã ele liga mãe, avisa aí a Samara,
que é a esposa dele, que não posso,
num sei a hora que vou chegar, e eu
num durmo enquanto ele num chega
preocupada  esperando.  Chega  lá
duas hora, três hora da manhã.
Denise: E a esposa?
Nilda:  Isso  é  uma  dificuldade  pra
conseguir a fazer a casinha, olha aí,
ainda num é uma moradia boa, do
jeito que a gente sonha, mas tá fora
do aluguel, né? Tem três filho. 
Denise:  A  esposa  dele  mora  aqui
com ele também?
Nilda: Mora. 93

Reaparecem os sentidos de ser trabalhador, sair
cedo para trabalhar relacionados a outros argumentos
que resignificam os sentidos em torno das reivindicações
não só de permanência no bairro, mas dos  modos  de
pertencer. De modo complexo, a partir de interpretações
sobre quais seriam os padrões de comportamento para
morar  em  apartamentos,  Nilda  elabora  sentidos  que
buscam afirmar os motivos para a construção de casas e
não de prédios, legitimando–os a partir das impressões
sobre os modos de viver dos ocupantes. A narrativa arti-
cula elementos de legitimação ao objetivo de permanên-
cia das casas já construídas com o suor do trabalho, pois
de qualquer modo as  pessoas aqui num tem nem […]
jeito  pra morar  num predinho,  que bagunça,  cê  viu?

93 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista realiza-
da por Denise N. De Sordi. p.4.
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Esse povo aqui! Um predinho, que que vira?! […] deixa
quietinho.

Nesse sentido, as interpretações de grupos hege-
mônicos que disputam seus interesses culturais e econô-
micos,  estabelecem conflitos  e  reformulações  entre  os
valores dos trabalhadores a partir das situações que são
ou serão vivenciadas por eles em seu dia a dia. Na me-
dida em que estão subordinados às relações de tais gru-
pos, têm que lidar com as dificuldades que lhes são im-
postas, por exemplo, ao se candidatar a vagas de em-
prego. Interrogamos Nilda sobre como avalia as inter-
pretações que são elaboradas sobre o bairro, quais ra-
zões considera que são constitutivas destas, ao que ela
argumenta,

Nilda:  É  porque  tem  gente  aqui?
Tem. Tem, umas pessoas aqui muito
necessitada, mas como tem em todo
lugar  também.  Em  qualquer  bairro
tem. Mas é isso é que é o caso, por
que? O bairro ali, lá o centro da cida-
de, por ter até no Santa Mônica que
é o bairro mais apreciado de Uber-
lândia,  é onde tem a visão,  é igual
assim,  ganhou fama,  né?  Mas  todo
mundo vive dentro das suas casa, fe-
chadinho de boa, cê num sabe o que
que passa lá dentro! Na casa de nin-
guém.  Aqui  é  porque  cê  tá  vendo
todo mundo, cê tá vendo a criança
andando  na  rua  com  pé  descalço,
com shortinho  rasgado,  num é?  Aí
passa e fala assim “coitado, coitadi-
nho” então, eu acho assim , que num
é tão  coitadinho,  ajuda  precisa  pra
todo mundo, eu às vezes preciso de
um tipo de ajuda, você precisa, outro
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precisa outro, cada um precisa de um
tipo de ajuda, mas eu acho que as
pessoas  precisam  mais  aqui  é  de
anda cabeça erguida, e luta pela sua
moradia mesmo, pelo seu emprego,
e  as  pessoas  vê  as  pessoas  daqui
como um ser  humano e não como
uns mendigo que coitado, dá empre-
go, dá oportunidade pras pessoas e
deixa  desse  preconceito.  “A!  Não
vou dar emprego pra ele porque ele
mora naquela favela”, isso aqui não
é favela! Isso aqui é um condomínio!
[Risos].94 

Isso aqui é um condomínio! Nilda atribui outras
dimensões à associação da pobreza a constituição da-
quela região ou bairro da cidade que é também a consti-
tuição de como seus moradores a vivenciam e que é vis-
ta como “favela” ou lugar de “coitadinhos”. 

Nilda, ao articular essa questão como situação vi-
vida em todos os bairros da cidade, a interpreta como
uma questão sobre determinadas formas de inscrição so-
cial em uma linguagem que interpreta, de modo politiza-
do e qualificado,  as associações feitas às situações de
pobreza,  questionando  o  lugar  social  que  é  atribuído
“aos pobres” pela identificação dessas regiões como lo-
cais  de “pobres e coitados” e os próprios sentidos do
que é ser pobre. Em um sentido também de controle e
criação de um campo de intervenções a médio e longo
prazo para a administração pública, para pessoas que
deixam “doações”  de roupas  na área de reuniões  na
sede, entidades de assistência, ONGs, movimentos soci-
ais e religiosos. 

94 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista realiza-
da por Denise N. De Sordi. p.18.
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Compreendemos que as reivindicações por empre-
go, cidadania, dignidade, ter o comprovante de endere-
ço (o que equivaleria a efetivar a conquista da moradia),
andar de cabeça erguida  relacionam–se a reivindicação
por aspectos da vida, da cultura.95 A resistência ou reela-
boração  das  relações  pelos  trabalhadores  a  partir  de
suas próprias experiências e realidade, sobre os sentidos
próprios de justiça e cidadania, considerando que,

A  organização  do  controle  social  e
das alternativas que a ele se opõem
não  se  estabelece  de  um momento
para outro, mas se constituem proje-
tos  historicamente  vivenciados  em
experimentações que têm a ver com
a correlação de forças de cada situa-
ção, e significa sempre uma imposi-
ção de vontades sobre os projetos al-
ternativos  pois,  ainda  que perdedo-
res,  exprimem  vontades,  visões  e
perspectivas do real.96

Além das dificuldades apresentadas pelos sujei-
tos,  Nilda, ao ser interrogada sobre o cerceamento de
possibilidades  e  das  potencialidades  dos  ocupantes  a
partir do direcionamento de determinados tipos de em-

95 Os homens vivem sua experiência integralmente como ideais, necessidades, aspi-
rações, emoções, sentimentos, razão, desejos, como sujeitos sociais que improvisam,
forjam saídas, resistindo, se submetendo, vivendo enfim, numa relação contraditória
[…] Nesse sentido a luta de classe é, ao mesmo tempo e na mesma medida, luta de
interesses e de valores. Cultura passa a ser apreendida como todo um modo de vida
e todo um modo de luta, não podendo ser pensada como reflexo ou eco de uma
base material. VIEIRA, Maria do Pilar de Araújo. A pesquisa em história / Maria
do pilar de Araújo Vieira,  mAria do Rosário da Cunha Peixoto,  Yara Maria Aun
Khoury. – 5. ed. – São Paulo: Ática, 2007. p.7. 
96 VEIRA, Maria do Pilar de Araújo.  A pesquisa em história / Maria do pilar de
Araújo Vieira, Maria do Rosário da Cunha Peixoto, Yara Maria Aun Khoury. – 5. ed.
– São Paulo: Ática, 2007. p.8.
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prego como os únicos disponíveis para esses trabalhado-
res no mercado de trabalho considera,97 

Denise: O que eu li também, é “a, a
pessoa que mora lá no Elisson Prieto
ou a pessoa que mora no São Jorge
ou a pessoa que mora no Morumbi,
nesses bairros aqui perto são pessoas
que  vão,  o  emprego  que  eu  tenho
pra oferecer pra ela é de catador de
reciclável, ou é de lixeiro”
Nilda: Num tem nada a vê! Isso aqui,
isso aqui pode sair daqui um jornalis-
ta,  um médico,  um professor,  qual-
quer tipo de profissão!98

Notamos modos de lidar com essas questões que
confrontam as possibilidades colocadas para os morado-
res  dos  bairros  que são construídos  por  processos  de
ocupação. Tais dimensões colocadas nas falas sobre ser
trabalhador, honesto, ou ainda sobre o dinheiro ser o
mesmo para todas as pessoas, podem ser interpretados
como uma possibilidade de rompimentos dos discursos
predominantes. Tais narrativas identificam, ou ao menos
localizam situações eficientes de controle com os quais
lidam esses trabalhadores em seu cotidiano. 

Desta forma compreendemos que essas narrati-
vas são significativas, pois, são reveladores de determi-
nadas visões que instituem práticas sociais a partir de in-
terpretações sobre os significados de noções como soli-
dariedade, comunidade, ação política e resistência.

Tais visões, percebidas a partir de traços de soli-
dariedade que, também instituem práticas de mobiliza-

97 Vale lembrarmos que anteriormente Irailde e Letícia citaram como empregadores
o Carrefour, e Irailde a rede de Supermercados Bretas e a empresa JBS. 
98Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista realiza-
da por Denise N. De Sordi. p.19.
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ção e organização, podem ser compreendidas como a
expressão de uma elevada consciência de classe forjada
nas experiências e na luta dos trabalhadores que ocu-
pam espaços e práticas não necessariamente constituí-
dos para sua classe.

As ações de apoio entre os trabalhadores são re-
correntes no bairro e na fala das moradoras que entre-
vistamos,

Denise:  Nossa  em.  E,  aqui  é  uma
horta, né? 
Irailde: Foi eu que fiz isso aqui.
[…]
Irailde: É porque lá eu também plan-
tava horta, pra vender na feira, aí o
rio  secou,  nós  parou  de  vender,  aí
quando eu vim pra cá eu comecei a
plantar.  Porque é muito bom, plan-
tando  dentro  de  casa,  né?  Sem,
aqueles veneno todo, que bota!
[…]
Denise: E a cesta [básica] aqui cum-
pre, né? Porque são só vocês dois.
Irailde: Só nós dois e dá. 
Denise: E vocês plantam, né?
Irailde: É.
Denise: E esse daqui que vocês plan-
tam  vocês  levam  pra  vender  tam-
bém?
Irailde: Não.
Denise: Cê fornece pro pessoal aqui
perto?
Irailde: Forneço quando eu encontro
ele passa aí e pedem eu dou.
Denise: Arram.



93

Irailde: Eu num consigo comer tudo
sabe?99 

Nilda, que é dona de uma mercearia,  ajuda as
pessoas do bairro vendendo fiado e prorrogando o pra-
zo de pagamento quando precisam, 

Denise: E vocês como donos de um
comércio aqui no bairro, vocês ven-
dem fiado pro pessoal? Comé que é?
Nilda:  A gente tem que vender  um
pouco!
[Risos]
Nilda: Leva ele também, né?
Denise: Como que funciona? O pes-
soal chega e fala “a! Dá pra vender
fiado aí?” 
Nilda: “Cê pode vender um pouqui-
nho porque esse mês eu tô apertado,
comprei  uma  televisão  pra  minha
casa,  num  dei  conta  de”,  faz  uma
compra,  ganha uma cesta às vezes,
mas a cesta num vem tudo! Só vem
o básico! Aí, falta um café, um açú-
car, um pão, um leite, pra criança, e
a gente vai vendendo mais essas coi-
sinha, uns é bom pra pagar, paga no
dia,  outros  demora,  outros  nem
paga! Mas, eu ajudo muitas pessoas
também,  gosto  de  ajudar.  Eu  num
levo pelo lado assim,  de  dizer  “ah,
não  presta!”,  num  paga,  acho  que
muitos num paga porque num pode
mesmo! Aí a gente vai tendo paciên-
cia esperando um pouco, e vai, tem
gente que para de comprar, e vai pa-

99 Irailde. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali -
zada por Denise N. De Sordi. p.3 e 5.
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gando aos pouco, termina de pagar e
começa de novo, e já maneira, e vai
levando a vida assim, a gente já co-
nhece todo mundo, e tem os que a
gente quando vê, que ele num traba-
lha, e só quer, porque vida mansa, aí
a  gente  corta  também,  não!  Vamo
ajudar quem precisa. Num é? 100 

É interessante notarmos as estratégias que ela es-
tabeleceu para identificar quem é vida mansa, 

Denise: Mas como a senhora olha as-
sim  e  vê?  “A  esse  daí  é  vida
mansa!”?
Nilda: Porque se a pessoa num tem
um emprego,  num tem nada,  num
quer fazer nada, mas é uma pessoa
saudável,  cê  olha,  tá  com  saúde,
num  quer  trabalhar,  eu  acho  que
não, eu você já tem que. 
Denise: Mas aí a senhora pergunta a
na hora de vender o fiado, a senhora
pergunta  “a,  você trabalha? Recebe
quando?”. A senhora dá uma investi-
gadinha assim pra ver se a…
Nilda: “Cê trabalha? Que dia que cê
vai me pagar porque eu num posso
esperar muito tempo, né?”. Por que
é  muito  pequenininho,  num  tenho
capital pra…
Denise: Segurar?
Nilda: Pra segurar um mês, dois me-
ses, pessoa que quer fiado, comércio
nenhum aguenta, né? Então eu num
coloco,  eu  num  aumento  o  preço,

100 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali -
zada por Denise N. De Sordi.p.10–11.
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num  cobro  juro,  então,  o  mesmo
preço que eu vendo a vista é o mes-
mo que eu vendo fiado, mas eu falo
pra eles, se vocês pagar em dia, vo-
cês vão ter todo dia vocês tem, né?
Porque  a  gente  vai  ajudando,  e  aí
tem uns que paga direitinho e ajuda
também a gente, porque cê recebe o
fiado, no dia que recebe cê recebe ali
algum, aí cê sabe o que cê faz. Eu
vou  abastecendo,  vou  comprando
mais mercadoria.
Denise: Dá pra planejar, né?
Nilda:  É,  eu  vou  comprando  mais
mercadoria.101 

Vender fiado é ponto significativo de ajuda para
alguns moradores e cria relações de segurança no esta-
belecimento da vida dentro do bairro diante de situa-
ções adversas. O bairro é caracterizado como um espaço
de relações e práticas baseadas em uma lógica mais jus-
ta de mercado e de economia.

Denise: E cê acha que aqui cês apro-
veitam mais o bairro, tipo assim, an-
tes cês moravam numa casa ou apar-
tamento?
Letícia: Casa, também. 
Denise: Cê tinha contato com os seus
vizinhos?
Letícia: Aqui eu tenho mais do que
lá.
Denise: Aqui você acha que cê preci-
sou de alguma coisa, seu vizinho pre-
cisou de alguma coisa…

101 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali -
zada por Denise N. De Sordi. p. 11. 
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Letícia: É, mais fácil. O povo da mer-
cearia  mesmo,  te  faz  fiado,  enten-
deu? No outro dia cê vai e paga, en-
tão tá mais assim, mais companhei-
rismo, né?
Denise:  Todo  mundo  se  conhece
mais? 
Letícia: Agora mesmo a gente foi fa-
zer  almoço na casa da vizinha,  né?
Ela  “não,  vem  pra  cá,  vamo  fazer
aqui, então a gente tem mais…
Denise: Mais proximidade, né?
Letícia: Urrum.102 

Em sequência aos sentidos de dignidade, a ques-
tão da moradia adequada e o estabelecimento da vida
no bairro também se sobressaem nas narrativas dos tra-
balhadores que vivenciaram a experiência do ocupar. O
documentário sobre os bairros Joana D’Arc/São Francis-
co apresenta trechos de entrevistas com os assentados
nos quais eles contam como foi viver no assentamento
inicialmente, 

Tenho um barraco de lona, né? Que
esse barraco mais tarde veio a cair só
que antes de caí eu passei muita difi-
culdade  debaixo  dele,  né?  É,  com
chuva,  tive  dificuldade  com  chuva
que… moiáva muito  dentro  da mi-
nha casa. Então eu passava à noite
sentada num banquinho pra dá lugar
meus  filho  dormi,  porque  em cima
onde eles durmia corria uma enxur-
rada,  né?  Aí  a  casa  alagava  ficava
parecendo um mar.103 

102 Letícia. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista rea -
lizada por Denise N. De Sordi.p.6.
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Os barracos, de lona ou de madeira, constituem
no momento de ocupação uma forma de demarcação
imediata da área ocupada e dos lotes, porém, sua im-
possibilidade de resistência à chuva104 e ao sol são um
grande  problema  e  desconforto  para  seus  moradores.
Esta questão pode ser notada na fala de Letícia que re-
lata que o sol torna impossível a presença dentro de sua
casa durante o dia,

Denise: E assim, hoje aqui sua casa
já tá de alvenaria?
Letícia: Não, ainda não, ainda tá de
tábua. 
[…]
Denise:  E,  por  exemplo,  […]  essa
grana que vai sobrar do aluguel, que
que você acha que vai dar pra fazer?
Que que vai dar pra melhorar? 
Letícia: Então, aí no caso pra cons-
truir,  né?  Começar  a  construir  pelo
menos  um  quarto,  pra  ficar  mais,
mais  fresquinho,  porque  uma  hora
dessa,  por  exemplo,  num tem jeito
de cê ficar dentro de casa. 105

Um aspecto que chamou nossa atenção em rela-
ção à construção do bairro Elisson Prieto foi a rapidez

103 Elaine Felipe Marcelino.  Os valores culturais e o acesso à moradia:  São
Francisco de Assis e Joana D’Arc. Canal da ABIU – Associação de Bairros Irregulares
de  Uberlândia.  9p.  Duração:  00:23:49.  22  set.  de  2012.  Disponível  em:
<http://www.youtube.com/watch?v=pG0aYE1pAFc>. Acesso em 14 out. de 2013.
Material de pesquisa.p.2
104 “Segundo os moradores, cerca de 300 barracos foram atingidos. PM esteve no
local, mas moradores não registraram boletim de ocorrência”. Após chuva, casas de
assentamento são destruídas em Uberlândia,  MG.  G1 – Triângulo Mineiro.  15
out. de 2012. Disponível em: <http://www.g1.globo.com/minas–gerais/triangulo–mi-
neiro/noticia/2012/…chuva–casas–de–assentamento–sao–destruidas–em–uberlan-
dia–mg.html>. Acesso em: 20 jan. de 2013. 
105 Letícia. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista rea -
lizada por Denise N. De Sordi. p.3 e 5.
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com que as casas de alvenaria surgiram, Nilda comenta
sobre a tranquilidade que elas conferem ao bairro,

Denise:  Que  que  mudou  de  movi-
mentação política,  do jeito  de viver
aqui,  de construir  as coisas, hoje tá
mais  calmo,  antes  era,  o  que  que
mudou? Como que a senhora avalia?
Nilda: Não, eu acho que mudou por-
que já, a gente já sente que tá viran-
do um bairro mesmo, né? Mas hoje,
sofrimento,  um dia  deu  uma chuva
aqui, gente mas foi feio, foi carregan-
do telha,  plástico,  jogando tudo no
meio da rua, cê só via criança gritan-
do  e  mulher,  meu  marido  mesmo
correu pra socorrer muita gente, tra-
zendo lá pra casa, levando pra plená-
ria e tudo, teve casa que não ficou
nada, aqueles, né? Muito feia. Agora
não, cê vê que chove, mas já tá mais
tranquilo porque já tem uma casa…
uma  telha  pra  segurar  a  chuva,  as
parede de tijolo, tá construindo todo
mundo tá ficando bom. 
Denise: A pior coisa então era a chu-
va, né? 
Nilda: Era a chuva, o vento essas coi-
sa porque era muito precário a situa-
ção, agora não, tá melhorando, cada
dia tá melhorando, cê quase num vê
barraco mais. Né? Só casa de alvena-
ria.106 

Aproximadamente onze meses após o início da
ocupação do Elisson Prieto a situação era de, 

106 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali -
zada por Denise N. De Sordi. p.14.
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Uns quatrocentos idosos e mil e qui-
nhentas casas de alvenaria e um se-
tecentos barracos de Madeirite, entre
Madeirite, placa e lona. Então, a es-
trutura que foi criada lá dentro […]
Existe casa lá dentro que foi investido
quase vinte mil reais, num emprésti-
mo, fiado, fazendo boletinho nos de-
pósito né… Acaba que isso tudo ge-
rou um imposto, gerou um lucro pro
governo.  Hoje  a nossa  comunidade
lá,  independente  ou não se for  por
na ponta da caneta, o tanto de com-
pra de lona, Madeirite, tijolo, cimento
e etc, etc e tal… vai gerando um lu-
cro absurdo lá dentro, né… sem falar
que nós fizemos um projeto de habi-
tação lá dentro antes de ocupar a…
com a  área  ocupada  né,  mas  tive-
mos, um total senso e uma total faci-
lidade  pra  se  envolver  com a  agro
engenharia que é um processo de to-
pografia, né… de corte dos lote, en-
tão  foi  tudo  padronizado,  foi  tudo
bem feito, pagamos por isso… .107

 Na comemoração de um ano do assentamento
os moradores deram nomes às ruas do bairro, 

Completou um ano que os integran-
tes do Movimento Sem Teto do Bra-
sil  se  instalaram […].  São  mais  de
2.200 famílias no local […] No local
é  possível  observar  que os  padrões
de energia de casas foram instalados

107 Reunião MSTB e entidades estudantis da UFU. 10 out. de 2012.  Centro
de  Convivência  do  Campus  Santa  Mônica,  Universidade  Federal  de  Uberlândia
(MG). Duração: 00:55:55. Arq. 121003003. Material de Pesquisa. p. 6–7.
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e só faltam os relógios. Além disso to-
das  as  cerca  de  30 ruas  receberam
nomes, inclusive o assentamento que
ao invés de Paulo Freire, virou Elis-
son Pietro. De acordo com a Associa-
ção de Moradores, cerca de 90% das
casas são de alvenaria. Uma delas é
da dona de casa, Vera Barbosa Silva,
que conta com dois quartos, salas e
cozinha.108 

As narrativas que dizem como os moradores visu-
alizam o bairro em um futuro próximo, além das situa-
ções difíceis que enfrentam e de suas reivindicações ao
poder público, expõe as condições do morar, suas ex-
pectativas e anseios para este lugar que estão construin-
do. A partir do que informam que falta no bairro é pos-
sível visualizar os modos como projetam o viver. 

Nilda compartilha que sair do bairro é muito di-
fícil,  porque além de ficar  em uma região  um pouco
afastada e não ter asfalto ainda, as linhas de ônibus não
atendem em locais próximos, 

Nilda: Precisamos dum coletivo aqui,
pra ajudar as  pessoas  mais,  porque
eu  levanto  todo  dia  cinco  hora  da
manhã, pra fazer pão de queijo, cin-
co  hora,  cinco  e  meia  se  cê  vê  a
quantidade de gente passando pra ir
trabalhar!  Cinco  e  meia,  seis  hora
todo  mundo  saindo  é  debaixo  de
chuva, é molhando tudo, pisando na
lama! Tudo sujo e pra í pega um co-
letivo nessa mesma distância! Se pas-

108 Invasão no campus Glória em Uberlândia, MG, completa um ano. G1 – Triân-
gulo Mineiro. 14 jan. de 2013. Disponível em: < http://www.g1.globo.com/minas–
gerais/triangulo–mineiro/noticia/2013/01/invasão–no–campus–gloria–em–uberlan-
dia–mg–completa–um–ano.html>. Acesso em: 18 jan. de 2013.
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sasse  um  pelo  menos  nessa  última
rua que faz no bairro aí, já era uma
ajuda grande, né?109 

Sair do bairro é apontado como um dos proble-
mas não apenas para quem trabalha, mas também para
levar os  filhos  às escolas,  que passam a depender  de
vans, um custo a mais, que os pegam na entrada da rua
principal  do bairro,  mas não entram nele porque não
tem asfalto. Em conversas que não puderam ser grava-
das nos foi dito que as opções de lazer se restringem
também, pois, sair do bairro é complicado e em geral, a
cidade não oferece muitas opções, o Parque do Sabiá110

foi apontado como o lugar que as famílias costumam ir
quando é possível,  aos  finais  de semana.  As  crianças
costumam passar os finais de semana na casa de avós.

Ao deixar de pagar o aluguel a condição da ocu-
pação de terras  por  moradia  se  configura  como uma
possibilidade de fazer outras coisas que até então não
eram possíveis,  nessa moradia de dez meses sem paga
aluguel, dez meses sem … sem … comendo pão e to-
mando café de manhã, dez meses até … assa a carninha
no final de semana, porque na hora o dinheirinho que
pagava o aluguel sobrou então assim […].111 

Ao  identificarmos  essas  possibilidades  localiza-
mos diversas formas de regular ou conviver com essas
situações, há a falta de serviços básicos, de alimentos,

109 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali -
zada por Denise N. De Sordi. p.7.
110 O Parque do Sabiá é um parque e zoológico, localizados na Zona Leste de Uber-
lândia, no Triângulo Mineiro. O parque é municipal e administrado pela FUTEL –
Fundação Uberlandense de Turismo, Esporte e Lazer, que é uma fundação da pre-
feitura. Wikipédia. Parque do Sabiá. Disponível em: 
< http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_do_Sabiá> . Acesso em 22 fev. de 2014.
111 Reunião MSTB e entidades estudantis da UFU. 10 out. de 2012. Centro de
Convivência do Campus Santa Mônica, Universidade Federal de Uberlândia (MG).
24p. Duração: 00:55:55. Arq. 121003003. Material de Pesquisa. p.8.
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de roupas,  de  dinheiro,  etc.  Mas o bairro  está  sendo
construído e essas novas possibilidades permitem con-
quistar outra situação de vida para o presente e para o
futuro dos filhos que não estava disponível até então,

Nilda: O dinheiro do aluguel, as pes-
soas,  hoje,  eu  vejo  gente  falar  pra
mim aqui, que já tem o que num ti-
nha aqui, hoje, num tá pagando um
aluguel,  nem uma  água,  nem  uma
luz,  tão  dando  conta  de  comprar
uma bicicleta  pra andar,  tão dando
conta de comprar um guarda-roupa
que num tinha,  um fogão novo ou
uma  televisão,  um  móvel  pra  casa
que eu acho que é digno! Todo mun-
do tem que te! E antes muita gente
num  tinha,  e  agora  tem,  por  quê?
Porque tá sobrando, um pouquinho
da luz, do aluguel e da água, e o di-
nheiro  do  aluguel  tá  investindo  na
casa, porque cê vê, o rapaz do mate-
rial de construção aqui, já sabe! No
começo do mês todo mundo recebe,
vai dando que é uma beleza, aí  do
dia quinze pra frente, pára as venda!
Porque num tem mais dinheiro, né?!
Vai  esperar  receber  novamente,  pra
começar  a  comprar,  então eu  acho
que, tá sendo uma ajuda muito boa!
Porque quem tá aqui é porque tá re-
cebendo minha filha se você vê a po-
eira aqui quando, hoje tá bom! Cho-
veu! Quando é poeira mesmo, cê en-
tra aqui cê fala “não, num tem condi-
ção desse povo morar aqui” porque
que  enfrenta?  Porque…  pra  poder
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conseguir a sua moradia! É o futuro
dos filho da gente! Dos neto, né?112 

Observamos que o novo bairro, construído a par-
tir de processos de luta e de rompimento, viabiliza tam-
bém a outros trabalhadores, ao não ter que aderir  ao
mercado imobiliário de aluguéis, projetar seu futuro por
relações estabelecidas com sua  própria lógica. A mora-
dia se estabelece não apenas como o lugar do morar,
mas como lastro da vida, a estabilidade presente e futu-
ra. Lembramos o caso de Irailde que citamos anterior-
mente, e que mora no Elisson Prieto enquanto economi-
za dinheiro para comprar outra casa em sua cidade de
origem, Saúde no Estado da Bahia. Na projeção de seu
futuro no bairro Letícia pretende construir um cômodo
para sair da casa construída com madeira e Monira pro-
jeta como será sua casa, 

Denise: E cê acha que esse dinheiro
que sobra, cê pode aplicar no que as-
sim?
Monira: É pode arrumar a casa, pode
crescer  mais  a  casa,  por  exemplo,
agora eu vou começar a fazer minha
casa, na frente aqui [da varanda do
cômodo onde estávamos]. 
Denise: Tem um espaço bom aqui, e
que que se pretende construir aqui?
Você vai começar pelo que?
Monira:  Fazer  um alicerce primeiro,
aí depois. 
Denise:  Como  que  você  imagina  a
sua casa aqui? 

