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Resumo
Fruto de uma etnografia entre acampamentos sem-teto nas periferias metropolitanas 
de São Paulo, esta tese percorre algumas questões que hoje atravessam os sentidos das 
lutas sociais, novas conflitualidades e formas de vida que se abrem como experimen-
tação nos acampamentos de terrenos baldios e seu emaranhado de corpos, relações, 
curas e histórias. Instituído em grandes terrenos não edificados de mata tanto persis-
tente quanto exuberante, o regime baldio instaurado pelas ocupações sem-teto surge 
como zona de interstício entre o ritmo desenfreado das novas formas de metropoliza-
ção financeirizada e vigiada da “cidade global” e as ruínas de uma antiga metropolização 
fabril, nos oferecendo sugestivas proposições de uma política por vir. Ao intuir, uma 
vez mais, a luta política que se faz com os pés na terra, os acampamentos interrogam a 

“cidade do progresso” (e seu colapso) pelo seu avesso, em um arranjo deliberadamente 
precário, impermanente e aberto ao mundo vivo, nos apresenta pistas para pensar a 
transição da cidade-fábrica para a cidade-acampamento. Trata-se de uma ação coletiva 
que começa pela denúncia do regime proprietário e rentista produtor de desigualda-
des, mas que de forma imprevista acaba por investigar uma uma inédita aliança entre o 
baldio e a classe endividada, a classe “nômade do trabalho”, como denomina Mbembe 
(2018), uma aliança entre o combate a cozinha coletiva, a festa e a guerra. O regime 
baldio, tecido por suas tramas relacionais, além de fazer emergir a própria coletividade 
que o sustenta - os sem-teto - também torna possível o tempo livre e outras proposi-
ções sobre viver junto. Por não se constituírem, na maior parte das vezes, como espaços 
de moradia, os acampamentos organizados pelo mtst (movimento dos trabalhadores 
sem-teto) possibilitam uma emergente espacialidade que não é a da casa, nem é a do 
trabalho, mas uma experiência de travessia na qual no qual se vive a vida através da vida 
dos outros, como na definição ampla de parentesco feita por Sahlins (2013). Diferente 
de toda a gramática que constitui a “política habitacional” e suas tecnologias generifica-
das, proprietárias e bio-produtivas, nos acampamentos é possível experimentar a con-
fusão de fronteiras entre cozinhas coletivas, festas, zonas de cumplicidade e prazer que 
abre hipóteses intensamente relacionais para as transações entre corpos e papéis. Na 
pesquisa, tratamos de pensar com os sem-teto sobre a retomada de um tempo da cura 
nas bifurcações em relação às inscrições dos trampos, virações, ao desemprego ativo e 
à socialidade doméstica, bifurcações capazes de produzir experimentações de “voltar à 
vida”; de sentir a “luta entrar no sangue” e “virar outra”, como muito escutei nos acam-
pamentos. Trata-se também de pensar em como a forma-acampamento interroga os 
modos de subjetivação neoliberal constituídos pela concorrência, desempenho, sacri-
fício encarnando assim uma guerra contra todos aqueles que, de certa forma, ameaçam 
o pacto da cidadania sacrificial – os vagabundos e vagabundas. Por fim, a tese apresenta 
algumas reflexões sobre como a política e o conhecimento sem-teto produzidos nos 
acampamentos interpelam alguns dos consensos progressistas e suas formas democrá-
ticas, também percorre algumas proposições sobre tecnologias de gênero e políticas de 
cuidado em uma conversa entre mulheres sem-teto e uma ciência feminista. 

Palavras-chave: lutas sociais, antropologia política, gênero, corporalidades, neolibera-
lismo, movimentos sociais, classes sociais, relações de poder, práticas de conhecimento.
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Aqui neste lugar, nós somos carne; carne que chora, ri; carne que dança descalça na 
relva. Amem isso. Amem forte. Lá fora não amam sua carne. Não amam seus olhos; são 
capazes de arrancar fora os seus olhos. Como também não amam a pele de suas costas. 
Lá eles descem o chicote nela. E, ah, meu povo, eles não amam as suas mãos. Essas 
que eles só usam, amarram, prendem, cortam fora e deixam vazias. Amem suas mãos! 
Amem. Levantem e beijem suas mãos. Toquem outros com elas, toquem uma na outra, 
esfreguem no rosto, porque eles não amam isso também. Vocês têm de amar vocês! E 
não, eles não amam sua boca. Lá, lá fora, eles vão cuidar de quebrar sua boca e quebrar 
de novo. O que sai de sua boca eles não vão ouvir. O que vocês gritam com ela eles não 
ouvem. O que vocês põem na boca para nutrir seu corpo eles vão arrancar de vocês e 
dar no lugar os restos deles. Não, eles não amam sua boca. Vocês têm de amar. É da car-
ne que estou falando aqui. Carne que precisa ser amada.
Toni Morrison

Carta revolucionária #1 
Acabo de perceber que o que está em jogo sou eu mesma
Não tenho outra moeda de resgate, nada para 
quebrar ou trocar, a não ser minha vida 
meu espírito parcelado, em fragmentos, esparramado sobre 
a mesa de jogo: eu recupero o que posso 
só tenho isso para enfiar embaixo do nariz do dono da mesa 
só tenho isso para jogar pela janela, nenhuma bandeira branca 
só tenho minha pele para oferecer, para fazer minha jogada 
com esta cabeça imediata, com aquilo que inventa, é a minha vez 
enquanto deslizamos sobre o tabuleiro, e sempre pisando 
(assim esperamos) nas entrelinhas 
Diane di Prima

Eu acho que nós sobreviveremos nesses tempos por meio de um modo feroz de contar 
histórias, por meio de uma resistência feroz, da política, de um tipo de recusa a ir em-
bora, do reconhecimento de que isso aconteceu antes,muitas vezes, e está acontecendo 
de novo, e de que nós simplesmente nos recusamos a ir embora. Que nós somos uns 
(com) os outros, que realmente podemos, e devemos apelar uns aos outros para termos 
força, o que inclui força e luto, cuidando das feridas de cada um (…) Insistir na criação 
de vitalidades, apesar dos novos tipos de opressão. Que não fomos derrotados, que não 
iremos embora. E contar histórias é uma das nossas capacidades mais preciosas   
Donna Haraway
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 o regime baldio 
e ação de conhecimento 

engajada no mundo 

O que me interessava eram as criações coletivas, mais que as 
representações (G. Deleuze)

É importante ressaltar que emoção, a subjetividade e outras 
atribuições dadas ao nosso discurso não implicam na renúncia 
à razão, mas, ao contrário, num modo de torná-la mais concreta, 
mais humana e menos abstrata e/ou metafísica. Trata-se, no nosso 
caso, de uma outra razão. (Lélia Gonzalez)

“As pessoas contam suas histórias, falam mal do patrão, do marido, 
mostram as suas feridas: na história as pessoas se mostram” 
(Marilene Ferreira. Sem-teto, amiga, poeta)

“Nós precisamos de histórias (e teorias) amplas o suficiente 
para reunir as complexidades e manter as fronteiras abertas e 
insaciáveis por novas e surpreendentes conexões” 
(Donna Haraway)

Quando pisei pela primeira vez em um acampamento sem-teto, no extremo sul da 
cidade de São Paulo, era noite de São João. Ao redor de uma grande fogueira as 

pessoas dançavam, comiam, se misturavam, contavam suas histórias. De certa forma, a 
festa o fogo me foram lugares fundamentais de pensamento e composição de relações 
para que essa pesquisa pudesse existir; os acampamentos sem-teto surgem pela festa e 
pelo fogo e muitas vezes também deixam de existir por eles. A aliança entre cozinha e 
combate, primordial para a existência de um acampamento sem-teto, passa pelo fogo 
e é sempre uma grande fogueira que inaugura um acampamento no terreno baldio du-
rante a madrugada. Cheguei aos acampamentos a partir de redes de militância e luta 
que me constituíram e seguem me constituindo como pessoa – estava interessada no 

“maior movimento social urbano do país” (O movimento dos trabalhadores Sem-Teto 
– mtst), nos seus “sujeitos políticos” que seguiam “mobilizados” com seus corpos nas 
ruas em um momento de crises políticas, econômicas e turbulências no que era con-
siderado o “consenso progressista” da última década no Brasil. Ao redor das fogueiras, 
entretanto, me foram oferecidas outras imagens que pouco tinham a ver com “sujeitos” 
ou “mobilização”. Na verdade, pensar com os pés na terra e ao redor do fogo, como me 
ensinaram os sem-teto, me fez tentar escapar das armadilhas da “ontologia política ge-
rada no século xvii” (Carneiro da Cunha, 2009: 338), para saber ouvir e experimentar 
histórias sobre a luta como cura e paixões, histórias sobre poder “virar outra” e atraves-
sar cenas de perdas, violência e destruição. 

1.
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As experiências da vida-ocupação são narradas e experimentadas pelos sem-teto a 
partir de imagens de variação dos corpos que as constituem. Experimentações de varia-
ção de um corpo que é afetado por novas relações, e também conflitualidades possibi-
litadas pela forma-acampamento. Pelas cozinhas coletivas compreendi que a luta, longe 
de expressar o “espírito crítico” imaginada como “tomada de consciência” é então ex-
perimentada nos acampamentos como um plano de intensidades produzido por novas 
relações com as quais  é preciso saber compor: a luta é o que move investigações sobre 
o que pode o corpo nesse habitar mais forte convocado pelo terreno baldio; sobre os 
sentidos de habitar-com em uma nova trama relacional, imprevisível e provisória, arte 
de composição. Por isso estamos interessados aqui nesses modos de individuação1 que 
produzem (e são produzidos) nas bifurcações em relação às inscrições dos corres, tram-
pos, virações e à socialidade doméstica capazes de produzir “descansos” e curas como 
experimentações de “voltar à vida”; de sentir a “luta entrar no sangue” ou se sentir “uma 
mulher de verdade”, como muito escutei nos acampamentos. 

Entre empregos e desempregos, baixas expectativas em relação a qualquer estabili-
dade relacionada ao trabalho, aos pobres na cidade exige-se, cada vez mais, a disponibi-
lidade total – seja para acessar uma política pública ou para candidatar-se à uma vaga de 
emprego subalternizado e sem garantias, o capitalismo contemporâneo, como nunca 
antes, conta com o aprofundamento da desigualdade pela dívida como dispositivo de 
chantagem permanente. Por isso, estamos interessados em pensar o acampamento, en-
quanto forma de luta, como infraestrutura coletiva que cria possibilidades de recusas 
e deslocamentos (uma tecnologia de suspensão) – tanto das imagens de controle que 
dinamizam a figura do “bom beneficiário” das políticas públicas generificadas nos ter-

1. Com Deleuze, a partir de 
Simondon, estamos falando 

aqui em pensar as experiências 
dos acampamentos, a partir de 
suas relações e corpos – como 

contam os sem-teto em suas 
muitas imagens de variação, 

nos foi necessário “definir o 
corpo em devir, em intensidade, 

como potência de afetar e de ser 
afetado” . (Deleuze, 2004:149)

Ocupação joão cândido. 
Foto: henrique parra
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mos família-indivíduo, quanto das muitas formas de sacrifício que os exigem incansa-
velmente “batalhar pelo sucesso” nos marcos da cidadania sacrificial.  A finança, como 

“indústria extrativista” (Negri, Hardt, 2018), precisa contar agora com formas populares 
de cooperação e produção social – basta constatarmos de início que a valorização e 
posterior compra de um terreno baldio são produzidas pela vida comum fabricada nos 
acampamentos que se dirige ao Estado para efetuar o acesso ao direito à moradia – a 
reinvindicação dos sem-teto tem a ver com o trabalho social produzido no terreno, não 
com o espaço do trabalho assalariado. A conflitualidade que emerge aí se relaciona com 
a possibilidade da criação coletiva, com a retomada do tempo do encontro e com a 
experimentação da forma-acampamento que começa com uma “demanda” ao Estado, 
mas é vivida de modo imprevisto por uma temporalidade de suspensão em novas tra-
mas relacionais a despeito dos cadastros e formas de gerir a “demanda” que são realiza-
das pelo movimento logo depois da entrada

Durante esse trabalho de pesquisa e luta etnográfica entre 2015 e 2019, tecido entre 
terrenos ocupados pelo Movimento dos Trabalhadores sem-teto (mtst) em São Paulo 
e sua região metropolitana, manifestações públicas, cozinhas coletivas, festas, combates 
e cumplicidades tramadas nos terrenos baldios, nos pareceu importante perseguir os 
cruzamentos entre formas de lutar e formas de conhecer que se entrelaçam no acon-
tecimento de um acampamento sem-teto – se entrelaçam também aqui nessa tese. São 
tramas que fazem emergir a própria coletividade que o sustenta, assim como outras 

Ocupação do Capão Redondo.
foto: Alana Moraes
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proposições e imaginações políticas que costuram a “cidade do progresso” no seu aves-
so reativando a possibilidade de pensarmos juntas e com os pés na terra outras imagens 
de pensamento sobre a vida e a luta. Entrar no acampamento é entrar em uma outra 
perspectiva sobre o “mundo lá fora” – práticas de conhecer e pensar sobre a vida que 
estamos obrigados a viver. Como tem insistido Judith Butler (Butler; Spivak 2008a), é 
preciso um esforço de compreensão para entender esse ato público pela liberdade e o 
que ele exige como um acontecimento que, ainda que saturado de poder, afirma coleti-
vamente o que ainda não existe.

Iniciei essa pesquisa ainda sob o impacto das chamadas jornadas de junho de 2013 
e o que esse ciclo abria em termos de proposições de possíveis – uma suspensão  em 
relação aos modos de fazer funcionar a democracia como técnica de governo, uma he-
sitação coletiva em relação aos limites da gramática política progressista da “inclusão” e 
da “paz perpétua”. As mobilizações faziam reverberar a condição saturada das formas 
democráticas que sustentavam já muito precariamente a alta temperatura de um tecido 
social marcado pela violência colonial continuada nas “tecnologias de segurança” ra-
cializadas, anunciavam novas conflitualidades e desejos coletivos que se expressavam 
por vetores de inconformidade de alta intensidade – especialmente nas grandes cida-
des. No decorrer da pesquisa, o fênomeno do bolsonarismo expande-se articulado por 
um circuito de dispositivos já em funcionamento mas que logrou conectar com mais 
sucesso as formas de subjetivação neoliberal e sua performatividade bio-produtiva 
constituída pela concorrência, desempenho e sacrificio com as formas de subjetivação 
securitárias capazes de encarnar uma guerra contra todos aqueles que, de certa forma, 
ameaçavam o pacto da cidadania sacrificial – os vagabundos. O mtst ganha visibilidade 
em Junho de 2013 e os acampamentos sem-teto, de certa forma, atualizam os vetores de 
inconformidade de 2013, mas também elaboram em sua existência novas proposições 
que dilatam os contornos de uma política da classe sempre imaginada a partir da “falta” 
ou da “demanda” ou então como uma “base” a ser “mobilizada”. Como bem afirmou 
Agamben (2000 s/p), também nos parece que “é a partir destes terrenos incertos e sem 
nome, destas ásperas zonas de indiferença, que deverão ser pensadas as vias e os modos 
de uma nova política”.

Estamos considerando os acampamentos sem-teto, portanto, para além de uma for-
ma política-reivindicatória que supõe meios para um fim nos marcos do direito e da gra-
mática da “inclusão”, mas como técnicas de existência coletiva prefigurativa e investigati-
va que emerge da confluência de certa configuração sociotécnica2 (o acampamento, suas 
matérias e materiais), de uma outra disposição em relação ao mundo vivo (o baldio, a 
terra ou o “barro”, como gostam de dizer) e de práticas relacionais de experimentação e 
composição possibilitadas pela transitoriedade do acontecimento, modos outros de in-
dividuação que, se olhadas a partir de suas proposições imanentes, sinalizam para a tran-
sição de uma política de representação para uma política de experimentação e cuidado.

Também por isso essa pesquisa segue os fios nas tramas dessas três dimensões cons-
titutivas do que chamo aqui regime baldio3, tramas produzidas, cuidadas e sustentadas 
pelos acampamentos e que nos ofecerem imagens de uma outra política. Rita Segato 
(2012) chama de “politicidades” as formas de pensar e fazer política que existem em 
outros diagramas que não os modernos; traçam espacialidades no avesso das imagens 

2. arranjo sociotécnico 
chamamos essa trama tecida 

entre pessoas e materiais sem a 
qual o acampamento não seria 

possível. Os acampamentos 
sem-teto constituem-se como 

formas de organização que são 
inseparáveis dos “gestos técnicos” 

(Latour, 2001: 240).
3. Chamamos regime 

baldio porque ele se constitui, 
provisoriamente, como regime 
capaz de deslocar ou negociar 
a arquitetura jurídica e política 

do regime proprietário e 
suas relações assim que um 

acampamento é estabelecido em 
um terreno privado ou público. 
Se o regime baldio se refere aos 

sistemas políticos e jurídicos a 
partir da forma-acampamento, 

ele é também composto pelo que 
chamamos na tese de “mundo 

baldio”, uma espacialidade 
composta por elementos do 

mundo vivo – a terra, plantas, 
atmosfera, criaturas – um mundo 
em aberto que não é nem a casa, 

nem a cidade, atravessado pelo 
que modernamente se chamou 

de “natureza”. E por fim, também 
falamos no trabalho sobre uma 

“vida baldia”, que também 
compõe o regime baldio, refere-se 

a um conjunto de relações e 
arranjos relacionais que se fazem 

a partir de uma espacialidade que 
não é a doméstica. A vida baldia 
também é uma experimentação 

investigativa sobre a vida mesma 
– sobre “sentir-se mais viva” e 
poder curar-se, como fazem e 
narram as mulheres sem-teto
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triufalistas do sujeito ou das imagens modernas e vanguardistas de ruptura. Raquel Gu-
tiérrez, Mina Trujillo e Lucia Linsalata (2016: 2) também discutem outras imagens do 
político a partir da produção e sustentação do Comum: uma politicidade que se faz por 
uma “multiplicidade de relações de interdependência entre os membros das comunida-
des humanas e entre comunidades do mundo humano e não humano”. Com Lugones 
(2014: 4) nos parece importante pensar aqui uma política como “proliferação relacional 
subjetiva/intersubjetiva de libertação, tanto adaptativa e criativamente opositiva”. No 
regime baldio, como afirmava Lugones (Idem: Idem) “a subjetividade que resiste com 
frequência expressa-se infrapoliticamente, em vez de em uma política do público, a qual 
se situa facilmente na contestação pública”. Com Judith Butler (1998; 2010; 2018) e as 
cozinhas e cozinheiras sem-teto nos foi possível compreender o acampamento – en-
quanto forma-política - como forma desestabilizadora da noção de um “sujeito estável”4, 

“a classe”, presa nas armadilhas entre as imagens de determinações ou livre-arbitrio, iden-
tidade e representação: o “sem-teto” é produzido pelo acampamento no regime baldio, 
se constitui de forma imanente pelo conjunto de relações e suas práticas significantes 
que fazem acontecer o acampamento entre cuidados, riscos, cozinhas e combates. 

Nos afastamos assim de um modelo epistemológico que “presume a prioridade do 
agente em relação ao ato” (Butler, 2003:212), também dos termos binários que opõem 

“resistência” e “subordinação” (Mahmood, 2006). Por fim, com Antônio Negri, estamos 
interessadas em pensar a produção de antagonismos na cidade-acampamento a partir 
da experimentação de formas de vida e do trabalho vivo que cria e sustenta o mundo no 
acampamento nas ruínas do mundo fabril – forma de vida, acrescenta o Tiqqun, que 
não está contida em nenhum predicado de um corpo, mas no “irredutível acontecimen-
to de seu ser-em-situação” (Tiqqun, 2019:18).

Os acampamentos originados pelo mtst, como veremos, não se constituem pro-
priamente como ocupações de “moradias” e por isso podemos falar sobre um território 
existencial que opera deslocamentos, produz intensidades e novas formas relacionais 
que não as da casa-trabalho. São produzidos pela vida colaborativa em tempos precá-
rios, como vem dizendo Tsing (2015), uma forma política de interstício e travessia: os 
acampamentos possibilitam uma situação. Com Isabelle Stengers (2018a), é possível 
dizer que os acampamentos sem-teto, enquanto forma política, produzem uma hesi-
tação em relação aos muitos regimes de mobilização total imanentes às formas de vida 
neoliberais – e aqui localiza-se um dos principais lugares de interesse desse trabalho. 
No regime baldio, podemos entrever uma produção “coletiva, de saberes em torno de 
situações que nenhuma expertise particular pode ser suficiente para definir, e que re-
querem a presença legítima ativa, objetora e propositiva, de todos que estão “implica-
dos” (Stengers, 2018a: 451). Pensamos os acampamentos como espacialidades criadas, 
elas próprias, pelo “infrapolítico”, como também chama Mitropoulos: “em outras pa-
lavras, [é o que] revisa o ativismo não como representação, mas como o fornecimento 
de infraestrutura para o movimento, gerando inventividade nômade ao invés de uma 
expertise Real” (Mitropoulos, 2012: 120).

As ocupações-acampamentos não se constituem como “lar”, são provisórias e pro-
duzidas a partir de uma inteligência que pressupõe mobilidade, impermanência, varia-
ção e uma certa precariedade. Tal inteligência foi sendo elaborada ao longo dos anos 

4. Seguindo Judith Butler 
(1988:18) “A crítica do sujeito 
não é uma negação ou repúdio 
do sujeito, mas um modo de 
interrogar sua construção como 
premissa fundamentalista ou 
dada de antemão”.
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pelo mtst que,  diante da ação violenta do Estado entre despejos e operações de terror, 
foi criando uma espacialidade com maior capacidade de dispersão. Por conta desse ca-
ráter de impermanência, as ocupações nunca são chamadas de lar ou casa pelos acam-
pados, e, por isso, os sentidos existenciais que atribuem significado às ocupações do 
mtst se dão sempre a partir de uma transação entre formas intransitivas e transitivas da 
própria existência, suas relações e negociações: “estou ficando”, “estou tocando a ocupa-
ção”, e mesmo “aqui eu ganhei uma família, tô ficando”. Elaboradas ao longo dos últimos 
vinte anos pelo mtst como eficientes tecnologias políticas de negociação de acesso às 
políticas habitacionais, as ocupações, enquanto “táticas de mobilização para a pressão 
política”, são vividas pelos seus acampados como uma prática de travessia. A maior par-
te das pessoas que “fica”, volta para casa frequentemente depois de um dia ou um pouco 
mais nos acampamentos. São essas idas e vindas que conformam uma experiência de 
travessia e comparação intensiva no regime baldio.

E são essas experiências de travessia que acabam conformando a ocupação como 
um arranjo sustentado por práticas existenciais no qual se vive a vida através da vida dos 
outros, como na definição ampla de parentesco feita por Sahlins (2013): uma definição 
expandida das práticas relacionais que perfazem pessoas e que confronta diretamente 
a noção de pessoa neoliberal e sua matriz familista-biológica-concorrencial porque assu-
me a “coexistência e o devir-com como o habitat das práticas” (Massumi apud Stengers, 
2005: 183), mas que também embaça a clareza entre meios e fins típica da ética militante 
e de uma certa cultura política que atua pelos pressupostos de poder transcender as 
circunstâncias. “A ocupação é como um vício” é uma outra expressão sem-teto bastan-
te recorrente que nos diz sobre esse imponderado desvirtuar dos princípios de quem 
chega e se abre ao acontecimento, uma condição que não se sustenta nem pela imagem 
soberana da agência militante (ou pela “tomada de consciência”), nem pela passividade 
de “pobres sem escolha” – mas uma disposição de saber fazer com o que nos acontece, 
de deixar-se invadir ao mesmo tempo que se invade, experimentar recomposições e 
intensidades inesperadas. 

Diferente de toda a gramática que constitui a “política habitacional” e suas tecnolo-
gias generificadas, nos acampamentos é possível experimentar a confusão de fronteiras 
entre a socialidade doméstica e uma outra “pública” (na verdade, uma que não é pública 
nem doméstica) – a ausência do “lar” e, por consequência, das relações de gênero que 
o constitui, abrem hipóteses intensamente relacionais para as transações entre corpos 
e papéis. 

Parte importante desse trabalho caminha por uma comparação intensiva entre ma-
trizes relacionais e formas políticas que atravessam os acampamentos: de um lado, o 

“movimento social” , sua capacidade de mobilização e eficiência; a casa própria e os 
percursos burocráticos e administrativos da “conquista” que instauram predicados aos 
sujeitos: “mães de família”; “trabalhadores”; “pobres”. De outro lado, práticas relacio-
nais e conjuntivas de “ficar um pouco mais com os problemas” e operar táticas de des-
locamentos mútuos e contradistinções, produzir lealdades e experimentações do que 
pode virar, práticas políticas “ávidas por afinidades”, como falou Haraway (2009), in-
vestigadoras dos modos de habitar as ruínas, como vem contando Tsing (2019; 2019a): 
cozinhas e festas em uma ação de retomada provisória da terra e de invenção do que 
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pode ser a vida de outro modo. “O que significa agir em conjunto quando as condições 
de ação conjunta estão destruídas ou entrando em colapso?” (Butler, 2018:29).

Instituído em grandes terrenos não edificados de mata tanto persistente quanto exu-
berante, o regime baldio instaurado pelo acampamento sem-teto surge como zona de 
interstício entre o ritmo desenfreado das novas formas de metropolização financeiri-
zada e vigiada da “cidade global” e as ruínas de uma antiga metropolização fabril. Os 
chamados “vazios urbanos”,  terrenos baldios, mostram-se interditos mas disponíveis, 
abertos mas com um “dono” sempre oculto: “dizem que ele é um rico Chinês; Falam 
que ele é um delegado; Parece que ele é um fazendeiro”. Uma vez ultrapassadas as cer-
cas invisíveis (porque se materializam por muitos outros dispositivos de “segurança” 
e biopoder), os terrenos baldios nos convocam a retomar saberes de “outros tempos”, 
como dizem os sem-teto: fogueiras, cozinhas coletivas, pés na terra, nos reunir e pensar 
ao ar livre, comer juntos, contar histórias, fazer parentes: “aqui ganhei um irmão; aqui 
ganhei uma irmã; aqui a gente parece família; ela é como uma mãe; ela é como uma 
filha”. Nos acampamentos sem-teto do Jardim Ângela, Capão Redondo, Embu, Grajaú, 
Sonho Azul, Pirituba, Cidade Tiradentes, o regime baldio é sempre uma abertura, nun-
ca fechamento, sempre um acampamento que se produz instável, precário e que por 
isso precisa ser produzido continuamente, todos os dias, sem nunca estar realmente 

“pronto”. Chamamos de regime baldio, portanto, essa prática de interstício; do “tempo 
bom”, como dizem muitas pessoas que viveram de algum modo a vida-ocupação ao se 
lembrarem de suas experiências de acampamento; o tempo anterior ao “empreendi-
mento”, como o movimento (mtst) costuma chamar a “conquista”, posterior, da “casa 
própria”: é a terra que atua sobre o território. No regime baldio, há um mundo todo a se 
fazer e refazer entre novas tramas relacionais e infraestruturas provisórias, outras ima-
gens de pensamento sobre viver juntos. Como nos conta a poeta Tatiana Nascimento, 
no regime baldio:  “Urgente é ser gente junto”.

Nos acampamentos sem-teto, modos de existência e formas de conhecimento são 
codependentes e constitutivos da luta – não é possível falar de “sem-teto”, enquanto su-
jeito político, para além da forma acampamento e todo o arranjo sociotécnico (material 
e imaterial) que o possibilita e que também os implica na sustentação de um mundo 
emergente. Também não é possível falar desse mundo sem as tramas relacionais que o 
sustenta e anima. O regime baldio é, portanto, uma forma política sempre experimental, 
aberta, sua ação de conhecimento é orientada no sentido de fazer o acampamento “vi-
rar” – como dizem nos acampamentos sobre fazer algo dar certo – em novas alianças e 
paisagens para além do doméstico e da cidade murada. “Fazer virar”, como eu entendo, 
é também uma ação de conhecimento cujo sentido é “criar tipos de circunstâncias nos 
quais os corpos se tornarão capazes de produzir”, como na química e na cozinha: “arte 
de catálise, de ativação, de moderação” (Stengers, 2018a: 456). 

Amador Saváter (2018a), pensando sobre a dimensão das lutas como laboratórios 
de criação e experimentações conceituais sugere que: “não se cria uma situação de 
luta porque tomamos consciência e abrimos finalmente os olhos, mas sim para pensar 
e abrir os olhos em companhia. A luta é uma aprendizagem, uma transformação da 
atenção, da percepção e da sensibilidade”. “A ocupação é uma aprendizagem”; “o 
acampamento é uma faculdade” são justamente imagens acionadas pelos sem-teto para 
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falar dessa experiência que, em muitas dimensões, escapam das conformações do par 
“demandas-reivindicações” apontando para lugares de maior densidade consituindo 
experiências de curas, relatos sobre “voltar à vida”, práticas relacionais de habitar um 
mundo provisório e que se abrem para um sentido forte da aprendizagem. Tim Ingold 
nos recorda do sentido original de “educar” como aquilo que “leva pra fora”, como prá-
tica de exposição – tal como a luta nos acampamentos: “Ao invés de se fixar numa posi-
ção ou propiciar uma perspectiva, a educação nesse sentido provoca um deslocamento 
de qualquer ponto de vista – de qualquer posição ou perspectiva que se possa adotar” 
(Ingold, 2016:408).

Ocupação capão redondo, 
2016. Foto de Leandro Moraes.

foto: Ocupação São Bernardo 
do Campo, 2017 Alana Moraes
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Enquanto proposição política, a filosofia baldia sinaliza para o sentido mais forte 
de “habitar”, elaborado por Heidegger e retomado por Tim Ingold: “não a ocupação 
de um mundo já construído, mas o processo mesmo de habitar a Terra. A vida, nesse 
sentido, é vivida ao ar livre ao invés de estar contida dentro das estruturas do ambiente 
construído” (Heidegger, 1971 apud Ingold, 2015: 217). O regime baldio instaurado pela 
ocupação de um terreno, além de manifestar o escândalo da concentração da proprie-
dade privada que se garante vazia pelos seus dispositivos renovados de financeirização 
e militarização na cidade, torna-se sobretudo uma experiência singular de habitar-com, 
pensar ao ar livre e com os pés na terra, mudar de ideias e correr riscos em uma aventura 

Ocupação capão redondo, 2016. 
Foto de Leandro Moraes.

foto: Alana Moraes
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transitória de exposição que muitos chamam de luta. Algo muito próximo, aliás, do que 
é a prática antropológica. 

Esse trabalho é uma tentativa de compreender a antropologia da vida-ocupação que 
emerge da indiscernibilidade entre vida e luta nos acampamentos sem-teto, mas tam-
bém suas proposições políticas diante das formas neocolonais da governamentalidade 
neoliberal5 (Foucault, 2008) e da corrosão das imaginações democráticas - reflexo das 
limitações ontológicas dos Modernos e sua política. Tim Ingold (2015), em sua emprei-
tada teórica de “trazer a vida de volta à antropologia”, tem sugerido que a antropologia 
é uma investigação sobre as condições e possibilidades da vida humana no mundo. A 
ação de conhecimento de um acampamento sem-teto começa justamente por essa in-
vestigação – uma filosofia com gente dentro, na definição de antropologia já clássica 
de Ingold. Nos acampamentos a “luta” é acionada como uma prática de insistência na 
vida, o cuidado abre-se para formas criativas de produção de relação, de corpos e curas, 
como veremos no decorrer do trabalho. Se a “cura” torna-se dimensão fundamental nas 
experiências dos sem-teto nos acampamentos, é porque “fazer a luta” também é uma 
investigação sobre as possibilidades da vida. 

Estar vivo é também o título do livro de Tim Ingold, no qual pretende retomar a vida 
como terreno antropológico por excelência. Uma de suas importantes discussões se dá 
em torno da distinção sugerida entre as noções de “habitação” e de “construção”. A tran-
sitividade da “construção” está expressa na presunção de que a forma construída “seja o 
resultado manifesto de um projeto prévio” (Idem: 34). Como em um edifício, um pro-
jeto arquitetônico, um plano urbanístico, um programa de governo, ela supõe os termos 
em etapas: meios para o fim. A instransitividade da “habitação” (que em português nos 
parece mais interessante aproximar do verbo “habitar” enquanto viver e não enquanto 
morar – é possível habitar um lugar, mas também um problema, uma situação), ao con-
trário, se refere aos modos pelos quais as pessoas produzem suas próprias vidas – meios 
sem fins. O “habitar”, segue o antropólogo, não seria o exercício de ocupar estruturas 
pré-definidas: “significa antes, essa imersão dos seres nas correntes do mundo da vida” 
(Ibidem: Idem). A perspectiva do habitar sugere uma implicação com “os compromis-
sos práticos com seus arredores” e se contrapõe a uma noção simplificada de “produ-
ção”, na qual o trabalho produtivo serve para transcrever “formas ideais preexistentes 
sobre um substrato material inicialmente amorfo” (veremos, aliás, como as concepções 
de “formação política” são caudatárias de uma certa noção de “produção”) (Ibidem: 35). 
Assim, a perspectiva do habitar é senciente, ela exige “abrir-se a um mundo, render-se 
ao seu abraço e ressoar em seu interior suas iluminações e reverberações” (Ibidem: 38).

O regime baldio, um regime também senciente, emerge de uma situação na qual 
somos parte de uma comunidade provisória não proprietária e que existe de forma pre-
cária entre lonas, bambus e uma infraestrutura envolvida com a terra, a topografia do 
terreno, a chuva, o sol, os encontros imprevistos, as tramas do legal/ilegal, uma infini-
dade de negociações que permitem a permanência sempre instável. Sobretudo, trata-se 
de uma proposição sobre habitabilidade (Tsing, 2019a), a recriação de habitabilidade 
em um planeta em ruínas, em um tecido hipermetropolizado e financeirizado no qual 
as práticas de habitar criadas nos terrenos atuam a partir de uma experiência de des-
metropolização. Pensamos essas bordas da periferia e os limites da expansão não como 

5. O texto Segurança, 
Território, População de Michel 

Foucault nos parece seminal nas 
discussões que iremos abrir nesse 
trabalho. A “governamentalidade”, 
muito mais complexa do que uma 

análise imperativa e soberana 
do poder expressa “o conjunto 
constituído pelas instituições, 
os procedimentos, análises e 

reflexões, os cálculos e as táticas 
que permitem exercer uma 

forma bem específica, embora 
muito complexa, de poder 

que tem por alvo principal a 
população, por principal forma 
de saber a economia política e 

por instrumento técnico essencial 
os dispositivos de segurança” 

(Foucault, 2008a:143)
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um “fora”, mas como “faixa de fraturas, descontinuidades, ou como dobradiças dissemi-
nadas em territórios urbanos”, conforme propõe Simone (2010). Uma situação na qual 

“não pode haver dono”, como me disse tantas vezes Tânia, amiga e liderança de uma ocu-
pação na Zona Norte, ativando politicamente a definição de Strathern (2006:119) de 
que a “propriedade implica controle sobre a alienabilidade das coisas” e que, portanto, a 
vida-ocupação deve insistir em movimentos permanentes de desativação do principio 
da alienabilidade para ter sucesso.

O regime baldio é aquele que suspende, desde a fogueira inicial de abertura do 
acontecimento, o jogo da Grande Divisão que separa pensamento e luta: ali estão 
os trabalhadores sem trabalho, cidadãos sem a cidade, mas que tornam-se investiga-
dores de uma “terra prometida”, como dizem sempre os sem-teto em referência aos 
planos de Moisés; investigadoras do que pode ainda “virar” apesar do regime ace-
lerado de endividamento e dos trabalhos de merda (Graeber, 2018) que organizam 
novas disciplinas, frustrações e adoecimentos. O regime baldio é por isso um modo 
ontoepistemológico6 e especulativo de aterrissar nesses escombros do progresso a 
partir de práticas experimentais atuando na produção de coexistências e alianças, 
ao mesmo tempo que nos permite assim pensar sobre a declaração do Conselho 
Noturno (2019) de que hoje “não há revolta metropolitana, apenas revolta contra a 
metrópole”. Como veremos, a metrópole e o regime proprietário-rentista que a pro-
duz também seguem sendo atualizados por poderosas tecnologias de racialização e 
de gênero.

Alguns destes “terrenos baldios” guardam as muitas camadas de histórias sobre 
a dinâmica do capitalismo nas bordas da cidade:  grandes pastos que tornaram-se 
loteamentos irregulares entre as décadas de 1950 e 1960, e que depois tornaram-se 
fábricas nos anos 1970. Posteriormente: vazios especulativos. Um terreno da Volks-
wagen ocupado pelo mtst em 2003, em São Bernardo do Campo, tornou-se, em 
2006, um centro de distribuição das Casas Bahia – de operários a endividados. Uma 
antiga fábrica no Capão Redondo transformou-se, em 2017, em um acampamento 
ocupação – da cidade-fábrica à cidade-acampamento. É também a história da tran-
sição de um modo de produção de valor antes sustentado pelo lucro e agora pela 
renda. Alguns terrenos são adquiridos por incorporadoras à espera da valorização. 
Outros, no entanto, existem em um limbo de heranças, espólios ou de sua própria 
história de irregularidades que, cercados por uma imensa periferia, tornam-se va-
zios pacientes à espera de mais um favorecimento público da República dos Donos. 
Muitos outros tem um histórico de invasões mal sucedidas que acabam em despejos 
frequentes: “Aquele terreno, a gente não dava nada. Já teve um monte de despejo ali, 
invasão não dava certo não” – é como se cada terreno tivesse não só uma história, 
mas uma vida animada atravessada por interdições, segredos, maldições e rumores.

A filosofia baldia é sempre uma filosofia do imprevisto, do que pode acontecer 
em uma situação na qual os registros da casa, do trabalho, da igreja e da proprie-
dade encontram-se temporariamente desativados ou ao menos confundidos. Uma 
das preocupações fundamentais dos militantes do movimento, por sua vez, é a de 
não deixar a ocupação “sair do controle”, ou seja, ser consumida pelos imprevistos, 
dinâmicas outras de poder e territorialização até que se converta em “loteamento” 

6. Pensamos “ontoepistemológico” 
com Karen Barad (2017), a partir 
do pressuposto de que: “A 
separação entre epistemologia 
e ontologia é a reverberação de 
uma metafísica que supõe uma 
diferença inerente entre humano 
e não humano, sujeito e objeto, 
mente e corpo, matéria e discurso. 
Onto-epistem-ologia: o estudo de 
práticas de conhecer no ser”
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ou “favela”. Estamos interessadas, entretanto, no regime baldio justamente como o 
que perfaz uma existência política constituída por liminaridade7 e insconstâncias, 
produzindo, inevitavelmente, consequências imprevistas em relação à tecnologia 
de ocupação elaborada pelo próprio mtst. Também por isso, nos afastamos provi-
soriamente da “sociologia dos movimentos sociais” – em parte bastante interessada 
nas “estruturas”, “repertórios de ação”, “mobilização”, “programas de revindicação”. 
Como bem intuía Lefebvre (2006), sobre as dinâmicas contra-planificadoras que 
a todo tempo criam e produzem a cidade, o que estamos chamando aqui de “vida

-ocupação”, como acontecimento, é um vetor de força que abala as estruturas que 
a permitiram e acenam para a dilatação das formas políticas para além da redução 
da política como pedagogia de conscientização e formação inscrita, em muitas práticas 
e formulações do próprio mtst. A vida-ocupação é sempre algo que escapa porque 
o acampamento que a constitui é sempre provisório; feito para acabar. Por isso o 
limiar do acampamento convoca um exercício de “recomposição”, como discute 
Franco Berardi: “a recomposição é o encontro, o ponto de convergência e a união 
de corpos singulares em um caminho que compartilham provisoriamente durante 
um período de tempo” (Berardi, 2018:28).

A ocupação que mais acompanhei, no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, 
localiza-se em um terreno de uma antiga fábrica, agora abandonada. A região sul/
sudoeste é a região da cidade e da região metropolitana com mais presença de ocu-
pações do mtst em São Paulo. Periferia esta constituída já na segunda metade do 
século xx, a partir dos anos 1970 – momento de uma nova expansão periférica e 
impulsionada por um ciclo de industrialização mais moderno, especialmente pelos 
setores metalúrgicos. Como bem definiu Vera Telles sobre esse pedaço da cidade:

É um cenário que traduz muito da história da chamada “urbanização por expan-
são de periferias” e no qual transcorrem as histórias e trajetórias da geração que 
chegou em São Paulo nos “tempos do progresso” e da ampla oferta de empregos 
industriais. Principal pólo industrial da “cidade fordista”, é por lá que também 
passava o “cinturão vermelho” das então muito ativas comunidades de base da 
Igreja Católica e das agitações operárias que iriam desembocar nas grandes gre-
ves da virada da década de 1980. Agora, os sinais da reconversão produtiva são 
nítidos (Telles, 2006: 17).