112 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista realiza-
da por Denise N. De Sordi. p.8–9.
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Monira: É eu quero aqui um quarto,
aqui  a  sala,  um  banh… não!  Dois
quarto, uma sala, um banheiro.113 

  As perspectivas de investimentos em longo prazo
também se tornam mais palpáveis,

Denise:  […]  Num  ter  que  pagar  o
aluguel, que que mudou na vida de
vocês? […]
Juliana: Muita coisa!
Eliseu: Uai, melhorou, né? Porque…
o dinheiro do aluguel é um dinheiro
que vai  e  não volta,  o  dinheiro  do
aluguel vai aos pouco. […] A gente
já comprou um, saiu do aluguel, né?
A  gente  tá  mais  é  investindo,  né?
Construindo,  investindo  no  que  é
nosso, né? A casa pronta aí.114 

Cláudia diz que pretende investir o dinheiro que
iria para o aluguel de uma casa em um curso para as fi-
lhas,

Denise: E esse dinheiro que você an-
tes  usava no aluguel,  e  agora  você
num vai  mais,  […]  que  que  ele  te
possibilita fazer?
Cláudia: Uai, a gente vai morar, né?
Eu preciso de mais dois cômodo vai
puxa aqui pro fundo agora, porque
num quis trazer os trem porque, ago-
ra com a gente aqui, puxa área, meu
tanque,  é  isso,  investir  agora.[…] É
alimentação,  um curso  das  menina,

113 Monira. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista rea-
lizada por Denise N. De Sordi.p.3.
114 Eliseu e Juliana. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. En-
trevista realizada por Denise N. De Sordi. p.3.
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né? Um curso, facilita, nossa, porque
todo dinheiro do aluguel é uma coisa
que cê vai e nunca vê, né? Então um
curso uma coisa, igual eu tenho uma
menina aí de treze anos.115 

Alguns  moradores  empreendem  seus  negócios
dentro do bairro para atender demandas de comércio
dos moradores. Próximo à casa de Letícia, alguns esta-
belecimentos  serão  abertos  por  outros  moradores  do
bairro,

Letícia:  Quase  esquina!  Meu  lá  é
quase esquina, aí o meu tá, o merca-
do que abriu é lá pertinho, a padaria
é lá pertinho, aí do lado tá construin-
do disse que vai ser um açougue. Aí
tá ficando bom!116 

Nilda e seu marido moraram em um cômodo de
madeira por um tempo, depois construíram dois cômo-
dos, em um funciona uma pequena mercearia que abas-
tece a vizinhança, e no outro cômodo funciona uma co-
zinha e quarto para eles, o filho deles e sua esposa mo-
ram em uma casa no lote de fundo à mercearia, e é lá
que descansam ou ficam com a família.  O marido de
Nilda, além de ajudá–la na mercearia compra e vende
materiais de construção usados,

Nilda:  Então,  tudo,  aí  vai  começar
tudo do zero de novo, né? Então eu
penso isso que todo mundo tá aqui
porque precisa. Eu tenho esse peque-
no comércio por quê? Porque foi o

115 Cláudia. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista re-
alizada por Denise N. De Sordi.  p.6–7.
116 Letícia. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista rea -
lizada por Denise N. De Sordi. p.4.



106

dinheiro  do  aluguel  e  eu  moro,  tô
morando dentro, eu ainda não con-
segui  construir  minha  casa,  mas  se
Deus quiser eu quero construir, quer
dizer com a idade que eu tô quando
for pra morrer eu tenho minha casa!
Então,  eu  peguei,  pensei,  eu  vou
construir  minha  casa,  aí  eu  pensei,
falei não, primeiro eu tenho que ar-
rumar um jeito de ganhar um dinhei-
rinho,  num  tenho  oportunidade  de
trabalhar fora e arrumar serviço, en-
tão peguei aqui de aluguel e fui cons-
truindo,  construí,  é,  dois  cômodo,
nesses  dois  cômodo  eu  trabalho,  e
moro, né? E todo dia, fazendo meu
pão de queijo, meus salgado, e ven-
dendo as coisinha, e todo dia tô ten-
do  meu  dinheirinho  e  vô  juntando
pra mim comprar o material pra fazer
minha casa, construir minha casa.
Denise: É o objetivo da senhora?
Nilda: É, meu objetivo.
Denise: O marido da senhora tá tra-
balhando com o que agora? Que a
senhora falou…
Nilda:  Lá  junto  comigo,  os  dois,  e
material  usado, ele compra material
usado,  as  pessoas  aqui  precisam,
uma madeira, uma telha, é, é essas
coisinha, e vai vendendo essas coisi-
nha e assim a gente vai sobreviven-
do.117

As experiências de vida são compartilhadas entre
os moradores nos sentidos e valores que caracterizam a
117 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali -
zada por Denise N. De Sordi. p.10.
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ideia  de  comunidade.  Então  eu  penso  isso  que  todo
mundo tá aqui porque precisa. 

A segurança do bairro e de seu entorno também
são frequentes nas falas dos moradores nas entrevistas,
em um sentido de contrapor interpretações que estabe-
lecem o bairro à pobreza e a lugar de violência,

Nilda: Não é gostoso? É muito gosto-
so aqui. Aquela via, de todo lado cê
olha é bonito, cê tá de lá olha pra cá,
cê tá de lá olha, passa assim, a te dá
a  sensação  de  que  já  é  um bairro
normalizado,  né?  Tudo e o que eu
acho bom aqui, porque, é tranquilo,
as  mulher  que trabalha  elas  vem a
noite, passa sozinha, ninguém mexe
com ninguém, a não ser que, se tiver
fazendo alguma coisa errada aí. Mas
pelo  direito  seu,  tá  vivendo  bem,
num mexe com ninguém, num tá fa-
zendo nada, eu acho que num tem
como dá errado. […] Tudo, i, as mu-
lher que vem, mulher que trabalha a
noite,  muita  gente trabalha a noite,
vem sozinho aí, ninguém nunca ficou
sabendo de nada, e eu já acho que
no bairro pra lá [São Jorge], já é pe-
rigoso.118

Os moradores, mesmo quando esse não era o as-
sunto, pontuaram que são pessoas de fora que cometem
delitos na área,

Denise:  Bom, acho que é isso,  tem
mais alguma coisa que cê queria fa-
lar?

118 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali -
zada por Denise N. De Sordi. p. 13.
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Letícia: Não. De roubo, assim essas
coisas,  por enquanto,  ontem parece
que  assaltaram  o  barzinho  lá  em
cima, que é ali. 
Denise: Ã…
Letícia: Mas, eu tenho pra mim que
não  é  gente  daqui,  né?  […]  Aqui
todo mundo assim, olha um o do ou-
tro,  sabe?  Num tem nada  fechado,
nada trancado, a gente precisa deixar
as coisas lá, ninguém mexe.119 

O  apontar  questões  sobre  segurança,  estabele-
cem uma linguagem do resistir, ou de elaborar um con-
tradiscurso às associações ou interpretações negativas e
deslegitimadoras do processo de ocupação. Identifican-
do a ação às questões relacionadas à criminalidade, ao
localizar o bairro e a região como local de práticas crimi-
nosas associa–se a ação direta também a um tipo de
prática criminosa.

Nilda: Que… porque um dia eu vim
a noite, é, lá passando ali perto da-
quele  córrego  do  [inaudível]  tinha
uns rapaz lá, até batendo num rapaz,
falei olha pro cê vê, e a gente procu-
rou por todo lado assim, uma polícia
mas cê num vinha nenhuma [inaudí-
vel]. Mas é porque, ou ele tava fazen-
do alguma [coisa] errada, ou é assal-
tante também. Num sei,  porque vai
lá, a gente num sabe qual a intenção
dele, se tem arma, se num tem, né?
Então cê tem que, melhor deixar qui-
eto. Mas é isso, num tenho nada que
reclamar daqui, e nem penso vamos

119 Letícia. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista rea -
lizada por Denise N. De Sordi.p.6.
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dizer assim, “a nós vamos resistir as-
sim de uma outra maneira, não”, eu
acho que a nossa resistência aqui é
ter fé em Deus, pedi aos governante,
as autoridade, que olhe pra nós, com
assim, até com piedade mesmo, não
porque a gente tá precisando de es-
mola, não. Todo mundo trabalha, a
gente tá precisando de moradia mes-
mo, de oportunidade como qualquer
outro, que o bairro cresça! Que tenha
dignidade, que seja um bairro bom,
porque é pra ser,  tem tudo pra  ser
um bairro bom, né? Tão perto daqui
da UFU, né? […] Tão bonito que é
isso aqui, eu acho que se os político
trabalha aqui mesmo, com vontade,
isso aqui vai ficar muito bom.120  

Nilda rompe com a associação entre a ação po-
lítica e criminalidade:  Mas é isso, num tenho nada que
reclamar daqui, e nem penso vamos dizer assim, “a nós
vamos resistir  assim de uma outra maneira,  não”,  eu
acho que a nossa resistência aqui é ter fé em Deus, pedi
aos governante, as autoridade, que olhe pra nós, com
assim, até com piedade mesmo, não porque a gente tá
precisando de esmola, não.

Portanto, buscamos nesse capítulo, considerando
os processos de ocupação, assentamento e construção
do bairro, compreender os sentidos elaborados pelos su-
jeitos que viveram processos de luta por terras urbanas
por moradia em Uberlândia diferentes contextos. 

Investigamos os modos de viver e se inscrever a
partir dos significados que os trabalhadores atribuem às

120 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali -
zada por Denise N. De Sordi.p.13.
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suas experiências, ao projetar em suas reivindicações di-
ferentes linguagens e ações que possam constituir outra
lógica e disputa no campo de relações sociais e produti-
vas estabelecidas. 

Ao analisarmos as experiências dos trabalhadores
em conjunto, atinamos para os modos pelos quais dinâ-
micas e ações diretas produzem realidades sociais vivi-
das influenciando as relações de classe. Enquanto sujei-
tos  que  se  colocam em movimento,  os  trabalhadores
agem,  simulam  e  interpretam  as  relações  sociais  nas
quais se inscrevem a partir de suas vivências e relações
de produção, suas dinâmicas e ações diretas constituem
processos  de  direcionamento  das  suas  reivindicações
porque a forma como se concretizam, carrega suas pró-
prias experiências. 
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CAPÍTULO II
Interpretações e projeções sobre os

trabalhadores

Isso aqui! O juízo que fez isso aqui!
Ele vai pro inferno, igualzinho muitos
foi! Que ele num é um ser humano
de osso e carne igual nós! Ele tá na
cama dele rodando televisão de boa!
E nós, se tivesse uma moradia.121 

Ao interrogarmos  nossas  evidências,  chamaram
nossa atenção alguns dos discursos sobre os trabalhado-
res que ocupam terras urbanas para construir moradia
em Uberlândia. 

Tais discursos, amplificados via imprensa local e
publicações de movimentos sociais, são comentários e
interpretações  sobre  os  trabalhadores  que  a  partir  de
ações diretas ocupam áreas ociosas. Notamos interpreta-
ções e projeções sobre os trabalhadores tanto de grupos
hegemônicos em Uberlândia (jornal Correio, proprietá-
rios de áreas ocupadas, poder público, judiciário e enti-
dades de assistência social privadas) quanto de outros
grupos que contrapõe essa hegemonia como os movi-
mentos sociais organizados (grupos de militantes organi-
zados  em  torno  do  tema  da  luta  pela  terra).  Ambos
apresentam questões políticas mais amplas em seus dis-
cursos  sobre  os trabalhadores, muitas vezes, em ações
que intencionam organizar, ou direcionar, a ação e com-
preensão sobre as problemáticas que esses sujeitos vi-
venciam.
121 Acampamento Sem Teto – Elisson Prieto Uberlândia MG. Canal da AFES MG
– Associação Franciscana de Ecologia e Solidariedade. 4p. Duração 00:11:06. 29.
abr. de 2013. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=f_GxDdTzaT0>.
Acesso em 04 nov. de 2013. Material de pesquisa. p.2–3.
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Os trabalhadores apresentam tais problemáticas a
partir das suas próprias motivações, expectativas e rei-
vindicações.  Quando  estas  são  elaboradas  simbolica-
mente para um saldo político maior, seja com a determi-
nação dos  trabalhadores  como “base”  ou como “po-
bres”, suas ações políticas são resignificadas e os sujeitos
que  ocupam  terras  são  localizados  fora  do  papel  de
agentes  desses  movimentos  de  ocupação.  Suas  ações
passam a conter outros sentidos, relacionados à especu-
lação imobiliária, políticas públicas, baixos salários, au-
sência de educação formal e/ou consciência política.

Esses sentidos, confrontados com as fontes docu-
mentais e orais, foram notados em múltiplas dimensões
diante de projetos políticos em disputa para a cidade,
que buscam explicar as condições de vida dos trabalha-
dores a partir  de questões políticas e econômicas que
afetam a vida desses sujeitos. As contradições decorren-
tes da compreensão da teoria marxista e seu viés econô-
mico são debatidos por E. P. Thompson122 e nos insti-
gam a pensar as relações vivenciadas por estes trabalha-
dores, segundo o autor,

Por mais sofisticadas que seja a ideia,
por mais sutil  que tenha sido o seu
emprego nas mais várias ocasiões, a
analogia  “base  e  superestrutura”  é
radicalmente  inadequada.  Não  tem
conserto. Está dotada de uma ineren-
te tendência ao reducionismo ou ao
determinismo  econômico  vulgar,
classificando  atividades  e  atributos
humanos ao dispor alguns destes na

122 THOMPSON, E. P. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos / E. P.
Thompson; organizadores: Antonio Luigi Negro e Sergio Silva. – Campinas, SP: Edi-
tora da Unicamp, 2001.p. 227–268.
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superestrutura  (lei,  arte,  religião,
“moralidade”),  outros  na  base  (tec-
nologia,  economia,  as  ciências  apli-
cadas),  e  deixando  outros  a  flanar,
desgraçadamente, no meio (linguísti-
ca, disciplina de trabalho). Nesse sen-
tido possui um pendor para aliar–se
com o pensamento positivista utilita-
rista,  isto  é,  com  posições  centrais
não do marxismo, mas da ideologia
burguesa. […] A religião e os impera-
tivos  morais  permanecem  inextrica-
velmente imbrincados com as neces-
sidades econômicas. Uma das ofen-
sas contra a humanidade implicadas
pela  sociedade  de  mercado  plena-
mente desenvolvido, e por sua ideo-
logia, tem sido, exatamente a de defi-
nir todas as relações sociais coerciti-
vas como “econômicas” e de substi-
tuir elos afetivos pelos mais impesso-
ais  (mas  não  menos  compulsórios)
elos do dinheiro. […] Quando Marx
contestou  a  economia  política  bur-
guesa predominante em seu tempo,
assim como sua tese guia sobre a na-
tureza do homem econômico aquisi-
tivo, ele contrapôs a ambas o prole-
tariado, ou o homem econômico ex-
plorado, que estava destinado a ser o
homem revolucionário (via luta eco-
nômica).  Porém,  embora  isso  não
seja senão uma parte do pensamento
de Marx, carreou com um economi-
cismo pesado as subsequentes teorias
e estratégias dos pensadores e parti-
dos  marxistas.  Estes  geralmente  se
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esqueceram  da  ofensa  primeira  do
capitalismo, a de cotar todas as rela-
ções em termos exclusivamente eco-
nômicos.123

As potencialidades dos trabalhadores em projetar
e organizar outras lógicas para as relações sociais que vi-
venciam, sejam elas rebeldes ou conformadoras,124 são
utilizadas a favor de projeções e interpretações economi-
cistas que passam a ser o principal  argumento para a
projeção de  possibilidades  transformadoras  desta  pró-
pria lógica econômica e não, também, das relações soci-
ais.  Economia, segundo o autor, engloba uma série de
relações  que  não  se  estabelecem  somente  por  com-
preensões economicistas. A própria noção de economia
é formada a partir  das relações que são estabelecidas
entre  os seres  humanos  a partir  de suas  necessidades
materiais, culturais e morais. Ser localizado em determi-
nado tipo de relação em um modo de produção não de-
termina  necessariamente  as  formas  de  conflito  ou  os
meios de se tornar consciente de tais relações, 

Nas  sociedades  modernas,  as  rela-
ções de produção encontram expres-
são na formação e luta (ocasional, no
equilíbrio)  das  classes.  Entretanto,
classe não é, como gostariam alguns
sociólogos,  uma  categoria  estática:
tais  e  tais  pessoas  situadas  nesta  e
naquela  relação  com  os  meios  de
produção,  mensuráveis  em  termos
positivistas e quantitativos. Classe, na
tradição  marxista,  é  (ou  deve  ser)

123 THOMPSON, E. P. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos / E. P.
Thompson; organizadores: Antonio Luigi Negro e Sergio Silva. – Campinas, SP: Edi-
tora da Unicamp, 2001. p. 256–258.
124 Ver nota 39.



115

uma categoria histórica descritiva de
pessoas numa relação no decurso do
tempo e das maneiras pelas quais se
tornam conscientes de suas relações,
como se separam, unem, entram em
conflito, formam instituições e trans-
mitem  valores  de  modo  classista.
Nesse  sentido,  classe  é  uma forma-
ção tão “econômica” quanto “cultu-
ral”,  é  impossível  favorecer  um as-
pecto em detrimento do outro,  atri-
buindo–se uma prioridade teórica.125

A manutenção de conquistas ou da própria luta,
pode ser compreendida como uma forma de reelabora-
ção das expectativas diante de conflitos simbólicos e in-
tervenções de grupos hegemônicos, sendo que estas po-
dem elaborar ou reelaborar as dimensões das relações
sociais vigentes. Os processos de ocupação de terras ur-
banas para construção de moradia em Uberlândia inco-
modam e tumultuam a projeção de interesses públicos e
privados desenvolvidos para a cidade em diferentes con-
textos políticos (ainda que estes sejam presididos pelos
mesmos  atores).  Contudo,  isso  não significa  que seja
essa a intenção a priori da ação direta dos trabalhadores
e nem por isso ela se apresenta desprovida de consciên-
cia ou ação política. É isso que abordaremos a seguir.

Iniciamos nossa investigação com alguns textos e
vídeos que foram produzidos pelo movimento estudan-
til, A.P.R. e pelo movimento sem–teto divulgados na in-
ternet. Os transcrevemos a fim de utilizá–los como narra-
tivas, pois apresentam um rico registro sobre estes movi-
mentos, os trabalhadores, situações de despejo, ocupa-
125 THOMPSON, E. P. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos / E. P.
Thompson; organizadores: Antonio Luigi Negro e Sergio Silva. – Campinas, SP: Edi-
tora da Unicamp, 2001. p. 260.
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ção, negociação com a Polícia Militar e das reivindica-
ções desses diferentes grupos. É importante ressaltar que
nossas interpretações desses materiais relevaram os con-
textos em que foram produzidos e, até mesmo, seus ob-
jetivos. Entretanto, buscamos nos ater às relações esta-
belecidas pelos e com os trabalhadores.

A partir das fontes, buscamos compreender como
os trabalhadores que moram e estabelecem bairros origi-
nados de ocupações resistem ou lidam com esses signifi-
cados em seu dia a dia na defesa de seus interesses.
Questionamos os modos como direcionam ou não suas
expectativas  em correlação com essas  diferentes  inter-
pretações e  projeções  ao elaborarem múltiplas  formas
de resistência.

Começaremos  analisando  os  materiais  de  dife-
rentes movimentos sociais e da mídia pesquisados con-
frontando–os ao que os trabalhadores dizem. 

O trecho citado a  seguir  refere–se a  uma nota
emitida pela APR, CPT e AFES que acompanhavam o
processo de desocupação que foi amplamente divulgada
pelo CAHIS UFU e trata sobre a desocupação da área
urbano–rural  próxima  ao  CEASA  de  Uberlândia  em
agosto de 2011,126 

O clima  é  de  tensão  e  impasse  no
despejo  das  3 mil  famílias  acampa-
das na fazenda Tenda em Uberlân-
dia. […] Os advogados das famílias
entraram com um recurso alegando
que a ação que está sendo cumprida
é  de  reintegração  de  posse  e  não
uma ação demarcatória  de  proprie-
dade. Portanto, esse serviço ilegal de

126 Essa ocupação, como vimos foi a que desdobrou–se na ocupação da área do Tri-
ângulo do Glória. Ver Figura 1 “Triângulo do Glória”.
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demarcação de  glebas  para  efetiva-
ção de liminar de despejo atinge as
famílias acampadas, e é prova clara
do que temos denunciado: a super-
posição de matrículas sobre o mesmo
imóvel e as fraudes cartorárias.127 

O Centro Acadêmico do curso de História128 acom-
panhou como apoiador a reintegração de posse e divul-
gou esta (Anexo II) e outras notas e moções de apoio. À
época, o debate sobre a concentração de terras129 em
Uberlândia somada às intensas ocupações e reintegra-
ções, atingia níveis polêmicos, devido à exposição sobre
a situação produzida pelos cartórios130 com as matrículas
das propriedades, como uma moção de apoio, também
divulgada pelo CAHIS UFU explica, 

[…] Três mil famílias acampadas em
Uberlândia  estão  sendo  despejadas
pela Polícia  Militar de Minas Gerais
(PMMG), em cumprimento a uma li-
minar judicial, determinada pelo Juí-
zo da 4ª Vara de Uberlândia. Tensão
e  dor  são  vividas  pelas  famílias.  A
população desconhece a verdade so-

127 Centro Acadêmico de História da Universidade Federal de Uberlândia CAHIS –
UFU. Gestão Primavera nos Dentes 2011–2012.  Impasse em despejo de famí-
lias em Uberlândia. 3 ago. de 2011. Disponível em: <http://cahis–ufu.blogspot.-
com.br/2011/08/impasse–em–despejo–de–familias–em.html>. Acesso em 10 dez. de
2012.
128 É importante salientar que grupos politicos de diferentes lugares, na colisão de
seus programas, estabelecem a prática da atuação conjunta em suas diferentes pau-
tas. Abordaremos essas relações de modo mais aprofundado no Capítulo III.
129 Para consultar a distribuição de terras em Uberlândia ver: FREITAS, Cláudia Ma-
ria de.  Regularização da ocupação urbana em Uberlândia: loteamento São
Francisco/ Joana D’Arc – uma contribuição. – 2005. Disponível em: Repositório Ins-
titucional da Universidade Federal de Uberlândia. Dissertação Instituto de Geografia.
<http://hdl.handle.net/123456789/1112>. Acesso em: 04 nov. de 2013. p.80–81.
130 Para compreender  “A importância  dos cartórios na regularização fundiária  no
Brasil” consultar: FREITAS, p.28–33.
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bre a terra, da área ocupada por es-
sas famílias.
A região, que inclui parte do Parque
do  Sabiá,  parte  do  bairro  Santa
Mônica,  dos  chamados  bairros  irre-
gulares  (Dom  Almir,  Prosperidade,
Joana D’arc, São Francisco, Celebri-
dade,  Zaire  Resende)  e  áreas  não
ocupadas, no entorno, foram um dia
de João Costa Azevedo; (vide matrí-
cula 5.273 e outras – Cartório do 1º
Ofício).
Com a morte de João Costa Azeve-
do,  aparece  uma  doação  feita  por
esse a João Costa Silva (vide matrí-
cula 26.016 – Cartório do 1º Ofício).
Em seguida, morre João Costa Silva
e  aparece  uma escritura  pública  de
compra e venda de João Costa Silva
para Lindolfo Gouveia (vide transcri-
ção 48.050 e 51.075 – Cartório  do
1º Ofício).
Aproveitando a confusão, surge um
novo documento: uma permuta entre
João Costa Azevedo, Virgílio Galassi,
Tubal  Vilela,  Rui  de  Castro,  Irany
Anecy de Souza, os Irmãos Torrano e
outros. Esta permuta, repleta de irre-
gularidades, gerou matrículas de imó-
veis sobre as terras que foram um dia
de  João  Costa  Azevedo  (matrícula
23.894 – Cartório do 1º Ofício). Es-
tas  matrículas  provocaram  diversas
sobreposições  de  áreas,  como  por
exemplo,  a  matrícula.  (51.075  e  a
matrícula  13.121  –  Cartório  do  1º
Ofício).
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Quase todas as terras de João Costa
Azevedo viraram loteamentos (irregu-
lares e regulares).
O espólio Irany Anecy de Souza, um
dos supostos  donos da área,  nunca
tomou posse efetiva da mesma, por-
que rompeu com a imobiliária Tubal
Vilela, tanto é que desfez a permuta
irregular.
Irany  vendeu  centenas  de  pedaços
dessa  área  para  terceiros,  e  esses
possuem  matrículas  dos  mesmos,
num loteamento chamado “Vila Jar-
dim”,  que nunca foi  aprovado pela
Prefeitura de Uberlândia, mas, mes-
mo  assim,  alguns  desses  pagam
IPTU.
O abandono da área levou 3 mil fa-
mílias de sem-terra a ocupar o local.
A decisão do despejo se baseia em
documentos  com  indícios  concretos
de  fraudes  cartorárias.  Agrava–se  o
fato de que na escritura juntada aos
autos de n. 0320430–08.2011, uma
simples conta matemática comprova
a ilegitimidade  do  Espólio de  Irany
Anecy de Sousa, que vendeu quanti-
dade de terras superior ao próprio tí-
tulo da área que alega ser proprietá-
rio.
Por sua vez, o Juízo da 3ª Vara Cível
da Comarca de Uberlândia, em pedi-
do de Ação de Reintegração de Pos-
se, ajuizada por outro suposto dono
de parte dessa área, declinou compe-
tência  e  determinou  a  remessa  dos
autos à Vara Especializada de Confli-
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tos Agrários da Comarca de Belo Ho-
rizonte[…].131 

A situação de disputa em relação às matrículas
de imóveis em toda a malha urbana de Uberlândia tem
sido estudada pelos movimentos sociais organizados132

como uma das formas de organizar estratégias e locali-
zar os lugares para as ocupações.133 Entretanto, localizar
os motivos para a ocupação a partir da ilegitimidade do
Espólio de Irany Anecy de Sousa, que vendeu quantida-
de de terras superior ao próprio título da área que alega
ser proprietário direciona a ação política dos trabalhado-
res  que  é  transformadora  de  sua  própria  condição  a
uma ação de enfrentamento aos proprietários e aos car-
tórios. É evidente que existe o interesse dos sujeitos em
conquistar o lote para si, simultaneamente há também a
intenção do enfrentamento a essas figuras consideradas
pelos movimentos sociais organizados como “donas” da
cidade, porém, a iniciativa dos trabalhadores não legiti-
ma essa segunda intenção de modo imediato, e sim pos-
teriormente como discurso de participação no movimen-
to.

Uma ocupante (não identificada) da área próxi-
ma ao CEASA foi entrevistada pelo Coletivo DialogA-
ção134 em um vídeo publicado como ação de denúncia

131 Centro Acadêmico de História da Universidade Federal de Uberlândia CAHIS –
UFU.  Moção de  Apoio  às 3000  famílias  da ocupação  urbano–rural  em
Uberlândia.  3  ago.  de  2011.  Disponível  em:  <http://cahis–
ufu.blogspot.com.br/2011/08/mocao–de–apoio–as–3000–familias–que.html> Acesso
em: 20 fev. de 2014.
132 Um estudo básico e esclarecedor quanto a confusão de registros e matrículas é o
de OLIVEIRA, Igino Marcos da Mata de. Uberlândia de “costas” para a justiça.
Uberlândia: 10 abr. de 2011. [S.I.]
133 Abordaremos de forma mais detida essa questão no Capítulo III.
134 “Nós, do coletivo DialogAção, somos um grupo de estudantes que acredita que o
movimento estudantil é uma importante ferramenta para que, coletivamente, possa-
mos nos organizar para refletir e intervir no papel e na atual realidade da educação e
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pelo movimento religioso AFES em seu Canal do You-
Tube,135

Eles  num tão  respeitando ninguém,
desde o primeiro dia do despejo, nin-
guém tá respeitando ninguém. É der-
rubando barraco,  com trem dentro,
se eu num fico ali na minha casinha,
assim, perto do dia ali que começou
o despejo,  eles tinha derrubado mi-
nha casinha, entendeu? E outra coi-
sa, a gente aqui não somo cachorro
não é porque a gente é  pobre  que
eles precisa fazer isso com a gente! A
gente é um ser humano num é? Aí,
como se diz? Só eles que tem poder?!
Por quê? Porque veste aquela farda?!
A gente tem poder também porque
nós todos somos filhos de Deus, num
é verdade?! Nós num somo cachorro,
nós num somo ladrão, talvez se fosse
um ladrão,  se  fosse  um estuprador,
vagabundo, maconheiro, que tivesse
aqui dentro, eles apoiava! Como nós
num somo! Eles que[rem] até distruí
a  vida  da  gente!  Entendeu?  Mas
como se diz, o que eu falo é isso.136 

universidade.”. Coletivo DialogAção. Quem Somos? Disponível em: < http://cole-
tivodialogacao.blogspot.com.br/search/label/Apresentação> . Acesso em: 22 fev. de
2014.
135 “YouTube é um site que permite que seus usuários carreguem e compartilhem ví-
deos em formato digital.  Foi fundado em fevereiro de 2005 por três pioneiros do
PayPal, um famoso site da internet ligado a gerenciamento de transferência de fun-
dos. […] A revista norte–americana Time (edição de 13 de novembro de 2006) ele-
geu o YouTube a melhor invenção do ano por,  entre outros motivos, ‘criar uma
nova forma para milhões de pessoas se entreterem, se educarem e se chocarem de
uma  maneira  como  nunca  foi  vista’.  Wikipédia.  You  Tube.  Disponível  em:<
http://pt.wikipedia.org/wiki/YouTube>. Acesso em: 22 fev. de 2014. 
136 Acampamento Sem Teto – Elisson Prieto Uberlândia MG. Canal da AFES MG
– Associação Franciscana de Ecologia e Solidariedade.4p.  Duração 00:11:06. 29.
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A ocupante diz sobre as práticas da PM para com
os ocupantes  e dos sentimentos  que experimentou ao
ser coagida para desocupar, ainda que ela tenha resisti-
do na defesa de sua casinha. Pondera ainda as relações
estabelecidas na discussão sobre a ação de ocupar e seu
direito em receber tratamento digno a gente aqui não é
cachorro não é porque a gente é pobre que eles precisa
fazer isso com a gente! Estabelecendo formas de resis-
tência ao localizar os valores sobre como entende a ocu-
pação de terras urbanas por moradia em um território
diferente daquele da atuação de grupos de  maconhei-
ros, ladrão, estuprador, vagabundo, coisa que nós num
somo! Que é em sua interpretação o campo legítimo de
atuação da PM.

Ainda nessa ação de desocupação transcrevemos
o  vídeo  “Injustiça  contra  a  ocupação  em  Uberlândia
(MG)” que foi produzido pelo Coletivo DialogAção. Nos
atentamos  para  a  fala  de  uma  ocupante  que  estava,
num primeiro momento, no círculo de negociação com
o representante da CPT, a PM, algumas lideranças do
movimento sem–teto e estudantis e outros ocupantes, e
quando ela percebe a câmera acompanhando o proces-
so  de  negociação  dirige–se  direta  e  deliberadamente
para seu rumo, que é também o do coletivo do ME pre-
sente, e argumenta, 

Cadê a Prefeitura daqui?!Ele num faz
nada pra nóis! Eu só quero um peda-
cinho de terra será que eles num en-
tende isso não?!  E essas  casa vazia
por que que eles num põe o povo?!
Eu tô com a inscrição aqui ó! Eu te
mostro!  A  inscrição  aqui  ó!  E  esse

abr. de 2013. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=f_GxDdTzaT0>.
Acesso em 04 nov. de 2013. Material de pesquisa.p.2
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prefeitura,  esse  prefeito  num  faz
nada! Óia aqui ó! De dois mil e nove!
Até hoje eu num tenho uma vaga eu
num tenho nada! Que, que eles faz
pra nóis?! O prefeito, a prefeitura só
da casa pra quem num precisa, pra
quem num tem filho, pra quem num
tem marido, pra quem num tem es-
posa!  É só gente à toa que eles dá
casa!  É  só  pra  quem tem casa!  Eu
quero um lar pra mim! Eu quero uma
casa! Por que, que a Prefeitura num
pode dá?! Eu num dô conta de paga
um aluguel caro não! Porque eu tô
doente!  Será  que  isso  eles  num vê
não?! Cada vez que a gente vai na
Prefeitura eles inventa uma mentira!
A minha cunhada! Ela é viúva! Os fio
dela é mais fei do que os meus, saiu
casa pra ela agora, porque pra mim
num pode?!  O dinheiro dela é  me-
lhor do que o meu?! Cadê esse pre-
feito daqui?! Cadê a justiça?! Por que
que a justiça num faz nada?! Porque
que eles só vem em cima dos pobre?!
É só humilhação que a gente ganha
aqui, ma na hora de pega um voto,
dois, eles vêm tudo na porta da gente
e num faz nada! A hora que a gente
precisa deles eles cai fora! Eu quero
vê o dia  que eles  vim precisa  dum
voto!137 

137 Injustiça contra a ocupação em Uberlândia (MG). 2p. Duração: 00:07:22.
4  ago. de 2011. Disponível em:
 <http://coletivodialogacao.blogspot.com.br/search/label/V%C3%ADdeos>  Acesso
em 23 ago. 2012. Material de pesquisa. p.1.
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Configurava–se  um  momento  de  violência  aos
sujeitos durante a reintegração da área, muitos barracos
foram demolidos, as pessoas foram forçadas a sair para
outro lugar e haviam vários fatores envolvidos como a
PM,  advogados,  coisas  a  serem negociadas,  salvar  os
pertences, a presença de câmeras, etc. 

Nesse  contexto,  notamos  como  os  argumentos
que levam à ação direta e coletiva estão articulados em
uma linguagem comum que mobiliza e direciona argu-
mentos carregados de sentidos definidores de certa legi-
timidade da ocupação frente ao poder público, ao movi-
mento social e a PM. Tais sentidos de legitimidade, justi-
ça, direito e dignidade são compartilhados entre os ocu-
pantes  ao  falaram  de  sua  resistência  à  reintegração.
Charles Tilly em seu artigo “Acción Colectiva”, ao deba-
ter  as  transformações  e  permanências  nas  práticas  de
manifestação europeias, elenca quatro aspectos da ação
coletiva,

[…]  Primero,  siempre  ocurre  como
parte de la interacción entre personas
y grupo antes que como una perfor-
mance  individual.  Segundo,  opera
dentro  de  los  límites  impuestos  por
las instituciones y prácticas existentes
y  los  entendimientos  compartidos.
Tercero,  los  participantes  aprenden,
innovan y construyen historias en el
proprio curso de la acción colectiva.
Cuarto, precisamente porque las inte-
racciones  históricamente  situadas
crean acuerdos, memorias, historias,
antecedentes,  prácticas  y  relaciones
sociales, cada forma de acción colec-
tiva posee una historia que dirige y
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transforma usos subsecuentes de esa
forma. […]138

Eu quero  vê  o  dia  que  eles  vim precisa  dum
voto! Os políticos, que projetam para a situação seus in-
teresses  e,  investidos  pela  autoridade  de  sua  atuação
“para  os  pobres”,  regulam  a  gama  de  possibilidades
para as intervenções dos trabalhadores na mesma medi-
da em que são alertados de seus deveres “com os po-
bres” com a menção do voto. A ocupante opera em sua
fala, citada anteriormente, as formas como a ação direta
atua dentro de los limites impuestos por las instituciones
y prácticas existentes y los entendimientos compartidos,
ao mesmo tempo em que institui relações de troca nos
limites de sua própria atuação frente as pressões vividas
no contexto da desocupação.

Não  necessariamente  os  trabalhadores  aceitam
esses limites, um exemplo disso é a própria ocupação e
sua resistência  (permanência).  Os sujeitos  utilizam das
possibilidades disponíveis nesse território de tensões ao
reivindicar seus direitos, desvelando suas noções sobre
justiça, dignidade, cidadania, economia e sobre as rela-
ções de produção que vivenciam – cadê a justiça?! Nes-
se sentido, motivos como  até hoje eu num tenho uma
vaga eu num tenho nada! ou só da casa pra quem num
precisa, pra quem num tem filho, pra quem num tem
marido, pra quem num tem esposa! Mobilizam os senti-
dos de como são vividos e entendidos os critérios, con-
trolados  pela  administração pública  municipal,  para  a
distribuição das casas que deveria ser não por listas, mas
por valores e necessidades imediatas, eu num dô conta
de  paga  um aluguel  caro  não!  Porque  eu  tô  doente!

138 TILLY, Charles. Acción colectiva, en Apuntes de investigación. CECyP.
Año IV, Nº 6, noviembre; Buenos Aires; 2000. p. 13–14.
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Será que eles num vê isso não? Coloca as relações desi-
guais de sua condição social experimentadas no cotidia-
no.

E essas casa vazia por que que eles num põe o
povo?! Eu tô com a inscrição aqui ó! Eu te mostro! A
inscrição aqui ó![…] De dois mil e nove! Expõe o con-
fronto entre  os interesses  de determinados grupos,  di-
zendo que há responsáveis para que as condições e rela-
ções sejam estabelecidas de tal maneira. A partir dos cri-
térios, e sua publicidade, na escolha das pessoas que se-
rão contempladas pelas listas dos programas habitacio-
nais em Uberlândia, destaca o discurso sobre o seu di-
reito de ocupar a área já que a Prefeitura não respeita as
suas necessidades que são imediatas. A ocupante chama
a atenção e alerta que há um argumento para estar ali e
que este corresponde a determinados acordos que fo-
ram descumpridos. 

Quanto  à  inscrição  em  programas  habitacio-
nais,139 Wellington, coordenador do MSTB que assumiu

139 São Programas da Prefeitura Municipal de Uberlândia o “Entre, a Casa é Minha”
que tem por objetivo dar continuidade ao processo de legalização de áreas irregula-
res  em Uberlândia.  A  Prefeitura  já  regularizou  os  bairros  Assentamento  da  Paz,
Uberlândia Viva e Zaire Rezende, que já possuem ruas com sistema de esgoto, água
e  luz  elétrica.  Prefeitura  Municipal  de  Uberlândia.  Disponível  em:
<http://www.uberlandia.mg.gov.br/?pagina=agenciaNoticias&id=86>.  Acesso  em:
20 fev. de 2014. E o Programa “Tchau Aluguel” que é um Programa Habitacional
para famílias de baixa renda de até três salários mínimos, subsidiado pela PMU atra-
vés do Fundo Municipal de Habitação. Prefeitura Municipal de Uberlândia. Secreta-
ria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente.  Banco de Dados Integra-
dos, 2007. p. 120. O Programa mais recente é o Minha Casa Minha Vida que tem
como finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e compra de novas uni-
dades habitacionais pelas famílias com renda mensal de até 10 salários mínimos, que
residam em qualquer município brasileiro. Para que o Programa Minha Casa Minha
Vida construa moradias adequadas e bem localizadas é essencial a participação ativa
dos municípios mobilizando instrumentos em seus Planos Diretores que favoreçam a
disponibilidade de bons terrenos para o programa, especialmente para famílias com
renda de 0 a 6 salários mínimos. Este Programa tem como meta construir um milhão
de habitações. Como produzir moradia bem localizada com recursos do pro-
grama minha casa minha vida?: implementando os instrumentos do Estatuto da
Cidade / Organização de Raquel Rolnik, textos de Raphael Bischof, Danielle Klin -
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a organização da ocupação da região do Glória, aponta
que um dos motivos para as ocupações é o tempo de
espera em longas filas e os critérios, indefinidos e não
regulamentados de forma pública e democrática140 mas
políticos, que favorecem os proprietários, 

[…] argumento maior do Promotor é
que essas famílias aqui  não tão ca-
dastradas no, num foram cadastradas
em nenhum programa da prefeitura,
e pra surpresa deles 99% dessas pes-
soas já foi inscrito na Prefeitura, tem
gente que tem onze anos de inscri-
ção! E aguardando na fila de espera,
então os critério usado até hoje, para
a distribuição de moradia foi critério
político  e  não  seguindo  a  fila  real-
mente, a ordem de inscrição. Então,
são família que tão inscrita, são famí-
lia que tem necessidade, e são famí-
lia que são merecedora por isso tão
lutando e merece muito mais ainda
pela  coragem  de  luta  e  enfrenta  a
chuva, as tempestade que agora co-
meçaro e tão enfrentando bravamen-
te […]141 

towitz e Joyce Reis. Brasília : Ministério das Cidades, 2010.p.21.
140 A Secretaria Municipal de Habitação planeja divulgar em um prazo de até 60 dias
a lista de espera atualizada dos inscritos no Programa Minha Casa, Minha Vida em
Uberlândia. A listagem, Segundo o secretário de habitação, Delfino Rodrigues, vai
conter a ordem estabelecida pelos critérios da Caixa, bando que opera o programa
do Governo Federal. Segundo o secretário, essa classificação não vinha sendo segui-
da pela pasta de Habitação na gestão anterior. “Na ausência de critérios objetivos, os
critérios subjetivos acabam se destacando”, afirmou em entrevista para série de saba-
tinas do CORREIO de Uberlândia com o primeiro escalão do governo Gilmar Ma-
chado. FERNANDES, Arthur. Secretaria Municipal de Habitação vai divulgar lista de
espera  por  casas.  Correio  de  Uberlândia. 28  jan.  de  2013.  Disponível  em:
<http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade–e–regiao–secretaria–municipal–de–
habitacao–vai–divulgar–lista–de–espera–por–casas>. Acesso em: 28 jan. de 2013.



128

As famílias são merecedora e por isso tão lutan-
do. Marlene Santos, presidente da Associação dos Mora-
dores do bairro São Francisco de Assis, apresenta sua
avaliação da situação pós–assentamento no videodocu-
mentário  “Os  valores  culturais  e  o  acesso  à  moradia:
São Francisco de Assis e Joana D’Arc 3 anos. Um sonho
de um povo. Uma história de luta”, 142

“[…] Entrevistador:  E você acredita
que hoje a população aqui resolveu
realmente  ficar  aqui  e  enfrentar  os
dissabores,  as  da  falta  de  dinheiro?
Hoje  ela  tá  muito  melhor  do  que
quando morava de aluguel? 
Com certeza, tão satisfeito, porque o
dinheiro  do  aluguel  agora  já  estão
construindo suas casas, né? Muitos já
estão  empregados  então  nós  temos
ainda um terço que ainda continua é
[…] esse povo tá de parabéns porque
conseguiu  seu  espaço  com  muita
luta,  com  muito  sofrimento,  com
muitas caminhadas e reinvindicações
e chegaram ao patamar que hoje tão,
hoje eles levantam a mão diz assim
“graças a deus eu tenho meu lote eu
tô construindo,  tô  empregado”,  né?
[…].143

141 Evento no assentamento Glória em homenagem a Élisson Prieto. 4 nov.
de 2012. Duração: 00:45:20 Arq. 12110401. 11p. Material de Pesquisa.p.4.
142 Esse e outros vídeos foram divulgados no YouTube no Canal da ABIU – Asso-
ciação  de  Bairros  Irregulares  de  Uberlândia,  o  endereço  do  Canal  é  <
http://www.youtube.com/channel/UCET6–QIP2oGzksi7XeTvh6A> . Acesso em: 20
fev. de 2014.
143 Marlene Santos – Presidente da Associação dos Moradores do bairro São Fran-
cisco de AssisOs valores culturais e o acesso à moradia: São Francisco de Assis
e Joana D’Arc. Canal da ABIU – Associação de Bairros Irregulares de Uberlândia.
9p.  Duração:  00:23:49.  22  set.  de  2012.  Disponível  em:
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A presidente da associação que ocupou o bairro
Joana D’Arc/ São Francisco elege elementos semelhan-
tes  aos  de Wellington,  que ocupou a área do Glória,
para o reconhecimento da resistência, ela ressalta o sen-
tido  do  merecimento  desse  povo  que  tá  de  parabéns
porque conseguiu seu espaço com muita luta, com mui-
to sofrimento, com muitas caminhadas e reivindicações
e chegaram ao patamar que hoje tão, hoje eles levantam
a mãe e diz assim “graças a deus eu tenho meu lote eu
tô construindo, tô empregado, né?”.

As condições precárias experimentadas pelos tra-
balhadores são direcionadas como sentidos sobre o di-
reito e o merecimento de permanecer na ocupação. A
condescendência se sobrepõe à ação direta dos sujeitos,
que resistiram não necessariamente por não ter opção,
mas por  terem mobilizado os  seus  valores  e  decidido
agir.  É interessante notar  que a fala de Wellington se
deu em um evento no bairro com autoridades políticas e
quadros de partidos com o objetivo de estabelecer um
marco na mudança de nome do assentamento de “Pau-
lo Freire” para “Elisson Prieto” e que, a fala de Elaine
ocorre em um momento de entrevista para um docu-
mentário a fim de estabelecer a memória dos processos
de ocupação que originaram o bairro Joana D’Arc/ São
Francisco um sonho de um povo, uma história de luta.
Percebemos então os modos de interpretar  os viveres
dos trabalhadores enquanto um “processo de luta” em
um discurso que apresenta as múltiplas dimensões que
motivam a ação correlacionando os valores culturais ao
acesso à moradia. 

Os trabalhadores apontam que agem porque es-
tão cientes de que existe a possibilidade da conquista da

<http://www.youtube.com/watch?v=pG0aYE1pAFc>. Acesso em 14 out. de 2013.
Material de pesquisa. p.7.
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moradia, de com a pressão mediante o poder público
municipal alterar, ainda que momentaneamente, os pro-
cessos de distribuição das casas, os modos de se inscre-
verem socialmente e de direcionarem seus valores e es-
colhas para a criação de resultados específicos. Seus va-
lores culturais são então incorporados por discursos que
visam explicar a intervenção dos movimentos sociais or-
ganizados que identificam nas motivações e nas reivindi-
cações dos trabalhadores um território para práticas de
sensibilização, indignação e de diálogo que pautam seus
projetos de organização social, localizados na “base”.

A narração do videodocumentário sobre os bair-
ros Joana D’Arc /  São Francisco marca fortemente os
modos pelos quais as relações são compreendidas e ins-
tituídas pelo movimento social organizado, 

No dia 29 de dezembro de 2000 um
grupo de famílias  que vivia  de  alu-
guel em diversos bairros de Uberlân-
dia, decidiu ocupar uma área locali-
zada entre os bairros Jardim Prospe-
ridade e Morumbi, no entanto, foi re-
chaçado por forças militares à deso-
cupar o local por ordem do Governo
Municipal.  As  famílias,  de  volta  às
suas  casas  de  aluguel,  esperaram a
mudança de governo, no dia primei-
ro de janeiro de 2001, e no dia se-
guinte  sessenta  famílias  iniciaram  a
ocupação de uma área no setor leste
da cidade, um pedaço de chão im-
produtivo  que  era  uma  mistura  de
depósito de lixo, pasto a esmo e ser-
via  como  especulação  imobiliária
para o futuro. As primeiras famílias a
ocuparem  o  assentamento  afirma-
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vam “enquanto não temos moradia,
este imóvel está vazio e abandonado,
um  verdadeiro  depósito  de  lixo,  é
uma  ameaça  permanente  à  saúde
pública”.144 

O depósito de lixo, o  pasto a esmo, o  chão im-
produtivo,  a  ameaça  permanente  à  saúde  pública,  o
abandono e a  especulação imobiliária.  Estes são argu-
mentos que são organizados em torno de uma perspecti-
va que é interessante para a gestão pública enquanto
administradora de um território de relações econômicas
e de desenvolvimento para a organização do progresso
em Uberlândia, ainda que tal organização (que é tam-
bém  uma  expectativa  de  organização  da  realidade)
ocorra pela instituição de relações sociais e econômicas
desiguais. 

Nessa perspectiva, a ação direta dos trabalhado-
res está correlacionada pelos movimentos sociais organi-
zados aos sentidos de desenvolvimento social e econô-
mico. O narrador do vídeo mostra o assentamento por
um ângulo que seria “vantajoso” ou conciliatório politi-
camente para a Prefeitura que, por sua vez, resolveria o
conflito sem atacar diretamente os trabalhadores. Veja-
mos o trecho a seguir, que trata de questões e argumen-
tos semelhantes no processo de ocupação do bairro Elis-
son Prieto expressos pelo coordenador do MSTB,

[…]  temo  todo  o  entendimento  de
que a área servia pra desovar cadá-
ver né. Ali era … nós mesmo acha-
mos revólver lá dentro, achamo ossa-

144 Os valores culturais e o acesso à moradia: São Francisco de Assis e Joana
D’Arc. Canal da ABIU – Associação de Bairros Irregulares de Uberlândia. 9p. Dura-
ção:  00:23:49. 22 set.  de 2012. Disponível  em: <http://www.youtube.com/watch?
v=pG0aYE1pAFc>. Acesso em 14 out. de 2013. Material de pesquisa. p.2.
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da e num sei o quê. Agora vai saber
se é de gente… agora existia um pro-
cesso ali dentro que era de acerto do
crime, e era realmente a galera acer-
tava essa situação escondida lá den-
tro, e claro, assim tá claro pra todo
mundo, temo clareza que é um pro-
cesso imobiliário aquilo ali.145 

As ossadas, que não se sabe do quem eram um
espaço de atuação  de acerto do crime. Notamos ques-
tões que identificam e elaboram os valores que legiti-
mam o direito de se estar na área, os benefícios para a
região e para a cidade, além de permanecer na área, o
crime prejudicial à sociedade e a eliminação de um pon-
to de especulação imobiliária. Essas narrativas apontam
para a instituição de um discurso que mostra que os mo-
vimentos  sociais  organizados  podem  assumir  funções
determinadas ao poder público.

Nilda, moradora do bairro Elisson Prieto, elenca
outras questões para defender porque o bairro deve ser
regularizado e porque sua regularização seria benéfica à
cidade e ao entorno da área em geral,

Nilda: É pensa em faze aquilo mas,
não só aqui, como em todos os bair-
ro, em todas cidade, antes eles pro-
mete, depois… aí vamo espera a boa
vontade. Mas eu acho que aqui, eu
espero  que  eles  arrumem,  porque
isso aqui na hora que arruma, é, vai
ter  renda  também,  da  Prefeitura,
como  um  bairro  qualquer,  normal,
vai ter imposto, vai ter tudo, vai ter a

145 Wellington.  Reunião MSTB e entidades estudantis  da UFU.  10 out.  de
2012.  Centro de Convivência do Campus Santa Mônica, Universidade Federal de
Uberlândia (MG). Duração: 00:55:55. Arq. 121003003. Material de Pesquisa. p.7.
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luz, vai ter de tudo. Todo mundo vai
participar, pode ser com menos ren-
da  ou  com  mais  renda,  mas  todo
mundo vai  participar,  e  é  isso  que
nós temos né?146 

Nilda fala sobre as possibilidades de trabalho, de
renda, da constituição de um bairro normal que implica
na perspectiva de reconhecimento desses trabalhadores
enquanto sujeitos que reivindicam instituir  outras rela-
ções sociais em benefício de  sua própria comunidade.
Entretanto, ao mesmo tempo, Nilda é consciente dos li-
mites a que estão sujeitos, a boa vontade do poder pú-
blico municipal e dos movimentos sociais organizados.

A narrativa  desenvolvida no  documentário  “Os
valores culturais e o acesso à moradia: São Francisco de
Assis e Joana D’Arc 3 anos. Um sonho de um povo.
Uma história  de luta”,  assim como as  elaboradas por
materiais de outras entidades, de certa forma, se apro-
priam dessas  trajetórias  dos  trabalhadores  e  conferem
um caráter às falas dos trabalhadores atrelado aos movi-
mentos, associando–as, de modo geral, em três esferas;
a do movimento de ocupação, a das necessidades mate-
riais dos indivíduos e ao contexto político municipal de
mudança para um governo popular147 no ano de 2001,

146 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali -
zada por Denise N. De Sordi. p.15.
147No ano 2000, foi eleito com 59,21%. Zaire Rezende é matematicamente eleito
prefeito  de  Uberlândia  (MG).  Folha  Online.  (Informação  disponível  em:
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u10248.shtml>. Acesso em: 17 nov.
de 2013) para o cargo de Prefeito em Uberlândia Zaire Rezende(PMDB), considera-
do um político popular, já havia sido eleito para mandato entre os anos de 1983–
1984, a bibliografia sobre Uberlândia referenciada na última seção contempla infor-
mações mais completas sobre sua gestão. Vale ressaltarmos, para elucidar o contexto
político geral, que no ano de 2002 “Após três tentativas, Lula foi eleito presidente da
República para o período de 2003 a 2006 e reeleito para o segundo mandato, de
2007 a 2010. Durante os seus oito anos de governo, foram gerados 15 milhões de
empregos. Entre 2003 e 2009, 27,9 milhões de pessoas saíram da pobreza, enquan-



134

O pensamento na época, antes que o
Governo Municipal  assentasse mil  e
quinhentas  famílias  nesta  área,  que
hoje se transformou na bandeira de
luta dos sem–teto da região, era de
desolação e sofrimento “não aguen-
tamos esperar! Somos trabalhadores
sem teto desta magnífica cidade. So-
mos empurrados para as favelas, cor-
tiços,  pensões  e  para  o relento  das
ruas”, diziam os seus trabalhadores e
seus familiares.148 

Sobre  a  ocupação  do  Glória,  que  também  foi
uma ocupação transformada em símbolo dos movimen-
tos “sem–teto”,  ou de “luta pela reforma urbana” em
Uberlândia, em um contexto político parecido,149 Wel-

to 35,7 milhões ascenderam à classe média. Lula terminou o segundo mandato com
87% de aprovação, tornando–se um dos mais populares presidentes da história do
Brasil e um dos políticos mais respeitados do mundo.”  Instituto Lula. Disponível
em:  <http://www.institutolula.org/biografia/#.UnbQ7pGge7Y>  Acesso  em:
02/11/2013;  GUERRA,  B.  Grupos  de  sem–teto  e  sem–terra  vêem esperança  em
Lula.  Correio de Uberlândia. Cidade, B1, 03 jan. de 2003. Ano 64, n˚19.257.
Disponível em: ArPU Correio 01/2003.
148 Os valores culturais e o acesso à moradia: São Francisco de Assis e Joana
D’Arc. Canal da ABIU – Associação de Bairros Irregulares de Uberlândia. 9p. Dura-
ção:  00:23:49. 22 set.  de 2012. Disponível  em: <http://www.youtube.com/watch?
v=pG0aYE1pAFc>. Acesso em 14 out. de 2013. Material de pesquisa. p.2.
149 […] O deputado federal Gilmar Machado (PT) foi eleito prefeito no primeiro tur-
no, ontem com 236.418 votos (68,72% dos votos válidos) […] “Ser o primeiro pre-
feito do PT nessa cidade aumenta muito a minha responsabilidade. Como o Lula fez
pelo Brasil e a presidente Dilma (Rousseff) continua fazendo, eu espero poder fazer
aqui em Uberlândia uma grande administração. Sendo o primeiro prefeito negro e
evangélico, isso também aumenta muito a minha responsabilidade. Mas quero ser o
prefeito de toda Uberlândia”. FERNANDES, Arthur. Gilmar Machado é eleito o novo
prefeito de Uberlândia. Correio de Uberlândia. Cidade e Região. 7 out. de 2014.
Disponível  em:  <http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade–e–regiao/gilmar–
machado–e–eleito–o–novo–prefeito–de–uberlandia/> . Acesso em: 18 jul. de 2014.
Coligação gente unida por Uberlândia 
(PRB/PDT/PT/PMDB/PSL/PPS/PSDC/PRTB/PSB/PV/PC  do  B).  Uol  Eleições
2012. Candidatos. Disponível em:
<http://eleicoes.uol.com.br/2012/candidatos/2012/prefeito/mg/06111961–gilmar–
machado.htm> . Acesso em: 18 jul. de 2014.
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lington, enquanto coordenador do movimento, expressa
relações instituídas por uma lógica muito parecida,

Wellington:  “É,  tem uma,  tem uma
pessoa que é, que quer muito conhe-
cer vocês e tal e pediu pra vocês ir
lá”, porque o Alfredo naquela época
queria fazer reintegração de posse e
ele [Elisson Prieto] chegou no Alfre-
do e falou “Alfredo num faz a reinte-
gração de posse lá não, deixa aque-
las  criança  um dia  estudar  naquela
faculdade que vai construi do lado. E
ele tem vontade também de mostra
procês o projeto da… de arquitetura
da UFU e tal, a UFU tenta implemen-
tar ali, que era Masterplan” , aí nós
fomo num encontro com o Elisson, aí
o Elisson pegou tava bem doentinho
já, foi na casa dele, contou pra nós
como é que foi a história, e aí veio
até um acordo, na hora, de imediato,
antes de reunir com o Alfredo nós já
tinha  feito  um acordo  com ele,  de
deixar uma faixada de sessenta me-
tro pra UFU construir um prédio es-
tudantil  ali,  uma área  de  lazer,  nós
acordo isso  também na  comissão e
fomo pra uma reunião com o Alfre-
do, e aí até então ele não tinha pedi-
do a reintegração de posse, aí conse-
guiu,  levamo  o  negócio  meio  que
empurrando com a barriga, né? Nem
entrava com a reintegração de posse,
a gente tentava o contato em Brasí-
lia, contato com a Casa Civil, Minis-
tério das Cidades, uma série de pes-
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soas, eh… eh… no meio político, em
Brasília  que tinha,  que tinha condi-
ções também de fazer intervenção lá
dentro.
Flávia: Que, quem que ajudou?
Wellington: Nós fizemos contato com
o Wellington, com o padre, que é o
padre [inaudível] se eu não me enga-
no… é, fizemo contato com a Lisa na
época… […] É isso, dos contato, e aí
começamo,  fizemos  contato  com  o
Diogo  Santana,  que  é  assessor  do
juiz  da  1˚  Vara,  que  é  Ministro  da
Casa  Civil,  representante  direto  da
Presidenta,  né?  Conseguimo  entrar
reunião  lá  do  PT,  na  época,  meio
que desarticulado e eu entrando sem
ser convidado e coloquei a pauta lá
na época,  foi  até através  do Ismael
que  eu  consegui  entrar  nessa  reu-
nião, que era uma reunião de secre-
tários se eu não me engano. Os De-
putado de lá do Rio Grande do Sul e
tal, então estendeu as negociações, aí
viu  um camarada da Casa Civil  de
Brasília  enviou um comunicado pro
Ministério  das  Cidades  e  marcamos
com, que fizemos a Audiência Públi-
ca, aí  foi  aonde o Gilmar surgiu  a
ideia. Com essa audiência que a gen-
te já tinha marcado, eu acho que ele
viu  que  o  negócio  era  interessante
naquela  época,  até  porque  ele  era
candidato a Prefeito e começou en-
trar na discussão, então teve essa au-
diência com o Alfredo e tal, tiramos
alguns encaminhamento,  tiramos al-
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guns  rumo,  mas  também nada  que
nós tiramos naquele tempo com o Al-
fredo foi pra frente, né? As coisa, ela
não avanço concretamente com o El-
miro, até porque já tinha uma firma-
do com o Alfredo então…150

Notamos  as  articulações  políticas  de  bastidores
que são realizadas também pelos movimentos sociais or-
ganizados, na defesa de seus interesses, como manter a
ocupação, mas que institui um segundo campo de dis-
puta e atuação politica que envolve as formas de viver
dos trabalhadores, mas não os trabalhadores.