A vizinhança desse acampamento é composta, de um lado, por uma grande favela, 
e, de outro, por prédios construídos pelos “mutirões”, em grande parte impulsionados 
durante a gestão da prefeitura do Partido dos Trabalhadores (pt) de Luiza Erundina, de 
1989 à 19928. Duas camadas, portanto, da história da produção periférica do espaço. Até 
hoje as pessoas que ali vivem dizem: “Eu moro ali no mutirão”, e muitas delas também 
foram “participar da ocupação” para “fazer a luta” para um filho ou neto. Dois campos 
de futebol também fazem a cercania do terreno e por ali acontecem os campeonatos de 
várzea da região. Maciel, acampado da ocupação do Capão Redondo e que trabalha em 
serviços de obra intermetentemente, havia terminado seu último serviço na construção 
de um hospital na Zona Sul da cidade. Entre as maiores obras, Maciel faz bicos temporá-

7. Segundo Walter 
Benjamin: “Ficamos muito 
pobres de experiências do 

limiar (Schwellenerfahrungen) 
[…] O limiar deve distinguir-se 
claramente da fronteira. Limiar 
é uma zona, e na palavra estão 

contidos os sentidos de mudança, 
passagem, flutuação […]. 

(Benjamin, 2006, s/p.).

8. Uma das primeiras 
experiências brasileiras que 

experimenta a produção 
de moradia popular com 

mecanismos de autogestão foi 
o programa funaps-Comunitário 

durante a gestão de Luíza 
Erundina na prefeitura de São 

Paulo.
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rios como pedreiro pela região, mas quase nunca fala sobre seus serviços – assim como 
seu melhor amigo Jonas, repositor de Coca-Cola em mercados da região – “O Jonas 
virou um irmão”, ele conta. “Aqui é só prazer; eu me lambuzo que nem criança”, gosta de 
dizer Jonas sobre seus dias no acampamento que sempre opõe aos momentos do tram-
po. Os dois foram entusiastas da construção de uma rádio no terreno, não só ajudando 
na sua construção: “Mas é que eu sempre quis ser repórter esportivo”, admitiu9 Maciel. 

Ele sugeriu que transmitíssemos pela rádio a final do campeonato de futebol de vár-
zea daquela região do Capão Redondo e conseguiu que os produtores do campeonato 
providenciassem camisas de “Imprensa” para que ele pudesse entrar em campo e en-
trevistar os jogadores e técnicos. Maciel chamou seu filho pequeno para que o visse em 
cena entrevistando com destreza os jogadores no gramado e os técnicos. “Acho que eu 
nasci mesmo é pra isso”, comentava cheio de alegria, uma alegria rara de se testemunhar. 
Mas a alegria, nos conta Stengers (2015), “é assinatura do acontecimento por excelência, 
a produção-descoberta de um novo grau de liberdade (…). A alegria é transmitida não 
de alguém que sabe a alguém que é ignorante, mas de um modo em si mesmo produ-
tor de igualdade, alegria de pensar e imaginar juntos, com os outros, graças aos outros” 
(Idem: 152). Estar na rádio que criamos, pensar coletivamente os programas foi uma 
experiência coletiva de alegria fundamental para esse trabalho, assim como os momen-
tos no qual podíamos desejar juntos o que queremos ser ao invés do que temos que ser, 
como nos ensinou Maciel: força de variação.

O terreno é cortado hoje por um córrego transformado em esgoto: “antes aqui era 
uma fonte, o pessoal vinha pegar água”. Mas uma mata insistente toma o terreno baldio, 
uma vegetação não domesticada que irrompe em um interstício improvável entre ave-
nidas e vielas. O baldio é o que persiste e a ocupação do terreno parece encontrar ali 
uma nova aliança imprevista entre a terra, o mundo vivo e a classe “nômade do trabalho” 
como denomina Mbembe (2018). Na desmetropolização da metrópole acontece a in-
vestigação sobre uma outra temporalidade: “aqui eu consegui ver meus pensamentos”, 
conta Suzana, renomada cozinheira, enquanto andávamos entre barracos. Uma paisa-
gem que, por si só, conta uma história importante sobre esses territórios periféricos e 
suas transformações nos últimos anos. Com Tsing (2019) podemos pensar os grandes 
terrenos baldios como “paisagens de perturbação lenta” que “nutrem colaborações in-
terespecíficas” (Idem: 23), lugares criados em “sinergias colaborativas”, sinergia que, por 
exemplo, vez outra marca na pele de muitos sem-teto tatuagens de formigas: “elas são 
como nós, às vezes fazem o trabalhinho invisível, de pouquinho em pouquinho, mas precisam 
estar juntas”, me contou Marilene mostrando sua nova formiga na pele. 

Essa ocupação do Capão Redondo, que durou pouco mais de um ano, possuía em 
seu cadastro 1400 famílias10, número bem maior do que a média de 300 famílias das ocu-
pações do mtst no início dos anos 2000. Ali aprendi muita coisa sobre cozinhas, a vida 
maloqueira, festas, paixões e desamores, novos engajamentos relacionais, cuidados e 
combates. Aprendi que fazer antropologia, assim como fazer uma ocupação, talvez seja 
contar histórias com outras histórias, fazer dessas histórias tramas que nos reativam a 
capacidade de imaginar saídas, de fazer virar através de práticas de conhecimento e luta 
engajadas no mundo, uma antropologia baldia que se faz ao ar livre.

9. Sobre a inauguração da rádio, 
ver: Brasil de Fato, 2017.

10. Vamos discutir posteriormente 
a “medida-família” acionada 
muito frequentemente pelos 
movimentos sociais de moradia.
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Abrir-se ao acontecimento, testemunhar: 
práticas sem-teto de pesquisa-luta 
e as contra-feitiçarias de dar atenção

pensar é aprender de novo a ver e a prestar atenção. 
(Albert Camus)

Lembro bem de uma madrugada em que entrávamos pela primeira vez em um terre-
no no extremo sul de São Paulo, em 2017, nova ocupação. A neblina que dissipava a 

paisagem, a correria eufórica para fincar os primeiros bambus, pés encharcados de uma 
terra úmida, os corpos que se esbarravam e sorriam como quem correspondia com ale-
gria ao esbarrão-cúmplice da primeira hora onde tudo é gesto. Em meio ao redemoinho 
de gente, bambu e lonas encontrei um ponto no qual pude reparar duas jovens mulhe-
res que chegavam até a porta de sua casa para observarem mais bem posicionadas a 
inesperada movimentação. Estavam curiosas. “É invasão, é?”, uma delas me perguntou 
sorrindo com seu bebê no colo. Eu respondi com um certo orgulho que sim, era uma 
invasão. Ela sorriu outra vez e respondeu: “eita, amanhã eu vou lá então!”. Nesse mo-
mento compreendi que as ocupações só funcionam por uma disponibilidade de se dei-
xar afetar, por uma curiosidade que, de algum modo, e diante de inúmeros obstáculos, 
é capaz de reconhecer o acontecimento como força de abertura, de se contaminar por 
ele, de nos fazer investigar. Por outro lado, deixar-se desmobilizar pelos imperativos de 
todos os dias. “Esse terreno baldio estava aí parado há um tempão”, ela comentava. 

Foucault lembra como a curiosidade foi estigmatizada pelo cristianismo, pela filo-
sofia moderna e por uma certa concepção de ciência. “Ela foi, ainda, associada à fu-
tilidade”, ou seja, a um domínio feminilizante. Foucault relaciona a curiosidade com 
uma outra palavra: o cuidado. Aqui nos parece importante o lugar do cuidado como 
uma prática de experimentação, de dar atenção, relacionalidade, um regime de afecção, 

“sentido aguçado do real”, bem diferente das práticas de cuidado como controle e poder 
sobre a vida:

 
A palavra [curiosidade] (…) evoca o “cuidado”; ela evoca a atenção que se tem 
com o que existe ou poderia existir; um sentido aguçado do real, mas que jamais 
se imobiliza diante dele; uma prontidão em achar estranho e singular o que nos 
rodeia; uma certa obstinação em desfazer-se de nossas familiaridades e em olhar 
diferentemente as mesmas coisas; um ardor em seguir o que se passa e o que 
acontece; uma desenvoltura em relação às hierarquias tradicionais, entre o que é 
importante e o que é essencial (Foucault, 1980: 108)

A fala de Tereza, rememorando seu momento de entrada, nos parece igualmente im-
portante no sentido de recuperar esse momento inaugural pelo qual muitas mulheres 
passam quando chegam pela primeira vez a uma ocupação:

Quando cheguei no alto do morro e vi lá embaixo aquela multidão de velhos, 

2.
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crianças, mulheres construindo suas barraquinhas, veio um sopro no meu ou-
vido e senti que era Deus falando: fique aí e crie raiz. Comecei a cozinhar para 
todos no acampamento e depois disso não tive mais depressão. Acho que o mo-
vimento me curou (Tereza, 57 anos).

 
Tereza é uma mulher negra de 57 anos, baiana e que como muitas vieram “tentar a 

vida” em São Paulo. Sua trajetória de vida poderia contar bem a história da classe traba-
lhadora em São Paulo dos últimos 40 ou 50 anos. Na infância passou pela experiência 
do trabalho rural, ainda na Bahia. Já em São Paulo, trabalhou em uma fábrica meta-
lúrgica até os anos 1990. Com a crise do capitalismo industrial, não só a cidade de São 
Paulo e o grande ABC sofreram uma profunda transformação. Um grande contingente 
de trabalhadores e trabalhadoras naquele momento não teve outra opção senão traçar, 
eles próprios, novos mapas no mundo do trabalho, como fez Tereza ao começar a ga-
nhar a vida como faxineira intermitentemente. Ela, o marido e as duas filhas deixaram 
tudo em São Paulo no começo dos anos 2000 por conta do desemprego do marido e 
voltaram à Bahia para tentar reconstruir à vida. “Eu nem lembrava do Norte, saí de lá 
muito pequena. Mas chegando em Cruz das Almas, nada deu certo”. Sem emprego e 
com escassas perspectivas na Bahia, a família retornou outra vez para São Paulo, mas 
não antes de Tereza “pegar um menino pra criar” lá mesmo, de Cruz das Almas, pois a 
mãe do menino “não tinha mais condições, resolveu me dar para eu trazer comigo pra 
São Paulo”. Ela conta que a ocupação foi “uma benção”, “saber que você não tá sozinha 
enfrentando sozinha toda aquela tristeza”. 

As experiências dos sem-teto são compostas de caminhos sinuosos, interrompidos, 
recosturados: terra, fábrica, cuidados, migrações, deslocamentos, perdas. Certa vez, 
uma militante antiga me confessou: “a gente fica viciada em ocupação para esquecer 
de um problema e poder pensar em outras coisas”. A ocupação como um problema que 
se sobrepõe a todos os outros e produz assim novas coreografias de pensamento. A fala 
anterior de Tereza nos importa na medida em que ela sintetiza a forma de abrir-se ao 
acontecimento da ocupação – “um sopro de Deus” – nos sinalizando para o fato de 
que a política baldia necessita sempre de uma abertura ao acontecimento, mas também, 
desde o início, a ocupação nos exige pensar pelos problemas que ela suscita, pelos dis-
positivos de “fazer pegar”: fazer vizinhança, fabricar confianças, elaborar uma inteligên-
cia técnica que faça funcionar suas cozinhas, fazer funcionar um circuito de doações de 
alimentos que possam ser cuidados e preparados do mesmo modo em que se fabrica 
também uma confiança no mundo. “Às vezes eu sinto que meu trabalho na ocupação é 
fazer as pessoas acreditarem”, contou um vez Tia Cida. “Fazer acreditar” é o índice que 
torna o acontecimento possível, é o que abre o possível. O regime baldio depende, por-
tanto, do que Isabelle Stengers e Didier Debaise (2017) chamam de “gesto especulativo”, 
uma “isca para os sentidos”, uma forma política de suscitar possíveis. 

Em uma das passeatas de pressão para a abertura de negociação do terreno ocupado 
em 2016 no Capão Redondo conheci Dona Francisca, uma senhora de 65 anos. Ela 
caminhava me contando da sua vida, pediu meu braço para dar algum apoio durante a 
caminhada: “eu tenho um pouco de medo da polícia atirar bala de verdade”. Disse que 
quando chegou à ocupação pensava que era “alguma coisa da prefeitura”. “Eu demorei 
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um tempo pra descobrir que não era da prefeitura, que a gente estava tomando o terre-
no de um homem!”. Ela contava que “participa das coisas da ocupação” escondida de 
seus filhos. Eles, os filhos, acham “coisa de vagabundo, acham errado... mas você sabe 
como é pagar aluguel né, minha filha? Praticamente todo o dinheiro da gente vai pra 
isso”. Eu perguntei o que ela sentiu quando descobriu que o terreno tinha um dono. Ela 
me disse: “Eu fui pra casa e à noite pedi uma luz para o Chico Xavier. Eu falei com ele e 
ele me disse que era tudo bem eu estar lá porque era uma luta de pobre… você sabe que 
ele era pelos pobres né? Então ele me disse que tudo bem e eu continuei”. 

Também Mara, uma mulher evangélica que abriu uma floricultura no Capão Re-
dondo em 2015, entrava pela primeira vez em uma ocupação em 2016. Rapidamente 
tornou-se coordenadora de seu grupo no acampamento. Me contou que a sua pastora 
ia toda semana visitá-la na nova loja para saber como estavam indo os negócios. Certa 
vez, conta ela, a pastora, “falando em línguas”, disse que Deus avisou que ela teria uma 
viagem em breve. Quando Mara ficou sabendo que haveria uma manifestação em Bra-
sília contra a aprovação da PEC do teto de gastos, alegrou-se. “É uma benção! A viagem 
que a pastora falou”. Ela segue contando com entusiasmo: “Antes eu sempre achei, via 
na televisão as manifestações e pensava: Que vagabundos! Hoje eu sou uma vagabunda, 
estou viajando com os vagabundos, meu coração até acelera, coloca a mão”, conta com 
graça seu feito de saber ler os sinais e mudar de ideia.

Para muitas mulheres, a permanência no acampamento depende de mediações com 
o invisível – permanecer depende de saber ler os sinais e interagir com o desconhecido 
por mediações do sagrado. Eduardo Viveiros de Castro afirma a importância de insistir 
no “conhecer não mais (como) um modo de representar o (des)conhecido mas de in-
teragir com ele, isto é, um modo de criar antes que um modo de contemplar, de refletir 
ou de comunicar” (Viveiros de Castro, 2007: 96). Também Karen Barad (2017), desde 
uma renovada teoria feminista, vem apontando para o fato de que as formas da produ-
ção de conhecimento precisam estar no centro das nossas preocupações políticas – a vi-
rada ontoepistemológica nos obriga a assumir o quanto ainda somos herdeiros de uma 
metafísica que segue separando “sujeito e objeto, mente e corpo, matéria e discurso”: 

Práticas de conhecer e ser não são isoláveis, são mutuamente implicadas. Nós 
não obtemos conhecimento permanecendo fora do mundo; conhecemos por-
que “nós” somos do mundo. Somos parte do mundo em seu devir diferencial. A 
separação entre epistemologia e ontologia é a reverberação de uma metafísica 
que supõe uma diferença inerente entre humano e não humano, sujeito e objeto, 
mente e corpo, matéria e discurso. Onto-epistemologia – o estudo de práticas 
de conhecer no ser – é provavelmente um caminho mais profícuo para pensar 
sobre os entendimentos que são necessários para admitirmos como intra-ações 
específicas chegam à importar (Barad, 2017: 32).

Práticas de conhecer e ser não são isoláveis e se expressam nas formas de sentir o 
mundo. Muitas mulheres chegam à ocupação com relatos frequentes de experiências 
de paralisia ou fortes dores no corpo (como, aliás, chegam às centenas de igrejas neo-
pentecostais que hoje já são parte da paisagem das periferias). “Meu corpo estava muito 
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doente, tinha dias que não conseguia me mexer”; “eu só queria saber de ficar deitada, 
não conseguia levantar, caí numa depressão danada”; “acho que essa tal de fibromialgia 
é a doença dos pobres, dos pobres nervosos, porque aqui tem muita gente com isso”, 
concluiu Carla em uma conversa, depois de ter recebido um diagnóstico. Janice, princi-
pal liderança da ocupação Vila Nova Palestina, no extremo sul de São Paulo, conta sem-
pre que quando chegou na ocupação “estava tomando tarja preta. Depressão mesmo, 
estava muito mal, muito doente”. 

Cínthia, uma jovem de 26 anos, recém chegada da Bahia e que trabalha como babá 
relatou uma vez: “Olha, eu cheguei na ocupação do nada, estava andando na rua, vi 
a ocupação e perguntei se eu podia fazer um barraquinho. Eu antes tinha depressão, 
estava muito mal. Tiveram que cortar meu cabelo porque nem o cabelo eu conseguia 
pentear. Só sabia chorar e beber, chorar e beber, eu não queria fazer mais nada”. “Eu 
estava vazia por dentro, bebia para me preencher com álcool”, também conta Patrícia 
na ocupação de São Bernardo. Tia Angélica narra como no acampamento “eu comecei a 
dar atenção pro meu ouvido pra ele ouvir e dar atenção para minha língua pra ela falar”, 
enquanto fazia o bebê de Fabiana parar de chorar ensinando a técnica que elaborou ao 
longo dos anos: “tem que virar de bruços e colocar a mão no coraçãozinho dele”. 

“Dar atenção para a língua” me parece uma forma de conhecer vinculada aos modos 
de atenção, à uma disposição corpórea, um modo de sentir o mundo no corpo: na lín-
gua, nos ouvidos, nos cabelos. Um regime de sensibilidade, ao mesmo tempo ético e 
estético que é produzido a partir de um certo ambiente produzido pelo acampamento 

– partilha do sensível, como vem insistindo Rancière (2005), recortando o tempo e o 
espaço. Albert Camus, concordando com Tia Angélica, dizia que “pensar é aprender de 
novo a ver e dar atenção”, art of noticing (Tsing, 2019).

Isabelle Stengers e Philippe Pignarre (2005) sugeriram a ideia de “um sistema de 
feitiçaria sem feiticeiro” para compreendermos melhor o capitalismo contemporâneo 
no qual a produção de paralisia e impotência segue um ritmo acelerado. “Isso demanda, 
antes de tudo, diagnosticar o que paralisa, o que envenena o pensamento e nos torna 
vulneráveis à captura” (Idem: 62). A imagem de um sistema feiticeiro, diante do novo 
regime da dívida e da intensificação dos modos de expropriação e violência de Estado 
não nos parece nada metafórica. Jeanne Favret-Saada (2005) conta em sua etnografia 
sobre o sistema feiticeiro na França rural o modo pelo qual as pessoas experimentavam 
a feitiçaria como uma força que “tira a força” e esvazia as pessoas. Se o capitalismo é 
pensado como um sistema de feitiçaria, isso quer dizer que estamos todos vulneráveis – 
não há privilégio de pensamento, não há um “fora”, uma relação epistêmica privilegiada 
e nem uma verdade que possa emancipar. Não é coincidência que a maior trama de 
religiosidade popular contemporânea, as muitas experiências neopentecostais, tenha 
justamente crescido (entre outros inúmeros fatores mais complexos) a partir de ela-
borações existenciais que conectam o sofrimento do corpo – “pare de sofrer!” – com 
a atenção e proteção em relação às forças do mundo vivo que produzem sofrimento, 
paralisia e “confusão”.

Nos acampamentos, nos proteger da feitiçaria não significa apenas “tomar consciên-
cia” do sistema de feitiçaria, denunciá-lo, nem tampouco nos livrar de suas confusões 
e contaminações (o Risco-Exu sempre à espreita como nas formas neopentecostais de 
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proteção do mundo), mas aprender como produzir contra-feitiços na confusão entre 
corpos, pensamentos e experimentações dos encontros improváveis – como aprende-
mos nas cozinhas coletivas das ocupações e nas zonas de cumplicidade emergentes nas 
quais era possível, para muitas e muitos que davam àquela situação o poder de pensar, 
experimentar afecções capazes de produzir curas, como narram muitas experiências da 
vida-ocupação. Restabelecer a confusão contra as formas contidas da casa e as disci-
plinas e ordenamentos do trabalho. “Quando a gente entra na ocupação é como botar 
o dedo na ferida, depois a gente vai aprendendo junto a cicatrizar”, me disse uma vez 
Sandra, coordenadora sem-teto do Embu: “Porque aqui estamos no mesmo barco”. Tra-
ta-se de operar um deslocamento necessário em relação ao próprio cerne da metafísica 
ocidental (e suas pedagogias), que pressupõe um ponto de vista soberano sobre o mun-
do, uma neutralização do sentir. “É uma coisa, assim, você sente”, ouvi tantas vezes dos 
sem-teto sobre os limites do discursivo de entendimento do acampamento. 

Em 2018, ao conversar com uma experiente liderança comunitária em Paraisópolis 
desde a década de 1980, e que entrou em uma ocupação do mtst naquela região da 
Zona Sul, em 2013, “porque eu tenho conhecimento e o pessoal daqui me chamou para 
ajudar”, ela faz uma reflexão sobre sua experiência: “Quando a gente entra numa ocu-
pação a gente sente uma união. Mas tem gente que chega na ocupação dizendo que é 
sabido, que é militante, que estudou isso e aquilo, que sabe da política, e aí isso estraga a 
ocupação inteira. E essas pessoas acabam fazendo uma bagunça, jogando um acampado 
contra o outro”. 