Ainda por essa trilha, a introdução do videodocu-
mentário  sobre  o  bairro  Joana  D’Arc/  São  Francisco,
fala sobre uma história de luta e sofrimento de um povo
excluído dos princípios de cidadania e justiça, de uma
“nação”, que serve e é construída, com a invocação da
Constituição Federal de 1988,151 para benefício do ou-
tro, não para os trabalhadores, 

A Constituição brasileira  assegura  o
direito de moradia digna para todos,
entretanto,  nem  governos  Federal,
Estadual e Municipal conseguem im-
plementar  uma  política  habitacional
verdadeira  para  os  trabalhadores,
permitindo–lhes o acesso à verdadei-
ra cidadania. Se pagar o aluguel não
come, se comer, não paga o aluguel.
[…]  Suportando  as  mais  sórdidas

150 Wellington M. R. Universidade Federal  de Uberlândia, Uberlândia (MG). 11
dez. de 2013. Entrevista realizada por Flávia Gabriela Franco Mariano. p. 6–7. 
151 Ver arts. 6˚, 182. e 183. o Capítulo II – Da Política Urbana da Constituição da
República Federativa do Brasil. BRASIL, Constituição da República Federativa
do Brasil. Disponível em: 
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 04
nov. de 2013.
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condições  de  existência,  os  limites
impensados da miséria e dizendo que
também  fazem  parte  desta  nação.
Como  vislumbrar  que  um  homem
que  não  tem nem mesmo  um teto
contra as intempéries que a natureza
produz,  aspire  pertencer  a  uma na-
ção? A cidadania não existe para mi-
lhões  de  brasileiros,  excluídos  das
mais elementares condições de vida
e  submetidos  às  mais  sórdidas  das
explorações. Logo, não se pode falar
em identidade nacional. […] Somos
empurrados para as favelas, cortiços,
pensões e para o relento das ruas”,
diziam os seus trabalhadores e seus
familiares.  Os bairros  São Francisco
de Assis  e Joana D’Arc são marcos
de uma conquista dos trabalhadores
força de uma legião de desabrigados
e desamparados. Trabalhadores que
sonham criar suas famílias com digni-
dade e um teto.152 

Esta  contextualização  amarra  a  legitimação  da
ocupação a um movimento político que espera obter um
saldo maior em um campo de tensões  e  disputas,  no
qual as condições de vida dos trabalhadores são planifi-
cadas em uma legião de desabrigados e desamparados e
que estabelece  os bairros São Francisco e Joana D’Arc
como marcos de uma conquista dos trabalhadores  […]
o sonho de criar suas famílias com dignidade e um teto.
Os significados da reivindicação de um direito à mora-

152 Os valores culturais e o acesso à moradia: São Francisco de Assis e Joana
D’Arc. Canal da ABIU – Associação de Bairros Irregulares de Uberlândia. 9p. Dura-
ção:  00:23:49. 22 set.  de 2012. Disponível  em: <http://www.youtube.com/watch?
v=pG0aYE1pAFc>. Acesso em 14 out. de 2013. Material de pesquisa. p.9.
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dia,153 são apresentados como o sentido de aspirar per-
tencer a uma nação, ou de crítica direcionada a um pro-
jeto político maior, não necessariamente de se opor aos
sentidos e interesses que definem essa “nação”, ou até
mesmo de construí–los com os próprios sentidos. Nota-
mos nessas últimas falas sentidos que projetam sobre os
trabalhadores a intencionalidade de legitimar também os
movimentos  sociais  organizados  nas  esferas  do  poder
público, de modo que este é organizado para ocupar es-
paços  de  atuação  onde  governo  Federal,  Estadual  e
Municipal são ineficientes.

 Nas entrevistas realizadas com trabalhadores do
documentário “Os valores culturais e o acesso à mora-
dia: São Francisco de Assis e Joana D’Arc 3 anos. Um
sonho de um povo. Uma história de luta” são informa-
dos os equipamentos sociais faltantes à comunidade, 

Ainda  faltam  muitos  equipamentos
básicos para que os dois bairros se-
jam, de fato, um excelente local para
se viver. Não há escolas, municipais
ou federais  nos bairros,  não há um
posto de saúde, creche, posto de po-
liciamento,  rede  pluvial  ou  asfalto.
Falta um centro de formação e sede
para  as  associações  de  moradores,
locais fundamentais para que grupos
de jovens e  donas  de  casa  possam

153 Para uma visão mais aprofundada sobre como a moradia é compreendida en-
quanto um direito elementar na esfera dos Direitos Humanos ver: Relatório Brasi-
leiro sobre Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais. Meio Am-
biente,  Saúde,  Moradia  Adequada,  Educação,  Trabalho,  Alimentação,
Água e Terra Rural. 2003. Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômi-
cos, Sociais e Culturais. Projeto Relatores Nacionais em Direitos Humanos Econômi-
cos, Sociais e Culturais. p. 82–119
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realizar atividades culturais e de for-
mação profissional.154 

Alguns  limites  também são estabelecidos para a
atuação dos movimentos sociais organizados, na medi-
da em que não podem implantar equipamentos básicos
nos  bairros.155 Wellington diz  como o movimento  lida
com essa questão reservando lotes, 

[…], porque é bom cês entenderem
também é que tem deixou umas áre-
as  institucional  pra  lá  também,  pra
construir escola, creche pra comuni-
dade, então sobrou assim, é uma luta
monstruosa hoje pra segurar que es-
sas áreas institucional não seja ocu-
pada, porque infelizmente nós temo
muito problema. 
Flávia: Tem quantas áreas, cê sabe?
Pra escola…?
Wellington: A… temo uma área, qua-
dra de cinquenta lotes que foi reser-
vado,  só  os  biquinho  que  sobrou,
mas não usa, né?
Flávia: Então uma de cinquenta lotes
pra construir essa…? Essa…

154 Os valores culturais e o acesso à moradia: São Francisco de Assis e Joana
D’Arc. Canal da ABIU – Associação de Bairros Irregulares de Uberlândia. 9p. Dura-
ção:  00:23:49. 22 set.  de 2012. Disponível  em: <http://www.youtube.com/watch?
v=pG0aYE1pAFc>. Acesso em 14 out. de 2013. Material de pesquisa. p.7.
155 A partir de 2009 com a implantação do PMCMV essa questão tem sofrido altera -
ções já que entidades sem fins lucrativos e de organização social podem assumir em-
preendimentos do programa. Veja matéria: LOCATELLI, Piero. Minha Casa Minha
Vida – Entidades. MTST constrói moradias com as próprias mãos. Sociedade. Carta
Capital. Editora Confiança. 10 jun. de 2014. Disponível em: < http://www.cartaca-
pital.com.br/sociedade/moradia–pelas–proprias–maos–2178.html>.  Acesso  em:  17
jul. de 2014.
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Wellington:  É,  uma  quadra  de  cin-
quenta lotes pra escola.[…] 156

Em uma entrevista para o documentário um mo-
rador  do início  desta  ocupação do Joana D’Arc/  São
Francisco,  diz  sobre  as  condições  vividas  de  não  ter
água, luz,  esgoto ou ter que capinar e limpar os lotes
que, 

Foi  uma  barra  pesada  porque  nós
descemos aqui  capinando um mato
feio aí, fazendo barraco de qualquer
jeito,  né?  Caindo  dentro  de  bura-
queira de noite aí, vigiando a turma
pra num rouba o poco que a gente ti-
nha, então nós tamo aí até hoje nes-
sa luta. Pelejando né rapaz?
Entrevistador: E, e o, a falta de ener-
gia,  a  falta  de  água,  nos  primeiros
meses  aqui  num  deu  vontade  de
você bandonar tudo e voltar a morar
de aluguel? 
Não… aqui sempre… num deu. Por-
que quando nós desceu aqui já liga-
mo as água clandestina.  A luz tam-
bém nós pego lá do cadeião, foi uma
luta,  uma  barra  pesada  viu  rapaz?
Até  que  nós  fomo  organizando  aí,
nós pôs o padrão nesse bairro aí de
baixo o Prosperidade e conseguimo
a energia pra nóis aqui em cima, mas
nós  queimemo  lamparina  durante
uns seis meses aqui. Caindo dentro
de buraqueira de noite aí, vigiando a

156 Wellington M. R. Universidade Federal  de Uberlândia, Uberlândia (MG). 11
dez. de 2013. Entrevista realizada por Flávia Gabriela Franco Mariano. p.14.
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turma pra num rouba o poco que a
gente  tinha,  então  nós  tamo  aí  até
hoje  nessa  luta.  Pelejando  né  ra-
paz?157 

Os trabalhadores continuaram na ocupação, re-
sistindo e formulando seus próprios modos de viver. O
documentário apresenta as redes estabelecidas com ins-
tituições filantrópicas e culturais como a possibilidade de
viabilizar atividades para os filhos dos trabalhadores, se-
jam elas empregatícias ou de lazer, 

Um dos principais locais a abraçar a
causa  das  mães  trabalhadoras  dos
dois bairros foi a “Casa do Caminho”
uma  entidade  filantrópica,  sem  fins
lucrativos  e  com  poucos  recursos,
uma das primeiras moradoras do an-
tigo bairro Joana D’Arc, Izabel Cristi-
na recebia várias crianças retirando–
as das ruas enquanto suas mães esta-
vam trabalhando. Ali, as crianças po-
diam receber aulas de reforço escolar
e participar de danças de rua. Artesa-
nato, e reciclagem de roupas.158 

Ao que segue a fala de Izabel sobre as atividades
para as crianças e jovens, Olha ela tem o reforço esco-
lar,  aula  de  artesanato,  reintegração  na  sociedade,  e
também agora nós fomos trabalhar com a reciclagem de
roupa e também o balé de rua. Lembramos da avalia-
157 Os valores culturais e o acesso à moradia: São Francisco de Assis e Joana
D’Arc. Canal da ABIU – Associação de Bairros Irregulares de Uberlândia. 9p. Dura-
ção:  00:23:49. 22 set.  de 2012. Disponível  em: <http://www.youtube.com/watch?
v=pG0aYE1pAFc>. Acesso em 14 out. de 2013. Material de pesquisa. p.4.
158 Os valores culturais e o acesso à moradia: São Francisco de Assis e Joana
D’Arc. Canal da ABIU – Associação de Bairros Irregulares de Uberlândia. 9p. Dura-
ção:  00:23:49. 22 set.  de 2012. Disponível  em: <http://www.youtube.com/watch?
v=pG0aYE1pAFc>. Acesso em 14 out. de 2013. Material de pesquisa. p.8. 
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ção de Nilda (Capítulo I) sobre o direcionamento de ati-
vidades às crianças e jovens nestes lugares, que acabam
por determinar suas potencialidades.159 Não compreen-
demos, essencialmente, quais atividades são realizadas
com  reintegração na sociedade, mas devemos destacar
que atividades de reciclagem de materiais, roupas e arte-
sanato são empregos recorrentes em empresas que cos-
tumam se instalar nesses bairros, principalmente associa-
ções de catadores, indústrias de alimentos e lavanderias
industriais.

Em 2004, uma edição especial do jornal Correio
sobre os 116 anos da cidade em seção intitulada “Uber-
lândia solidária”, há o seguinte retrato de vida de Izabel
Gomide, coordenadora da “Casa do Caminho”, 

Rua dos Votos,  bairro Joana D’Arc.
A claridade fraca de um lampião de-
nuncia que falta luz na casa de nú-
mero 155. […] A dívida acumulada é
de R$1.114,00 e se refere a seis me-
ses  de  consumo.  […]  Ela  não  tem
medo do escuro, nem dos fantasmas
da miséria e da violência que assom-
bram  a  vizinhança.  Isabel  Cristina
Gomide é uma mulher corajosa. Tem
diabetes,  mas  nem  a  doença  nem
sua  própria  pobreza  a  entristecem.
Sofre mesmo é com a impossibilida-
de de oferecer pão e café com leite
para todas as crianças que vê mendi-
gando pela cidade. […] Aos 50 anos,
Isabel é mãe de uma mãe de sete fi-
lhos e ampliou a prole há seis anos,

159 Isso aqui, isso aqui pode sair daqui um jornalista, um médico, um professor, qual-
quer tipo de profissão! Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de
2013. Entrevista realizada por Denise N. De Sordi. p.19.
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quando decidiu dividir o quase nada
que tinha com crianças que peram-
bulavam pelas ruas, pedindo dinhei-
ro,  trabalhando  como  flanelinhas,
abordando os carros nos semáforos e
até mesmo cheirando cola. […] En-
fermeira formada […] A situação de
vida foi piorando e a conduziu para
uma cabana de lona preta que mon-
tou no Joana D’Arc. Foi nesse barra-
co que a sua missão social começou.
[…] Para convencer os pais a [retirar]
as crianças do Joana D’Arc das ruas,
algumas  delas  na  mendicância,  o
acordo  foi  dar  a  eles,  no  final  de
cada mês, uma cesta básica prepara-
da com doações recebidas do Rotary
Clube, da Maçonaria, do Centro Es-
pírita e de outras empresas e institui-
ções da cidade. A estratégia deu cer-
to. […] Passou mais um ano até que
a  Casa  do  Caminho  se  tornasse  o
que  é  hoje:  um ambiente  com três
salas de aula, cozinha, biblioteca, se-
cretaria e dois banheiros.160 

Interrogamos Letícia  sobre as  ações  de institui-
ções filantrópicas  ou particulares no assentamento,  ao
que ela avalia,

[…] num tem assim quem, esteja as-
sim numa miséria  que  precise.  […]
mas,  eu  acho  assim,  se  eles  tão
achando, interpretando, de uma ma-

160 FERRAZ, Flávia. “Informalidade”– Trabalho gera renda integral ou complemen-
tar Salgadeiros garantem vendas nas obras. Correio de Uberlândia. A4 Cidade &
Região . Ano 74 n˚ 22.880 02/12/2012 dom. ArPu Correio 12/2012 412.
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neira  que  precise,  eu  num importo
não, agora se quiser ajudar, toda aju-
da é bem-vinda, né? 161 

A interpretação feita pela imprensa local, ao tra-
tar dessas regiões que são originadas por movimentos
de trabalhadores, acabam por ecoar interpretações so-
bre o direito de esses sujeitos estarem nas áreas ocupa-
das, estabelecendo um discurso que associa os seus mo-
dos de viver a lugares de produção da pobreza,162 vio-
lência, miséria, ignorância, tráfico de drogas e práticas
que direcionam o olhar sobre os trabalhadores para a
interferência em modos de vida  ordeiros que compõe
determinado projeto político e social.  

No documentário “Os valores culturais e o acesso
à moradia: São Francisco de Assis e Joana D’Arc” um
dos entrevistados  relata  que as  mulheres  do bairro,  a
época, confrontavam esses discursos em seu cotidiano
ao lidar com os sentidos forjados para esses trabalhado-
res “pobres”,

“[…] E as mulheres trabalhando, que
as mulheres aqui quase que pra arru-
ma emprego lá  fora  é  muito  difícil,
ninguém dá a chance pra elas, por-
que mora no São Francisco, no Joa-

161 Letícia. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista rea -
lizada por Denise N. De Sordi. p.7.
162 Sobre as interpretações relacionadas ao empobrecimento ver o trabalho de MO-
RAIS, Sérgio Paulo. Empobrecimento e “inclusão social”: vida urbana e po-
breza na cidade de Uberlândia/MG (1980–2004) Tese, História Social, Pontifí-
cia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo: 2007. Para abordagem sobre
padrões de consumo a partir das fontes documentais do jornal Correio ver em espe-
cial o Capítulo I (24–65) “As novas visões da cidade: a construção da pobreza”. No
qual o autor analisa os recentes processos político e social de produção de pobreza,
visto pela ótica da impensa como “empobrecimento da cidade”, e busca recompor o
perfil de cidade, discutindo o enfraquecimento do mito da “cidade progresso. Esse
mito, tão caro à historiografia da cidade, foi corroído pelo processo inflacionário, di -
minuição do consumo, entre outros fatores.
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na  D’Arc  um  local  pobre,  então  o
pessoal  acha  que  pobre  é  bandido
num é assim tem muita pessoa boa
aqui dentro do bairro” 163

No primeiro  ano  de  ocupação  do  atual  bairro
Elisson Prieto, em 2012, as notícias sobre as ações dire-
tas dos trabalhadores foram, com frequência, veiculadas
pela imprensa local, lembrando que a área ocupada per-
tencia à Universidade Federal de Uberlândia como parte
da Fazenda do Glória (Figura 1). No entanto, a projeção
da mídia, era de que a ocupação impediria a construção
do  campus da Universidade, com o agravante da pre-
sença dos trabalhadores ali, o que atrairia diversas práti-
cas e imagens negativas para a região e a cidade. 

Assim notamos que reportagens do tipo, 

A Universidade Federal de Uberlândia
(UFU)  negocia  com  o  Ministério  das
Cidades  e  Secretaria–Geral  da  Presi-
dência da República a desapropriação
da área […]. No local, caso seja con-
cretizada  a  intenção,  deverá  ser  im-
plantado um assentamento regulariza-
do, aos moldes dos programas habita-
cionais federais […]. Mesmo sem a cer-
teza  de  que serão contempladas  pela
possível  regularização 2,2 mil  famílias
lideradas pelo MSTB que estão no lo-
cal  pagaram  para  que  uma  empresa
privada produzisse um projeto de lote-

163 Silvani Alberto – Assentado.  Os valores culturais e o acesso à moradia:
São Francisco de Assis e Joana D’Arc. Canal da ABIU – Associação de Bairros Irre -
gulares  de  Uberlândia.  9p.  Duração:  00:23:49.  22  set.  de  2012.  Disponível  em:
<http://www.youtube.com/watch?v=pG0aYE1pAFc>. Acesso em 14 out. de 2013.
Material de pesquisa. p.7–8.
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amento da gleba […]. Invadida no dia
13 de janeiro de 2012 […].164 

Acabaram por motivar manifestações dos leitores
sobre a ocupação, de modo a determinar interpretações
sobre os  modos de vida dos  trabalhadores  atribuindo
significados às suas ações e condições de vida no bairro.
Buscamos essas manifestações nos espaços para comen-
tários no próprio  site do jornal Correio de Uberlândia,
onde as manifestações  de pessoas locais  foram abun-
dantes. 

É importante ressaltarmos que, por compreender-
mos que os comentários do site do Correio de Uberlân-
dia, assim como de todas as mídias virtuais de comuni-
cação brasileiras,165 passam por processos de avaliação e
moderação, utilizamos os comentários para captar como
o público leitor compreende as ações dos trabalhadores
em uma oportunidade de dialogar com essas opiniões
junto de nossas outras fontes. Mantivemos–nos atentos
também para não cobrar do jornal um posicionamento
contrário  aos  seus  princípios.166 Considerando que  tal
mídia não pode ser reduzida a um papel de mera trans-
missora de fatos ou informações, porque é também pro-
164 BOENTE, Fernando. UFU e governo federal negociam regularização de área in-
vadida.  Correio de Uberlândia.  17 out. de 2012. Disponível em:< http://www.-
correiodeuberlandia.com.br/cidade–e–regiao/ufu–e–governo–federal–negociam–re-
gularizacao–de–area–invadida/>. Acesso em 20 jan. de 2013.
165 Para ver mais sobre o assunto: SAKAMOTO, Leonardo. Irritado com comentá-
rios? Conheça a opinião de quem os lê como profissão.  Blog do Sakamoto. 21
fev. de 2014. Disponível em: 
<http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2014/02/21/irritado–com–comentari-
os–conheca–a–opiniao–de–quem–os–le–como–profissao/>.  Acesso em:  22 fev.  de
2014. O Site do Correio de Uberlândia informa que, “Ao enviar suas informações de
registro, você indica que concorda com os Termos de serviço e leu e entendeu a Po-
lítica de Privacidade do site do Correio de Uberlândia. Só serão liberados comentá-
rios cujos autores estejam identificados por nome e sobrenomes e que não conte-
nham expresses chulas e/ou de baixo calão”. Correio de Uberlândia. Disponível
em: <http://www.correiodeuberlandia.com.br>.Acesso em: 22 fev. de 2014.
166 Ver nota n. 5.
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dutora de situações sociais, Raymond Williams nos insti-
ga a pensar essa questão, pois, para o autor,

Como uma questão da teoria geral, é
útil  reconhecermos que os meios de
comunicação são, eles mesmos, mei-
os  de  produção.  É  verdade que  os
meios  de  comunicação,  das  formas
físicas mais simples da linguagem às
formas mais avançadas da tecnologia
da comunicação, são sempre social e
materialmente  produzidos  e,  obvia-
mente,  reproduzidos.  […]  os  meios
de comunicação, tanto como produ-
tos quanto como meios de produção,
estão  diretamente  subordinados  ao
desenvolvimento  histórico.  Isso  por-
que, primeiramente os meios de co-
municação  têm  uma  produção  his-
tórica específica, que é sempre mais
ou menos diretamente relacionada às
fases históricas gerais da capacidade
produtiva e técnica. E também, é as-
sim,  em  segundo  lugar  porque  os
meios  de  comunicação,  historica-
mente  em  transformação,  possuem
relações  históricas  variáveis  com  o
complexo geral das forças produtivas
e com as relações sociais gerais, que
são por eles produzidas e que as for-
ças produtivas gerais tanto produzem
quanto reproduzem. Essas variações
históricas incluem tanto as homologi-
as relativas entre os meios de comu-
nicação e as forças produtivas e rela-
ções sociais mais gerais quanto, mais
especificamente, em certos períodos,
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as  contradições  gerais  e  particula-
res.167

Deste modo, ao ler os comentários dos leitores
favoráveis e contrários aos trabalhadores na matéria de
Boente (2012), intitulada “UFU e governo federal nego-
ciam regularização de área invadida”, notamos a produ-
ção de um sentimento de perda para a cidade ao passo
que a permanência dos sujeitos na área prejudicaria o
desenvolvimento de um novo campus universitário e to-
das as possibilidades de “progresso” que ele representa-
ria para a cidade,

Lukas disse: Claro que existe famílias
honestas e trabalhadores naquele lo-
cal.  Mas  depois  que  esse  assenta-
mento foi pra la, ninguém teve mais
sossego na grande São Jorge… mui-
tos  assaltos  e  gente  que não presta
enfiada no meio de pessoas que que-
rem  apenas  um  pedaço  de  terra.
20% da gente que mora la é de cará-
ter duvidoso e que só mudou pra la
pra infernizar a segurança dos bair-
ros.168

Ou ainda,

Paula Fernandes disse: Gente precisa
sim  construir  uma  universidade  em
Uberlândia temos projetos, concordo

167 WILLIAMS, R. Meios de Comunicação como Meios de Produção. In: Cultura e
Materialismo. / Raymond Williams; tradução André Glaser. – São Paulo: Editora
Unesp, 2011. p. 69–70
168 Lukas. Comentário na matéria de BOENTE, Fernando. UFU e governo federal
negociam  regularização  de  área  invadida.  Correio  de  Uberlândia.  17  out.  de
2012.  Disponível  em:<  http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade–e–
regiao/ufu–e–governo–federal–negociam–regularizacao–de–area–invadida/>. Acesso
em 20 jan. de 2013.
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plenamente que o sem terra precisam
de moradia. A Prefeitura que transfe-
re eles para outro local. Dando mora-
dia  segura,  para  todos.  Eu  vim  de
São Paulo, fiquei tanto vergonha da-
quele local.169

O enfoque no terreno ou na área em posse da
UFU acaba por favorecer um olhar desumanizado para
as condições de vida dos trabalhadores e que prioriza a
questão da área, de modo que sua presença passa a ser
um “problema” de fácil “solução”, que não é resolvido
por incompetência dos órgãos públicos a prefeitura que
transfere eles para outro local. As noções sobre as ações
dos trabalhadores, ou de suas condições de vida, são
eliminadas completamente  de perspectiva,  mediante o
estabelecimento de um campo de tensões e disputas so-
bre a ocupação irregular da área,

Valentina disse: Acho que as pessoas
têm direito sim, a moradia, alimenta-
ção, educação e saúde. Eles são pes-
soas, que tem direito como qualquer
outro grupo. Mas entendo que o go-
verno tem que ter ações efetivas para
proibir  e  coibir  esse tipo de ocupa-
ção. Tudo tem que ser feito com or-
dem… E com condições muito bem
estabelecidas  para  que  não  virem
grupos de aproveitadores […]. 170 

169 Paula Fernandes. Comentário na matéria de BOENTE, Fernando. UFU e gover-
no federal negociam regularização de área invadida.  Correio de Uberlândia. 17
out. de 2012. Disponível em:< http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade–e–re-
giao/ufu–e–governo–federal–negociam–regularizacao–de–area–invadida/>.  Acesso
em 20 jan. de 2013.
170 Valentina. comentário na matéria de BOENTE, Fernando. UFU e governo federal
negociam  regularização  de  área  invadida.  Correio  de  Uberlândia.  17  out.  de
2012.  Disponível  em:<  http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade–e–
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As  ocupações  são  compreendidas  como  ação
que extrapola valores morais estabelecidos pelos leitores
para si e as relações que vivenciam. Portanto, as ocupa-
ções (ou os trabalhadores) devem ser controladas pelo
governo com  ações  efetivas  para proibir  e  coibir  esse
tipo de ocupação para que tudo seja  feito com ordem.
Pontuamos  de  passagem,  que,  em geral  a  legislação,
que  também reproduz  as  relações  produtivas,  ordena
tais relações sociais a partir do estabelecimento de con-
dições como o aluguel,  a coabitação familiar  e outras
que variam para os trabalhadores de acordo com as re-
lações de produção que vivenciam. Ainda que, em al-
guns momentos, essa  ordem seja reformulada nos pró-
prios valores dos trabalhadores, estabelecendo relações
sociais diferenciadas.

As avaliações de leitores sobre a situação da área
e o comportamento dos trabalhadores que moram nela
também são recorrentes, citamos a opinião da leitora,

Camila  disse:  […]  moro  próximo a
esta área e quase todo dia têm tiro-
teio lá, tráfico de drogas, lixo jogado
para todo lado e muitos ratos.171

A leitora mora ali perto, mas o lixo e os ratos estão
concentrados apenas na área onde o bairro está sendo
construído assim como o tráfico de drogas. Além da in-
corporação de visões sobre os hábitos dos trabalhado-
res, associando imediatamente a condição da ocupação
a sentidos negativos, desconsidera–se a ausência de ser-

regiao/ufu–e–governo–federal–negociam–regularizacao–de–area–invadida/>. Acesso
em 20 jan. de 2013.
171 Camila. Comentário na matéria de BOENTE, Fernando. UFU e governo federal
negociam regularização  de área invadida. Correio de Uberlândia.   17 out.  de
2012.  Disponível  em:<  http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade–e–
regiao/ufu–e–governo–federal–negociam–regularizacao–de–area–invadida/>. Acesso
em 20 jan. de 2013.
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viços  públicos  básicos,  apontados  como  reivindicação
pelos moradores com quem conversamos e entrevista-
mos,

[…]  O  que  que  tá  faltando?  Passa
um asfalto, falta a primeira coisa da-
qui que eu acho que tem que fazer, é
o saneamento básico! Isso aí tem que
ter, façam a rede de esgoto […], pre-
cisa mais disso do que duma roupa e
dum  calçado,  porque  na  hora  que
chove  essa  água  é  um perigo!  Pra
todo mundo!172 

   Destacamos ainda interpretações sobre os trabalha-
dores  que  os  leitores  forjam a partir  das  informações
apresentadas na matéria de Boente,

Antonio  disse:  Então um bando de
desprovidos  (como  eles  dizem  que
são)  pagam 20 mil  reais  para  fazer
um  PROJETO  de  loteamento???
Ahhhhh sim!!! A bandidagem de car-
teirinha  vai  tomar  conta  desse
país!!!173

Um bando de desprovidos que pagam 20 mil re-
ais para fazer um projeto de loteamento? O texto da ma-
téria instiga elaborações a partir de um discurso de opo-
sição aos trabalhadores identificados como “sem–teto”,
em uma visão já condenada sobre o movimento social
organizado de que o oportunismo é o principal  argu-

172 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali -
zada por Denise N. De Sordi.p.19.
173 Antonio. Comentário na matéria de BOENTE, Fernando. UFU e governo federal
negociam regularização de área invadida.  Correio de Uberlândia.   17 out.  de
2012.  Disponível  em:<  http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade–e–
regiao/ufu–e–governo–federal–negociam–regularizacao–de–area–invadida/  >.  Aces-
so em 20 jan. de 2013.
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mento para a ocupação.  As noções sobre a condição
dos trabalhadores e as relações que vivenciam são, em
certa medida, absorvidas por diferentes discursos de gru-
pos, que disputam seus interesses ao falar  sobre os tra-
balhadores a partir das condições de pobreza, sujeição,
luta, confronto com os proprietários e acordos políticos,
desconsiderando sua ação política.