Não se trata aqui de uma imagem de confrontação do que seria uma “experiência”  
contra um “saber” (O “saber militante”; O “saber da política”), mas a fala de Tia Maria 
apenas constata que alguns saberes são reconhecidamente mais eficazes do que outros 
na vida-ocupação, e que, além disso, alguns saberes podem ser, inclusive, envenenado-
res da vida relacional que se tece sempre finamente no terreno baldio. Veremos como 
a fala da Tia Maria também reverbera a experiência de formas de lutas populares nas 
periferias de São Paulo nas décadas de 70/80 desconfiadas da “política” e seus movi-
mentos, muitas vezes, entendida como traiçoeira. A vida-ocupação que seguimos aqui, 
como nos ensinou Donna Haraway, não nos garante uma perspectiva privilegiada que 
assuma a posição dos que habitam as “margens”. As perspectivas dos “de baixo” não 
estão imunes a uma elaboração crítica, não são “posições inocentes”. Mas nos interessa 
como localização ontoepistêmica, muito por que elas têm “ampla experiência com os 
modos de negação através da repressão, do esquecimento e de atos de desaparição – 
com maneiras de não estar em nenhum lugar ao mesmo tempo que se alega ver tudo. 
Os subjugados têm uma possibilidade decente de reconhecer o truque de deus e toda a 
sua brilhante – e, portanto, enceguecedora – iluminação” (Haraway, 1995: 23). 

É a partir dessa cisão – entre práticas de conhecer e de ser/sentir – que se consolida 
também a auto-ideia de que as elites políticas – inclusive as da chamada “esquerda 
progressista” – fizeram de si como guardiãs de um certo privilégio epistemológico 
sobre a realidade das opressões, por que, de algum modo, consegueriam “enxergá-la” a 
partir de uma plataforma suspensa, imune aos feitiços do capitalismo e suas impurezas, 
para usar a imagem proposta por Stengers e Pignarre. “Enxergá-la” ainda que não 
sintam no corpo, como salientou Tia Maria. Podemos encarar as ocupações de terreno, 
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entretanto, como uma situação que pode nos “dar o poder de nos fazer pensar”, como 
aconselha Isabelle Stengers (2005a), mas também Tia Angélica e tantas outras que 
nos dizem que pensar é saber dar atenção; saber sentir o pé no barro. Muito por isso, 
estamos aqui apresentando uma hesitação em relação à ideia de uma política como 

“esclarecimento” dos pobres (muitas vezes compreendidos como “a base” a ser formada/
mobilizada/conscientizada). A vida-ocupação nos acampamentos mostra-se como 
uma possibilidade de encontro e de conexões parciais; um terreno aberto no qual é 
possível pensar o que significa a própria forma de conhecer o mundo quando se junta 
sua história a outras histórias, quando se aprende de novo a ver e a prestar atenção.

A política como “esclarecimento” ou “pensamento crítico” se desdobra em muitos 
entendimentos contemporâneos da “política emancipatória progressista” como uma 
pedagogia fundada por uma bifurcação de inteligências: uma que procede por impres-
sões, percepções, acaso, interpreta empiricamente, vinculada aos hábitos e necessida-
des, e uma outra que procede por método, razão, da parte ao todo (Rancière, 2010).  
Uma que sente no corpo a paralisia produzida pelo capitalismo, como tantas mulheres 
sem-teto, outra que sobrecodifica essa experiência como uma expressão da “anomia” de 
uma classe que precisa ser “integrada” em uma consciência coletiva – como discutire-
mos no capítulo v. 

Podemos pensar, no entanto, que a “posição de corpos”, como define Rancière 
(Idem), é a condição de toda política. Para ele, não se trata de “tomar consciência” da 
opressão em que se vive, mas de um modo de inscrição em um universo sensível, de 
uma transformação de um regime de sensibilidade. Em suas reflexões sobre a cultura 
operária, Rancière apresenta a possibilidade de pensarmos o processo de politização 
não como resultado de uma “transmissão de conhecimento” que se refletiria na pas-
sagem de um estado de ignorância para outro de “saber”, nem de uma expressão de 
identidade ou de uma “cultura própria”, mas trata-se, segundo ele, de uma “maneira de 
atravessar as fronteiras que definem as identidades”. O que muitas vezes desconsidera 
o filósofo é que essas maneiras de atravessar são o que constituem mesmo o sentido 
coletivo da luta, sobre o qual voltarei muitas vezes.

Donna Haraway, ao refletir sobre esses tempos de urgências, lembra que muitos de 
nós somos tentados a resolver problemas nos endereçando discursivamente a um fu-
turo imaginado que seja um lugar seguro. As promessas de um futuro que vem, muito 
frequentes em uma certa tradição intelectual progressista, nos fazem escapar de estar-
mos realmente presentes diante do fato de que somos “criaturas mortais entrelaçadas 
em inúmeras configurações inacabadas de lugares, tempos, assuntos, significados” (Ha-
raway, 2016: 1). Os acampamentos surgem por esse entrelaçamento, inacabamento pre-
cário, e por isso também eles constituem-se como um bom lugar para pensar outras 
imagens para a política e a vida, pensar como criaturas mortais.

Em uma aula de 1976, Foucault retoma seu debate sobre os processos de desqualifi-
cação dos saberes pela hierarquia dos conhecimentos e das ciências. Em seu lugar, não 
se trataria de afirmar um “empirismo” somente, mas de fazer “que intervenham saberes 
locais, descontínuos, desclassificados, não legitimados, contra a instância teórica uni-
tária que pretenderia filtrá-los, hierarquizá-los, ordená-los em nome de um conheci-
mento verdadeiro” (Foucault, 1999: 13). Ao que poderíamos perguntar: o quanto de 
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impureza, por exemplo, consegue sustentar a noção de “classe” hoje? O quanto da “ética 
militante revolucionária” não trata de reproduzir uma noção de política como “uma 
esfera particular, separada e diferente da vida cotidiana onde se decide sobre “o geral”, 
sobre o que é “de todos” (Savater, 2018)? 

Os anos 2000 marcaram de forma mais decisiva no Brasil o que Foucault (2005) 
chamaria de “insurreição dos conhecimentos”. As lutas populares, suas articulações e 
organizações coletivas reivindicam, cada vez mais, seu direito de narrar a si e de pro-
duzir suas próprias reflexões teóricas e políticas sobre seus lugares e atuações, sobre 
formas de conflitualidade, sobre experiências limites de dor e perda perpetradas pela 
violência de Estado. Militantes, ativistas e as classes populares no geral estão cada vez 
mais presentes nos espaços universitários ou de elaboração reflexiva e teórica. O mani-
festo produzido pelas Mães de Maio (2015), bastante crítico às práticas de produção de 
conhecimento nas universidades, é emblemático nesse sentido, ao apresentar uma in-
flexão incontornável sobre a arquitetura colonial persistente nas nossas práticas e con-
dutas epistêmicas. As lutas não podem ser mais pensadas como “objetos” de pesquisa 
de uma ciência desimplicada, e nem como lugares de experiências essencializadas, mas 
como formas coletivas de pensar, imaginar e experimentar outros mundos em seus as-
pectos, tanto materiais, corpóreos, como conceituais e filosóficos.

Dessa forma, não nos pareceu digno vocalizar ou representar demandas ou contex-
tualizar os embates, conflitualidades e discursos produzidos pelas lutas sem-teto, sobre 
a luta sem-teto. A pesquisa que aqui se apresenta é fruto das muitas experimentações a 
criações da vida-ocupação, das lutas em suas múltiplas conexões parciais, às vezes em 
percursos diferenciados e completamente imprevisíveis, como os que tramaram essa 
investigação: como professora do cursinho pré-vestibular da ocupação do Capão Re-
dondo; como  militante que “ajuda” em feijoadas e festas de arrecadação, picando alho 
em um almoço; como articuladora da rádio da ocupação; como membro da bateria 
que toca caixa nos grandes atos públicos; como amiga, confidente; como cozinheira ou 
como quem come junto; como quem compartilha festas, cachaças, gás lacrimogêneo, 
caminhadas, pneumonias, bandeiras, cartazes, barracas de lona.  “Pneumonia é bem 
doença de ocupação”, me disse uma vez Janice, liderança de uma ocupação na Zona 
Sul, como quem constatava no meu estado febril o índice de que se partilha do mesmo 
ar, de quem respira junto. Como quem partilha as primeiras horas de uma nova ocupa-
ção, a imprevisibilidade dos momentos anteriores a chegada da polícia; como quem faz 
algumas perguntas improváveis em horas improváveis; como quem ouve muitas histó-
rias, confissões; como quem também entra em crise com esse difícil e arriscado lugar 
de pesquisadora e militante pelo qual fui arrastada e implicada com meu corpo, meus 
limites,  nem sempre tão reconhecíveis por mim mesma, sendo chamada muitas vezes 
à dar provas da minha “dedicação militante”, mas tendo a sorte de ter ganhado amigas, 
amigos, gente com quem aprendi e compartilhei momentos de alegria e luta. A luta nos 
faz pensar e sentir graças aos outros. 

Donna Haraway sugere a figura da “testemunha” para nossas práticas de objetividade 
feminista antropológica, mas também ética e política. Testemunhar uma situação, uma 
prática, um relato, um refogado, uma inquietação está muito longe da imagem de um ob-
servador imparcial: “uma testemunha está sempre em risco de atestar alguma verdade 
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em vez de outras” (Haraway, 2015: 65). Para mim, no decorrer da pesquisa, tornava-se 
evidente que não existe apenas um ponto de vista sobre o que é “o movimento”, o mtst, 
mas muitas formas de produção de existências que correspondem às suas verdades.  
Neste trabalho chamo de “vida-ocupação” essa multiplicidade que encarna e fornece o 
corpo para aquilo que a sociologia ou as teorias políticas chamam de “movimento social”. 
Mas “a multiplicidade é o quase-objeto que vem substituir aquelas totalidades orgânicas 
(‘românticas’) e aquelas associações atômicas (‘iluministas’)” (Viveiros de Castro, 2007: 
99) que encerram cedo demais singularidades e muitas formas de fazer coletivos. Pensar 
a luta de forma entrelaçada na vida é também constatar que cabe à antropologia a tarefa 
de pensar movimentos e ações coletivas a partir da diferença e da relação, supender por 
um momento os dispositivos da totalização e de sujeitos pressupostos.

Ao privilegiar a perspectiva da vida-ocupação, e não das formulações dos dirigentes 
e militantes mais “oficiais”, “públicas” ou “políticas”, da “ética militante”, não pretendo 
produzir uma confrontação de uma em relação à outra. Também não se trata de uma 
oposição antitética entre polos, se trata antes de honrar as verdades em relação às quais 
fui arrastada a testemunhar: “Testemunhar, neste caso, é anti-ideológico, no sentido de 
resistir à “história oficial”. Verdade aqui não se escreve com um “V” maiúsculo; a verda-
de que é transcendente ou fora da história. Ela é resolutamente histórica, atestando as 
condições de vida e morte” (Haraway, 2015: 65). Testemunhar, portanto, é parte de um 
engajamento ontológico relacional, não ideológico, e é, também, a matéria-prima mais 
viva desse trabalho de pesquisa e luta.

Do ponto de vista da prática etnográfica, a pesquisa nos acampamentos tentou se 
associar aos movimentos entre relatos, corpos e silêncios que fazem e são feitos pela 
espacialidade singular das ocupações de terreno baldio. Entendo que o “saber localiza-
do” que fala Donna Haraway (1995), além de parcial e corporificado, também pode ser 
perseguido como um saber que se torna possível porque atua em consonância com a 
própria espacialidade que o permite e o conduz. Os relatos e silêncios que circulam nas 
cozinhas coletivas e fogueiras noturnas são de natureza diferente daqueles que transi-
tam em reuniões públicas ou os que acontecem a partir de entrevistas e questionários.  
Nas cozinhas e fogueiras, como veremos, fragmentos de histórias biográficas se cruzam 
suscitados por alguma situação ou outra história que já está presente – as espacialidades 
produzidas por esses lugares, de certa forma, permitem uma conexão entre relatos e 
experiências que é sempre parcial e cruzada. Cada situação emergente abre e possibilita 
uma forma de se narrar que é sempre singular e interrompida, uma coreografia entre 
palavras, pensamentos e formas de narrar. Assim, uma contenda sobre o “perigo de rou-
pas curtas” nos acampamentos e o alvoroço que elas convocam pode suscitar relatos 
e memórias sobre a infância ou sobre negociações intrafamiliares; debates sobre me-
lhores cozinhas e cozinheiras suscitam depoimentos que enfraquecem ou fortalecem 
prestígios e algumas relações. Os relatos deslocam uns aos outros e uma conversa que 
começa sobre traição e tristeza pode terminar em uma outra sobre frustrações no traba-
lho, sobre novas paqueras ou memórias de migração e antigas perdas, situações vividas 
como violência podem ser reabertas e reelaboradas.

Também por isso, o trabalho de pesquisa que aqui apresentamos pode perder algu-
mas linhas mais contínuas, totais e estruturadas sobre trajetórias biográficas (e suas nar-
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rativas) em detrimento de uma textura espacializada e provisória que faz corpos e relatos 
em uma tessitura de ambiências sempre muito fina e delicada. Por isso também, a tese 
tenta compreender cada espaço construído e habitado nos terrenos baldios como uma 
situação relacional que permite certas experiências e relatos, silêncios e criações de si: do 
momento da entrada no terreno, passando pela circulação entre cozinhas, trilhas, bas-
tidores de assembleias, festas, barracões centrais, as saídas para manifestações públicas, 
cenas de conflito – tudo se passa como se cada ambiente fosse também uma arquitetura 
singular de escuta e intimidade, de memórias e cumplicidades, uma investigação situa-
cional sobre como localizar e corporificar dores e perdas entre palavras e os cruzamentos 
que elas encontram para se compor, se deslocar, reconfigurar experiências. Pensamos 
que cada espacialidade produz seus próprios movimentos entre palavras e coisas, uma 
cena de enunciação que não se faz, necessariamente, por discursos lineares sobre si ou so-
bre o outro, mas perfura e perturba essa linearidade. Talvez essa seja uma tese sobre como 
corpos, encontros e espaços fazem a política na “descida ao ordinário”, como vem falando 
Veena Das (2010), e ao “descer”, o que encontramos é a vida mesma em pequenos frag-
mentos, suas possibilidades e formas de pensamento, a força da luta que adquire sentido 
de conversão nas muitas experiências narradas como variação de corpos e travessias.

Produzir conhecimento nestes tempos estranhos de ameaças constantes à ciência, à 
pesquisadoras, mas também às lutas e lutadores, nos exige uma atenção permanente ao 
que deixamos no mundo. Escrever é cuidar e se implicar no que se produz, assim como 
nas cozinhas. Por conta disso, os nomes das pessoas, nomes das ocupações e algumas 
situações que aparecem no trabalho não correspondem, na maior parte das vezes, aos 
nomes reais ou circunstâncias exatas. Algo que aprendemos nos terrenos baldios é atuar 
confundindo os poderes. Tentei me dedicar nesse trabalho a esse aprendizado, não 
sem incômodo, entretanto. A experiência de pensar em companhia foi fundamental 
na produção desse trabalho e ele não teria sido possível sem a perspicácia, intuições 
e experimentações filosóficas de muitas pessoas que conheci nos acampamentos, sem 
cozinhas e cozinheiras, sem confianças e festas e, por isso, eu gostaria de ter dado sem-
pre os créditos das autorias e formulações que aparecem nessas linhas. Me esforcei o 
quanto pude para honrar o pensamento sem-teto, a antropologia que fazem, fazemos, 
no terreno baldio; um pensamento do caminhar junto, correr junto. A dívida que carrego 
é imensa e espero poder seguir esse circuito de pensamento-luta, cozinheiras e comen-
sais, confidentes, cúmplices e, sobretudo, experimentadoras. 

Mixotricha paradoxa: 
Lutar, curar e conhecer 
“fora das histórias de salvação”

Lutar e conhecer são dois domínios continuadamente separados pelas teorias políti-
cas e pela filosofia moderna. Enquanto a “luta” é compreendida como uma “respos-

ta” as “necessidades materiais” ou uma forma de expressar demandas e reivindicações 

3.
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ligadas à “necessidade”, o conhecimento crítico sobre a realidade suporia distanciamento, 
poder de análise, liberdade, um modo de se referir à uma arquitetura teórica que está 

“para além” do contexto. A partir dessa separação, atualiza-se uma concepção genealó-
gica do conhecimento (moderna, ocidental, embranquecida) que  espelha a própria 
noção de “política” cuja tarefa “emancipadora” se expressa sempre na “transmissão” de 
um certo conteúdo cultural – no caso, um conteúdo “emancipador”, “verdadeiro” e vali-
dado – e,  poderíamos acrescentar, uma transmissão que se pretende, ao mesmo tempo, 
integradora (ou “socializadora”), cuja perspectiva privilegiada é o Estado (e seu duplo 

“sociedade”), suas instituições e políticas dedicadas à dissipar as “ilusões” e “opiniões” 
daqueles que crêem, mas não sabem (Stengers, 2015a). Conhecer, aqui, significaria se 
afastar da realidade primeira – como recomendava Bachelard (1996) – mas também 
uma grande parte do então chamado “marxismo científico” nos desdobramentos da 
noção de “alienação” que ainda parecem informar boa parcela da construção de uma 

“ética militante” e seus intelectuais presentes nas ocupações, no movimento, nos debates 
públicos. O refrão “trazer a luz da razão para as pessoas ainda nas trevas e incapazes de 
fazer uso racional de seu entendimento” (Stengers, 2018: 408 – tradução minha) ainda 
ecoa nas práticas políticas e no pensamento progressista, não sem conflito e tensões 
emergentes. 

Isabelle Stengers (Idem) demonstra como a modernidade consolidou a questão so-
bre “o que podemos saber?” no lugar da pergunta sobre “o que sabemos?”, mas a tarefa 
de uma filosofia pragmática, ou de uma pesquisa-luta – que tentamos perseguir aqui 

– seria agora a de aprender “com os praticantes do campo como recuperar esta última 
questão, com suas aventuras, riscos e hesitações multifacetadas” (Ibidem: 407 - tradu-
ção minha).

A “luta”, como se apresenta em seu conjunto de sentidos imanentes nas ocupações, 
expressa muitas vezes uma ação de conhecimento cuja eficiência depende da disposi-
ção de estar entrelaçada com a realidade primeira (corpos, relações e também as inscri-
ções do poder sobre os corpos e suas implicações), aventuras e riscos. É portanto pos-
sível pensar no encontro entre luta e conhecimento como uma ciência do engajamento 
no mundo relacional, como afirmou Tim Ingold (2015), que dissipe os pressupostos 
modernos que seguem nos conduzindo à devastação. Conhecer, nos acampamentos, 
depende do “movimento do praticante habilidoso que responde contínua e fluente-
mente a perturbações do ambiente percebido” (Ingold, 1993: 462). E não à toa a cozinha 
coletiva é o locus privilegiado da produção de um acampamento, é o que funda e irri-
ga a existência de toda ocupação. Toda epistemologia “constitui também um princípio 
para mapear uma divisão entre ciência e política” (Latour, 2007: 54), e no regime baldio 
(um regime constituído entre práticas de conhecimento e práticas de luta) as fronteiras 
dessa divisão, e de muitas outras, encontram-se firmemente confundidas porque nos 
acampamentos, “saber e pensar são inconcebíveis sem uma multiplicidade de relações 
que também tornam possíveis os mundos com os quais pensamos” (Puig de la Bellac-
asa, 2012: 198 – tradução minha). Sapere Aude (ousar saber), o famoso slogan iluminista 
reverberado por Kant vem, na verdade, de um verso do poeta romano Horacio no qual 
sapere sugere mais “sabor” do que “saber”, ou melhor, aponta para a indissociabilidade 
entre saber e experimentar (Stengers, 2018).
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Enquanto prática de conhecimento, o regime baldio nos exige vulnerabilizarmo-
nos em companhia, como fala Donna Haraway em sua Mixotricha paradoxa11, uma sim-
biose obrigatória. Entre barracas, córregos, cozinhas e fogueiras nos interstícios baldios 
das bordas da metrópole, a confusão de fronteiras produzida nessas experiências (“ci-
dade” ou “mato”, “casa” ou “rua”, “política” ou “vida”) sinaliza para uma incontornável 
insuficiência da noção de “política” compreendida como exterioridade, ordenamento, 
separação, depuração. Os acampamentos sem-teto nos fazem observar um conjunto de 
práticas que se revela também como uma forma de conhecer encarnada na vida e em 
suas fronteiras mal-acabadas. “Aqui eu me sinto mais viva”, foi o que eu ouvi de muitas 
mulheres, muitas vezes, em ocupações da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste de São 
Paulo. “Quando estou longe da ocupação fico até nervosa”; “Aqui eu virei outra”. 

A cisão entre lutar e produzir conhecimento ainda serve para obstruir nossas ima-
ginações sobre política, sempre pensada como um conjunto de práticas, ordenações e 
teorias exteriores às formas de vida e à materialidade dos corpos que as encarnam de 
modo a desempenhar o que muitos grupos progressistas identificam como central: a 
atividade de esclarecimento pedagógico, a “iluminação conquistadora” (Idem) cujo 
objetivo é a mobilização de maiorias pobres – transformar “maiorias sociais” em “maio-
rias políticas”, tendo em vista um projeto de poder informado ora pela imagem de uma 

“ruptura” que, por sua vez, seria consequência de uma “conscientização da classe”, ora 
pelas formas da institucionalização das experiências que transformam criações cole-
tivas em peças burocráticas dirigidas ao Estado.  E se pensássemos os acampamentos 
como criação ativa de outras imagens de pensamento sobre o mundo e a vida nessas 
bordas da cidade?

A insistência na prática de produção de conhecimento e de política – que “desejam 
o desejo do Estado” (Butler, 2003a) – nos faz apagar e continuar ocultando uma diver-
sidade de modos  ontoepistemológicos nos quais lutar e conhecer entrelaçam-se no 
terreno imanente da vida entre negociações com os poderes, mas também a partir de 
experimentações relacionais de outros mundos e outros modos de devir-com que não 
tem a ver com mobilização e maiorias: mais do que a “formação de sujeitos políticos”, 
os acampamentos nos revelam modos de ativações de variações, a aventura de virar 
outra, como dizem sobre as disposições e deslocamentos de si em novas tramas relacio-
nais. E essas práticas nos dizem muito mais sobre uma política de experimentação do 
que de representação. Muito mais precipitação (no sentido da química) do que ruptu-
ras, ou muito mais “curas”, como dizem (e fazem) os sem-teto, do que “conscientização”.

Tim Ingold (2015) nos propõe uma imagem de pensamento que se afasta do huma-
nismo científico ocidental para pensar o conhecimento, não como verticalmente inte-
grado, mas em uma forma longitudinal. Se o epítome do conhecimento verticalmente 
integrado é a classificação, lembra Ingold, “o epítome do conhecimento longitudinal-
mente integrado é a história” (Idem: 236). Em uma classificação, todos os elementos 
devem ser encaixados em suas posições com base em critérios exteriores e independen-
tes dos contextos, das relações “com as coisas que presentemente os cercam” (Ibidem: 
Idem) e nos quais emergem. O mundo de histórias, ao contrário, seria um mundo de 

“movimento e devir”, no qual qualquer coisa “envolve dentro da sua constituição a histó-
ria das relações que a trouxeram até aí”. Em um mundo assim, propõe o antropólogo, “só 

11. A Mixotricha paradoxa 
é um organismo unicelular 

microscópico que vive no 
intestino posterior do cupim da 

Austrália setentrional. Mixotricha 
quer dizer “fios misturados”, uma 

vez que ele vive em simbiose 
obrigatória com outros cinco 

tipos de entidades – de modo 
que não é possível saber o que é 
o organismo separado de todos 

os outros.
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podemos compreender a natureza das coisas assistindo as suas relações, ou em outras 
palavras, contando as suas histórias. Pois as coisas deste mundo são as suas histórias”. 
(Ibidem: Idem).

Nessa forma longitudinal, é preciso reconhecer o mundo em movimento e, então, 
levar em conta o fato de que as coisas não poderiam ser identificadas por seus atributos 
fixos – e aqui  me refiro à própria noção de “classe social” enquanto atributo sociológico 
de fixidez e estabilização –, mas “pelas suas trajetórias de movimento em um campo 
de relações em desdobramento” (Ibidem: Ibidem). “As coisas não existem, elas ocor-
rem” (Ibidem: Ibidem), tal como é no sentido disseminado de “luta”: a classe ocorre nos 
acampamentos. E então, Ingold nos oferece uma definição de conhecimento que bem 
poderia se referir às formas de conhecimento que ocorrem no cotidiano das ocupações 
entre cozinhas, fogueiras noturnas, momentos nos quais é possível reconhecer e co-
nhecer no encontro um modo outro de pensar e fazer o mundo que nos cerca: “antes eu 
achava que era só eu; antes a gente estava isolada, mas aqui na luta gente se encontra”, 
como contou uma vez Meire. Conhecer alguém ou alguma coisa é conhecer sua história 
e “ser capaz de juntar essa história à sua”. Juntar, aqui, vale dizer, nada tem a ver com 
sínteses, mas com misturas heterogêneas.  

Onde as coisas se encontram, as ocorrências se entrelaçam na medida em que 
cada uma se torna ligada à história da outra. Cada uma dessas ligações é um lugar 
ou tópico. É nessa ligação que o conhecimento é gerado. Conhecer alguém ou 
alguma coisa é conhecer a sua história, e ser capaz de juntar essa história à sua 
(Ingold, 2015: 236).

Não há dúvida de que, muito mais do que assembleias ou atividades de “formação 
política”, o que sustenta e anima a maior parte da experiência do cotidiano nas ocupa-
ções que acompanhei são pessoas contando suas histórias: contando suas histórias a 
partir de histórias de outros, se recompondo a partir de novas formas de se narrar; his-
tórias que se cruzam e que deslocam umas às outras, também um circuito aquecido de 
trocas poéticas – seja pelo rap, seja pelo slam ou pela mais antiga tradição de saraus de 
poesia na periferia. Os lugares mais importantes das ocupações, como sempre lembram 
os sem-teto, as cozinhas e as “trilhas” noturnas com suas fogueiras (as vigílias noturnas 
nas quais grupos circulam nos acampamentos para resguardar a integridade física dos 
que dormem), são espaços que, primordialmente, convocam histórias e todo um regi-
me de sensibilidade que envolve o fogo. “As pessoas contam suas histórias, falam mal 
do patrão, do marido, mostram as suas feridas: na história as pessoas se mostram”, como 
bem sintetizou Marilene, sem-teto também chamada de Poeta nas ocupações, a quem 
devo muito. 

Por que os sem-teto preferem histórias à “política”, mesmo em uma ocupação, ou, 
sobretudo, por que estão em uma ocupação? Por que a língua da poesia que atravessa 
o rap, os saraus e as novas batalhas de slam ainda é tida como mais envolvente do que a 

“língua da política” que fala sempre pelo dispositivo da explicação? Por que as cozinhas 
são espaços mais irrigados de relacionalidades, confianças e tecnologias de pertença 
do que as assembleias nas ocupações? Por um lado, a palavra, lembra Clastres (2004), 
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é o que tece a socialidade em sociedades contra o Estado. É o “gozo do Comum”, um 
território imanente de invenção e circulação. “A poesia é o excesso de linguagem: ela é 
aquilo que a linguagem não consegue reduzir a informação e que não é negociável, mas 
que dá lugar a um novo território comum de entendimento, de sentido compartilhado – 
à criação de um novo mundo” (Berardi, 2020:222). Por outro lado, a “língua da política”, 
como dizem os sem-teto, quase sempre expressa o “espírito crítico” dos Modernos, fei-
to para “destruir, para marcar uma interrupção em uma história considerada irracional 
(…). Explicar já não é um êxito raro, mas um juízo que manifesta o poder da razão em 
dissipar a ilusão” (Stengers, 2015: 118). “A política estraga”, como ouvi tantas vezes nos 
acampamentos, muitas vezes estraga as histórias, muitas vezes estraga as festas. 

Lutar e conhecer – um novo terreno, as possibilidades de cooperação e formas rela-
cionais, a habitabilidade de cada material, as formas de negociar com os muitos poderes 
dos territórios, os modos de fabricar legitimidade para a ocupação frente à república 
da propriedade privada, as tecnologias de cuidado e idiomas de conexão que abrem e 
sustentam cozinhas, as práticas de experimentação de cura, autodefesa, fiações elétri-
cas, encanamentos de água, circuitos do erótico e do risco, pés da terra e o descanso 
do trampo. “Conhecer”, sugere Latour (2007: 38), “não é resultado automático de uma 
metodologia geral adequada a todo o serviço: é, pelo contrário, um acontecimento raro”.  
Esse emaranhado de corpos, técnicas e conhecimento que dá forma ao acampamento 
desde a sua primeira hora como um “acontecimento raro”, bem poderia atualizar o que 
Marx intuía nos Grundrisse como o potencial mais promissor da classe trabalhadora, o 
que ele chamou de General Intellect: as possibilidades cooperativas, comunicacionais, 
formas de cuidado com o acontecimento, experimentações, nos muitos sentidos em 
que Donna Haraway vem pensando também esse conjunto de práticas que podem es-
tar “fora da história da salvação” (Haraway, 2019), mas entrelaçadas e entre a vida dos 
corpos, entre cozinhas e novas paixões, entre o tempo aberto do baldio, um “descanso”, 
um “vício”, como dizem, uma nova forma de desejar em companhia.

General Intellect também da “cintura para baixo”, como provoca Preciado, nos tempe-
ros, sabores e cheiros que povoam uma ocupação, corpos em estreitos contatos e novos 
circuitos eróticos. “Aqui, pelo menos, não tem que pagar conta, é só luta!”, gosta de dizer 
Antônia nos acampamentos – também lembrando sobre a possibilidade de habitarmos 
um território que reconfigura os circuitos da dívida, que torna-se lugar entre pessoas 
e relações. Os alimentos que abastecem as cozinhas são chamados de “doações” (são 
alimentos comprados nas casas dos acampados, posteriormente são transformadas em 
doações nos acampamentos) e a eficácia desse circuito depende muito do prestígio de 
cozinheiras e coordenadoras sem-teto dos acampamentos. Se, por um lado, os acam-
pamentos intuem perfurações nas formas de vida produzidas e gestadas na metrópole 
bio-produtiva, por outro lado, eles também convertem-se em terreno fundamental de 
atuação das novas técnicas governo na metrópole: a “política habitacional” se expressa 
como dispositivo tanto das dinâmicas de financeirização da terra em regiões periféri-
cas (e da reprodução do padrão periférico), quanto também do ordenamento da vida 
dos mais pobres em uma renovada atualização progressista da forma-condominizada de 
habitar (condominizada e heterossexualizada); dispositivos que se fazem em rotinas 
burocráticas e atuam na produção de desempenhos que vão fazendo do “acampado” 
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um “bom beneficiário” (“mães de família”; “pais de família”); que converte a luta e suas 
investigações em conquista, como veremos no decorrer do trabalho. 

No entanto, como falou McClintock (2003:20), estamos interessados também “na 
questão mais difícil”. Ela pergunta: “que tipo de atuação é possível em situações de de-
sigualdade social extrema?”. Ou como também vem sugerindo Judith Butler: é preciso 
investigar o terreno sempre ambivalente no qual se está implicado nos próprios regimes 
de poder a que se opõe. Os acampamentos são feitos pelas tramas de cumplicidade en-
tre investigação e luta, investigações sobre as atuações possíveis: “cada um aprendendo 
a pensar pelos outros, graças aos outros e com os outros”, como vem falando Stengers 
(2018) sobre a prática de retomar “o tempo e a liberdade para se colocar problemas que 
valham a pena”. As ocupações nesse regime baldio podem ser compreendidas assim em 
suas linhas de imanência (ao que estamos nos referindo no trabalho como “vida-ocu-
pação”), como “processo de subjetivação autônoma que não tem necessidade de passar 
pela organização do trabalho para impor a sua força” (Negri; Lazzarato, 2001: 35). Nos 
escombros do progresso da metrópole pós-industrial: “a constituição antagonista, por-
tanto, não se determina mais a partir dos dados da relação capitalista, mas da ruptura 
com ela; não a partir do trabalho assalariado, mas da sua dissolução; não sob a base das 
figuras do trabalho, mas daquelas do não-trabalho” (Idem: 36). Linhas de errância que 
tramam no terreno baldio passagens não costumeiras, sinuosidades, um tempo desin-
teressado, “traços que se estendem entre um e outro, que não são nem um, nem outro” 
(Deligny, 2007: 852). Topos do que pode ser viver juntos e de outras formas, “eu cheguei, 
vi esse tumulto, fui logo correndo daqui pra lá, fui passar um café, depois aquela conver-
saiada toda. Aí pronto, fiquei”, como lembrou também Flávia. 

Acampamentos sem-teto: 
o baldio como a possibilidade do encontro 

Em meio às turbulências e instabilidades políticas que atravesaram esse trabalho 
nos anos convulsionados de 2014 a 2019, entre uma marcha e outra, pude conhecer 

Noel, enquanto ele reformava uma das pias da ocupação do Capão Redondo. Noel, que 
já possui 54 anos, contava que, desde 2015, quando trabalhava fazendo “serviços gerais”, 
não conseguia mais emprego: “já estou desacreditado”, ele confessa, compartilhando 
com muitos no acampamento uma parada cúmplice em relação ao sentimento de fra-
casso. Mas com uma semana de ocupação ele conheceu Zenilda, uma mulher de 49 
anos, enquanto ela lavava a louça do almoço. Ela, por sua vez, contava que já havia par-
ticipado de outro movimento de moradia da região da zona sul. “Mas só tinha reuniões. 
Não tinha ocupação”. Zenilda era operadora de caixa de supermercado, e dizia sofrer de 
uma depressão que a impedia de trabalhar desde o nascimento de sua filha mais nova, 
16 anos antes. “Só queria ficar deitada e não conseguia me alimentar”. “Mas aqui”, conta 
ela, “você está cozinhando e cuidando de toda a cozinha. Era como se eu nunca tivesse 
ficado doente”. Os dois começaram a dividir um barraco, “estamos juntos!” confirmou 
Noel o novo amor cheio de felicidade. “Aqui a gente se sente viva, fazendo as coisas né?”, 

4.
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comentou Zenilda. São histórias como essas de Zenilda e Noel que compõem a mul-
tiplicidade de corpos, deslocamentos, sentidos fortes de se “sentir viva” nas ocupações. 
No fundo, a força do encontro é o que nos resta de mais importante na cidade-acam-
pamento, e os encontros raramente tem algo a ver com “mobilização de maiorias”, ou 

“conscientização”. Mas eles atuam no cerne dos processos de subjetivação neoliberal e 
seus renovados modos de bloquear ou envenenar o acontecimento do encontro, das 
práticas relacionais que sustentam o mundo para além das virações, trabalhos mal-re-
munerados, a busca por “serviços”, uma interrupção nas chantagens dos “fracassos” in-
dividuais que dinamizam a produção de adoecimento da classe nômade do trabalho.

Mesmo Marx não poderia ser menos explícito quando define o Capital como uma 
relação social entre pessoas mediadas por coisas. A antropologia de Marx é constituída por 
relações e mediações. Podemos pensar as lutas sociais como laboratórios experimentais 
de outras relacionalidades e suas mediações, como foi a invenção do mutualismo antes 
da ideia de uma previdência estatal, uma arquitetura do Comum. O próprio manifesto 
comunista, breve e incontornável, não pretende descrever um “programa político”, um 
projeto de “nova sociedade”. Após um longo diagnóstico geopolítico, e de traçar o cami-
nho histórico da ascensão da burguesia, Marx conclui que “A burguesia não pode existir 
sem revolucionar continuamente os instrumentos de produção, portanto as relações 
de produção e, assim, o conjunto das relações sociais” (Marx, 1998: 10). O problema 
das “relações sociais” aparece de outras formas no texto: “coalizações”, “associações”, “o 
resultado efetivo de suas lutas não é o êxito imediato, mas sim uma união operária em 
crescente expansão”. Mas essa associação entre os operários é a todo tempo envenenada, 
segundo o filósofo, pela “concorrência entre os próprios operários”, fundamento mes-
mo do próprio regime de assalariamento. 

O regime de concorrência deve ser enfrentado, segundo Marx (Idem), “pela união 
revolucionária através da associação”. O comunismo, no manifesto, aparece cindido, 
por um lado, pelos feitiços do progresso técnico da sociedade industrial burguesa e 
pelo desejo da “tomada dos meios de produção”, mas, por outro, persiste uma força 
imanente que enxerga na produção das relações (forças de interdependência e coopera-
ção contra as forças de concorrência) o terreno mais concreto da luta revolucionária, o 
trabalho como atividade ontocriativa da própria existência com outros. Não à toa o ma-
nifesto termina convocando ao encontro e não é por acaso que Marx reconhece a força 
do “roubo de lenha” assim como formas organizativas indígenas (Tible, 2018) como o 
desejo pelo Comum diante das forças de apropriação criando mundos para além do 
salário, da exploração do trabalho e da forma-estado. 

Mas foi sem dúvida Piotr Kropotkin que, na virada do século xix para o século xx, 
produzia uma hesitação ao novo consenso do chamado “darwinismo social” que aos 
poucos  se estabelece no pensamento social e filosófico, infraestrutura oculta dos postu-
lados liberais. Kropotkin passa a defender a tese da cooperação como elemento central 
da “evolução das espécies” de Darwin, cooperação e não a competição da “sobrevivên-
cia dos mais aptos” como nas interpretações correntes nos debates da época. Olhando 
para a forma acampamento que também emergia como forma política durante o Oc-
cupy Wall Street (2011), Graeber retoma o fio mutualista para constatar o fato de que 

“o que verdadeiramente importa na vida humana não é contribuir para uma coisa cha-
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mada “economia” (um conceito que nem existia há 300 anos), mas o fato de que todos 
somos, e sempre fomos, projetos de criação mútua” (Graeber, 2015).

Como vem sugerindo Amador Savater, o tecido biopolítico neoliberal está esburaca-
do por todas as partes. Está rachado, ainda que ele se apresente como total, inteiro, aca-
bado. Só é possível ver, pensar, a partir dessas rachaduras, dos corpos que não aguentam 
mais: “E esse é um enunciado difícil de acolher por que essas rachaduras são também 
nossas feridas” (Savater, 2020 s/p). Com Bell Hooks (2013) e tantas outras mulheres 
sem-teto, trata-se mesmo de encontrar um lugar no qual as práticas teóricas não autori-
zadas podem também constituir lugares de cura. Vida-ocupação, política em carne viva, a 
possibilidade do encontro. Como pensava Zenilda, enquanto lavava a louça, sobre algo 
que acontece e te faz sentir mais viva: diferente da vida da “casa” e do trabalho, da qual 
ela lembra pela vontade de ficar deitada e pela falta de apetite, a vida-ocupação é aquela 
capaz de restituir os apetites, constituir outros idiomas de conexão, outros encontros. 
O que acontece se levamos a sério os corpos e seus relatos de paralisia e impotência que 
chegam aos acampamentos e porque deixamos de considerar a feitiçaria?

Associar nosso sentimento de impotência à eficácia de um “ataque feiticeiro” é 
em princípio dramatizar a insuficiência da noção de ideologia ou de crença ideo-
lógica, é chamar a atenção para o modo pelo qual o domínio pôde continuar a 
funcionar, fora da crença. É também dramatizar o fato de que, contrariamente 
às tradições culturais para as quais os ataques feiticeiros são um tema de preo-
cupação prática, nós, que pensamos em “ideologia”, somos vulneráveis. Nós não 
possuímos os saberes pertinentes para identificar e compreender os dispositivos 
de captura e de produção de impotência. Ora, lá onde se pensa que os feiticei-
ros existem, aprende-se a reconhecê-los, a diagnosticar seus procedimentos, a se 
proteger deles, e ainda a contra-atacar (Stengers, 2017).

Em um dos seus últimos livros, Mirowski (2013) afirma de forma enfática que o 
neoliberalismo é, antes de tudo, um “projeto epistêmico”: é um projeto sobre o que 
as pessoas podem saber e como podem saber. Mais do que um “programa econômico” 
que envolve privatização e austeridade – um entendimento corrente nos anos 2000 –, o 
neoliberalismo precisa ser compreendido como um conjunto de saberes, tecnologias e 
práticas que se desdobram em uma “racionalidade de novo tipo que não pode ser pen-
sada somente impulsionada desde arriba” (Gago, 2014: 9). Também Davi Kopenawa, 
filósofo indígena Yanomami, reflete sobre a má ontologia do mundo dos Brancos que 
hoje se expressa de forma radical nos modos renovados de predação do mundo, mas 
também como uma obstrução de pensamento, uma forma envenenada de pensar com o 
mundo: “seu pensamento se esfumaçou e foi invadido pela noite. Fechou-se para todas 
as outras coisas” (Kopenawa, 2015: 407). 