 Nesse sentido, destacamos a reportagem “Justi-
ça determina reintegração de posse em propriedade da
UFU”, de Vinícius Lemos sobre a determinação judicial
de reintegração de posse do bairro  Elisson Prieto,  na
qual os comentários foram sobre se os trabalhadores te-
riam o direito de permanecer na área e se o juiz estava
correto em determinar a reintegração. De modo que, as
opiniões sobre o direito de permanência versaram sobre
as  condições  materiais  dos  sujeitos,  evidenciadas  em
itens como carros, motos, televisão, casa própria, dinhei-
ro para fazer outras coisas como beber. E como possuir
tais recursos seria determinante sobre o direito de agir
para alterar determinada lógica construindo a moradia,

Lindinha disse: […] Conheço pesso-
as que estão lá que ganham bem e
ainda  possui  casa  boa,  carro  e
moto.174 

ou, 

Mazzio disse: Que mundo acabe em
barrancos,  para que morra  encosta-
do! É isso que pensam esse povo…
Cambada de safos!!! Não tenho pie-

174Lindinha. Comentário na matéria de LEMOS, Vinícius. Justiça determina reinte-
gração de posse em propriedade da UFU.  Correio de Uberlândia.  22 out.  de
2012. Disponível em: < http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade–e–regiao/jus-
tica–determina–reintegracao–de–posse–em–propriedade–da–ufu/ > . Acesso em 17
nov. de 2013.
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dade alguma… Pode  parecer  duro,
mas  ninguém tem piedade  de  mim
quando,  todos  os  dias  tenho  que
acordar, junto com o sol, e trabalhar
feito um louco o dia todo para que
no fim mês poder pagar minhas con-
tas e impostos… Pois caso contrário,
iria para a rua.. Pois não sou benefi-
ciado com nenhuma bolsa–alguma–
coisa por  aí… Pegar na enxada ou
puxar  carrinho  de  mão,  minguem
quer ne? Já que posso ficar no barra-
co, bebendo, assistindo novela e fa-
zendo filhos, pois até o governo aju-
da.  Oportunidades  não  caem  do
céu… Se não correr  atrás,  somente
poucos ganham de lambuja alguma
coisa…E já sei  de vários  casos que
pessoas bem de vida que construíram
barracos nesse assentamento pagam
um salário para que pessoas ou famí-
lias ocupem os barracos. O MPF ti-
nha  que  dar  uma  voltinha  por  lá,
pois muita poeira iria subir.175 

Reduzir a potencialidade de ação direta dos tra-
balhadores às condições materiais é uma forma de des-
legitimar todas as possibilidades presentes e futuras de
suas ações e de localizá–los como “oportunistas” frente
às dinâmicas e condições estabelecidas econômica e po-
liticamente. As argumentações que consideram os recur-
sos materiais dos sujeitos como definidores das formas

175 Mazzio. Comentário na matéria de LEMOS, Vinícius. Justiça determina reintegra-
ção de posse em propriedade da UFU. Correio de Uberlândia. 22 out. de 2012.
Disponível  em:  <  http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade–e–regiao/justica–
determina–reintegracao–de–posse–em–propriedade–da–ufu/ > . Acesso em 17 nov.
de 2013.
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de reivindicar outras condições sociais instituem a cen-
tralidade e sujeição da vida social às relações de poder e
propriedade que são dimensões sobre as quais se orga-
niza um modo de produção.176 Nilda disse sobre esse
tema que,

Denise: […] Vou explorar a boa von-
tade da senhora um pouco,  que,  o
pessoal  fala  muito,  por  exemplo,
quando a gente vai  pra esses espa-
ços, às vezes no jornal Correio, prin-
cipalmente,  tem quando sai  alguma
matéria sobre aqui falando se vai re-
gularizar… […]  E  aí,  por  exemplo,
eles falam assim “a mas, o povo tá lá
no  acampamento  que  num  sei  o
quê”,  […]  “Tem  não  porque  esse
povo tá lá no assentamento que num
sei o que, mas eu passei lá outro dia
e eles tem carro, tem tv a cabo!”
Nilda:  Tem!  Ué!  Num  tem  nada  a
ver! 
Denise: Como que a senhora respon-
deria […] Esse tipo de comentário?
Nilda:  Ué,  todo  mundo  quer  viver
melhor,  num  é?  Agora,  porque  cê
mora aqui  cê num pode ter  nada?!
Ué! Tem! Porque que o povo vei…
exatamente! Talvez… num tinha an-
tes  mesmo,  não!  Mas  depois  que
num tá pagando o aluguel aí conse-
guiu comprar, porque é fácil um alu-
guel de, cê ganha dois salário e um é
só pro aluguel, num é fácil! Aí todo

176 THOMPSON, E. P. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos / E. P.
Thompson; organizadores: Antonio Luigi Negro e Sergio Silva. – Campinas, SP: Edi-
tora da Unicamp, 2001. p. 254.
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mês se sobra aquele salário, cê pode
fazer compromisso com ele! Cê pode
comprar uma televisão. […] Aí, aqui,
aí  eu  fui  crescendo  [o  bar]  vai  so-
brando  dinheirinho  vai  crescendo!
Porque isso daqui é as coisa que ele
vende,  os  material  essas  coisa,  aí
num  tinha  espaço  aí  ficava  muito
cheio, aí sabe que assim, passar tudo
pra cá e ali ficar livre pro povo comer
ali.177  

Alguns dias depois da publicação da reportagem
de Lemos tivemos a oportunidade de acompanhar uma
reunião  entre  o  Movimento  Estudantil,  a  CPT  e  o
MSTB, a qual já citamos. Wellington que é mencionado
em outro trecho da matéria de Boente comentou duran-
te a reunião, sobre as opiniões dos leitores,

Por ser  uma área muito valorizada,
muito especulada né, então fica mui-
to complicado hoje um povo abaixo
da linha da pobreza tá fazendo ocu-
pação  daquele  imóvel,  […].  Agora
pouco entrando aqui  pra dentro da
Universidade  a  gente  encontra  até
quem eu nunca imaginei que ia en-
contrar aqui dentro, existe até segu-
rança aqui dentro que é acampado lá
dentro,  pro  cês  vê  como  que  tá  o
caos do negócio […] Pro cê vê onde
tá o caos da situação, então todos os
setores  da  sociedade,  até  estudante
da própria universidade mesmo é…
gente  que  mexe  com  limpeza  aqui

177 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali -
zada por Denise N. De Sordi. p.23–24.
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tem pessoas lá dentro né… então to-
dos segmento da sociedade tem um
por cento,  dois  por  cento que tá lá
então é uma série de demanda que
foi criada e pelo município e o muni-
cípio não conseguiu resolver, porque
se tivesse resolvido a própria univer-
sidade  conjugado  com o  município
tinha feito um projeto de habitação e
atendido a demanda porque não ti-
nha muita gente na fila né… e aí é
em torno de vinte e cinco família pra
área que é cadastrada… pois é, se-
tenta por cento é cadastrada no pro-
grama da “Minha Casa, Minha Vida”
então assim,  é  uma situação  muito
contraditória  e  nós  chamamos  os
companheiro aí pra luta, chamamos
pro compromisso discuti isso a frente
aqui  da  universidade,  né  leva  isso
pra  uma  consulta  popular  porque
tem muita gente que tem preconceito
com essa situação, acha que aquilo
ali é uma forma de empata fila, né…
a gente tem muito na internet os ca-
marada fala “a…se tá lá tá porque tá
querendo! Acha que tem que fica na
fila  igual  os  outro  tá”,  então  nós
somo  um  bando  de  ordeiro  e  um
bando de  cordeirinho onde se  toca
ele vai, nós somo um movimento de
luta  pela  terra,  um  movimento  de
massa.178 

178 Reunião MSTB e entidades estudantis da UFU. 10 out. de 2012.  Centro
de  Convivência  do  Campus  Santa  Mônica,  Universidade  Federal  de  Uberlândia
(MG). Duração: 00:55:55. Arq. 121003003. Material de Pesquisa. p.6–7.
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O fato de Wellington evidenciar que pessoas que
estão no bairro Elisson Prieto, são empregadas por toda
a cidade, inclusive na Universidade, intenciona chamar
a atenção para que os trabalhadores que ocupam áreas
ociosas  não estão  restritos  à  determinadas  regiões  de
Uberlândia e suas vidas não podem ser fixadas à deter-
minadas condições e relações sociais. Entretanto, Wel-
lington localiza os trabalhadores a partir de sua própria
perspectiva ao ironizar as interpretações dos leitores do
jornal “[…] Acha que tem que fica na fila igual os outro
tá”, então nós somo um movimento de luta pela terra,
um movimento de massa, sendo “a massa” os trabalha-
dores.

Procuramos abordar  nesse capítulo  projeções  e
interpretações sobre os trabalhadores, e os modos como
estas instituem determinados modos de viver as relações
sociais. Compreendemos que ao confrontarem suas con-
dições materiais os sujeitos formulam maneiras para li-
dar e se inscrever no campo de disputas. 

Esse “campo” de tensões compreende os proces-
sos e relações hegemônicos organizados por sujeitos que
apresentam seus interesses nos discursos e práticas coti-
dianas, elaborando formas de memória sobre as trajetó-
rias de vida dos trabalhadores.
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CAPÍTULO III
Demarcação de territórios e práticas

Historiadores  más populistas o radi-
cales  comúnmente  contraponen  las
explicaciones basadas en el  impulso
y la imposición con el argumento de
que la acción colectiva popular surge
del entendimiento compartido de las
situaciones sociales – más allá de que
estos entendimientos compartidos se
desarrollen de la experiencia cotidia-
na o resulten en parte de la exposi-
ción a nuevas ideas.179 

No período recente do processo de ocupação do
bairro Elisson Prieto o MSTB a CPT e o movimento es-
tudantil  da  UFU adotaram como estratégia  chamar  a
atenção da comunidade universitária para a ocupação e
para o processo de regularização do assentamento. Pre-
cisavam de apoio e de inserção na Universidade já que
a área ocupada é de posse da UFU e as decisões relati-
vas a ela seriam tomadas pelo CONSUN.180 Em reunião
entre esses movimentos sociais organizados na UFU Ro-
drigo explica tal estratégia e seus objetivos, 

Rodrigo:  Isso  é  uma  estratégia  que
nós resolvemos logo quando saiu de
novo a reintegração de posse, de ten-

179 TILLY, Charles. Acción colectiva, en Apuntes de investigación. CECyP. Año IV,
Nº 6, noviembre; Buenos Aires; 2000. p. 29.
180 O Regimento Geral da UFU define “Art. 13. O Conselho Universitário – CON-
SUN ee  o órgão máximo de função normativa, deliberativa e de planejamento da
UFU […]”. UFU. Regimento Geral. p.4. Disponível em: 
<http://www0.ufu.br/documentos/legislacao/Regimento_Geral_da_UFU.pdf> . Aces-
so em: 23 fev. de 2014.
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tar começar uma gestão seja com o
DCE com o SINTET e com a ADU-
FU, a gente vê como é que vai articu-
lar isso, pros advogados terem uma
ideia do que que seria interessante,
que documento possível seria interes-
sante  o  CONSUN  soltar.  Porque  a
gente precisa […] mas se a gente co-
meça a determinar também qual que
é a vontade também de quem tá ce-
dendo e que ela seja favorável a nós,
a gente tá trancando o caminho do
futuro  daquilo,  porque  é  muitos…
vão ser muitas lutas, depois que con-
quistar a área é o que o povo fique
lá, num vai ser outro povo e vai ser
esse tipo de loteamento, num vai ser
aquele outro […]181

Como partes dessa estratégia ocorreram reuniões
entre o MSTB, CPT e movimento estudantil para criar
táticas de mobilização que teriam início simbólico na so-
lenidade de mudança  de nome da área de “Assenta-
mento  Paulo Freire”  para “bairro  Elisson Prieto”,182 e
posteriormente a criação de um Comitê nomeado “To-
dos Somos Elisson Prieto”.

181 Reunião MSTB e entidades estudantis da UFU. 10 out. de 2012. Centro de
Convivência do Campus Santa Mônica, Universidade Federal de Uberlândia (MG).
Duração: 00:55:55. Arq. 121003003. Material de Pesquisa.p.21
182 Ver nota n˚ 7.
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Figura 2 Comitê “Todos Somos Elisson Prieto”. Panfleto distribuído na UFU em di-
vulgação do lançamento do Comitê “Somos Todos Elisson Prieto”. Arquivo de pes-

quisa.

Notamos que, além de uma estratégia para o es-
tabelecimento de relações políticas favoráveis à regulari-
zação do assentamento, havia a intenção de chamar a
atenção  para  a  condição  dos  sujeitos  que  ocuparam,
mas principalmente, à responsabilidade da Universidade
enquanto agente decisivo nas negociações sobre a ces-
são ou venda da área. Nesse sentido, a estratégia apre-
sentada no panfleto fala sobre a necessidade da univer-
sidade atuar na reforma urbana, a defesa da função so-
cial da universidade e da propriedade pública, a legitimi-
dade da luta dos sem teto pelo direito a moradia e cida-
dania e o apoio às negociações […] para o assentamen-
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to das famílias reivindicações que estão localizadas em
dimensões políticas e administrativas. 

Ao colocar os trabalhadores nos espaços da Uni-
versidade via um movimento de articulação política pre-
tendia–se, segundo o que foi exposto pelos integrantes
do movimento, constituir um olhar humanizado para a
situação das famílias assentadas. E ainda, ao associar o
nome de um professor da UFU ao bairro, pretendia–se
constituir  outro  tipo  visibilidade,  que  pudesse  agregar
certa  legitimidade à ocupação frente as  interpretações
possíveis sobre os ocupantes e sobre as questões admi-
nistrativas envolvidas no processo de regularização. Em
sua fala durante reunião realizada entre o MSTB, ME e
CPT Rodrigo comenta essas questões,

Rodrigo: No fundo, no domingo nós
queremos criar com essa motivação,
de  te  colocado  o  nome  Elisson  de
tudo que eu já  falei,  nós  queremos
atrair, parte da comunidade universi-
tária lá pra dentro pra conhecer, dis-
cutir, falar. E acho que, com os gru-
pos mais organizados, ou com quem
estiver disposto isso servi como mar-
co  pra  gente  iniciar  uma  caminha-
da… parceria, daquela luta né? Por-
que, porque eu acho que tem algu-
mas  coisas  que  são  interessantes,
mesmo  da  perspectiva  interna  da
universidade,  porque  tem  algumas
coisas que a gente acha que são im-
portantes,  mesmo  aquilo  passando
pra… pra Prefeitura, a Universidade
não devia se eximir, lavar a mão to-
talmente. Pô, lá é um campo interes-
sante, uma série de trabalho que po-



163

deria ser  feito  ali  né? Isso é,  isso é
uma coisa em termo de futuro,  de-
pois tem toda uma discussão, lá não
é uma luta fácil, porque, por exem-
plo, depois que aquela área tiver de-
signada  nós  vamos  luta  contra  isso
que o Marrom tá colocando, pô mas
tem uma lista, tem mais de cinco mil
pessoas que se inscreveram no “Mi-
nha Casa, Minha Vida” os outro pro-
grama  da  Prefeitura,  etc.  E  aí  esse
povo tá furando ou não? Não, mas
faz parte,  mas ali  a gente considera
que é uma coisa diferente, ali é muito
pra construir social, ali, não é que vai
instalar um programa de moradia ali,
ali é regularização fundiária. Aí isso é
um salto fantástico em termo de ad-
ministração. Eles vão vir com outras
propostas, tem gente que fala que lá
tem que ser predinho, outros fala que
lá tem que ser residência, quer dizer,
toda  essa  discussão,  quanto  mais
parceiro,  mais  força  social  a  gente
tem, que é aquilo que aquelas famí-
lias que conquistaram lá, acham que
seja mais  importante,  possa  aconte-
cer. Então no domingo, seria pra isso
aí.183

Sobre o ato de mudança do nome do assenta-
mento interrogamos K. 184 sobre se a finalidade dessa es-
tratégia teria efetivado uma aproximação entre a UFU e

183 Rodrigo. Reunião MSTB e entidades estudantis da UFU. 10 out. de 2012.
Centro de Convivência do Campus Santa Mônica, Universidade Federal de Uberlân-
dia (MG). Duração: 00:55:55. Arq. 121003003. Material de Pesquisa. p.9.
184 O nome do entrevistado foi substituído por “K.” para preservar sua identidade.
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a ocupação no sentido de captarmos os sentidos dessa
nomeação para os moradores, 

Denise:  Essa criação da imagem do
Elisson vinculada ao Glória cê acha
que ela funcionou?
K: Eu num tenho muita certeza pra te
falar,  né?  Mas eu acho que funcio-
nou,  pelo  menos  cê  vai  conversar
com as  pessoas,  eles  fizeram muita
questão bateram muito isso nas  as-
sembleias  deles,  “olha  gente”  ,  por
mais que as ideias não veio dos mo-
radores, a gente sabe que não veio,
veio  uma  proposta  de  quem,  de
quem tava a frente da articulação do
movimento que a articulação com o
Elisson, em função da fatalidade da
morte dele resolveram, homenagear,
e  jogo isso  pra  assembleia,  e  a  as-
sembleia, enfim, não querendo discu-
tir como mas definiu por ser “Elisson
Prieto” e as pessoas lá acho que não
tem como,  a maioria lá  sabe,  “não
Elisson Prieto é o cara da UFU que
ajudou a gente”. Tinha, eles alimen-
taram muito isso também, na ques-
tão do Glória, “ a o pessoal da UFU
tá com a gente, o pessoal da UFU tá
com a gente”, então, e as vezes colo-
cavam meio que generalizando, né?
O pessoal da UFU, como se fosse a
UFU,  não,  eram setores  específicos
dentro da UFU, inclusive dentro  da
UFU isso foi uma questão de conflito,
tinha gente que aceitava, outros não
aceitavam.  Uma  grande  de  parcela
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de  pessoas  que  até  hoje  não  sabe
nem  que  tem  ocupação  dentro  da
UFU.185

Sete meses antes da reunião que citamos, os mo-
vimentos sociais realizaram uma manifestação em frente
ao prédio da reitoria da UFU como uma das atividades
do chamado “Abril Vermelho”, organizado anualmente
pelo MST.186 Foi criado um “Comitê de Combate a Vio-
lência e Criminalização dos Movimentos Sociais” para
denunciar a, 

[…] crescente onda de violência e re-
pressão, denunciando a impunidade
das execuções  de vinte  e  um sem–
terra  no Eldorado dos Carajás (PA)
em 1996, cinco em Felisburgo (MG)
no ano de 2004 e o recente assassi-
nato de três companheiros do MLST
em  Uberlândia.  [E]  Contou  ainda
com  uma  pauta  de  reivindicações
para  a  Universidade  Federal  de
Uberlândia  demandando  o  retorno
das atividades da assessoria jurídica
popular da UFU para os movimentos
sociais,  criação de projetos  de ensi-
no,  pesquisa  e  extensão  voltados
para a Reforma Agrária e Urbana, e
não implementação da Empresa Bra-

185 K. Casa do entrevistado. Uberlândia (MG). 18 mar. de 2014. Entrevista realizada
por Denise N. De Sordi. p. 29.
186 A Jornada Nacional de Lutas pela Reforma Agrária do mês de abril tem como ob-
jetivo rememorar os 21 companheiros assassinados (19 morreram no local) no Mas-
sacre de Eldorado de Carajás, em operação da Polícia Militar, no município de Eldo-
rado dos Carajás, no Pará, no dia 17 de abril de 1996, tornando–se oficialmente o
Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Jornada Nacional de Lutas pela Refor-
ma  Agrária  2012.  Início.  Especiais  e  Campanhas.  MST.  Disponível  em:  <
http://www.mst.org.br/Jornada–Nacional–de–Lutas–pela–Reforma–Agraria–2012>  .
Acesso em: 19 jul. de 2014.
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sileira de Serviços Hospitalares (EB-
SERH) no Hospital Universitário.187

O  Coletivo  DialogAção188 divulgou  trechos  da
manifestação no vídeo “UFU recebe manifestantes  do
Abril Vermelho a bala”, no qual uma mulher apresenta
as reivindicações do movimento que envolviam a então
suspensão dos serviços de atendimento aos movimentos
sociais organizados pela ESAJUP,

A  Assessoria  Jurídica  pobre,  sem–
teto, sem–terra, não tem direito… ao
direito constituído por lei  é por isso
que  nós  estamos  aqui.  Ele  não  se
comprometeu a sentar com a classe
trabalhadora  a  discutir  o  que  está
acontecendo, nós também temos di-
reito,  não  esse  direito  constituído
pelo Reitor da Universidade Federal
o direito da classe trabalhadora que
somos  nós,  que  alimentamos  esse
país, respeito é direito nosso tem que
respeitar a classe trabalhadora.189

Além de um tiro ter sido disparado a esmo por
um dos seguranças privados da Universidade durante a
manifestação, o vice–reitor da UFU à época, Darizon A.
de A.190  afirmou em reunião com os manifestantes que,

187 Abril Vermelho em Uberlândia contra a violência e a criminalização dos movi-
mentos sociais é recebido à bala. Coletivo DialogAção. 19 abr. de 2012. Disponí-
vel  em:  <  http://coletivodialogacao.blogspot.com.br/2012/04/abril–vermelho–em–
uberlandia–contra.html> . Acesso em: 19 jul. de 2014.
188 Ver nota n.134 sobre o Coletivo.
189 UFU recebe manifestantes do Abril Vermelho a bala. Vídeo.  Disponível
em:  <  http://coletivodialogacao.blogspot.com.br/2012/04/abril–vermelho–em–uber-
landia–contra.html > . Acesso em 19 jul. de 2014. Material de pesquisa. p. 1.
190 Reitor: Alfredo Júlio Fernandes Neto (60 anos), Graduado em Odontologia pela
UFU, eleito em 2008. Vice –reitor: Darizon Alves de Andrade, Graduado em Enge-
nharia Elétrica pela UFU. Atual reitor da UFU aposta em continuidade de gestão. Ci-
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[…] a função da UFU é a função de
educar,  é  de  oferecer  os  cursos  de
graduação, de pós–graduação em to-
das  as  suas  especialidades,  não  é
função da UFU entrar em questão de
reforma agrária esse tipo de discus-
são, nós temos, não é função da Uni-
versidade.191

Ao que os manifestantes responderam, 

O nosso objetivo é fazer com que o
público,  inclusive  esse  espaço  aqui
que é um espaço nosso onde nós tí-
nhamos a Assessoria Jurídica e o Rei-
tor  daqui  retiro  essa  Assessoria  por
causa que o latifúndio fazendeiro pe-
diu  pra  cortar,  uma  baita  covardia
que faz com nós, a classe trabalhado-
ra e isso tem que levar a sério.  Dá
pra ver que esse espaço aqui que é a
universidade  do  povo,  ó  como nós
fomos recebido? Recebido a bala! E
aquilo é um camarada despreparado,
o papel que ele faz de segurança ele
é totalmente despreparado, isso aqui
é uma manifestação pacífica! É quem
comete a violência é o latifúndio! É o
que aconteceu com os companheiros
agora, os companheiros do MLST e
vários  outros  Estados  do Brasil  que
acontece  e  foi  o  que  aconteceu,  e

dade  e  Região.  Correio  de  Uberlândia.  25  jun.  de  2012.  Disponível  em:  <
http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade–e–regiao/atual–reitor–da–ufu–apos-
ta–em–continuidade–de–gestao/> . Acesso em:  19 jul. de 2014.
191 UFU recebe manifestantes do Abril Vermelho a bala. Vídeo.  Disponível
em:  <  http://coletivodialogacao.blogspot.com.br/2012/04/abril–vermelho–em–uber-
landia–contra.html > . Acesso em 19 jul. de 2014. Material de pesquisa. p. 1.
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amanhã  pode  ser  qualquer  um  de
nós  companheirada!  Infelizmente  é
essa  a  verdade.  É  por  isso  que  o
povo unido jamais será vencido.192

 As  relações  estabelecidas  entre  os  movimentos
sociais  organizados falam também sobre as formas de
organização de determinadas demandas que são estabe-
lecidas como comuns a toda uma comunidade ou clas-
se. Sobre as relações entre os movimentos, interrogamos
K. que avaliou como estas ocorreram no âmbito da Uni-
versidade,

Denise:  […]  porque  você  falou  a
todo  momento  que  vocês  acompa-
nharam e participaram o processo de
ocupação de terras aqui em Uberlân-
dia, especificamente do Glória e a do
CEASA também que foi  a  anterior.
[…]  E aí  eu queria que você só se
possível,  comentasse,  ou  me  expli-
casse o que foi esse acompanhamen-
to? Como que vocês chegaram a fa-
zer esse acompanhamento, foi você?
Foi pelo Coletivo? […] Foi pelo mo-
vimento? Se você estiver disposto a
fazer essa…[…] retomada.
K: É, então, acho que nosso acompa-
nhamento começou pela, pelo, acho
que pelo nosso próprio local de, de
nosso lugar  mesmo assim,  né?  Que
eu acho que é a questão da militân-
cia no movimento estudantil […]É, a
gente tinha uma, uma leitura da im-

192 UFU recebe manifestantes do Abril Vermelho a bala. Vídeo. Disponível 
em: < http://coletivodialogacao.blogspot.com.br/2012/04/abril–vermelho–em–uber-
landia–contra.html > . Acesso em 19 jul. de 2014. Material de pesquisa. p. 1–2.
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portância do, dos movimentos sociais
como, como agentes sociais de trans-
formação, enfim, tem toda uma, tem
toda uma discussão que a gente faz
dentro  do  movimento  estudantil,
dentro  do  campo  da  esquerda  em
que, né? Entende a importância dos
movimentos, tanto de luta pelo urba-
no como rural como elementos táti-
cos  e  estratégicos  para  pensar  uma
nova sociedade. Então, de certa for-
ma quando, nós fic… é, nós já tínha-
mos contatos com o movimento sem-
terra até 2010 não tínhamos contato
com movimento de luta pela reforma
urbana, mas com a,  a mas o justa-
mente o contato nosso com os movi-
mentos  de  luta  pela  terra,  fez  com
que, é,  nós conhecêssemos,  tivésse-
mos contato com pessoas que tão li-
gadas a essa luta. No caso, foi o pes-
soal da CPT, que é, que teve o con-
tato e nos comunicou quando teve a
primeira ocupação, inclusive nos pro-
curou como apoio, um um, ou seja,
um grupo de apoio também pra, pra
pras ocupações, na época a gente ti-
nha  um  entendimento  de  que  não
havia problema, né? Mas, vale regis-
trar que, é, enfim dentro do campo
da atuação a gente tinha diferenças
políticas mas em termos da, da causa
da reforma urbana não vimos proble-
ma nenhum em atuar  em conjunto
com outros grupos que não necessa-
riamente a gente tem um compromis-
so político. É, então, foi, foi via esse
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contato, né? Que a gente… é, ficou
sabendo  que  tinha  é,  essas  ocupa-
ções  até  porque  o  pessoal  da  CPT
eles, geralmente são acionados muito
pelos movimentos até pela, pelo su-
porte  que  eles  dão  em  termos  de
acompanhamento principalmente ju-
rídico, né? […]
Denise: E, a ocupação do Glória ela
provem de uma outra ocupação pró-
xima a uma região do CEASA, é isso
que teve um…
K: Sim, a sim! Antes da do Glória, na
verdade, inclusive […] no movimen-
to estudantil, primeiro é verdade, pri-
meiro  momento  que  a  gente  teve
contato  com  o  movimento  urbano,
foi  justamente  o,  a  experiência  da
ocupação da,  da  área chamada do
CEASA que é em frente ali do CEA-
SA, né? […]193

 Muitas vezes, a necessidade da atuação dos mo-
vimentos sociais organizados que se inscrevem no social
a partir do projeto de construção de um novo projeto de
sociedade,  aparece junto aos trabalhadores correlacio-
nada à necessidade de organização de elementos táticos
e estratégicos na ação dos trabalhadores como transfor-
madora ou como via de implantação de uma nova soci-
edade projetada por esses movimentos. E a partir das
demandas dessa organização, como o apoio jurídico, os
motivos de intervenção aparecem mais efetivos, 

K: Mas enfim, é… é, mas comé que
funciona assim? Pelos menos o que a

193  K. Casa do entrevistado. Uberlândia (MG). 18 mar. de 2014. Entrevista realiza-
da por Denise N. De Sordi.p. 2–3
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gente  tem de experiência,  né?  É,  é
um  pessoal  que  realmente  dá  esse
suporte em termos de apoio, é, tanto
pra, pra a apoiar a comunidade na
organização, que eles têm uma expe-
riência  de  organização,  no,  no  de
uma ocupação, e também e aí  tem
também a parte jurídica, né? Que é
esse, esse apoio, né? Do tipo verificar
como é que tá a situação legal do ter-
reno, vê as possibilidades e estratégi-
as jurídicas pra poder fazer a luta na
questão da reforma urbana, enfim, é
todo aquele suporte que a gente cha-
ma de advocacia popular, né? Enfim,
mas  é,  o  que  a  gente  tem  é  essa,
sempre  vimos  eles  atuando  nessa,
nessa questão. Tem também as ques-
tões políticas,  né? Eles fazem isso e
também tem, pra gente, por isso que
eu falei, né? A gente, tinha claro tam-
bém com quem ideologicamente, po-
liticamente eles se vinculavam, né? É,
mas  enfim,  acho  que  basicamente
era isso assim.194

Raymond Williams, 195 ao considerar a utilização
de métodos sobre os conceitos de “base” e “forças pro-
dutivas”, nos incita na reflexão de que a condição dos
trabalhadores (base)  está,  em geral,  sendo atribuída a
processos variáveis  da política (superestrutura)  do lati-
fúndio. Os fatos da intenção social não podem ser perdi-

194 K. Casa do entrevistado. Uberlândia (MG). 18 mar. de 2014. Entrevista realizada
por Denise N. De Sordi. p. 4.
195 WILLIAMS, R. Base e superestrutura na teoria da cultura marxista. In: Cultura e
Materialismo. / Raymond Williams; tradução André Glaser. – São Paulo: Editora
Unesp, 2011.p.47.
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dos de vista, as intervenções dos movimentos sociais or-
ganizados ou do poder público mapeiam determinadas
condições que argumentam sobre a “luta”, no caso da
ocupação da área próxima a CEASA e do Glória tais ar-
gumentos e razões se articulam em torno das disputas
pela área ociosa, 

Wellington: Então Flávia nós tivemos
um despejo lá no CEASA, eu fui par-
te  da,  da ocupação, né?  Uma das
pessoas que mentalizou o movimento
naquela época do CEASA, eu tinha a
informação de que tinha aquela ocu-
pação eu era do MST na época, era
ligado mais a questão agrária, e pelo
fato de ter uma ocupação urbana eu
me identifiquei bastante eu estava lá
e tal e acabei sendo parte, bem no fi-
nalzinho da estrutura, uns trinta dias
antes do despejo, como aconteceu o
despejo lá, com o despejo que acon-
teceu, parte  das famílias foi  se des-
mobilizando, uma parte foi pra sem–
terra, uma parte foi pra casa de pa-
rente,  outras pra debaixo da ponte,
foi uma loucura, e um grupo foi pra
beira da faixa que é ali do lado do…
Flávia: Na mesma área de lá, né?
Wellington: Na mesma área do…
Flávia: É eu lembro.
Wellington: Que fizeram lá o negócio
pra  desocupar  […] então nós tinha
um grupo que tinha acabado de ser
despejado  de  uma  área,  que  era
sem–terra,  e  tínhamos  esse  grupo
que tava na beira da faixa,  já  com
prazo pra desocupar, então ali no Se-
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ringueiras  sempre  teve  aquele  bico
ali, sempre teve aquele triângulo. […]
Fala triângulo das bermudas ali. Par-
te da UFU era lá em cima, né? E essa
outra parte era dali, então quando eu
conheci  a  história  de  dois  velhinho
que vivo,  que,  que fala que aquela
área  foi  grilada,  na  época,  por  um
processo que aconteceu, que eu até
esqueci o nome…
Flávia: A área de cá ou a área de lá? 
Wellington:  A  da  UFU.  A  da  UFU
mesmo, era pessoas que era parte da
gestão  do  Virgílio  Galassi  daquele
tempo, fez uma documentação falsa
lá, a mãe era casada com os dono da
terra,  a  mãe tinha  seis  filho  e  esse
dono  tava  lá  que  era  o  dono  da
Fazendo  Glória,  como  o  dono  das
terra  morreu,  ficou  aí  o  irmão  que
era parente meio distante assim, que
era  irmão,  mas  irmão  de  criação
parente  meio  distante  eh…  pediu
uma procuração pra essa mãe,  que
tinha  um punhado  de  criancinha  e
tinha outro fora da cidade, pra poder
administrar  os  bens,  que  ela  não
dava  conta,  e  ela  acabou  tendo  a
posse  desse  documento  essa
procuração,  então  eles  fizeram  um
rolo lá, um cambalacho, junto a […]
Prefeitura deram o calote aí de mais
de dez milhões.196

ou ainda, 

196 Wellington M. R. Universidade Federal  de Uberlândia, Uberlândia (MG). 11
dez. de 2013. Entrevista realizada por Flávia Gabriela Franco Mariano. p.1–2.
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K:  Bairro...  é,  Trabalhadores  Rurais
do Bairro Bela Vista****. Inclusive, ti-
nha muito clara  essa  identidade,  se
era movimento urbano, se era movi-
mento agrário,  uns falavam a gente
tá ocupando é uma área rural porque
é a antiga, inclusive, montou um his-
tórico, né? Que eles procuraram sa-
ber, com a ajuda inclusive do, do da
CPT levantaram um histórico, ali era
uma área inclusive é, de um antigo
fazendeiro  chamado João Costa,  aí
esse  cara  morreu  aí  começou  rolar
vários criações de inventários daque-
la, daquela área então assim, o negó-
cio  ficou  realmente  uma  terra  sem
dono  foi  criando  várias  escrituras,
conflitos em várias escrituras, aquele
conjunto habitacional que foi criado
lá, inclusive é bom salientar, né? Tem
dois tipos de ocupação, né? Uma fei-
ta por imobiliárias e empresas cons-
trutoras e outra feita por movimentos
sociais, essa lá ninguém quis, questi-
onou, mas pelo que a gente ficou sa-
bendo os caras simplesmente conse-
guiram entrar lá, o movimento tam-
bém sabia da situação, digamos, em
suspenso  daquela  área  e  resolveu

****A ATRBV é uma associação caracterizada pelo movimento de ocupação rural e
esteve presente no processo de ocupação da área próxima ao CEASA, pois essa era
considerada uma ocupação urbano–rural, posteriormente o MSTB assumiu o papel
de coordenação, unindo outras pessoas que haviam sido despejadas de outras ocu-
pações sendo uma em área arrendada para a usina Capim Branco, outra próximo à
uma Serra e a da área próxima a CEASA, indo até o Glória. Fonte: Wellington M.
R. Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevis-
ta realizada por Flávia Gabriela Franco Mariano. p.4–5.



175

ocupar, geralmente é esse o pessoal
do movimento  tem uma ciência  de
onde tão ocupando […].197

Quanto ao histórico da área da Fazendo do Gló-
ria que foi ocupada e o fato de ela ser de posse da UFU,
ressaltamos uma série de acontecimentos que identifica-
mos no processo de investigação da pesquisa. Em 2010
a Resolução n.6/2010198 do CONSUN (Anexo I, com tre-
chos da resolução) já havia destinado a área para “Ha-
bitação de Interesse Social” e no mesmo ano o Decreto
12.158 de 26 de março de 2010 da Prefeitura de Uber-
lândia “Cria e delimita Zonas Especiais de Interesse So-
cial que especifica para fins de implementação do pro-
grama federal ‘Minha Casa, Minha Vida’ na forma da lei
complementar n˚496, de 02 de julho de 2009(…)”, deli-
mitando em seu “Art. I – Zeis I o Jardim Glória”. E, no
site da Prefeitura Municipal de Uberlândia199 em 16 de
jan. de 2013 constava uma atualização de 18 de jul. de
2011 de informações na seção “Habitação – Próximos
projetos” a construção de “1.700 casas no Jardim Gló-
ria (Entre BR–050 a São Jorge) – Programa Minha Casa
Minha Vida […] data de conclusão: projeto aguardando
doação de área pela  UFU […]”.  E em 18 de jan.  de
2013 a página foi atualizada e a previsão de construção
de habitação foi retirada da página no que ficou cons-
tando apenas a construção de casas no Jardim Manaim.

197 K. Casa do entrevistado. Uberlândia (MG). 18 mar. de 2014. Entrevista realizada
por Denise N. De Sordi. p. 6
198 Resolução n˚6/2010 do Conselho Universitário da Universidade Federal de Uber-
lândia.  Universidade  Federal  de  Uberlândia.  Reitoria.  Disponível  em
<http://www.reitoria.ufu.br/atasResolucoes.php>. Acesso em 28 mai. de 2014.
199 A seção no site da Prefeitura Municipal de Uberlândia a que nos referimos está
disponível em: 
<www.uberlandia.mg.gov.br/?pagina=secretariaOrgaos&s=43&pg=651>.  Acesso
em: 16 de jan. de 2013 e 18 jan. de 2013.
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Em 17 jun. de 2011 o Correio de Uberlândia anunciou
o título de matéria publicada pelo  jornalista Frederico
Silva (2011) que “Uberlândia terá dois novos bairros até
o fim de 2013” ao que ao longo da matéria é apresenta-
da a informação “[…].  A área para construção do Jar-
dim Glória foi decretada como uma Zona Especial  de
Habitação de,

[…] interesse Popular, segundo o se-
cretário  de  habitação  Felipe  Attiê.
“Nesse local, só podem ser construí-
das casas populares. Vamos negociar
com a Universidade Federal de Uber-
lândia (UFU) para adquirir o terreno
da melhor forma possível”, disse. O
reitor da UFU, Alfredo Júlio Fernan-
des  Neto,  afirma  que  estava  ciente
do projeto do município, mas, como
não foi procurado a tempo, incluiu a
área  no  projeto  de  ampliação  do
campus do Glória. “Mas, se for de in-
teresse  social,  podemos  vender  a
área. Até mesmo trocar em serviços
com a prefeitura, já que precisamos
fazer asfalto, água e esgoto no cam-
pus do Glória”, disse.”.200 

Notamos que as  informações  sobre a condição
da  Fazendo  do  Glória  foram  sendo  selecionadas  de
acordo com os momentos de negociação. Selis, funcio-
nário da Secretaria Municipal de Habitação,201 avalia os
200 SILVA, Frederico. Uberlândia terá dois  novos bairros até o fim de 2013. In:.
Correio de Uberlândia. On–line. 17 jun. de 2011. Disponível em: <http://www.-
correiodeuberlandia.com.br/cidade–e–regiao/uberlandia–tera–dois–novos–bairros–
ate–o–fim–de–2013/>. Acesso em: 20 jan. de 2013.
201 Ressaltamos que Selis, apesar de representar uma Secretaria específica da admi-
nistração municipal, apresentou em sua entrevista perspectivas relevantes e represen-
tativas de como a gestão contemporânea a produção desta pesquisa lida com ques-
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modos  como a administração municipal  incorporou à
sua dinâmica essas questões, 

Denise: […] O que aconteceu com o
Decreto que previa a implantação de
algumas Zeis na cidade, aquele De-
creto que eu comentei com você na
semana passada, o número 12. 158
de 26 de março de 2010, você tem
conhecimento?  Que  que  aconteceu
com ele, porque ficou um pouco es-
tranho, porque ele existe,  mas pare-
ce que não foi aplicado?
Selis: Bom, você já deve ter ouvido a
expressão  que  tem  lei  que  pega  e
tem lei que não pega, esse é um De-
creto lei que não pegou, então não é
porque se constitui  uma lei  que ela
vai efetivamente ser aceita, incorpo-
rada,  internalizada  pela  população.
Esse é um Decreto que não pegou, o
Estatuto das Cidades, uma das mais
importantes  lei  pra  cidade,  numa
perspectiva de democratizar a gestão
da cidade,  democratizar  a  terra,  no
entanto, corre o risco também de não
pegar, porque já temos mais de dez
anos  de  construção  do  Estatuto  da
Cidade,  que  dá  todos  os  subsídios
para os gestores públicos cumpram e
a  propriedade  cumpra  com  a  sua
função social e, no entanto, os gesto-
res públicos têm desconsiderado e é
uma lei importante, até porque essa
lei, um movimento social da reforma
urbana, os movimentos sem–teto de

tões relacionadas ao tema deste trabalho.
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ocupação  tem  que  apoderar  dela,
tem que apoderar dela e fazer ela va-
ler,  que ele sozinho, terão dificulda-
des de fazer valer em pouco tempo,
entendeu? Teria que ter o apoio da
justiça, teria que ter o apoio do Mi-
nistério Público, que também tem lá,
o Ministério  Público não tá pra de-
fender  de  forma  imparcial  todas  as
camadas  não,  o  Ministério  Público
tem  lado  e  tem  muito  lado  estra-
nho.202

Os movimentos sociais organizados acabam por
estabelecer relações diretas com o poder público munici-
pal provocando um campo de intencionalidades de dis-
cussões sobre as ocupações, pois a situação passa a ser
um “problema” que deve ser resolvido diante do conflito
dos interesses em disputa. Nessa correlação política, no-
tamos  formas  semelhantes  de  planejamento  de  ações
entre os movimentos sociais organizados e a administra-
ção  municipal  ambos,  por  exemplo,  realizam levanta-
mentos  sobre  as  áreas  ocupadas.  Vejamos  o  levanta-
mento  realizado pelos  movimentos,  e  o  levantamento
realizado pela Secretaria de Habitação.

202Selis. Secretária Municipal de Habitação. Uberlândia (MG). 18 mar. de 2014. En-
trevista realizada por Denise N. De Sordi. p.15. 
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Figura 3 – Mapa histórico das ocupações em Uberlândia. Material de pesquisa.
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Figura 4 – Mapa assentamentos precários em Uberlândia. Fonte: Secretaria de Habi-
tação.

Ambos os mapas apresentam um planejamento de
ações. O mapa produzido pelos movimentos sociais or-
ganizados faz o levantamento das ocupações com a situ-
ação das demandas administrativas e jurídicas para as
áreas, relacionando inclusive o número aproximado de
famílias, e o mapa produzido pela Secretaria de Habita-
ção utiliza critérios como “assentamentos consolidados”,
“consolidáveis” e “não consolidáveis”. 

Tal proximidade entre as estruturas organizacio-
nais e de planejamento chama nossa atenção, pois, há a
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disputa pela instituição de práticas que possam ser efeti-
vas tanto para os movimentos quanto para a administra-
ção em um intercâmbio de interpretações. Interrogamos
Selis sobre como a Prefeitura age nos casos de ocupa-
ção, 
 

Denise: Sobre as ocupações, quando
ocorre  ocupação  na  cidade,  numa
área que tá ociosa, qual que é, como
que a Secretaria de Habitação se or-
ganiza  pra  intervir,  porque isso não
fica muito claro, mesmo lendo o Pla-
no de Habitação ou os documentos
que tão disponíveis no site da Prefei-
tura isso não fica muito claro, como
que acontece?  Vocês  vão lá,  notifi-
cam essas pessoas? 
Selis: Bom, o município só notifica se
for  área  pública,  então  a  primeira
coisa que a gente faz é área pública?
É. Essa área tem uma destinação es-
pecífica  pra  ela?  O  poder  público,
mas o que a gente faz é um contato
imediato com a liderança ou com as
lideranças, normalmente tem uma ou
duas lideranças principal  e você vai
instruir  essas pessoas que ali  é uma
área  institucional  o  poder  público
não pode deixar aquelas famílias se
estabelecerem ali a tentativa de se es-
tabelecer primeiro,  contra a orienta-
ção do poder público ela pode vir a
perder o investimento então, quando
há esse processo de diálogo, normal-
mente,  os  movimentos  sociais  eles
acatam, e desocupa, mas a gente en-
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tende que essas ocupações ela ocorre
pra cumprir no mínimo três objetivos,
né?203 

E quanto ao modo como a administração pública
interpreta as práticas dos movimentos sociais organiza-
dos nos processos de ocupação, 

[…]  Ela  ocorre  pressionar  o  poder
público, a dar uma resposta sobre a
questão da moradia,  ela ocorre  pra
denunciar os espaços vazios urbanos,
denuncia porque tem muitos espaços
vazios  e  que  esses  espaços  vazios
precisam cumprir com a função soci-
al da terra, porque o estatuto da terra
prevê, tanto o estatuto de sessenta e
quatro  quanto  o da  cidade,  a  terra
tem que cumprir  sua  função social,
então,  ocorre  nessa  perspectiva  de
denunciar na minha avaliação ocorre
também na perspectiva de contribuir
com  a  formação  política  daqueles
que  estão  no  movimento,  ajuda  a
formar politicamente os mais jovens,
as crianças é um processo de forma-
ção interessante. Então, assim, a gen-
te  assim enxergando na perspectiva
desses três elementos, eu, particular-
mente, acho legítimo os movimentos,
legítimas  essas  ocupações,  mesmo
que muitas delas não possam se con-
solidar,  mesmo  que,  por  exemplo,
quando a gente percebe a ocupação
numa área, grandes vazios urbanos,

203 Selis. Secretária Municipal de Habitação. Uberlândia (MG). 18 mar. de 2014.
Entrevista realizada por Denise N. De Sordi. p.4.
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igual já ocuparam essa região do Mo-
rumbi,  áreas  de  espólio  você  tem
área lá que você identifica tem dez,
dois, três, oito pessoas reivindicando
a titularidade da área, essa área num
tem dono, essa área tem que ser ocu-
pada por quem precisa de moradia,
então eu a sociedade ela tá organiza-
da em classe e a luta de classe, inte-
ressante.204

O discurso que qualifica e expressa as interven-
ções dos movimentos sociais organizados apresenta as-
pirações localizadas em uma lógica política articulada.
Há como E. P. Thompson (1987, p. 57) nos instiga a re-
fletir, maiorias sem linguagem articulada, que por defini-
ção,  deixam pouco  registro  de  seus  pensamentos.  De
modo que,  se  estamos  interessados  na  transformação
histórica, precisamos atentar para as minorias com lin-
guagem articulada.  Considerando  que,  essas  minorias
surgem de uma maioria  […]  cuja  consciência  política
pode ser atualmente considerada “subpolítica” […]. Nes-
se sentido interpretamos o que é colocado como a im-
portância  de  um  saldo  político,  como ressignificações
obtidas a partir de um sentido de “pedagogia política”,
que direciona as razões e motivações dos trabalhadores
para um tipo de lógica política articulada. Como Selis
aponta em sua fala, ainda que o movimento intervenha
em áreas de ocupação que não poderão ser consolida-
das há a pressão sobre o poder público, a denúncia dos
“espaços vazios urbanos” e, a perspectiva de contribuir
com a formação política daqueles que estão no movi-
mento, ajuda a formar politicamente. Divergentemente,

204 Selis. Secretária Municipal de Habitação. Uberlândia (MG). 18 mar. de 2014.
Entrevista realizada por Denise N. De Sordi. p.4.
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na perspectiva  do ME essa  questão tem sido posta  à
margem pelos movimentos sem–teto mediante a correla-
ção política com o poder público, 

Denise:  […]  cê  acha  que  os  movi-
mentos de reforma urbana eles repre-
sentam  até  que  ponto  as  pessoas
que, os trabalhadores que vão ocu-
par esses lugares? […]
K: É um processo, vou falar, meio di-
alético assim, por exemplo, as pesso-
as  num  plano  mais,  a  maior  parte
das  pessoas  que  compõe  a  ocupa-
ção, geralmente é um perfil de pesso-
as que não tem um perfil de experi-
ência  com a  luta  política,  que  vive
uma, uma situação de miserabilidade
que dificulta ela ter conhecimento de
determinados tipos de assunto, ou de
ter acesso, não que sejam pessoas in-
capacitadas,  ou  seja,  pessoas  que,
que tem uma condição material  de
vida, que o que faz elas entrarem na
luta é justamente mais essa condição
de miserabilidade do que necessaria-
mente  uma  questão  de  elucidação
política, de consciência, mas ao mes-
mo tempo você tem pessoas que já
tem experiência  de  movimento  que
já tem essa consciência, é você pode
ter dois tipos de perfis,  pessoas que
são trabalhadoras do meio, e pessoas
que não necessariamente são, traba-
lhadores,  no  seguinte  sentido,  mais
próximo ao perfil do movimento, en-
tão, vamos supor, as vezes cê pode
ter  um intelectual  lá  dentro  que  às
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vezes não precisa de casa, tem a sua
casa, enfim, tem as suas condições,
mas enfim, tá lá, é um agente formu-
lador,  e  influi  no  movimento,  eh…
então essas coisas se encontram, aí o
processo da luta,  vai,  por  exemplo,
tem uma coisa assim, uma coisa inte-
ressante,  as  pessoas  que  não  tem
uma ideia muito clara do que é a re-
forma urbana, muitas delas acabam
construindo essa importância da luta
da  reforma  urbana,  não  vou  dizer
que são todas, e hoje em dia, tá difí-
cil de falar que a maioria, e isso tem
uma, uma pelo menos um dos fato-
res de causa disso a forma como o
movimento organiza uma ocupação,
acho que hoje existe um pragmatis-
mo muito forte em pensar uma ocu-
pação  urbana,  eh…  principalmente
pelo  perfil  ideológico  político  dos
movimentos, das lideranças dos mo-
vimentos, é uma relação muito prag-
mática que tem uma perspectiva me-
nos  revolucionária,  vamos  dizer  as-
sim, falam, então, utilizam muito, en-
tão  criam  uma  relação  base  muito
bem definida, não tenta explorar, por
exemplo,  essa  questão  pedagógica
da luta,  de emancipação da consci-
ência,  ou  essa  é  uma  preocupação
secundária, então você acaba crian-
do essa diferenciação, dentro desses
sujeitos  que  tão  na  ocupação,  em
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Uberlândia isso é praticamente acho
que o que eu já vi.205

Notamos  certa  convergência  nas  interpretações
que analisamos no Capítulo II sobre os motivos ou ra-
zões pelas quais  os trabalhadores mobilizam sua ação
direta. Os sentidos de pobreza ou miserabilidade que in-
formam sobre a necessidade de determinada pedagogia
para qualificar os significados do ocupar, são parecidos
com os que deslegitimam a ação dos trabalhadores por
sua condição e relações produtivas. A ideia de “luta” e
de “denuncia” cria um campo de atuação e intervenção
em longo prazo para os movimentos sociais organizados
sobre as ações dos trabalhadores. 

Interrogamos Nilda sobre como ela avalia as dife-
rentes situações financeiras entre os moradores,

Nilda: Eu acho que isso aí é a cabeça
de cada um, aí depende de sabe fazê
economia.  Porque  nós  num  gasta-
mos  a  toa,  nós  num  bebe,  num
fuma, num joga, eu acho que, então
todo ser humano tem que fazer a sua
parte,  pensar,  que,  se  você  quer  e
tem um sonho  você  tem  que  lutar
por ele, você num pode esperar só os
outros vim resolve, a gente depende,
de certa forma, do político,  a gente
depende de, de, das outras autorida-
de,  porque  a  gente  depende  duma
certa maneira, todo mundo depende.
Mas, a nossa vivencia, a nossa convi-
vência é nós mesmo que temo que
luta  por  isso.  Fazê economia,  saber

205 K. Casa do entrevistado. Uberlândia (MG). 18 mar. de 2014. Entrevista realizada
por Denise N. De Sordi. p. 26–27.
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administrar  a  vida,  num  é?  Igual
você, igual ele, igual qualquer outro,
tem que saber  administrar  sua vida
porque fica dependendo de cada um,
se eu consegui porque eu tinha von-
tade, porque eu só sei fazer isso, é o
que  eu  aprendi  toda  a  vida  mexer
com comércio. É cansativo, é? Aí eu
comecei a fazer almoço pro povo do
material  de  construção,  aí  que  que
acontece,  eu  comecei  eles  almoça
com nós, porque eles num mora aqui
e eles mora de aluguel lá pra baixo e
pra eles i almoça num dava tempo, a
“nós vamo almoçar com a senhora, e
a senhora no fim do mês nós paga a
senhora” e aí começou eles tavam al-
moçando lá na área, fiz uma área lá,
pus  uma mesa,  aí  o  pai  e  filho,  aí
passa entra “a não, sobrou um pou-
quinho?  Vou  almoçar  também”,  aí
vai,  agora tem dia que almoça oito
pessoa,  dez  pessoa,  quer  dizer,  au-
mentou um pouquinho a renda, né?
É custoso pra mim, não é fácil é can-
sativo, mas eu preciso eu gosto, num
tenho preguiça,  que eu muito bem,
“a não, num vou levantar cedo não,
pra  quê?”  já  num tenho mais  filho
pra  criar,  porque  muita  gente  fala
isso, eu num tenho, a gente tem que
luta até o último dia da vida, cê num
sabe até quando cê vai viver,  se cê
vai  precisar,  eu  levanto  cinco  hora
todo dia! Eu, meu marido! Pra fazer
as coisas, pra hora que o povo che-
gar ter, o café, o pão de queijo, o sal-
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gado, por isso que eu tenho a minha
rendinha,  todo  dia  eu  guardo  um
pouquinho, tem que sobrar!  Porque
todo dia a gente, todo dia cê gasta,
se você num trabalha como que cê
vai  viver?  Se  você num trabalha,  e
tem que viver, e tem que comer todo
dia, tem que, só pode fazer coisa er-
rada, e não é isso que a gente quer,
né? Então essa maneira de menos ou
mais pra uns e pra outros não acho
que isso aí é depende é de cada um,
agora, se tiver emprego, mais empre-
go, mais oportunidade pras pessoas
que  precisam  trabalhar,  aí  sim!  Aí
ajuda,  não é?  Se  é aqui  dentro  do
bairro,  tive  uma  indústria,  alguém
tive  a  capacidade  de  pode  montar
uma indústria aqui e dá emprego pra
dez, vinte pessoa, um monta uma ofi-
cina, um monta o posto de gasolina,
que pra isso eu num sei se tem gente
aqui que possa mas pode vir de fora
e fazer isso aqui dentro, pra ajudar as
pessoas.206 

Assim, as reivindicações partem de noções políti-
cas e sociais  sobre o que é preciso ser  construído no
bairro por ser um direito e corresponder às noções de ci-
dadania, e não de interpretações apenas sobre as condi-
ções  materiais  dos  trabalhadores  que  são  constituídas
por discursos que planificam e pacificam os conflitos en-
tre os diferentes interesses que articulam práticas sobre

206 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali-
zada por Denise N. De Sordi.p.16–17
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as razões e os modos como os sujeitos compreendem as
correlações políticas,

Então  nós  precisamos  é  de  ajuda
nesse ponto, arrumar a rede de esgo-
to, arrumar as rua, coloca ônibus, aí
sim,  tá  ajudando  o  povo.  Porque
você quer… é igual época de, o po-
lítico chegar pra você e falar procê,
se  quer  o  emprego  ou  um ano  de
cesta básica? Ué, cê quer o emprego
porque  comer  ninguém  morre  de
fome depois que cresce também não!
Num morre quando é pequeno, num
é?  Agora  precisa  de  ajuda,  precisa,
muita  gente  aqui  precisa  de  ajuda,
porque tem gente aqui que é doente,
que não trabalha, vive com aposen-
tadoria mesmo, num é só aqui não, é
em todo canto mesmo, esse lado aí
precisa  de  ajuda,  mas  dizer  assim,
que todo mundo, todo mundo não,
coitado os coitadinho, a maioria do
povo  aqui  trabalha,  trabalha  o  que
precisa é isso.[…] Nós temos esse di-
reito,  que os,  que a,  que os  gover-
nante  olhe  pra  nós  como  gente,
como  ser  humano,  como  cidadão.
Porque, não temos o direito de vo-
tar? Nós num vota? Num somo ex-
cluído do voto, todo mundo, hoje é
quase que uma obrigação.207 

Tais interpretações acerca dos modos como são
vividas na realidade as condições materiais dos trabalha-

207 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali -
zada por Denise N. De Sordi.p.2 e 20.