O que desejamos propor enquanto prática etnográfica, mas também como pressu-
posto ético-político é pensar a situação de luta produzida pelas ocupações, seus arran-
jos sociotécnicos e infraestruturais, tecnologias relacionais, suas práticas performativas, 
diagramas de conflitualidade, modos de produzir curas, experimentações e variações 
do corpo e também  recusas, não apenas como uma “resposta” a problemas que con-
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sideramos relevantes. Não apenas como “demandas” – como o déficit habitacional, a 
desigualdade, a pobreza, o capitalismo, nem tampouco como “tomada de consciência”, 
como gostam de imaginar os rapazes do “setor de formação” do movimento12 e a ética 
militante, mas, sobretudo, gostaríamos de pensar a situação de luta da vida-ocupação 
como forma encarnada de elaboração de novos problemas. A vida-ocupação, vida-
baldia, como exercícios conceituais que emergem do terreno aberto da luta, exercícios 
sobre como saber. Para lembrar a noção de “conceito” de Deleuze e Guattari: “implica 
uma espécie de experimentação tateante, e seu traçado recorre a meios pouco confessá-
veis, pouco racionais e razoáveis. (…) Pensar é sempre seguir a linha de fuga do voo da 
bruxa” (Deleuze e Guattari, 1992: 58-59). 

Problemas conceituais, filosóficos, ontoepistêmicos na produção de outras imagens 
de pensamento que emergem de uma forma política que nos exige, desde o príncipio, 
a criação de interdependências táticas, a retomada do próprio tempo em relação. Assu-
mir que pensar é sempre “colocar o dedo nas feridas”, como bem formulou muitas vezes 
Luciana. Pensar é encontrar a carne viva: em Pirituba, no Jardim Ângela, no Capão 
Redondo ou em Embu, no Grajaú, nos encontros entre ocupações no Taboão da Serra, 
nas manifestações na Avenida Paulista, entre reuniões, festas, fogueiras e plenárias – as 
histórias retornam para encontrar seus caminhos.  Esse trabalho é também um esforço 
de pensar com os dedos na ferida e com as experimentações de cura que atravessam 
a experiência de ocupar um terreno baldio nos escombros da “cidade do progresso”; 
pensar o que escapa da política heróica que se faz entre as aparições públicas de grandes 
mobilizações e dos caminhos da representação, do discurso sobre o Um.

A vida-ocupação, como um corte imanente, é uma constante reelaboração de expe-
riências e marcas que traçam sentidos dos encontros, mas também da conflitualidade 

– o que Edna nos diz, por exemplo, sobre uma certa insistência de uma política de “man-
do”: “E eu já fui muito pisada lá na minha terra pelos ricos, me pagavam uma mixaria 
e chegava no final do dia e ainda queria me levar pra moita e eu falava: se chegar perto 
de mim eu vou gritar. São as marcas que ficaram em mim e ainda não sarou”, contou 
Edna enquanto tomávamos uma cachaça em sua casa, depois da ocupação já “ter saído 
de terreno”. “Mas é por isso também que ninguém mais mexe comigo, não. Não vem 
querer mandar em mim que eu viro bicho”, completou, rememorando um conflito pelo 
qual passou na ocupação, quando “uns acham que podem dar ordem, falar de um jeito 
de mando”.

Porque “todo mundo chega aqui com uma ferida, uma dor” ouvi tantas vezes. Ou-
tras imagens da carne aparecem constantemente como imagem de um corpo que se 
mostra em sua abertura e exposição radical. A carne viva também sugere uma recusa à 
opacidade de noções totais e estabilizadoras do “sujeito”. Ela se mostra em sua superfí-
cie viva, inconforme e incompleta, marcada e transparente, fazendo das ocupações um 
espaço permanente de “feitura de si”, como bem disse uma vez meu amigo Nildo na 
ocupação do Capão Redondo. Imagem de um corpo matéria que não é “ativa” e nem 

“passiva”, mas, como sugere Butler, abre uma fenda pelo meio, uma ativação deliberada 
da exposição corporal; uma política que atua pela experimentação e não pela delibera-
ção e que sugere, portanto, uma ontologia multimórfica para a compreensão de corpos 
e desejos, como também lembra Preciado (2018). Roberto Esposito sugere que a carne 

12. Como falamos nos 
acampamentos, farei referência, 

ao mtst, muitas vezes, como o 
“movimento”.
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é “aquela parte, zona, membrana do corpo que não é una com ele, que excede suas fron-
teiras ou se subtrai à sua clausura” (Esposito, 2010: 226). 

Dentro do que seria uma experimentação ontoepistemológica, nossa pesquisa per-
seguiu os caminhos que ao menos  tentam escapar das armadilhas descritivas e analíti-
cas sobre “o que é”, sempre carregado do que “deveria ser” a vida-ocupação ou a “classe 
precária”, para pensá-la a partir de suas próprias proposições imanentes de como a vida 
e a política na vida poderiam ser de outra maneira (Viveiros de Castro; Holbraad; Per-
dersen, 2014). Foi também Luciana que disse uma vez: “antes eu estava nessa de traba-
lhar, trabalhar para ter dinheiro, sustentar os filhos. Eu tinha dois trabalhos, às vezes três. 
Depois eu comecei a perceber que nem com meus filhos eu ficava mais. Aí eu tive uma 
decepção amorosa, fiquei destruída. Foi assim que eu cheguei na ocupação. Logo na 
primeira semana de acampamento eu me perguntei: por que eu estava vivendo aquela 
outra vida?”. Por que estamos vivendo essa vida? É uma pergunta sem-teto, uma provo-
cação investigativa e especulativa que constitui também a prática política das ocupações.

A cidade hoje apresenta-se como um circuito integrado por inúmeros dispositivos, 
suas infraestruturas atuam para fazer circular pessoas e mercadorias; para administrar 
zonas de exclusão controlada assim como inúmeros checkpoints que regulam e autori-
zam a circulação mais do que confinam – não à toa a revolta de 2013 se voltava contra a 
cidade, suas tecnologias de “segurança” e aparatos administrativos; e não à toa os sem-
teto são vistos como aqueles que “interrompem” os fluxos quando fazem bloqueios em 
rotas importantes, que “atrasam”, mas também como “vagabundos” porque, de certa 
forma, os acampamentos são vistos como espacialidades do não-trabalho na metrópole 
bioprodutiva. Nessa tese, estamos interessados nas linhas que tramam esse antagonis-
mo, talvez um dos principais antagonismos na metrópole contemporânea: queremos 
pensar na interrupção como forma política.

Daniel Souza (2019) nos lembra do trabalho de Jeanne Marie Gagnebin, que ao es-
crever sobre o “rastro e a cicatriz”, recupera uma cena emblemática de “Odisséia”. Na 
volta para casa, o “herói” encontra sua ama Euricleia e é ela quem lava suas feridas, to-
cando uma cicatriz, a marca deixada por um Javali. Para Gagnebin (Souza, 2019:109), 

“na história da ferida que vira cicatriz encontramos, então, as noções de filiação, de alian-
ça, de poder da palavra e de necessidade de narração”. A ferida é o rastro, a testemunha 
viva da história que encontra no corpo sua superfície atualizada, nas fogueiras notur-
nas que abrem nas ocupações momentos de narração, mas também de cumplicidade e 
aliança. Assumir a ferida, tocá-la com outros, como presenciei tantas vezes, me parece 
também a imagem da política do avesso do ressentimento e da recusa progressista de 
olhar para as feridas, para o que cansa, o que se recusa à mobilização total. Não é por 
acaso que a ideia de cura esteja tão presente nos acampamentos. O que seria levar a sé-
rio a idéia de cura, não como metáfora, mas como prática política que atua na indiscer-
nibilidade entre corpo, composições sanadoras e modos de existência em relação com 
os outros e com o mundo vivo? A cura como a experiência do encontro e da suspensão 
dos sacrifícios.

Pensar com a ferida aberta é se abrir para “agenciamentos que geram transformações 
metamórficas em nossa capacidade de afetar e sermos afetados – e também de sentir, 
pensar e imaginar” (Stengers, 2017: 3). Ou, como sugere Denise Ferreira (2019: 110), é 
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porque “precisamos encarar a escravidão como crimes sórdidos contra a carne, porque 
a pessoa das Mulheres Africanas e Homens Africanos registrou o ferimento”, é “pensar 
sobre a ‘carne’ como a narrativa primordial”. Se em Hegel o homem (sic) vive assumin-
do a ferida e o dilaceramento para se restituir, em Nietzsche vivemos porque a ferida 
nos constrange a viver (López-Petit, 2014). Agora não há política que não seja a dos 
corpos, sobre os corpos, através dos corpos (Esposito, 2010: 125), “porque o corpo na 
sua contínua instabilidade, não é senão o resultado, sempre provisório, do conflito de 
forças de que é constituído”. 

Uma situação de luta, tal como propôs Eduardo Viveiros de Castro (2002) em re-
lação à prática antropológica, não apenas desfaz a relação entre sujeitos versus objetos, 
uma vez que a solução não se encerra com um ato condescendente de consideração 
dos que lutam “como sujeitos” – “que as pessoas sejam sujeitos não há a menor dúvi-
da”. Mas talvez a tarefa de uma pesquisa antropológica que esteja comprometida com 
a situação de luta requeira compreender os processos de invenção conceitual que se 
desdobram naquela situação desde o terreno sempre experimental das lutas. E então a 
questão passa a ser sobre as elaborações do “que pode ser um sujeito” (Idem). A pesqui-
sa que sustenta essa tese parte da vida-ocupação, não apenas como uma “luta política”, 
mas como uma luta pelo político, no sentido de reabrir ou dilatar os perímetros limites 
de sua definição e considerar a guerra ontoepistemológica em curso, guerra de mundos: 

“às vezes é um tempero. Às vezes as pessoas ficam aqui porque tem um arrozinho temperado, 
às vezes é só essa conversa aqui no fim de tarde”, refletiu uma vez Ana Cláudia sobre essa 
política baldia, uma experiência que vem à tona também por seus cheiros e temperos.

As ocupações nos parecem como que observatórios singulares para testemunhar, 
tanto os processos de espoliação biopolítica neoliberal e suas renovadas formas de sub-
jetivação, como também o ocaso e insuficiência do que “nós” pensamos e reivindicamos 
como democracia – como esse arranjo institucional, fundado a partir de pressupostos 
sempre muito ocidentais, republicanos e modernos de manutenção ou mobilização de 
maiorias “beneficiárias”, de “integração” dos despossuídos (“vulneráveis”) na gover-
namentalidade neoliberal (Foucault, 2008) na qual se trata de gestar e gerir condutas, 
sofrimentos, exceções e concorrências por meio de políticas públicas e acesso mediado 
ao mundo dos direitos pelas chantagens do “crescimento econômico”, do “capital hu-
mano”, das provações de sacrifícios. Aqui estamos de acordo com um conjunto de deba-
tes contemporâneos sobre o neoliberalismo, especialmente elaborado por pensadoras 
feministas com corpos enredados em lutas na América Latina, e que vem insistindo que 
o neoliberalismo não é um programa abstrato e nem puramente macropolítico, mas, 
sobretudo, funciona a partir de um tecido imanente de dispositivos, modos de fazer, 
agir, pensar “que organizam os cálculos e os afetos da maquinaria social” (Gago, 2014: 
10), esse funcionamento imanente a pleno vapor nas últimas décadas esfacelou nos-
sas imaginações de relação, fez saturar qualquer possibilidad de produção do Comum 
para além da forma-estado e sua maquinaria de escolhas infernais também chamadas de 

“realpolitik” ou da “ciência política feita pelos rapazes”.
Essa dimensão adquiriu inegável relevância nas últimas décadas de “neoliberalismo 

com participação”, um diagrama produzido também pelos governos progressistas no 
qual os movimentos sociais foram convocados a “participar” da esfera pública a partir 
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dos termos da gestão dos pobres.  As lutas foram aos poucos sendo convertidas em 
“demandas”, canalizadas em complexas máquinas burocráticas entre conselhos, confe-
rências, audiências públicas reduzidas a expressões de “problemas sociais”, gestão de re-
cursos escassos. “Reivindicações transformadas em linguagem de Estado” (Leite Lopes, 
Heredia, 2014: 24) é o que muitos militantes e ativistas de movimentos sociais chegam 
a concluir em uma reflexão sobre a década participativa sob administração do pt no 
governo federal. Lautier (2009) chama atenção para o fato de que, entre as décadas 
de 1990 e os anos 2000, a hegemonia das “políticas focalizadas” e de “transferência de 
renda” girou em torno de uma categoria: “os pobres”. A “criação de uma categoria, os 
pobres, que são tanto mais legitimamente os objetos de auxílio que se lhes atribuem, 
quanto mais se tem em conta que é esse auxílio que os cria” (Idem). Mesmo os novos 
governos “progressistas” na América Latina, em sua maioria, parecem ter adotado a “es-
tratégia fundada sobre o tríptico moralização/tecnicização/ despolitização da questão 
da pobreza” (Ibidem).

A “crise democrática” tem sido frequentemente pensada a partir da ofensiva auto-
ritária e neocolonial, mas ainda parece escasso o quadro de análises sobre a oclusão 
democrática produzida pelos próprios canais progressistas de “vontade de inclusão e da 
racionalidade neoliberal” (Sztulwark, 2019: 135). Pouca atenção tem sido dada às con-
tradições e pontos cegos enredados pelas “políticas progressistas” e pelas novas relações 
entre movimentos sociais e gestão no que diz respeito ao “governo moral dos pobres” 
como dispositivo neoliberal de governo da democracia por excelência. A explosão do 
encarceramento como face mais visível dos dispositivos de repressão não pode ser lida 
sem os outros dispositivos biopolíticos de otimização dos “corpos produtivos” condu-
zindo o “bom desempenho” da nova classe batalhadora e o ordenamento social entre os 

“fracassados” e os “bem sucedidos”, os merecedores; os “beneficiários” que se encaixam 
nas “condicionantes” das políticas públicas e os outros pobres “falseadores” que sabo-
tam as condutas da “contrapartidas”; os “batalhadores” em oposição aos “vagabundos”. 
Tudo em pleno funcionamento dentro dos marcos do “progressismo” e o novo mapa de 
conflitualidade e distinção traçado no tecido social com a ampliação da financeirização 
e do consumo, de um lado, e a ampliação do acesso à algumas políticas públicas, de 
outro13.

Para além de “desdemocratização”, como sugere Wendy Brown (2018), podemos 
pensar como o neoliberalismo produziu sua própria forma “democrática” pelo enga-
jamento e participação das forças progressistas na contenção do grande contingente 
de “nômades do trabalho”, em um momento no qual o trabalho perde força e a confli-
tualidade se desloca perigosamente para além da oposição capital versus trabalho para 
se instalar na vida. A natureza dual repressiva-produtiva do neoliberalismo se expressa 
também, como lembra Sztulwark (2019), em seu rechaço agudo em relação aquilo que 
não encaixa, o que hesita, o que cria ruídos na funcionalidade, o que ele chama da emer-
gência do “sintoma”.

Os acampamentos podem ser intuídos, entretanto, enquanto forma política eme-
regente, que se abrem a partir do ponto de vista da crise, o que cria ruídos na funciona-
lidade intensificando a fricção com a experiência. Fazer uma ocupação “pegar”, “virar”, 
a despeito dos donos, proprietários, polícia militar, do crime, a despeito do trabalho, 

13. Algumas destas políticas 
públicas, com todas as 
contradições, se materializaram 
como expressão de processos 
históricos de luta coletiva e 
produziram consequências 
certamente imprevistas em 
relação à expectativa de 
“inclusão”. Destaco a efetivação 
das cotas para pessoas negras 
e indígenas nas universidades 
assim como a ampliação do 
acesso – do qual também 
faço parte – mudanças que 
provocaram e ainda provocam 
uma desestabilização 
fundamental em relação ao 
regime de poder-saber nas 
universidades e na produção 
científica.
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do trampo, do corre, da casa, das dívidas, dos fracassos, do marido é o êxito pelo qual 
a prática de ocupação sem-teto necessita de muitos experimentos, elaborações e fric-
ções. Ninguém sabe ao certo o que pode acontecer depois do momento na entrada do 
terreno baldio, e essa inconstância e imprevisibilidade são o que permite também o 
deslocamento, a esquiva do “governo moral” e suas imagens de controle; é o que per-
mite a desmobilização. “É muito bom está ali dentro, não dá vontade de sair, você parece 
que tá numa espécie de férias. Mas também é muita responsabilidade”, contava Tia Fátima 
enquanto cortávamos laranjas para uma feijoada. Uma vez mais com Stengers, a par-
tir da vida-ocupação, pretendemos sugerir que outras formas democráticas surgem no 
terreno baldio – uma democracia não como “a forma menos ruim de gerir o rebanho 
humano”, mas como uma aposta “centrada na questão não do que são os humanos, mas 
do que eles podem se tornar capazes”. (Stengers, 2018a: 457).

Esse trabalho poderia bem se concentrar em descrever as ocupações como disposi-
tivos de pressão coletiva dos mais pobres – ou da classe trabalhadora precarizada – para 
que o direito à moradia seja efetivado a despeito das práticas expansivas e renovadas 
que fazem da terra instrumentos da financeirização. O índice do déficit habitacional 
nos leva à armadilha de encontrar na “casa própria” a resposta para a crise generali-
zada de habitação, quando, na verdade, a “casa própria”, depois de transformada em 
um dos ativos mais importantes para o capitalismo financeirizado, acaba sendo uma 
mercadoria fundamental no circuito que entrelaça construtoras e sistema financeiro na 
produção de cidades, sem falar na vida endividada que ela é capaz de produzir e gestar14 
nas periferias. A noção de “déficit habitacional” vem sendo questionada desde meados 
da década de 1970 (Bolaffi, 1975) muito porque supõe que o “problema da moradia” 
pode ser “resolvido” pela produção de mais moradias, desconsidera assim o problema 
da concentração da terra urbana, da localização, de imóveis vazios que já poderiam ser 
ocupados assim como as dinâmicas desenfreadas de aumento de aluguel que tornam a 
permanência fragilizada. Se existe uma verdade inconveniente – tanto ao agronegócio 
quanto às políticas de habitação popular - é que a terra é finita.

Por isso, Rolnik (2015) tem falado em um “déficit de cidade”, na medida em que as 
moradias populares subsidiadas nos programas habitacionais continuam reafirmando 
um padrão periférico no qual os mais pobres são empurrados, cada vez mais, para as 
bordas da cidade, enquanto as localizações mais centrais e bem servidas de infraestru-
tura valorizam-se às custas de renovados dispositivos de expulsão dos pobres e de es-
peculação sobre a terra. Mas podemos também falar sobre um “déficit ontológico”, uma 
crise de mundos, dos problemas conceituais e imaginações progressistas no sentido em 
que pouco se fez para escapar da armadilha da “gestão dos pobres” na reafirmação do 

“padrão periférico” e abrir-se para as experimentações das lutas como formas políticas 
de viver junto, um habitar mais forte, e de outras formas e idiomas de conexão e comba-
te que não a dos condomínios e do extrativismo ampliado e financeirizado que seguem 
apagando a centralidade da terra e das formas coletivas de produção da vida em sua 
singularidade. 

Não queremos por isso combater os imaginários da “casa própria” que muitas vezes 
se apresenta como única alternativa de segurança e de garantias mínimas contra pro-
cessos de espoliação e violência de Estado entre os mais pobres – mas desejamos, sim, 

14. Como lembra Rizek 
(2016: 114): “Esse cálculo permitiu 

uma importante transferência 
de fundos públicos para 

parcelas do setor de construção 
civil, incorporadoras, agentes 

que produzem a cidade 
e, sobretudo, a habitação 
de interesse social que se 

conformaria como mecanismo 
de distribuição de renda, ao lado 
de outros programas e políticas, 

estimulando e protegendo 
interesses financeiros vinculados 

às empresas construtoras e ao 
mercado imobiliário”.
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recuperar a experimentação dos acampamentos como práticas de desejar juntos ou-
tros mundos não proprietários, experimentação que quase sempre é neutralizada como 
apenas uma “fase” precária e irrefletida na longa jornada da “conquista da casa própria”, 
essa sim, celebrada nas histórias oficiais da “Conquista”.

Nos parece importante nestes tempos retomar mais uma vez a recusa ao que Thomp-
son (1988) chamou de “visão espasmódica” das experiências populares, a ideia ainda 
tão presente de que os mais pobres ativam-se politicamente quando existe uma reação 
quase mecânica, no corpo, às “necessidades” e urgências – no caso, a moradia ou a crise 
do aluguel. Não é difícil que as ocupações sejam aí localizadas – pelos olhos midiáticos, 
mas também pelos intelectuais bem intencionados, pelos gestores progressistas e pelo 
próprio movimento social.  Um “espasmo” é pensado como pura linguagem do corpo 
irrefletida, agindo sem que o pensamento o permita. Corpo e pensamento aqui estão 
bem assentados em oposição simétrica na geometria dos grandes divisores modernos 
(nós pensamos, eles reagem), mas também na clássica divisão de um certo marxismo ilu-
minista, também combatido por Thompson, que separa a “infraestrutura” da “superes-
trutura”, sendo o primeiro, domínio do corpo e das necessidades, e o segundo, lugar de 
domínio do pensamento e da política. Contra esse grande divisor, Thompson encon-
tra-se com Pierre Clastres e sua crítica ao paradigma da falta o sob qual se apoiou parte 
importante da história da disciplina antropológica em relação aos outros selvagens. De 
fato, muitos dos relatos que se ouve em primeira camada podem começar com “eu vim 
porque eu preciso”, “eu vim porque preciso de uma moradia”, “não vou mentir, eu vim por 
necessidade mesmo”. 