190

dores foram notadas em entrevista publicada na matéria
“Dia de Natal sem Papai Noel, mas com muita alegria”
de Marcelo Calftat208 pelo Correio de Uberlândia, pedi-
mos licença para apresentar esse trecho que apesar de
tratar  de um bairro que não se relaciona diretamente
com os que temos trabalhado até aqui, também é fruto
da ação direta dos trabalhadores e localiza–se na região
Leste da cidade. Esse trecho é relevante porque apre-
senta também a fala de moradores sobre doações que
receberam na época  do  Natal  ao serem entrevistadas
pelo Correio de Uberlândia em outros bairros também,
como o Prosperidade,209

[…] Moradora de um assentamento
no bairro Prosperidade, zona leste da
cidade […] no barraco de chão bati-
do, montado com pedaços de madei-
ra e lona, vivem seis pessoas. Todos
dormem no chão do mesmo cômo-
do.  […] mesmo com dificuldade fi-
nanceira Flávia Rodrigues está sem-
pre alegre “Eu penso que tem gente
em situação pior  que a minha. Por
isso dou valor a vida e a tudo que te-
nho. Temos que pensar no próximo
e ajudar  quando for  possível”,  afir-
mou. Esta e outras famílias de bairros
da periferia que não tiveram um Na-
tal farto ensinam que se deve dar va-

208 CALFAT, Marcelo. Dia de Natal sem Papai Noel, mas com muita alegria. In: Cor-
reio de Uberlândia. Cidade & Região. Periferia – Dura Realidade. A4. Ano 73, n˚
22.538, 26 nov. de 2011.
209 Para maiores informações sobre a área do Prosperidade ver: FREITAS, Cláudia
Maria de. São Franciso/Joana D’Arc: uma descrição da paisagem e de seus atores.
In:. Regularização da ocupação urbana em Uberlândia: loteamento São Fran-
cisco/ Joana D’Arc – uma contribuição. – 2005.p.68–74 Repositório Institucional da
Universidade Federal de Uberlândia. Dissertação Instituto de Geografia. Disponível
em: <http://hdl.handle.net/123456789/1112>. Acesso em: 04 nov. de 2013
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lor às pessoas em vez dos bens mate-
riais. “Temos que abraçar as pessoas,
mesmo os  drogados  ou  doentes.  O
governo  não vai  resolver  tudo.  Por
isso a população tem que estar unida
e  se  ajudar”,  disse  o  aposentado
Gonçalves dos Santos, 61 anos que
teve a comida da véspera  de Natal
doada  por  pessoas  que  passaram
pelo bairro Prosperidade. “Foi o ar-
roz e o feijão, mas o suficiente para
nós. A vida é tão boa que só de es-
tarmos vivos já é motivo de alegria”,
disse Santos que mora com a mulher
e os dois filhos.210 

Temos que abraçar as pessoas, mesmo os droga-
dos ou doentes.  O governo não vai resolver tudo,  ou
tem gente em situação pior que a minha, […] temos que
pensar no próximo e ajudar tanto quanto for possível,
essas falas expressam certas categorias sociais. Além de
nos falar muito sobre o jornal e sobre o momento vivi-
do, tal retrato social aponta para interpretações de que
mesmo com a vivência de certas relações sociais e pro-
dutivas desiguais – injustas, a alegria, mesmo sem o Pa-
pai Noel, supera–as de modo que “tudo” o que os tra-
balhadores vivenciam diante dessas relações se resume
a ensinar que se deve dar valor às pessoas em vez dos
bens materiais. 

Como vimos nos Capítulos I e II os trabalhadores
elaboram a compreensão sobre sua ação mediante as
relações que vivenciam na realidade e não em um cam-
po de disputas organizado por uma lógica política mai-

210 CALFAT, Marcelo. Dia de Natal sem Papai Noel, mas com muita alegria.  Cor-
reio de Uberlândia. Cidade & Região. Periferia – Dura Realidade. A4.Ano 73, n˚
22.538, 26 dez. de 2011. Disponível em: ArPu Correio 012/2011 400.
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or, “luta” pode significar a construção de lógicas e mo-
dos de vida a partir de relações mais justas. Para os mo-
vimentos  sociais  organizados  “luta”  é  o  emprego  de
uma prática permanente, há um objetivo definido de en-
frentamento a certas relações efetivamente dominantes.
Nesse sentido,  interrogamos sobre como K. avalia  até
que momento o movimento considera que sua interven-
ção  nas ocupações e,  na perspectiva  dos movimentos
sociais organizados, com os trabalhadores ocorre,

Denise:  […]  eh…  essa  questão  do
pós–assentamento,  cê  já  chegou  a
acompanhar? Porque até que ponto
é hora do movimento ficar no assen-
tamento? No bairro? Existe esse mo-
mento ou não?
K: Existe.  Na própria discussão que
eu já fiz com os movimentos isso aí
eu acho que é tanto dos  sem–terra
quanto movimento de reforma urba-
na, sem–teto, eh… o movimento ele
tem uma, ele tem uma característica
que ele é uma, digamos assim parte
político  da  luta  pra  ter  um acesso,
mas a medida quando você regulari-
za  e  você  tem  o  acesso,  você  tem
uma, uma, queda primeiro, da parti-
cipação  do  movimento,  e  de  certa
forma  perdendo  a  legitimidade  do
movimento,  eh…  o  movimento  de
certa  maneira  ele  é  visto,  de  certa
maneira, ele serve pra ocupar e ga-
rantir, e fazer o processo de, de regu-
larização  das  áreas,  o  cumprimento
da função social,  depois  que isso é
conquistado,  as  pessoas,  as  ocupa-
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ções elas tendem a ganhar uma dinâ-
mica  mesmo  de  simplesmente,  de,
principalmente as áreas de o assenta-
mento urbano serem bairros mesmo,
se  constituírem  como  bairros  e  aí
nesse sentido, no meu entendimento,
de, perca dessa legitimidade do mo-
vimento ter uma, uma influencia so-
bre o território a ponto de, de pensar
a dinâmica não né?  Enfim,  tanto é
que quando sai o, o pessoal do mo-
vimento aqui, sem–teto, costuma fa-
lar  quadradinho,  por  que  que  fala
quadradinho?  Porque  quando  o
qua..  o  terreno,  ou  o  lote,  né?  As
pessoas tendem a partir pela perspec-
tiva, da qual ela já da qual é a da so-
ciedade,  individualista  mesmo,  vai
pega o bairro pronto, conquistei mi-
nha meta, não preciso mais fazer luta
política, isso é uma dificuldade, por-
que  o  movimento  ele  tenta  colocar
que depois de, depois de ocupar de
regularizar tudo a gente tem que fa-
zer outras lutas, a gente tem que tra-
zer o serviço urbano, tem que trazer
o postinho, só que isso vai, já não vai
convencendo  muito  as  pessoas,  o
que a gente já tem de relato dos pró-
prios movimentos, pessoal que já tem
experiência com isso e fala, tanto que
a gente já vê assim, já fala. E o bairro
quando ele já tem a característica de
bairro, como a gente diz, já vai sendo
integrado à dinâmica da cidade, ou-
tros agentes vão entrando e disputan-
do espaço, no caso da gente que é
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da esquerda a gente fala dos agentes
da maioria dominante, assim né? En-
tão cê entra as igrejas, entra os parla-
mentares,  entra  os  empresários,  en-
tão vai entrando outros sujeitos que
quando  é  momento  de  ocupação,
que não tá integrado eles têm uma
dificuldade  de  integração,  talvez  ti-
rando a igreja, mas a igreja também
ao mesmo tempo ela tá querendo se,
se construir ali né? No processo.211

O olhar para as ações diretas dos trabalhadores
em uma lógica dependente do movimento para que a
“luta política” ocorra é também atribuir ares de sujeição
às suas trajetórias. Se a consciência é de classe, só pode
emergir de sua própria experiência e dos modos pelos
quais ela é vivida, as pessoas não vivem “no movimen-
to”  ou  “formam–se  militantes”,  ou  ainda,  precisam
aprender sobre as condições que elas mesmas vivenci-
am. Wellington comentou sobre as dinâmicas de coor-
denação do assentamento, 

Flávia: Que, como que cês fazem pra
coordenar a ocupação? Até porque é
muito grande, né?
Wellington: É, tem tudo quanto é for-
ma ali pra gente manter um meio de
comunicação eh… mais fácil,  [inau-
dível],  mas  num  conseguimo,  hoje
tem um grupo de cinco pessoas  lá,
que coordena o Glória, lá dentro, né?
A maioria dessas pessoas são pessoas
que também são comerciante, então
pelo fato de tá direto na comunidade

211 K. Casa do entrevistado. Uberlândia (MG). 18 mar. de 2014. Entrevista realizada
por Denise N. De Sordi. p. 17 
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consegue, entender o problema e as-
similar todos os problema que a co-
munidade tem,  porque o camarada
vai comprar “a tem um, a roubo ali,
um  corto  a  água”,  então  entender
melhor de que eu que não consigo fi-
car vinte e quatro quarenta e oito lá
dentro,  né? Então hoje é um grupo
de cinco, mas nós já chegamos a ter
quarenta e oito coordenadores lá, re-
presentante  por  quadra!  Só  que  o
pessoal muito descrente, o povo sem,
o povo muito individualista, resolveu
o problema dele ele tá pouco me li-
xando, num interessa mais em fazer
luta, então… o grande problema que
nós temos hoje com a comunidade é
trazer os companheiros de volta pra
luta, né? Trazer novamente, as lutas
que acontece na região é difícil cê ti-
rar companheiro lá dentro pra parti-
cipar, ficou uma coisa muito unitária,
muito individual da própria comuni-
dade, mas também a gente sabe que
isso é um tempo que passa, e é óbvio
que talvez  vai  chegar  um momento
que a gente vamo conseguir,  vamo
conseguir manter uma, uma unidade
melhor lá dentro […]212

O que os movimentos avaliam como uma “lógica
individualista” está imbrincado nas relações produtivas
experimentadas pelos trabalhadores, que estão sujeitos,
em certa medida, às pressões e influências provocadas
pela  intervenção dos  movimentos  sociais  organizados,
212 Wellington M. R. Universidade Federal  de Uberlândia, Uberlândia (MG). 11
dez. de 2013. Entrevista realizada por Flávia Gabriela Franco Mariano. p. 15. 
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assim como do poder público, ou de uma série de práti-
cas e intervenções que são efetivas na sociedade. Pois,
as relações estabelecidas são recíprocas até que os obje-
tivos da ação direta dos trabalhadores sejam atingidos,
isso não necessariamente indica um sentido “individua-
lista”, mas pode direcionar nossos olhares para sentidos
mais amplos do que os do “movimento”, para significa-
dos de comunidade,213 porquanto os trabalhadores con-
tinuam na  área ocupada mesmo depois  que o movi-
mento social organizado não encontra mais seu território
de  legitimação  sobre  as  demandas  imediatas  da  vida
material dos trabalhadores. A necessidade de uma orga-
nização pedagógica sobre os viveres dos trabalhadores
se institui mais como uma forma de ratificar uma lógica
dominante e ao mesmo tempo marcar um território de
conflito frente as relações que esta institui. Por sentidos
outros dos que o “movimento” espera organizar, a lógi-
ca  das  relações  produtivas  segue  sendo  questionada
pela presença e resistência dos trabalhadores. 

As relações entre os movimentos sociais e o po-
der público também são recíprocas, na medida em que

213 Comunidade [community] ; […] Uma distinção comparável é evidente nos usos
de comunidade de meados do Século 20. Em alguns deles, foi–lhes conferida uma
agudeza polêmica, como em política comunitária, que se distingue não apenas de
política nacional, mas de política local formal e, via de regra, envolve diversos tipos
de ação e de organização local diretas, “trabalhar diretamente com as pessoas”, e
como tal se distingue de “serviço para a comunidade”, que tem um sentido mais an-
tigo de trabalho voluntário suplementar à provisão oficial ou ao serviço pago. A com-
plexidade de comunidade, portanto, diz respeito à difícil interação entre as tendên-
cias originalmente distintas no desenvolvimento histórico: por um lado, o sentido de
um interesse comum direto; por outro, a materialização de diversas formas de orga-
nização comum, que pode ou não expressá–la de maneira adequada. Comunidade
pode ser a palavra calidamente persuasiva para descrever um conjunto existente de
relações, ou a palavra calidamente persuasiva para descrever um conjunto alternati -
vo de relações. O mais importante, talvez, é que, diferentemente de todos os outros
termos de organização social (Estado, nação, sociedade etc.), ela parece jamais ser
usada de modo desfavorável e nunca receber nenhum termo positivo de oposição ou
de distinção. WILLIAMS, R. Comunidade. In: Palavras–chave. 2007, p. 104
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um precisa do outro na efetivação de seus interesses.
Selis, ao ser interrogado sobre determinada reconfigura-
ção no perfil dos ocupantes, diz sobre essa reciprocidade
entre  o movimento  e as  dimensões  do poder  público
como um espaço de disputa,

Porque, o poder público, isso é im-
portante, ele é um espaço de disputa
permanente e as camadas populares
precisam se organizar pra disputar as
políticas públicas, porque se ele não
se organizar para disputar as políticas
públicas,  as  políticas  públicas  para
atender  as  camadas mais  populares
ficam capengas,  então grande parte
das políticas públicas mais arrojadas
são frutos da mobilização e da cons-
trução  coletiva  vinda  de  baixo  pra
cima. Então, o próprio programa Mi-
nha Casa Minha Vida ele é resultado
disso, ele é um resultado de acumulo
de pressão dos movimentos urbanos
por moradia que vem se acumulando
aí desde a década de 70, que se con-
cretizo o Ministério das Cidades com
o Presidente Lula e que se concreti-
zou no programa Minha Casa Minha
Vida. Da minha avaliação é um dos
programas mais importantes do Go-
verno Federal, eu acho que é tão im-
portante quanto o Minha Casa Minha
Vida é o PROUNI, programa de edu-
cação que o Brasil  tá  implementan-
do. Então, é eu vejo que, que que o
movimento tenha essa nova configu-
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ração  porque  também  ampliou  a
consciência.214

Na interpretação do poder público, a organização
produzida pelos movimentos sociais preenche a lacuna
da comunicação capenga que a administração municipal
não consegue estabelecer,  o  movimento  é  constituído
como uma espécie de tradutor das demandas das cama-
das sociais mais populares na medida em que pauta as
políticas públicas de “baixo pra cima” e sua atuação é
importante, pois, faz emergir a discussão destas políticas
sobre/para a classe trabalhadora.  

Nesse sentido, destacamos que o documentário
“Os valores culturais e o acesso à moradia: São Francis-
co de Assis e Joana D’Arc” é finalizado com uma narra-
tiva que mobiliza e retoma interpretações sobre o mere-
cimento, a  cidadania e apresenta os trabalhadores com
um povo sofrido, trabalhador e humilde, 

Os bairros São Francisco de Assis e
Joana D’Arc vão escrevendo sua his-
tória de luta e conquista de um povo
sofrido,  trabalhador  e  humilde  Ho-
mens,  mulheres  e  crianças  que  er-
guem tijolo  a  tijolo  a  realização  de
um sonho. Um sonho de dignidade,
cidadania, conquista. Uma sociedade
oculta e esquecida que resgatou com
a força do trabalho e a vontade de
vencer o direito  de ser respeitada e
reconhecida como cidadã. […] Essa
história,  que  vem  sendo  construída
pelos  moradores  sem–teto  de Uber-
lândia é um marco na conquista de

214 Selis. Secretaria Municipal de Habitação. Uberlândia (MG). 18 mar. de 2014.
Entrevista realizada por Denise N. De Sordi. p.11.
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moradia digna e da cidadania de um
povo.  Treze  outros  acampamentos
existem  em  Uberlândia  e  sabemos
que a realização deste sonho, só será
verdadeira  quando  sabemos  que  a
realização deste  sonho, só será ver-
dadeira quando cada pai de famílias,
cada morador, cada criança e jovem
pegarem em suas  mãos,  a escritura
de seu terreno. E, para que o final fe-
liz exista de fato necessitamos conti-
nuar a sonhar, continuar escrevendo
uma história de luta. Parabéns a to-
dos  aqueles  que  ousaram  sonhar,
que lutaram e conquistaram a terra
para construir seu teto.215 

Não estamos negando as condições precárias nas
quais vivem muitos desses trabalhadores, mas interpre-
tando que é sua ação direta e resistência que institui ou-
tras relações, não porque são humildes com uma expe-
riência sofrida, que são necessários da organização de
outro tipo de entendimento sobre a sua luta, ou que são
completamente sujeitos às condições estabelecidas pelas
relações  econômicas.  O tema da moradia inserido em
uma lógica política dominante intenciona um final feliz
que ocorre com a obtenção da escritura, o atendimento
à reivindicação, e não com a mudança ou transforma-
ção social. E, como vimos na Figura 3 “Mapa histórico
das ocupações em Uberlândia”,  muitos  assentamentos
continuam a existir por décadas mesmo sem a regulari-
zação. 
215 Os valores culturais e o acesso à moradia: São Francisco de Assis e Joana
D’Arc. Canal da ABIU – Associação de Bairros Irregulares de Uberlândia. 9p. Dura-
ção: 00:23:49. 22 set. de 2012. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=pG0aYE1pAFc>. Acesso em 14 out. de 2013.
Material de pesquisa. p.7–9.
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Ao voltarmos para a perspectiva dos trabalhadores
Nilda diz sobre alguns dos significados elaborados a par-
tir da idéia de conquista da moradia, da importância de
resistir, 

[…] Porque hoje se eu luto por uma
casa, num é nem tanto pra mim, eu
já penso no meu neto, que amanhã
ele precisa, eu tenho um neto, aí de-
pois  se  ele  não  tiver  onde  morar,
quando ele chegar na idade duma fa-
culdade comé que vai  pruma facul-
dade, se ele paga o aluguel, num dá
conta!  Então é  isso  que a  gente  tá
aqui lutando mesmo pela suas mora-
dia, todo mundo! Todo mundo e nós
queremos isso mesmo, que isso aqui
dê  certo,  que  saia,  que  a  gente  tá
aqui os papéis, pode levar um anos,
dois anos, e, e arruma as ruas, e ar-
ruma  a  água,  a  luz  pra  gente,  eu
acho que vai ser bom demais. Tem
gente aqui só de pensar de saí já en-
tra em crise, passa mal, só de pensa,
pra onde que vai?216 

Interrogamos K. sobre se os processos de ocupa-
ção organizados pelos movimentos sociais organizados é
construída como uma alternativa para os trabalhadores, 

Denise: […] Você acha que, se não ti-
vesse a ocupação, pra onde essas pes-
soas iriam? Elas iriam pra ocupação? 

216 Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali -
zada por Denise N. De Sordi. p.9.
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K: Eh… esse é o campo da hipótese,
né? A gente fala, não iria… daria um
jeito a gente até pode usar.
Denise: Por exemplo, as que não vão
e que estão na mesma situação 
K: Não, elas tão morando de aluguel,
muitos  dos  relatos  a  gente  assim  ó,
“qual  que  é  a  situação  sua  hoje?”,
“morava de aluguel, morava no fundo
da casa da minha mãe, então dividia a
casa com a minha mãe, a tia, a cunha-
da num sei o que”, eh… é um pouco
isso assim, elas dão um jeito, tanto é
que quando são despejadas das ocu-
pações, elas muitas vezes, vão procu-
rar os familiares que tão morando ou
os amigos, quando não tem familiares,
mas eu vejo que assim não tem como
não acontecer ocupação em Uberlân-
dia,  o  problema é esse.  A questão é
não tem como não acontecer ocupa-
ção em Uberlândia!  É uma contradi-
ção  de  uma  cidade  organizada,  né?
Nessa questão do capital, da concen-
tração  de  imóveis,  da  especulação
imobiliária,  da  situação  da  própria
classe trabalhadora na cidade, não tem
como não falar que não vai ter ocupa-
ção urbana, como eu já tá registrado
aí na teve experiências disso, aconte-
ceu ocupações sem ter intervenção de
movimento, a do caso das casas lá da
Caixa Econômica num teve ninguém
que  sentou  e  planejou,  ninguém um
grupo,  digamos uma vanguarda uma
elite que virou e falou assim, “não, va-
mos ocupar e tal” acontecendo e tal.
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Por que? Porque tá a cidade e um tan-
to de contradição nessa questão muito
forte,  e não é só de Uberlândia não,
médias cidades e grandes cidades, no
país inteiro, né? Então, é isso. Eu num
vejo uma situação que não aconteceria
ocupações isso não tem a ver quando
falam, por exemplo, que a é a prefeitu-
ra que, o governo do PT que tá incen-
tivando ocupações, ou quer dizer, que
tá criando ocupações, né?217

 As imagens finais do documentário “Os valores
culturais e o acesso à moradia: São Francisco de Assis e
Joana  D’Arc”  mostram  atividades  desenvolvidas  em
maio de 2004 para os trabalhadores como campeonato
de futebol, pedalada, torneio de sinuca, jogo de damas,
corte de cabelo, atividades sócio–educativas com a PM,
capoeira, dança (em um palco com um cartaz com os
dizeres “esta atividade cultural  conta com o apoio da
Petrobrás–BR”),  rap,  dança  na  rua e churrasco.  Cha-
mou–nos a atenção a trilha sonora para essas imagens
que é a seguinte, 

Bandeira única

Eis aí o retrato 
E vou fazer o relato, dos sem teto so-
fredor

“Que luta pra sobreviver
Entre a luta e o poder
Que tem a burguesia…

Morando em barraco de lona
Que diferença faz

217K. Casa do entrevistado. Uberlândia (MG). 18 mar. de 2014. Entrevista realizada
por Denise N. De Sordi. pp. 27-28. 
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Morando na periferia
Direitos iguais
Não importa sua cor, religião
Somos irmãos…

Não queremos dividir
Apenas somar e unir
Sociedade oculta
“Mostrar a realidade…
Outro lado da cidade deste
Povo sofredor…”

Queremos um lugar
Um chão, um teto pra morar
Dignidade de vida, nos falta
Emprego e o pão
Calejadas nossas mãos
Pedimos força e união218

Esta  composição,  produzida  por  Marlene  San-
tos219 Presidente da Associação dos Moradores do bairro
São Francisco de Assis incorpora elementos da narrativa
de encerramento do documentário que citamos e mos-
tra, como as ações dos trabalhadores são também mo-
deladas pelas práticas e discursos do movimento social
organizado, incorporando termos como burguesia, soci-
edade oculta, sem–teto sofredor, os quais, em geral, não

218  A indicação da autoria da música foi encontrada em referência a processos criati -
vos dos moradores desses bairros para lidarem com as adversidades cotidianas com
o empreendedorismo, o fato de Marlene presidir a Associação não aparece nas en-
trevistas realidas por Cláudia Maria de Freitas,  mas no documentário.  Ver:  Outro
destaque é a Bandeira única, de autoria de D. Marlene Santos (uma das primeiras
moradoras do São Francisco e atual presidente da associação de moradores) . FREI-
TAS, Cláudia Maria de. São Franciso/Joana D’Arc: uma descrição da paisagem e de
seus atores. In:. Regularização da ocupação urbana em Uberlândia: loteamen-
to São Francisco/ Joana D’Arc – uma contribuição. – 2005.p.108. Repositório Insti-
tucional da Universidade Federal de Uberlândia. Dissertação Instituto de Geografia.
Disponível  em: <http://hdl.handle.net/123456789/1112>. Acesso em:  04 nov.  de
2013. 
219 Ver nota n. 141.
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aparecem nas falas dos trabalhadores quando conversa-
mos sobre os motivos pelos quais  ocupam. Chamou–
nos atenção também que tal composição tenha sido es-
crita em uma atividade voltada para que os moradores
do  bairro  lidem  com  as  adversidades  cotidianas  com
empreendedorismo.220 Tal fato nos faz recordar das ati-
vidades desenvolvidas nesses  bairros como reciclagem
de materiais recolhidos nas ruas, artesanato e costura. 

Observamos que noções como o direito de ocu-
par, o  latifúndio,  a  burguesia, o  merecimento são per-
manentes nas narrativas dos movimentos sociais organi-
zados. O confronto entre nossas fontes, o documentário
e a dissertação de Rosângela Maria Silva Petuba, “Pelo
direito à cidade: experiência e luta dos ocupantes de ter-
ra  do bairro D. Almir  (1990–2000)” que investigou o
processo de constituição do bairro Dom Almir, passando
pelos bairros Seringueiras e Prosperidade, todos na mes-
ma região de bairros como São Francisco/Joana D’Arc,
Elisson Prieto, São Jorge, possibilitou notarmos os mo-
dos de entender o processo de ocupação pela ótica dos
trabalhadores. A autora, ao abordar as experiências dos
trabalhadores na ocupação nota que há um forte senso
de transgressão legal, 

Djalma  lembra–se  da  vez  em  que
ocuparam a prefeitura com a palavra
de ordem “Não somos invasores, so-
mos  trabalhadores!”.  Na  prática,  o
termo era fortemente repelido, quan-
do associado à imagem de baderna,
vadiagem e, principalmente, de rou-
bo  da  terra,  mas,  mesmo  quando
não foi mais possível continuar a luta
por meio da lei, ou seja, pela negoci-

220 Ver nota n. 215.
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ação do loteamento ou da casas, as
pessoas continuaram a ter  um forte
senso de transgressão legal.221 

Djalma diz que não é uma invasora, é uma traba-
lhadora, e é assim que notamos que os trabalhadores
que entrevistamos se posicionam não necessariamente
no contexto do movimento social organizado, mas em
seu próprio contexto, a partir de suas próprias experiên-
cias.  A condição de trabalhador não está implícita  na
condição de oposição radical a outras condições domi-
nantes, como o latifúndio, ainda que tais relações sejam
colocadas em xeque diante de determinadas ações dos
trabalhadores. A “luta” adquire significados e razões di-
ferentes dentre seus atores.

A autora avalia essa questão e atribui significados
à ação dos sujeitos ao considerar o uso dos termos inva-
são/ocupação pelos trabalhadores. Termos comumente
utilizados por grupos de posicionamento político de di-
reita/esquerda  em um questionamento  sobre  a  lei  de
que “invasão” é um termo que ratifica as práticas do la-
tifundiário ao passo que “ocupação” legitima as práticas
dos movimentos sociais organizados,

Por  outro  lado,  e  realmente  não
acredito  que  isso  seja  contraditório,

221 PETUBA, Rosângela Maria Silva. Pelo direito à cidade : experiência e luta dos
ocupantes de terra do bairro D. Almir. Uberlândia (1990–2000). Dissertação. UFU:
2001. p. 50. É interessante observamos que na seção final do trabalho de Petuba,
ela narra uma outra ocupação  que ocorreu Na madrugada do dia 02 de janeiro de
2001, data da posse do atual Prefeito de Uberlândia, o sr. Zaire Resende – cuja can-
didatura e vitória eleitoral foram aclamadas, e festejadas por diversos setores da es-
querda da cidade, boa parte alocada no Partido dos Trabalhadores e Sindicatos Cu-
tistas – , um grupo de mais ou menos 90 pessoas, mulheres, homens, crianças, traba-
lhadores sem–teto e desempregados, ocuparam uma das últimas áreas vazias da Fa-
zenda Marimbondo, causando surpresa em alguns setores “progressistas” da cidade
por não terem esperado o Prefeito tomar posse e ido “conversar ”para discutir a situ-
ação. (p.106). A ocupação a qual a autora se refere é mesma que o documentário
narra alguns anos depois. 



206

havia  também  uma  a  sensação  de
que o direito dos proprietários podia
ser contestado diante da terra vazia. 
Mesmo assim,  em nenhum dos  de-
poimentos colhidos houve a afirma-
ção de se ser um ocupante de terra,
ou o movimento ser visto desta for-
ma, pelo contrário, a expressão utili-
zada o tempo todo era invasão.
Contudo é possível  que a utilização
de um termo em lugar do outro seja
mais  importante  para  mim  do  que
para eles. Talvez para esses homens
e  mulheres,  mergulhados  em  situa-
ções que envolviam sua própria sub-
sistência e a garantia de seus direitos
mínimos  na  cidade,  fizesse  muito
pouca diferença se estavam ocupan-
do ou invadindo. Sua prática mudou
o cenário da cidade, não porque eles
tivessem isso como meta definida, e
embora esse fosse um discurso cor-
rente na época, devido ao processo
constituinte de 1988, eles não eram
militantes  da  reforma  urbana,  mas
suscitaram a discussão sobre a misé-
ria e a opulência na cidade, remexe-
ram a velha ferida do uso e da posse
da terra urbana, e colocaram de for-
ma prática, concreta e contundente,
a velha pergunta: “Prá quem é feita a
cidade?222 

222 PETUBA, Rosângela Maria Silva. Pelo direito à cidade : experiência e luta dos
ocupantes de terra do bairro D. Almir. Uberlândia (1990–2000). Dissertação. UFU:
2001. p. 50–51.
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Petuba analisa um período anterior (1990–2000)
ao desta pesquisa, no qual o perfil dos ocupantes, como
mapeia a autora, era o de pessoas do trabalho no cam-
po, constituindo viveres urbanos e partindo para a ação
direta com o sentido de permanência na cidade, diferen-
temente do período que abordamos, os doze anos se-
guintes, no qual percebemos um trânsito frequente entre
trabalhadores do “campo” e trabalhadores da “cidade”. 

Tal  mudança  de  perfil,  reconfigura  também as
formas de compreender as ocupações urbanas e as ru-
rais,  ao passo que,  nas ocupações rurais  é mantida a
compreensão de períodos de ocupação (momento  de
entrada na terra), assentamento (momento de estabele-
cimento) e efetivação da posse acompanhando outro rit-
mo de vida ligado às questões do campo e ao confronto
direto, em geral, com os proprietários das áreas ocupa-
das, seus capangas etc., de modo que os períodos figu-
ram espaços onde é possível, aos movimentos sociais or-
ganizados, por exemplo, atribuir ritmos e momentos aos
modos de viver  e resistir dos trabalhadores223. A noção
de  ocupação em áreas  urbanas  é  constante  de modo
que, a resistência dos trabalhadores configura–se na sua
presença e na moradia, e segue ritmos e períodos que
são influenciados pelo contexto e dinâmicas do viver em
área urbana. 

Selis,  ao  ser  interrogado  sobre,  argumenta  em
sua fala, 

Denise:  Semana  passada  você  co-
mentou  uma coisa  interessante  que

223  Sobre as particularidades e complexidades estabelecidas por tais dinâmicas e re-
lações ver: ALMEIDA, Paulo Roberto de. “Cada um tem um sonho diferente”: histó -
rias e narrativas de trabalhadores no movimento de luta pela terra. In:. Outras his-
tórias : memórias e linguagens / [organização de] Laura Antunes Maciel, Paulo Ro-
berto de Almeida, Yara Aun Khoury. – São Paulo : Olho d ‘ Água, 2006. p. 44–60.
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foi a reconfiguração das pessoas que
vão pra essas ocupações, por exem-
plo, antes as pessoas não iam com a
sua família e depois de determinado
momento,  cê citou,  mais  ou menos
nos  anos  noventa,  isso  passou  a
acontecer, você poderia só comentar
um pouco sobre isso? Por que você
situa nos anos 90 e como você per-
cebe essa mudança?
Selis: Eu num lembro de eu fazendo
essa  separação,  quando  o  cidadão
ocupava  só,  e  quando  passou  a  ir
com a sua família, mas assim dá pra
fazer um recorte, eu acho que dentro
do movimento social pegando a rea-
lidade de Uberlândia, né? Pensando
nas grandes cidades São Paulo, Belo
Horizonte… Mas, por exemplo, uma
coisa que a gente percebe nitidamen-
te é que o movimento sem terra,  o
movimento  de  luta  camponesa  e  o
movimento da luta urbana eles unifi-
caram, tá? Então você vê tanto famí-
lias, a mesma família, ela tá militando
no meio rural  e ela tá militando no
meio urbano, eu acho que, na pers-
pectiva  do  movimento  esse  é  um
avanço porque o que está em ques-
tão é o acesso a terra, acesso à terra,
independente  se  seja  pra  morar  ou
pra produzir, o que está em questão
na  minha  avaliação é  uma tomada
de consciência das camadas popula-
res é que a luta é uma só, indepen-
dente que seja no campo ou na cida-
de então isso dá pra ver claramente
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que tem acontecido nos últimos tem-
pos […]224

No perfil dos sujeitos notamos as mulheres (mai-
oria  dentre  as  pessoas  que entrevistamos)  com maior
ênfase nos últimos anos na resistência nos processos de
ocupação de terras. Selis percebe essa mudança,

[…]  agora,  o  que  a  gente  percebe
também  é,  acompanhando  o  ano
passado  sobretudo,  muita  mulher
chefe de família, assumiu a bandeira
da luta por moradia, às vezes ela é
sozinha, só ela e os filhos e ela vai e
arma seu barraco e faz a discussão e
resiste a ocupação, eu acho esse um
grande avanço dentro da minha ex-
periência que acompanhei movimen-
to, os movimentos sociais sobretudo
da reforma agrária na década de 90,
a gente não via isso, as famílias, a fa-
mília, a mulher mãe de família ir para
as  ocupações  com tanta  força  igual
hoje, eu percebo isso e acho isso um
aspecto extraordinário, né? 225

K., ao ser interrogado sobre quem eram as pesso-
as que encontrava ao acompanhar as mobilizações nos
assentamentos diz sobre o perfil e os modos de se esta-
belecerem na ocupação, 

Enfim, nas conversas que a gente ti-
nha, o perfil… o, o perfil das pessoas
eram, acho que não é muito diferen-

224 Selis. Secretaria Municipal de Habitação. Uberlândia (MG). 18 mar. de 2014.
Entrevista realizada por Denise N. De Sordi. p.11.
225 Selis. Secretaria Municipal de Habitação. Uberlândia (MG). 18 mar. de 2014.
Entrevista realizada por Denise N. De Sordi. p.11.
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te do que você deve ter encontrado
nas  ocupações,  né?  Tem  um  traço
comum, pessoas trabalhadoras, assa-
lariadas,  outras  inclusive  muitos  de-
las, no campo informal, né? Que faz
bicos ou que trabalha na construção
civil,  boa  parte,  muita  muitos  ho-
mens,  né?  Cê  vê  que  existe  uma,
num dá pra dizer a maioria mas exis-
te  um número  razoável  de  homens
que  trabalham  na  construção  civil,
isso é assim, um traço interessante da
gente ver. É, muitas mulheres, muitas
mães jovens, ou é jovem ou é idoso,
em termos de mulheres assim, o cor-
te das mulheres, era um número as-
sim  que  chamava  mais  a  atenção,
tanto é elas assim que permaneciam
mais na ocupação, porque elas mui-
tas  delas  não  desenvolvia  atividade
de trabalho. É, e aí pessoas que vivi-
am de aluguel  não tinha uma,  não
tavam tendo conta… isso ía, isso ía
pesa muito no salário e a possibilida-
de  de  ter  uma  casa  fazia  com que
elas,  as  pessoas  que  tavam lá,  né?
Então a gente tinha experiência, mui-
to, muitas histórias convergiam muito
nesse aspecto assim, era,  “a porque
eu pago aluguel  e aí,  tá  difícil  uma
possibilidade a gente ver e tal, né?”
às  vezes  vinham famílias  inteiras  é,
essa coisa também, a mãe pega dum
lote dum lado, a filha do outro a so-



211

brinha reserva um lá no fundo então
é tudo isso também, tem isso!226

Sobre a distribuição de terrenos no assentamento
e os modos pelos quais os trabalhadores ficam sabendo
da ocupação a fala de K. auxiliou a compreendermos
melhor esse processo, 

Denise: E como, você sabe comentar
assim,  como que o movimento lida
com isso? Por exemplo, porque lá no
Glória, as pessoas que a gente con-
versou,  entrevistou,  elas  disseram
que houve a distribuição certinha dos
lotes, então pra elas, chegar e ficar lá
no assentamento tinha que conversa
com a coordenação pra ter o lote. 
K: É.
Denise: Designado.
K: Isso não é, então, essa dinâmica
às vezes inclusive pra gente que não
é do movimento inclusive, eles não,
não abrem muito assim, mas a gente
sabe no geral, é que eles sempre pro-
curam trabalhar com uma espécie de
censo.  Enfim, começa o seguinte,  a
ocupação com o grupo já organizado
anteriormente, então já tem um gru-
po que eles fazem o trabalho de base
nos bairros, aí junta essa galera e faz
a  ocupação,  geralmente  não  é  um
grupo  numeroso,  como  fica  depois
da  ocupação.  Ela  cresce  depois  da
ocupação,  então  geralmente  é  um
grupo de pessoas, quando elas ocu-

226 K. Casa do entrevistado. Uberlândia (MG). 18 mar. de 2014. Entrevista realizada
por Denise N. De Sordi. p. 8.
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pam, a notícia corre, inclusive as pró-
prias pessoas que vão ocupar dão as
notícias via família o negócio vai, vai
espalhando,  inclusive,  o  engraçado
eu tava dando aula [em uma escola]
um dia tava de manhã e aí, uma da-
quelas última ocupação que teve lá
no  Jardim,  lá  na  granja,  na  antiga
granja lá, eu tava dando aula, de re-
pente o menino do fundo começou a
comentar com o outro assim, dentro
da sala de aula “o meu tio tá  ocu-
pando lá, a gente…” e aí, eu imagino
que a coisa vai mais ou menos por aí
assim, quando vê espalha e aí come-
ça a vir  muita gente,  […] é, procu-
rando a coordenação do movimento
é,  e  se  propondo a,  a  ocupar tam-
bém, é, o movimento então sempre,
aí varia nas metodologias, mas exis-
te, eles tem uma espécie de controle,
né? É, alguns estabelecem uma coisa
do  tipo  “a,  enquanto  tiver  terreno
vago e for chegando gente vai colo-
cando”, mas aí, nesse processo tem
uns que estabelecem metodologia do
tipo assim, que a gente já viu, “não é
só pra cercar o terreno é pra vim pra,
pra morar no, no, no lote porque isso
faz processo da luta”, gente que tipo
é mais é e coloca isso como critério
mais fundamental,  e que a gente já
viu mais de uma ocupação, mais de
um movimento uns que já não, não
colocam  isso  a  princípio  como  um
critério, no CEASA lá, no início, na
verdade é, na verdade é a coordena-
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ção  do movimento pra ela não é in-
teressante ter  pessoas não morando
na  ocupação,  na  verdade  há  uma
pressão,  todos  os  movimentos  há
uma pressão pra que more, só que aí
eles criam estratégias das mais varia-
das pra lidar com isso, mas às vezes,
as pessoas, elas não querem ir pra lá
de  imediato,  até  pelo  pro…  pela
questão,  é… das  condições  mesmo
materiais da ocupação, às vezes che-
ga lá e só tem o terreno, tem que ca-
pinar,  não  tem  energia,  não  tem
água,  isso  vai  chegando  só  depois
que eles vão criando a dinâmica de
ocupação, e às vezes enquanto não
chega isso, eles não ocupam, isso é
uma coisa que tem essa dificuldade
assim, cê vê que os caras vão nesse
processo,  a coordenação,  geralmen-
te,  dos  movimentos  tenta  colocar
isso, essa importância, na verdade, é
geral, toda assembleia o pessoal co-
loca ó “tem que morar, tem que mo-
rar, se não morar a gente vai tirar”, aí
nesse  sentido  eu  já  vi  movimentos
mais tolerantes e outros menos tole-
rantes. […]227

Vale registrarmos que, como K. aponta, o estabe-
lecimento  de  critérios  para  a  distribuição  dos  lotes
compõe uma dinâmica particular de cada área, ligada
também às condições  materiais  para  a resistência  dos
trabalhadores. Quanto aos critérios utilizados pela Pre-
feitura nos processos de seleção de famílias a serem con-
227 K. Casa do entrevistado. Uberlândia (MG). 18 mar. de 2014. Entrevista realizada
por Denise N. De Sordi. p. 9–10.
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templadas com moradias populares, notamos que estes
são estabelecidos por perfil estatístico de condições que
podem impor maior ou menor urgência,

Denise:  […] uma questão que todo
mundo coloca, todas as pessoas que
a gente  conversa  em ocupações  ou
fora delas, a questão da lista de espe-
ra  pela  distribuição de  casas,  como
realmente funciona isso? Eu até tava
procurando  aqui,  mas  eu  não  vou
achar  agora,  uma  entrevista  que  o
Secretário de Habitação deu pro jor-
nal  Correio  também,  falando  que
essa lista seria divulgada com a nova
gestão228, mas eu acho que isso não
tá ocorrendo ainda, por quê? E como
isso funciona? Cê saberia me dizer?
O que é essa lista? Quais são os crité-
rios pra se entrar nessa lista? Quem
tem essa lista? Essa lista existe?
Selis: Bom, o Secretário quando era
vereador  ele  fez  uma solicitação ao
Ministério Público que exigisse que o
município publicasse a lista das pes-
soas que estavam inscritas na lista de
habitação de interesse social e o po-
der  público  fez  essa  solicitação e  o
município passou a publicar uma pe-
riodicidade aí acho que de seis me-
ses, a cada seis meses o poder públi-
co  publicava…  quando  nós  chega-
mos aqui fomo avaliar a complexida-
de da, da dessa questão, avaliar a le-
gislação nós identificamos que a pu-
blicação daquela lista, ela não repre-

228 Ver nota n. 139.
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sentava  nada,  tava  sendo  gasto  de
papel,  gasto de tinta e  gasto de di-
nheiro  do  poder  público  […]   nós
identificamos que ordem de inscrição
não é critério de prioridade […] o cri-
tério  pra  ser  beneficiado  é  sorteio,
então,  nós  temos  um  universo  de
quarenta e poucas mil famílias inscri-
tas […]
Denise:  Mas,  como  é  feito  o
mapeamento de quais são as famílias
que atendem a esse critério se não há
um estudo sobre essas famílias?
Selis: Nós temos um banco de dados
hoje, que ele permite qualificar a fa-
mília, tá lá assim, se o cidadão é ca-
sado, se não é casado, se tem filhos
menores,  quantos  filhos  menores,
qual a idade desses filhos, né? Onde
ele trabalha, qual que é a renda dele,
então nós temos  a,  se  tem pessoas
com deficiência, qual que é a escola-
ridade, nós temos tudo isso, então, a
única forma de eu verificar esses cri-
térios,  de  eu  selecionar  as  famílias
que atendem esses critérios é através
do sistema, não tenho como manipu-
lar  quarenta  mil  inscrições  fora  do
sistema  eletrônico  hoje,  então  eu
vou,  por  exemplo,  família  que  tem
pessoas com deficiência é uma priori-
dade,  tem inclusive reserva de  cota
de três  por cento destinado a essas
famílias  nos  imóveis,  então  eu  vou
colocar lá pedir um relatório lá, famí-
lias com pessoas com deficiência,  o
programa vai me falar, olha hoje eu
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tenho  tantas  famílias  aqui,  famílias,
mulheres  com mãe solteira,  olha se
tem  tantas  aqui,  se  é  mãe  solteira
que tá com um filho, se tá com dois,
se tá com três não tem peso, isso não
é não tem peso diferenciado, se é ca-
sal  com filhos  menores,  se  ele  tem
um, se tem três ou se tem quatro, o
peso  é  o  mesmo,  casal  com  filhos
menores,  tá?  É,  então  o  programa
funciona  assim  então  se  você  fala,
nós  não  conhecemos  na  totalidade
porque  nós  estamos  em  campanha
pra que as famílias atualizem os da-
dos, mas nem todo mundo vem atu-
alizar os dados, esse banco de dados
nosso ele é formado desde 2005, en-
tão desde 2005 muita gente que tá
casado, já tá com filho, ou os filhos já
tão de maior, e aí já não atende as
mesmas  com  filhos  menores,  tem
gente que tava ganhando um salário
mínimo às vezes agora tá ganhando
quatro salários e gente que tava ga-
nhando três, quatro às vezes agora tá
desempregado  e,  a  seleção  ela  é
uma, ela é uma, é um apanhado do
momento,  se nesse momento pega-
mos um cidadão que ele às vezes é
trabalhou aí  quase  a  vida  toda  ga-
nhando quase dez salários mínimos,
mas nesse momento tá ganhando e
ele caiu na seleção, ele for seleciona-
do, ele vai ser contemplado, mesmo
que na semana que vem ele  esteja
empregado  ganhando  dez  salários,
vai  ser  contemplado  porque  é  um
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apanhado do momento, uma radio-
grafia do momento, que realidade se
encontra essa família hoje, é isso que
a seleção pega, então, eu num sei se
eu fui claro com você mas o processo
de seleção ocorre assim, e as pesso-
as, a gente tem uma certa dificuldade
de esclarecer  isso pra que esse,  pra
que  essa  informação  atinja  toda  a
população,  a  maioria  fala  assim “a
mas eu conheço gente que inscreveu
depois de mim e foi  contemplado”,
verdade,  porque  não  é,  por  ordem
de inscrição.229 

Os  critérios  utilizados  tanto  pelo  movimento
quanto pela Prefeitura instituem valores sociais que sele-
cionam os trabalhadores a serem contemplados, no caso
da Prefeitura devem  realmente precisar, sendo  pobres,
mães solteiras,  desempregados  etc. No caso dos movi-
mentos o critério é por adesão ao movimento de ocupa-
ção e resistência coletiva.

Há ainda  a  correlação dos  movimentos  sociais
organizados com as ONG’s e as igrejas presentes nos as-
sentamentos  que  são  aceitas  pelos  moradores,  pois,
além de promoverem a religiosidade também promo-
vem serviços à comunidade.  K.  argumenta  sobre essa
questão em sua fala,  

Denise: E as ONG’s e a entida- des?
K: As ONG’s, tem também as entida-
de,  durante  as  ocupações  também
tem atuação de ONG’s e entidades,
sempre passa pela mediação do mo-

229 Selis. Secretaria Municipal de Habitação. Uberlândia (MG). 18 mar. de 2014.
Entrevista realizada por Denise N. De Sordi. p.18–19.
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vimento, o movimento ele tem uma
espécie  de  legitimidade  pra  pensar
quem que vai entrar, quem que vai
sair, a galera que vai, vai conversar,
ou não vai conversar com a ocupa-
ção, tal,  e isso tem uma dificuldade
porque tem um as pessoas vão nas
assembleias  as coisas  são discutidas
lá, mas só que isso quando vai cami-
nhando  prum  sentido  de  conquista
vai diminuindo essa, essa construção
em cima do movimento e aí no final
fica só o movimento em termos as-
sim, os coordenadores e aí é, já não
tem aquele poder político.
Denise: O que eu percebi é que essas
entidades,  por  exemplo,  a  Casa  do
Caminho ou outras  também,  tem a
Pérola  Negra,  elas,  elas  criam  for-
mam uma associação, né?
K: Sim!
Denise: Elas oferecem atividades que
vinculam as pessoas a elas.
K: Isso, isso, isso. Alguns movimentos
talvez, tem uns que tomam essa es-
tratégia, às vezes não vão continuar
com o movimento, mas aí eles vão e
fundam as associações e aí os mem-
bros do movimento acabam se inte-
grando  às  associações  no  que  se
transforma os bairros, né? Porque aí
é como se fosse assim, uma mudança
de papel,  uma associação de bairro
ele tem uma outra, um outro perfil,
uma outra configuração.
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Denise: E a Casa do Caminho230 cê
conhece?
K:  Não  conheço  profundamente  já
tive contato com pessoas nas ocupa-
ções assim, o que eu sei é uma es-
pécie de organização né? Não gover-
namental  de  assistencialista  assim,
meio que tenta eh… eh… através da
questão  religiosa  promover  o  assis-
tencialismo assim. Basicamente é isso
assim,  eu não vejo muita coisa pra
além disso não. E geralmente os mo-
vimentos têm uma entrada fácil lá, as
ocupações assim, até pelo perfil  das
pessoas  são  muito  religiosas,  então
elas  fazem questão de ter  inclusive,
de ter uma, um pastor, um padre, ou
uma entidade digamos assistencialis-
ta, ligada a esse tipo de caridade reli-
giosa então.231

Nilda diz um pouco sobre como é a relação entre
os moradores e a igreja que já existe no bairro,

Nilda: A católica é essa aí, essa aí foi
rápido também. 
Denise: E quem que banca a constru-
ção da Igreja aqui dona Nilda? 
Nilda: Óia, o povo do Igreja mesmo
e um pouco da mão de obra foi en-
tão e assim como é que eles fala?
Denise: Mutirão?
Nilda: Mutirão. É, e outra parte eles
mesmo que fizeram por conta deles,
e, então tá melhorando porque antes

230 Sobre a “Casa do Caminho” ver página 142.
231K. Casa do entrevistado. Uberlândia (MG). 18 mar. de 2014. Entrevista realizada
por Denise N. De Sordi. p. 18. 
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era  tudo  aberto,  agora  já  fizeram
aquele murinho colocaram a tela, o
portão, aí tem umas roupas de doa-
ção  também,  o  povo  vai  trazendo
doação e vai pondo lá dentro aí tem
um dia.
Denise: Que distribui?
Nilda: Que distribui, outro dia eles fez
um bazarzinho também, era pra po-
der ajudar na Igreja, num tinha ban-
co levaram as cadeira agora já  tem
banco,  ganharam banco,  aqui  tam-
bém tem umas Igreja evangélica que
eu num sei como é que é porque eu
num interesso. Aqui tem missa de ce-
lebraçãoo todo sábado! Quatro hora,
quatro e meia.
Denise: E fica cheio?
Nilda: Num fica. Muito não. Aí, mas
é porque tem sei lá, quando fala que
vai doar as coisa que vai tê lanche, aí
enche. […]A é assim mesmo, mas tá
começando  a  juntar  gente,  sempre
vem toda quarta tem terço aí vem o
Jaco  [?]  o  Fernando  lá  no  Santa
Mônica,  conhece  ele?  […]  Aí  ele
vem. […] pode tá chovendo mas ele
vem nem que seja  só  duas  ou  três
pessoas mas reza o terço, toda quar-
ta–feira.232 

Selis avalia as mudanças nas formas pelas quais
as igrejas e entidades se inserem nos assentamentos, de-
vido ao que ele argumenta como as melhores condições
materiais dos trabalhadores,
232Nilda. Bairro Elisson Prieto, Uberlândia (MG). 11 dez. de 2013. Entrevista reali -
zada por Denise N. De Sordi. pp. 25-26. 
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[…]  Assim,  eu  fico  entusiasmado
quando eu percebo que as  pessoas
melhorou  primeiro  a  condição  da
renda, das camadas mais populares
do  Brasil.  Aquele  movimento  social
tanto da, do campo quanto da cida-
de, da década de 90 que tinha que
fazer  o  Sindicato,  as  Associações,
Igrejas,  sobretudo  Igreja  católica,  ti-
nham que entrar em campanha, fazer
arrecadação de alimentos pra ajudar
aquelas pessoas,  hoje essas pessoas
já fazem o suficiente para comer e já
fazem  o  suficiente  para  construir  o
seu barraco,  elas não querem nada
de graça, elas estão disposta a pagar
por aquela terra, o que elas não es-
tão dispostas a pagar pela especula-
ção imobiliária, a especulação imobi-
liária  hoje  em  Uberlândia  ela  pega
uma área que ela teria condição de
disponibilizar ela a trinta mil reais a
vinte e cinco mil reais o lote e joga
ele  pra  cinquenta,  pra  oitenta,  pra
noventa  mil.  E  essas  pessoas  têm
consciência disso.233

Procuramos notar nesse capítulo como as ações
são pensadas e vocalizadas em ambientes no qual há
tentativas  de  pronunciar  interesses  por  meio  de  certa
“pedagogia política” que,  procura articular as relações
instituídas  pelos  movimentos  sociais  organizados  em
momentos  de  organização  de  territórios  e  de  disputa
pelo estabelecimento de práticas a partir das motivações

233 Selis. Secretaria Municipal de Habitação. Uberlândia (MG). 18 mar. de 2014.
Entrevista realizada por Denise N. De Sordi. p.13.
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e razões dos trabalhadores. Visamos também, interpretar
como as relações institucionais ou institucionalizadas em
seus sentidos de “luta” e de “política” são significadas
nesse contexto de correlação de interesses na adequa-
ção das expectativas dos sujeitos depois de um período
intenso de construção de possibilidades para suas vidas.



223

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tempo determinado para a pesquisa tornou–se
curto diante das possibilidades que ela criou. Estamos
cientes de que muito ainda pode ser investigado e apro-
fundado no tema das ocupações urbanas, ou ainda, nas
práticas dos trabalhadores em  sua própria realidade e
modos de viver diante de relações sociais e produtivas
que  interpõe  diálogos,  caminhos  e  possibilidades  nas
formas de elaborar a prática. Os trabalhadores dizem em
suas entrevistas muito mais do que as simples páginas
que consegui absorver e escrever com o tempo que tive.

Iniciei  esta  pesquisa  com o intuito  de perceber
quem eram os sujeitos que ocupavam terras e a encerro
por ora com a sensação de que temos muito a aprender
com os trabalhadores que são agentes da construção de
suas práticas. 

Ao nos propormos movimentos não tão rígidos
tanto para as metodologias do pensar a pesquisa quanto
para o dialogar com nossas fontes, foi possível constituir
possibilidades  para que o que os  trabalhadores  disse-
ram, em todo o material que utilizamos, tomasse e trans-
formasse de modo irreversível  as  dimensões  ou cami-
nhos anteriores. Os quais, de modo “não real”, inicial-
mente, tentamos utilizar para conferir “consistência” aos
capítulos que acabaram apresentados do modo como a
pesquisa organizou. 

Estes foram “problemas metodológicos” que es-
tavam presentes em hábitos acadêmicos de certa meto-
dologia que aponta a prática e os “sujeitos” como essen-
ciais à pesquisa, mas logo nas primeiras linhas “arma”
um cenário muito bem enlaçado às condições da cida-
de, às condições de constituição do território, à presença
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da  especulação imobiliária  ao  longo  dos  anos,  ou às
condições de pobreza. A ação direta dos trabalhadores
não se permitiu ser negligenciada ao segundo plano (ou
capítulo), nem as formas pelas quais foram constituídas. 

Falas sobre o querer pagar e o querer os serviços
básicos para ter o comprovante de residência chamaram
nossa atenção porque expressam não a vontade de ou-
tra cidade, ou de outra lógica não mercadológica, mas
sim, significados sobre aquilo que muitas vezes é simpli-
ficado como “sonho” ou “reconhecimento” e se mostra
como necessidade, como as prioridades que as pessoas
elencam com suas práticas. 

O comprovante de residência ou o bairro regula-
rizado implicam em muito mais sentidos do que a “pro-
priedade”. A necessidade da escola para os filhos, do
posto de saúde para a família, do asfalto, da água enca-
nada e da energia de qualidade que não causa incên-
dios nas casas (e nem cai ou é cortada no meio da noi-
te) para a comunidade. Esses “temas”, comuns em dife-
rentes ocupações no período analisado, colocaram em
xeque a efetividade tanto dos valores que são elabora-
dos para os trabalhadores quanto das práticas que inten-
cionam organizar suas reivindicações. 

 Não há como fugir das condições e necessidades
de ordem econômica, mas há como lidar e agir sobre es-
sas condições. Considerando que estas são também es-
tabelecidas por uma série de práticas e valores que re-
produzem  as  relações  produtivas,  o  que  costumamos
analisar  como  práticas  sócio–culturais,  ou  modos  de
vida, dos trabalhadores nos faz questionar, e questiona,
o quão estabelecidas essas relações estão.
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ANEXO I
Moção de Apoio ao Acampamento Elisson Prieto por ADUFU –SINTET –DCE

M O Ç Ã O  D E  A P O IO  A O  A C A M P A M E N T O  E L IS S O N  P R IE T O  

A Universidade Federal de Uberlândia - UFU está construindo o Campus Glória, localizado na 
Fazenda Glória, com mais de 400 hectares, cortada pela Rodovia 050, no perímetro urbano da 
cidade de Uberlândia. Área que foi doada pelo Município de Uberlândia ainda na década de 
1970 para a UFU. 

Nesta Fazenda, em uma área de 65 hectares, localizada no lado direito da BR 050, sentido 
(Uberlândia – Uberaba) e que não faz parte do espaço destinado à construção do novo campus 
estão vivendo mais de 2.200 famílias organizadas no MSTB (Movimento dos Sem Teto do 
Brasil), fruto de uma ocupação realizada em janeiro de 2012.  

Esta área já havia sido destinada pela Resolução n. 06/2010 do Conselho Universitário da UFU, 
para “Habitação de Interesse Social”. Este Conselho no uso de suas competências A U T O R I Z O U  
A  A L I E N A Ç Ã O  D E  P A R T E  D O  I M Ó V E L  D A  “ F A Z E N D A  G L Ó R I A ”  P A R A  C O N S T R U Ç Ã O  D E  
M O R A D IA S  P O P U L A R E S .  

“Art. 1º Autorizar a alienação dos seguintes bens imóveis de propriedade da UFU:  

I – área de 64 há, 02 a e 46 ca, localizada à margem direita da Rodovia BR050 em 

direção a Uberaba, parte integrante da “Fazenda Glória” situada no município de 

Uberlândia. (...)” resolução em anexo”. 

Após a ocupação desta área, iniciou-se por intermedo da Secretaria Geral da Presidência da 

República, um processo de negociação entre a UFU, proprietária da área, e o Ministério das 

Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos, através do 

qual, recursos serão repassados da União para a UFU, como forma de ressarcimento pela área.  

Em vista destes fatos a Associação dos Docentes da UFU (ADUFU-SS), o Diretório Central dos 
Estudantes (DCE) e o Sindicato dos Técnicos da UFU (SINTET-UFU), representantes dos 
segmentos docentes, técnicos e discentes da Universidade, DECLARAM que consideram 
legítima e justa a luta pela moradia por parte das famílias ocupantes da área.  

Entendemos que a Universidade, exercendo sua função social, tem papel importante na 
construção de uma sociedade mais justa e igualitária.  Inclusive, por se tratar de uma questão 
social, possui grande potencial formativo do ponto de vista acadêmico, científico e de exercício 
da cidadania.  

A reintegração de posse, expedida pelo Juiz da 2ª Vara Federal de Uberlândia, em nosso 
entendimento é desnecessária, uma vez que a proprietária da área (UFU) e o Governo Federal 
estão em negociação com as famílias do MSTB, para que a mesma seja destinada à moradia 
popular. 

DCE-UFU 
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ANEXO II
Moção de apoio CAHIS – UFU 
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Nas entrelinhas de uma densa pesquisa historiográfica, Denise 
Nunes De Sordi apresenta trajetórias e lutas de trabalhadores, 

donas de casa, jovens e desempregados que buscam (ainda 
hoje) consolidar moradia e presença na cidade. Além de tais 
centralidades, a autora oferece noções imprescindíveis aos 
dias de hoje, ao lidar com vidas e memórias; o hoje e o 
amanhã; o silêncio ou a solidariedade. 
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