O problema é que a constatação de que as ocupações são feitas por “necessidade” e 
por “necessitados”  quase sempre encerra um campo de compreensão que faz da ocupa-
ção um ato irrefletido, localizado nas necessidades básicas do corpo, e portanto, em um 
gesto que supostamente requer uma representação, um “planejamento” – a fabricação 
de uma “demanda” que nasce intrinsecamente por um gesto de interpretação política, e 
a política aqui é sempre uma expressão dos esforços universais de plasmar corpos e suas 
diferenças. Mas se as ocupações são feitas “por necessidade”, isso não quer dizer que a 
necessidade não produza pensamento, muito pelo contrário. 

Como sugeriu Deleuze, só existe pensamento quando se é obrigado, arrastado; a ne-
cessidade é o lugar fundamental do pensamento. “O que é primeiro no pensamento é 
o arrombamento, a violência, é o inimigo” (Deleuze, 1988: 230), é a invasão. Ninguém 
conjura o fundamento mais importante do capitalismo – o da propriedade privada – por 
mero ato espasmódico. “A liberdade requer essa reconciliação com a necessidade” (Butler, 
2018: 54). Como lembrava Guattari, um espamo também pode ser pensado como uma 
ação que reage ao “sufocamento de corpos vibrantes”: “o espasmo é “caósmico”, nas pala-
vras de Guattari, à medida que convida o organismo a remodular suas vibrações e a criar, 
ex nihilo, uma ordem harmônica por meio da ressingularização” (Berardi, 2020:271).

Estamos interessados em pensar com o pensamento produzido e experimentado nas 
ocupações e seu regime baldio, para além da desigualdade que elas obviamente revelam 
e para além das “respostas do progressismo” e suas mediações binarizantes tecno-fi-
nanceirizadas da “casa própria unifamiliar”. A vida-ocupação nos mostra a premência 
de tomar uma situação de luta como forma de produzir pensamento ao mesmo tem-
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po em que se produzem corpos e relações em novas vibrações. A forma-acampamento, 
não à toa, vai se construindo como o avesso da “casa” e seus arranjos de corpos, mas 
também dos delírios envenenados do progresso e seus feitiços – por isso “enxergamos 
melhor o pensamento” no acampamento como ouvi em um almoço. Se o pensamento 
progressista privilegia ideias sobre conciliação nos termos da nação, desenvolvimento 
ou famílias, nos acampamentos encontramos um pensamento que privilegia o conflito, 
mas também a mistura, a inconstância de corpos e curas

A vida-ocupação também nos mostra o fato de que é possível recriarmos espaços 
de autonomia técnica e política para o mundo que desejamos sustentar. Pensar com a 
carne viva durante o almoço que a Tia Maria preparou na cozinha com suas toalhas de 
mesa rendada, retomar nossas histórias, pensar sobre o que estamos fazendo das nossas 
vidas, como uma vez destacou Luciana, e poder nos livrar do “pesadelo de estarmos 
sozinhas”, como vem falando a pensadora Adelaide Estorvo. Trata-se de reativar nossas 
práticas especulativas15 (contra os poderes da especulação) e escrever como quem faz 
um escândalo, como lembra Bru Pereira, retomando Stengers e Despret (2014), o es-
cândalo que interrompe a história dos heróis e suas imagens sagradas sobre política ou 
democracia, histórias épicas “sem interrupções ou desvios. Sem, sob hipótese alguma, 
hesitar”. Em tempos de catástrofe, os acampamentos nos oferecem “a chance de superar 
a solidão da sobrevivência ao se tonar capaz de constituir no seu testemunho uma co-
munidade de sobreviventes” (Pereira, 2020)16. Esse trabalho é, antes de tudo, um teste-
munho, uma ciência feminista em tempos de saber viver e habitar as ruínas; uma forma 
de dizer que não estamos sozinhas e que não vamos embora.

15. Stengers e Didier (2017) 
lembram que etimologicamente 

o “especulador” “é quem observa, 
espreita, cultiva os sinais de uma 
mudança na situação tornando-

se sensível ao que, nessa situação, 
poderia importar”. (2017:7 – 

tradução minha)

16. Agradeço à Bru Pereira 
por esse encontro entre cozinhas, 

transfeminismos e escândalos 
contra-coloniais e à Adelaide 
Estorvo pelas preciosas dicas 

sobre como atravessar com estilo 
e tempestades.
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Terra treme: 
os sismos de 2013 e 

o espectro da retomada 

Escrevo para registrar o que os outros apagam quando falo, 
para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre você. 
(Gloria Anzaldúa)

Esse país é o país das esmolas do que já era nosso 
(Nildo, Capão Redondo)

imagine que cada um construa seu próprio destino, 
e decidam o que ser e o que fazer 
(Subcomandante Marcos)

Precisamos começar com uma análise materialista 
das paixões da Multidão 
(Negri e Hardt)

São Paulo, 2015. Ao final deste ano, uma onda de ocupações de escolas tomava conta 
da cidade contra um projeto de “reorganização escolar” proposta pelo governo do 

Estado de São Paulo. Como um contágio rápido e nada vacilante, centenas de escolas, 
uma à uma, vibravam juntas a experiência da retomada. “A escola é nossa!”1. Na noite 
anterior à reintegração de posse violenta, estive no Centro Paula Souza2 com mais de 60 
secundaristas que ocupavam o grande prédio administrativo da região central da cidade. 
Era impossível dormir. Sabíamos todos que a polícia chegaria de manhã bem cedo, mas 
o que se passaria a seguir era imprevisível. 

1.

1. No final de 2015, foram 
contabilizadas mais de 200 
escolas estaduais ocupadas. Para 
uma análise mais detalhada sobre 
o movimento de ocupações ver 
Medeiros; Januário; Melo (2019).

2. Segundo o site da instituição: 
“O Centro Paula Souza (CPS) é 
uma autarquia do Governo do 
Estado de São Paulo, vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico. Presente em 
322 municípios, a instituição 
administra 223 Escolas Técnicas 
(Etecs) e 73 Faculdades de 
Tecnologia (Fatecs) estaduais, 
com mais de 300 mil alunos em 
cursos técnicos de nível médio e 
superiores tecnológicos”.
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 Durante a madrugada, os jovens ocupantes coordenavam assembleias para delibe-
rar sobre a situação crítica que estava por vir. Abraçavam-se, beijavam-se. Dançaram e 
inventavam coreografias de cuidado e combate. Lembravam que qualquer decisão so-
bre resistir à entrada da polícia precisaria estar comprometida com o fato de que “a po-
lícia sempre vai em cima dos corpos pretos!”. Risco compartilhado: na forma-ocupação 
toda decisão precisa estar atenta às suas implicações em relação aos corpos expostos 
que as constituem. Naquele prédio, durante a ocupação, os secundaristas desativaram o 
gênero dos banheiros e instituíram uma zona indiferenciada. Uma cozinha funcionava 
e havia um esforço de fazer com que os meninos ficassem na cozinha e não apenas nas 
tarefas que envolvia a segurança do coletivo. Eles também desenvolveram dispositivos 
para que meninos não interrompessem as meninas durante reuniões e assembleias, uma 
atenção compartilhada à distribuição da palavra. “A escola é quase uma prisão, tudo que 
eles querem é que a gente obedeça”, dizia uma menino na assembleia. Havia cozinha, 

Foto de Bia Parreiras

Foto de Bia Parreiras”
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festa, conversas sobre racismo, tecnologias de desativação de gênero, uma nova e po-
tente experimentação entre corpos-ocupantes. 

À uma certa altura da madrugada, uma jovem de 16 anos me abraçava, dizia que 
sentia muito medo. Nunca mais vamos esquecer daquele medo que sentimos juntas, 
um medo que assombrava a todos, mas cujo efeito colateral era aproximar ainda mais 
aqueles corpos. Fazia muito frio e todo o perímetro daquele quarteirão já estava isolado 
pela polícia antes mesmo do sol nascer. A produção de um silêncio que apavorava 
parecia ser a primeira arma da polícia militar e seus aparatos. Ainda com uma escassa 
luz da manhã fria, blindados começaram a cercar o prédio. Era um contingente policial 
de guerra na produção de uma cena de terror que eu jamais havia visto. Adolescentes 
arrastados, gritos de resistência, pavor. Lá fora estava Alexandre de Moraes, na época 
secretário de segurança pública do governo de Geraldo Alckmin, que depois seria 
indicado por Michel Temer para ocupar um cargo no Supremo Tribunal Federal.

 Mas os meninos e meninas estavam lá por uma convicção inabalável. Filhos e filhas 
que somos das grandes cidades e de suas periferias, eles sabem, entendem, nós sabemos, 
que esse mundo é uma extensão moribunda e tardia do que não pode mais ser. Um 
dos meninos, negro, na assembleia da madrugada anterior a reintegração de posse de-
clarava: “Nós estamos estudando porque nossa família fez muito esforço pra isso. Não 
vamos acreditar nessa balela da ascensão social, mas a gente não pode ser preso, não 
podemos fazer isso com a nossa família, mas não vamos fugir da luta”. 

Em uma das primeiras escolas a serem ocupadas, a escola estadual Fernão Dias Paes, 
surgiu uma importante proposição: os estudantes da escola envolveram com um saco 
preto a cabeça de uma estátua de Fernão Dias, um reconhecido herói bandeirante, bem 
em frente à entrada principal da escola. A revolta sempre é uma prestação de contas 
com o passado, e naquele momento era fácil visualizar a continuidade de Fernão Dias 
no espaço de poder mais importante de São Paulo que leva ainda o nome infame de 
Palácio dos Bandeirantes. No final  daquele mesmo ano consolidava-se o golpe parla-
mentar “pela família, por Deus e pela nação”, um espelho invertido do que havia sido a 
experiência de luta das ocupações secundaristas que investigavam outras relações que 
não a da família, outros espaços que não o da casa, novos usos do corpo que não o da 
disciplina, mas também outras formas de contar as histórias sobre essa terra,  que não 
as formas da nação.

 Mas antes disso, agosto de 2013. Um grupo Guarani retomava um território de apro-
ximadamente 40 hectares no extremo sul da cidade de São Paulo. A retomada das terras 
lembrava a todos o fato de que a cidade foi feita contra um modo de se relacionar com 
a terra e os saberes coletivos sobre viver junto. Segundo a Comissão Pastoral da Terra 
(cpt), no ano de 2013 aconteceram 156 mobilizações indígenas no país. Junho de 2013, 
na verdade, começou em abril, quando o movimento indígena ocupou o plenário do 
Congresso Nacional (Agência Brasil, 2013). Em setembro daquele ano, os Guarani blo-
quearam a rodovia dos Bandeirantes. Para operar o bloqueio, os Guarani, que são os 
especialistas em resistir à invasão dos juruá (como eles chamam os Brancos) há mais 
de 500 anos, foram pedir uma ajuda técnica aos sem-teto do mtst, especialistas em 
bloqueios de rodovias com pneus e fogo3. No manifesto dos Guarani eles afirmavam 
que “Bandeirantes significa a morte dos nossos antepassados”. Acertar contas com o 

3. Agradeço ao Marcelo Hotimsky 
pelas conversas e lembranças 
daqueles dias de fogo e festa.
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passado e retomar. Também naquele ano, a Rede Globo de televisão, diante de vigoro-
sos protestos que lembravam de seu apoio e sustentação do regime militar, publicou um 
editorial que pedia “desculpas” pelo apoio ao golpe civil-militar de 1964. Brasil, a fábrica 
de produzir dispositivos de fazer desaparecer corpos (Franco, 2018) tinha que lidar com 
o aparecimento de milhões de corpos na rua.

 2013 também foi o ano de uma expressiva onda de ocupações urbanas espontâneas na 
cidade de São Paulo. Uma explosão que, no entanto, já havia dado alguns sinais impor-
tantes de vitalidade. De 2011-2012 a 2014, o número de ocupações urbanas em São Paulo 
saltou de 257 para 681, enquanto entre 1997 e 2007 ocorreram 112 ocupações (Miagusko, 
2012). Esse aumento significativo pode ser reflexo imediato da especulação imobiliária 
que elevou em muito os preços dos aluguéis (muitas vezes como um dos reflexos do pró-
prio Minha Casa Minha Vida, como várias pesquisas já demonstraram4). Em São Paulo, 
o preço médio dos imóveis aumentou 195,2% entre 2008 e 2013 (Boulos, 2015). Mas a 

“onda de ocupações” também indicava uma disposição de contestação das escolhas infer-
nais produzidas pelo modo de vida moderno e suas cercas, por uma “política habitacio-
nal popular” que teve como consequência mais especulação imobiliária e financeirização 
da terra e da vida, cidades infernais – ainda que tenha sido o maior programa habitacio-
nal popular da história do Brasil, a escolha sobre onde construir e como esteve nas mãos 
de construtoras (Arantes; Fix, 2009). A ampliação do consumo, após toda a excitação 
e entusiasmo, produziu mais endividamento e muita frustração. Ao invés de pensar em 
uma “crise urbana” que explodia em 2013, porque não pensar mesmo, de forma expandi-
da, em uma crise de mundos, como me disse uma vez Patrícia, desempregada há dois anos, 
na ocupação de São Bernardo do Campo, em 2017: “lá fora (da ocupação) a gente vive 
que nem peixe dentro de um aquário sem água”. Peixes em aquário sem água é imagem 
sem-teto que não podemos desprezar para pensar o que se tornou a vida na cidade.

Como seria aceitar a hipótese de que Junho de 2013 abria (ao menos em seu impulso 
inicial) a “forma de um passado no futuro, quer dizer, de um futuro anterior” (Agamben, 
2010: 143); uma possibilidade de acerto de contas com o passado? Por que as “pautas” 
de Junho acusadas de “difusas”, como as que pediam “saúde”, “educação”, não podem 
ser lidas como um reconhecimento de questões que estão implicadas em modos de 
existência – afinal, o que pode ser “saúde” ou “educação” para além da resposta sobre 
o acesso aos “serviços públicos”? Questões que excedem as linhas retas do direito e do 
Estado e que abrem a possibilidade de imaginar outras formas democráticas.  A revol-
ta não é um enigma, como bem lembrou Edson Teles (2019). Ela não existe para ser 

“interpretada”, para ser “mobilizada”, “convocada” de algum lugar que se auto-consagra 
“mais consciente” porque sabe “ver melhor”. A revolta é a visão que está na pele, é ver 
com a pele. “O enigma é como fazemos para não entrar nos cálculos das razões de go-
verno na hora em que a potência das ruas explode e queima” (Idem).

Antes de 2013, a “máquina de crescimento” do progressismo se recusou a ver que 
a guerra era travada, sobretudo, por modos de existência e não por “padrões de vida”. 
Investigando a luta da classe operária inglesa diante dos avanços do capitalismo no fim 
do século xviii e seus cercamentos, o historiador E. P. Thompson alertava para o fato 
de que uma análise baseada no “padrão de vida” que privilegia medida de quantidades, 
tais como o consumo per capita, número de trabalhadores assalariados, taxas de empre-

4. Ver: Rolnik, 2015.
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go-desemprego, são estéris para entender as formas de revolta do período. A alternati-
va, segundo o historiador, seria priorizar a “experiência humana”, os modos coletivos 
de produção da vida e de solidariedades: “É perfeitamente possível que médias esta-
tísticas e experiências humanas conduzam a direções opostas” (Thompson, 1987: 37). 
Importante retomar a experiência histórica das lutas, que está muito mais relacionada 
às formas desejáveis de vida do que à “respostas” institucionais esperadas pelo poder 
constituído. Foi Lucio Kowarick (1979) e seu conceito de “espoliação urbana” um dos 
primeiros a reconhecer, na década de 1970, que as dinâmicas do “crescimento” eram co-
dependentes da pobreza e segregação. O pesquisador insistia que a cidade precisava ser 
pensada como um “modo de existência”, para além das imagens do “progresso” e suas 
estruturas de violência permanente.

O grito que finalmente ecoava no Rio de Janeiro em 2013, “Cadê o Amarildo?” não 
era um grito que, como um contra-feitiço, descortinava de uma vez uma política de 

“pacificação” e desaparecimento como uma versão atualizada de gestão colonial em uma 
relação evidente com as políticas seculares indigenistas? (Pacheco de Oliveira, 2014). 
2013 não seria, enfim, sobre o encontro insistente dessas histórias de desaparecimento 
forçados, desse mundo de desterrados que produz encontros entre indígenas e sem-
teto? Em 2014, Marielle Franco (2014) defendeu seu trabalho de mestrado em que re-
velava o crescimento dos casos de desaparecimento em áreas com Unidades de Polícia 
Pacificador (upps) no Rio de Janeiro e denunciava a escalada da empreitada militariza-
da e todo o simbolismo da guerra de ocupação que a “política de pacificação” naquele 
momento tornava explícito em suas reencenações de Conquista. Marielle mostrava que 
os dispositivos autoritários que fazem desaparecer corpos continuavam em perfeito 
funcionamento – essas “raízes autoritárias de amargas memórias”, escrevia Marielle, e 
que conectam as marcas coloniais, o golpe militar de 1964, e as “novas” políticas de 
segurança pública militarizada em favelas, periferias. 

Em São Paulo, no entanto, outras ocupações entravam em cena. As novas ocupa-
ções sem-teto de terreno nas periferias de São Paulo, que ganharam fôlego a partir de 
2013, reencenavam, por sua vez, uma volta à terra, como a ocupação denominada “Nova 
Palestina” no extremo sul da cidade – uma retomada contra aqueles que se acham os do-
nos dela. “Pertencer à terra, em lugar de ser proprietário dela, é o que define o indígena”, 
sintetiza Viveiros de Castro (2017); “A terra não nos pertencia, nós é que pertencíamos 
à terra” também diz Antônio Bispo dos Santos (2018).

Ocupações de estudantes secundaristas, retomadas de terras indígenas, ocupações 
de terrenos e prédios feitas por sem-teto na cidade, novos e velhos quilombos, formas 
políticas que produzem uma evidente turbulência nos divisores que separam o mun-
do da produção e o da reprodução, a cozinha da assembleia, o corpo da existência co-
letiva, a família (biológica, heterosocial doméstica, conjugal) de uma multiplicidade 
de outros idiomas de conexão que emergem para além dos regimes públicos-estatais 
e privados, para além do trabalho. Esses mundos de fronteiras em flagrante suspensão 
(mundo-aldeia; mundo-ocupação; mundo-cozinha coletiva) retomam a prática da 
existência de um estar/viver junto diante de modos renovados e expandidos de extra-
ção, concentração e de produção de sofrimentos, diante do esfacelamento das formas 
democráticas que davam sinais concludentes desde 2013. Junho sendo. O “político” não 
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seria esse lugar de recolocar as verdadeiras questões ao invés de responder às questões 
que são sempre postas pelos poderes? “As insurreições pertencem à história. Mas, de 
certa forma, lhe escapam”, lembra Foucault (2004).

Formas de luta que emergem do corpo como sensor5 e que nos indicam a urgência 
da reapropriação dos modos de reprodução da vida, emitem sinais para além de si próprias 
e apontam para controvérsias sobre a realidade. Essa pesquisa dedica-se ao primado da 
luta como forma primeira de criação e a ideia de que as formas radicais de democracia 
acontecem em situações de experimentação (em muitos sentidos, como veremos) nas 
quais se é obrigado a pensar pelo meio em que corpos implicam-se. Pés na terra, não 
em lugares conceituais protegidos da contaminação do mundo. Ontologias da mistura: 
tudo passa pela cozinha. Como disse Aílton Krenak em uma conversa pessoal, a demo-
cracia neoliberal de certa forma nos exigiu uma renúncia. Renunciamos à possibilidade 
de pensar, decidir e nos implicar com as nossas próprias vidas na relação com os outros, 
na relação com o mundo. A forma-ocupação abre a hipótese do político como uma 
possibilidade de Retomada diante das renúncias que fala Aílton, uma forma de respirar 
junto, de partilhar uma situação. “Conspirar é respirar junto”, lembrava Félix Guattari 
(1977), e “é disso que somos acusados”.

Novos, velhos cercamentos: 
a cidade feita à contrapelo e 
o sangue quente que faz a história 

De quantos modos distintos herdamos em nossas carnes a 
turbulenta história do capitalismo moderno? 
(D. Haraway)

O período de elaboração dessa pesquisa foi um período marcado por uma crescen-
te instabilidade política, além de mudanças significativas no que diz respeito ao 

aumento do desemprego, da pobreza e da desigualdade. Segundo pesquisa do estudo 
do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (fgv/ibre), o índice 
que mede a desigualdade vem subindo desde 2015, e atingiu, em março de 2019, o maior 
patamar desde o começo da série histórica, em 2012. Durante esse curto intervalo de 
tempo da pesquisa, presenciei, junto aos sem-teto, entre marchas e novas ocupações: a 
reeleição de Dilma Rousseff, em 2014, a crise política de seu primeiro ano de governo e 
adesão às receitas amargas de austeridade, o processo de impeachment que expressava 
já uma reorganização das forças conservadoras na articulação do golpe parlamentar, a 
derrota de Fernando Haddad do pt para a sua reeleição na prefeitura de São Paulo, a 
trágica e insuperável execução de Marielle Franco, a prisão de Lula, a candidatura de 
Guilherme Boulos – principal liderança pública do mtst – para presidência da repúbli-
ca, em 2018, e a emergência do fenômeno Bolsonaro trazendo em seu seio uma ofensiva 
ameaçadora contra os movimentos sociais, indígenas, professores, universidades, fave-
lados e todos os corpos em não conformidade com o regime heterosocial. 

5. “Corpo como Sensor” é 
também como temos chamado, 

com Henrique Parra, parte do 
que constitui a comunidade 

ontoepistêmica provisória de 
um Laboratório do Comum. “O 

corpo que percebe, que sente e 
que produz a possibilidade de 
uma nova evidência, um novo 

elemento que pode abrir ou 
instalar uma controvérsia sobre a 

realidade”, como Henrique bem 
definiu em uma conversa.

2.



63Retomada como uma paixão acima de todas as outras

Em 2019, o desemprego atingia 12,6 milhões de brasileiros e a taxa de informalida-
de da população ocupada bateu recorde da série iniciada em 2012, alcançando 41,4% 
dos trabalhadores (Agência ibge, 2019). A reforma trabalhista aprovada pelo governo 
Temer (Lei 13.467/2017) entrou em vigor em novembro de 2017. Depois de seis meses 
de sua implementação, já foi possível identificar que seus maiores impactos afetavam 
mais rapidamente setores ocupacionais de menores remunerações e alta rotatividade, 
como as do comércio e “serviços em geral” (Vazquez et al, 2018). Em agosto de 2018, o 
Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da terceirização irrestrita 
no Brasil. Antes da decisão, as empresas só podiam terceirizar as chamadas “atividades-
meio”, que não constituem seu foco principal. 

Uma pesquisa realizada pela Central Única dos Trabalhadores (cut) e pelo Depar-
tamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (dieese) (cut, 2014) 
revelou que os trabalhadores terceirizados recebem quase 25% a menos do que traba-
lhadores efetivos, e costumam permanecer no emprego pela metade do tempo. Entre 
1996 e 2010, entretanto, a terceirização do trabalho no Brasil já havia aumentado em 
média 13% ao ano (Pochmann, 2012), ainda que o índice de assalariamento fosse uma 
das maiores desde a década de 1980. No fim de 2016 era aprovada a pec do “teto de 
gastos”, chamada pelos movimentos sociais de “pec do fim do mundo”, cujo objetivo 
foi congelar, por vinte anos, os gastos públicos em políticas sociais. O programa Minha 
Casa, Minha Vida (pmcmv), um programa massivo de produção de moradias, lançado 
em 2008, que foi fundamental para o mtst desde de 2010, é praticamente paralisado. 

Em 2017, o governo Temer suspendia a “faixa 1” do programa habitacional do 
pmcmv, o que incluía a modalidade “Entidades”6 voltada para os movimentos de mo-
radia e associações. Por fim, em 2019, a reforma da previdência é aprovada, cumprindo 
as expectativas do mercado financeiro em relação ao recém-eleito governo Bolsonaro e 
seu programa econômico e político. Todas essas transformações, chamadas de maneira 
simplificada de “cortes”, não indicam apenas uma disputa orçamentária, mas justamen-
te apontam para o mais frutífero terreno do biopoder7 financeirizado que se reconfigura 
e avança no sentido de uma recolonização da esfera reprodutiva da vida, cuja forma 
primordial de se realizar atua no esfacelamento dos laços sociais e das arquiteturas co-
letivas de solidariedade, fortalecendo a idéia do social como um campo de concorrên-
cias, sacrifícios, administração de recompensas de esforços individuais e punições. Por 
outro lado, como veremos, o biopoder atua produtivamente conformando os desenhos 
das políticas públicas e suas condicionantes, justamente por que se move como uma 

“forma de poder que regula a vida social por dentro, acompanhando-a, interpretando-a, 
absorvendo-a e rearticulando-a” (Hardt; Negri, 2012: 43). Pensar “políticas públicas” 
no neoliberalismo passa por visualizar também a reconfiguração da  “oikonomia, ou 
seja, como o nexo de raça, gênero, classe, sexualidade e nação é constituído através da 
premissa de uma família adequadamente produtiva” (Mitropoulos, 2012 :28). A defini-
ção da “razão neoliberal” de Dardot e Laval (2015) nos ajuda a pensar o neoliberalismo 
como uma “racionalidade”, portanto. 

ou seja, de uma lógica que dirige as práticas desde seu próprio interior e não de 
uma simples motivação ideológica ou intelectual. O neoliberalismo não governa, 

6. Discutiremos posteriormente 
alguns desdobramentos do 
programa, mas para facilitar a 
leitora, é importante destacar 
agora que: “Cinco meses depois 
do lançamento do Programa 
(pmcmv), e como resultado da 
pressão dos movimentos sociais 
de luta por moradia, o governo 
lançou o Minha Casa, Minha 
Vida - Entidades. O Minha Casa 
Minha Vida - Entidades (mcmv-e) 
é uma modalidade pequena, na 
qual só podem ser contempladas 
famílias com renda mensal de até 
R$1600,00. O mcmv-e representa 
3% do financiamento total do 
mcmv e consiste na destinação de 
recursos públicos para moradia 
popular que são geridos por 
entidades da sociedade civil. Sua 
principal diferença em relação 
ao Programa como um todo é 
o papel central assumido por 
movimentos sociais e demais 
organizações da sociedade 
civil – intituladas “Entidades 
Organizadoras” (EOs) – na 
execução da política” (Tatagiba et 
al., 2013).

7. Na definição clássica de 
Foucault, o biopoder pode ser 
entendido como “o conjunto 
dos mecanismos pelos quais 
aquilo qute, na espécie humana, 
constitui suas características 
biológicas fundamentais, vai 
poder entrar numa política, 
numa estratégia política, numa 
estratégia geral do poder” 
(Foucault, 2008a: 3).

https://brasil.elpais.com/brasil/2014/04/01/internacional/1396360001_662790.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/04/01/internacional/1396360001_662790.html
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principalmente, através da ideologia, mas através da pressão exercida sobre os 
indivíduos pelas situações de competência que cria. Essa “razão” é mundial por 
sua escala e “faz mundo” no sentido de que atravessa todas as esferas da existên-
cia humana sem reduzir-se à propriamente econômica (Dardot; Laval, 2015: 284 
entrevista feita por Andrade, et al).

A partir de dados da pnad contínua do ibge (2019), uma pesquisa da fgv (2019) 
registrou o ciclo mais longo de aumento de concentração de renda no Brasil. Segundo 
o estudo, de 2014 a 2019, a renda do trabalho da metade mais pobre da população caiu 
17,1% enquanto a renda dos 1% mais ricos subiu 10,11% nesse período. Apesar de pe-
ríodos de ampliação do emprego formal, como presenciamos durante o governo Lula 
(2003-2012), cada vez mais estes são marcados por baixos salários. É sempre bom lem-
brar que na última década, no Brasil, 94% dos empregos formais remuneravam até 1,5 
salário mínimo (Braga, 2014). São estes trabalhos mal remunerados os primeiros a se-
rem dispensados em uma crise econômica. São também essas as ocupações mais recor-
rentes das pessoas em um acampamento sem-teto. Os acampamentos tornam-se assim 
o “chão de fábrica” de uma configuração acelerada de precariedade e alta rotatividade; o 
sensor de um Brasil que já era outro – desassalariado ou muito mal remunerado –,  mas 
que também experimentam pistas do Brasil que ainda pode ser: um acampamento no 
qual precisamos recomeçar, refazer nossos laços, reconstruir nossas cozinhas abertas e 
coletivas com os pés na terra, uns com os outro, graças aos outros.

Durante todos esses eventos críticos, especialmente depois de 2013, o mtst logrou 
mobilizar os sem-teto para grandes marchas públicas, tornando-se o movimento social 
urbano de maior expressão nacional, ainda que sua atuação tenha sido mais expressiva 
em São Paulo. “É tanto ato, protesto, que só Jesus na causa!”, ouvia muitas vezes nas ocu-
pações nos intervalos de grandes manifestações nesse período. Não é simples conectar 
a luta localizada das ocupações (e as negociações pelo acesso a uma política habita-
cional) com as pautas mais nacionais – o que os sem-teto reconhecem como sendo 

“esses negócios de política”. A maior parte das pessoas que está mais cotidianamente nas 
ocupações não trabalha sob um regime de contrato formal e assalariado, não tem ex-
pectativa de uma boa aposentadoria e possui experiências, quase sempre, desagradáveis 

– para não dizer detestáveis – com os poderes e coisas públicas. Ou seja, o mundo de 
direitos que se esfacelava ainda mais naquele período era já experimentado pelos sem-
teto há alguma tempo, e é a própria condição do desemprego ativo e da precarização 
fundamental para a sustentação de uma ocupação. Ainda assim, foram os sem-teto os 
mais numerosos nas ruas em manifestações contra a reforma trabalhista – um mundo 
do direitos que para a maior parte ali já era uma quimera há tempos.

Os sem-teto respondiam aos chamados das manifestações por que essas atividades 
faziam parte do engajamento das suas ocupações. Elas contam como engajamento das 
ocupações, estão diretamente vinculadas à ela. A eficácia de um sistema vincular entre 
essas duas dimensões foi, de certa forma, bastante importante para a eficácia de mo-
bilização do mtst e seus militantes a partir de 2013. Nas grandes marchas, era possível 
visualizar placas e bandeiras com os nomes de cada ocupação, demarcando simboli-
camente e visualmente o fato de que “o movimento” é, de fato, encarnado a partir da 
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experiência localizada de suas ocupações; é desde o terreno ocupado, de seu cotidiano, 
de sua história de relações e pertencimento que as pessoas sentem-se interpeladas e 
fazem suas aparaições públicas. É um signo de prestígio para uma ocupação e seus coor-
denadores quando ela comparece com peso nos atos públicos no centro da cidade, sem 
falar nas dimensões de aventura e excitação que uma manifestação pode convocar. “Eu 
fico aqui me coçando pra gritar bem alto, fazer os governantes saberem que a gente está 
vivo”, disse uma vez a Rita com seu entusiasmo. Ainda assim, as manifestações também 
são espaços de produção do movimento em sua dimensão exterior e transcendente 
em relação à vida-ocupação: é o momento fundamental de legitimidade para a repre-
sentação do político e suas imagens traduzidas das experiências de luta e de vida que 
encarnam os acampamentos: os dramas, as “confusões”, negociações, temperos, expe-
rimentações e encontros das ocupações convertem-se em “povo”, “demanda”, “pobreza”. 
É um momento, portanto, de demonstração de força. E a “força”, nas nossas democra-
cias, se mostra por índices quantitativos que produzem e projetam a virtualidade de 
uma “maioria” e que inevitavelmente reduz um conjunto de singularidades, invenções 
e desejos que fazem os acampamentos.

Mas as ocupações de terreno não são uma novidade no tecido metropolitano de São 
Paulo. Ao contrário, sob formas mais ou menos “irregulares”, mais ou menos perma-
nentes, as ocupações de lotes e muitas outras formas de morar chamadas de “irregula-
res” foram as formas que expandiram os contornos da cidade diante de uma estrutura 
fundiária excludente própria do consórcio histórico entre interesses privados e públi-
cos no loteamento do território urbano. Como comenta Rolnik (2015: 267), “o modelo 
de urbanização estabeleceu as condições de espraiamento de enormes assentamentos 
autoconstruídos nas franjas urbanas”. Mas as ocupações ilegais, sobretudo, contam a 
história das parcelas mais ricas da população em formas continuadas de apropriação 
da terra urbana criando para isso regimes de legitimidade em formas jurídicas, controle 
sobre regulações ou formas de garantias estatais para a continuidade do circuito rentista 
na produção da cidade. Como bem nota Ananya Roy, quando falamos em “ocupações”, 
é preciso sempre ter em conta que

o poder do Estado é reproduzido por meio da capacidade de construir e recons-
truir categorias de legitimidade e ilegitimidade – como nos esforços do bem-es-
tar norte-americano para separar os pobres ‘merecedores’ dos ‘não merecedores’ 
(…). A legalização dos sistemas informais de propriedade não é simplesmen-
te um problema burocrático ou técnico, mas sim uma luta política complexa 
(Ananya Roy, 2005: 149 – tradução minha). 

A luta pela permanência, diante da persistente insegurança da posse e dos regimes 
renovados da espoliação urbana, nos informa a obsolescência das dicotomias centro 
x periferia, assim como a do privado x público no capitalismo contemporâneo e nos 
sinaliza a urgência de se produzir novas “geografias teóricas” (Roy, 2005) que levem em 
conta as muitas tramas de conflitualidade na cidade e fora dela. Trata-se agora de per-
seguir, como vem sugerindo Vera Telles (2015: 17), “os agenciamentos urbanos a partir 
dos quais os espaços, seus artefatos, suas redes e trama de relações são produzidos em 
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lugares concretos da prática urbana e, por essa via, identificar e trabalhar teoricamente 
a emergência das situações e circunstâncias que constroem o nosso próprio presente”. 
Essas novas geografias teóricas também refletem a “rebalcanização” do mundo, como 
alerta Mbembe, uma dinâmica de territorialização e desterritorialização que atravessa 
centros e periferias, centros das periferias, periferias dos centros: 

para onde quer que se olhe, o impulso é em direção ao cercamento ou, em todo 
caso, a uma dialética mais intensa de territorialização e desterritorialização, de 
abertura e fechamento. Ganha força a crença de que o mundo seria mais seguro 
se ao menos os riscos, as ambiguidades e as incertezas pudessem ser controladas, 
se ao menos as identidades pudessem ser fixadas de uma vez por todas (Mbembe, 
2018). 

Diante dos renovados cercamentos, novas e velhas formas de luta se encontram. As 
muitas camadas de experiência de luta pela terra e pelo Comum urbano, para além do 

“espaço”, mas como tramas que geram mundos – a despeito das muitas formas de apro-
priação estatais ou privadas – também configuram o território existencial dos acam-
pamentos sem-teto que acompanhamos. Os “aglomerados subnormais”, conforme a 
classificação do ibge, sempre foram a principal forma de acesso à terra dos mais pobres, 
desde que o regime de ocupação dos verdadeiros invasores estabeleceu-se juridicamen-
te como “legal”. Trata-se de formas de agenciamentos, dinâmicas espaciais e relacionais 
produzidas pelos mais pobres na luta pela permanência. “Dispositivos que os preca-
rizados da metrópole manejam cotidianamente para reafirmar uma arte de contornar 
a exceção ordinária” (Fernandes, 2013: 289). Dispositivos, portanto, de negociação, 
transações, combates, insistências e também de luta que constituem a cidade feita à 
contrapelo. Seguindo as pistas dessas novas geografias, podemos visualizar a metrópole 
contemporânia, segundo Tarí, 

como o conjunto compacto de territórios e dispositivos heterogêneos atraves-
sados em todos os pontos por uma síntese disjuntiva; não há efetivamente qual-
quer ponto da metrópole onde a autoridade e a resistência, a dominação e a sa-
botagem, não estejam potencialmente presentes ao mesmo tempo. Um processo 
antagônico entre as duas partes, cuja relação consiste na hostilidade, preenche 
totalmente a metrópole (Tarí, 2017).

A experiência das invasões de terrenos nas franjas da mancha urbana metropoli-
tana atravessa ao menos duas gerações, mas vem assumindo, no entanto, sentidos 
diferentes para aquelas que a fazem, como conta Cleia, 35 anos, auxiliar de produção 
desempregada, sobre seu embate com os pais em torno da legitimidade de sua per-
manência na ocupação em São Bernardo de 2017: “Minha mãe falava pra eu não vir, 
mas a casa que eles moram também era uma ocupação, até parece que eles esquece-
ram! Eles tentaram, por que eu não posso tentar? Eles acham que eu estou insegura 
aqui, porque pra eles segurança agora é tijolo, sabe?”. Ao contrário de seus pais, que 
fizeram parte de uma ocupação para levantar uma pequena casa própria e garantir 
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o mínimo para a criação dos filhos em uma São Paulo da promessa do “progresso”, 
Cleia, que já é parte da geração da chamada “reestruturação produtiva” e também 
do pós-lulismo, conta sobre suas motivações e expectativas, de natureza bem diferen-
te daquelas que moveram seus pais.

Eu estava sem expectativa nenhuma de vida. Eu perdi tudo. Perdi emprego, perdi 
meu ex-namorado, perdi meu irmão assassinado. Eu tentei tirar minha vida, mas 
deus não levou. Aí eu cheguei aqui (na ocupação) de cabeça baixa (…). Eu esta-
va tomando Carbamazepina8. Eu estava na casa dos meus pais e um vizinho falou 
que tinha uma invasão, me chamou pra vir. Minha mãe nao queria, falou que 
não queria me ver em um barraco de lona, falou que eu tinha que procurar um 
serviço. Mas eu falei: “não! Eu preciso conhecer pessoas novas, preciso da minha 
independência” (Cleia, 32 anos).

A condição de precariedade generalizada imposta aos mais pobres nos últimos anos 
tornou-se um poderoso instrumento de disciplinamento da vida, uma vez que, a todo 
tempo, as pessoas precisam se desdobrar entre trabalhos mal pagos, os corres, as virações 
(Telles, 2006), os serviços e trampos, uma disciplina que “exige, não que os trabalhadores 
trabalhem o tempo todo, mas que estejam constantemente disponíveis para o trabalho” 
(Negri; Hardt, 2016: 169). “Meu irmão que chegou pra mim e falou: liga pro Renato, ele 
tá mexendo com negócio de movimento agora”, disse Sandra sobre sua chegada. Essa “arte 
do contornamento” que integra o circuito das ocupações (Fernandes, 2013), é também 
o que de certa forma interrompe o circuito frenético das virações, perdas e sofrimentos. 
Davis prefere dizer que “faz bem mais sentido tomar a maioria dos trabalhadores infor-
mais como desempregados “ativos” (Davis, 1997: 210).

As filhas da cidade do progresso, passageiras também de um efêmero período de 
ampliação do emprego nos anos 2000, chegam às ocupações conduzidas por relatos 
sobre um corpo que não aguenta mais. Um corpo quase sempre medicalizado, mas que 
no entanto aponta para questões ontológicas sobre modos de existência em um terreno 
compartilhado de reconhecimento da dor (ou sintoma) e de experimentação de curas. 
O regime baldio converte-se hoje em um lugar de confluência de cansaços, uma hete-
rotopia na qual é possível nos perguntar sobre o que estamos fazendo das nossas vidas 

– como o fez também Cléia. Durante minhas idas e vindas entre acampamentos, nos 
trens, ônibus e metrôs, era possível notar uma paisagem de pessoas cansadas que quase 
sempre, se sentadas, estavam dormindo.

As trajetórias das pessoas que chegam às ocupações são agora marcadas por um per-
curso intenso e variado de desempregos, saídas e entradas no assalariamento, despejos, 

“bolsa aluguel”, morar em “terreno da prefeitura”, momentos onde “se perde tudo”, histó-
rias também sobre doenças, substâncias e seus usos, violência estatal. No entanto, estar 
em uma ocupação, como conta Cléia, é retomar o próprio tempo antes sufocado, um 
pouco de ar senão eu sufoco. “Aqui eu descanso a cabeça”, dizem com frequência no cora-
ção da cidade que por muito tempo ostentou orgulhosamente o título de “locomotiva”. 
Em 1954, na comemoração do iv centenário de fundação de São Paulo, um banco anun-
ciava em suas publicidades: “a cidade colossal que quanto mais trabalha, mais cresce... e 

8. Um dos principais 
medicamentos utilizados no 
tratamento da epilepsia e dor 
neuropática.
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quanto mais cresce, mais trabalha” (Fontes, 2013 :72). Na década de 1950, São Paulo era 
ainda conhecida como a “capital bandeirante”. 

Durante a década de 1940, a cidade de São Paulo já ultrapassava 2 milhões de habi-
tantes e, naquele momento, às classes populares era possível acessar dois tipos de mo-
radia: os chamados “cortiços” – moradias coletivas nas regiões centrais –, ou a aventura 
da “casa própria” em terrenos periféricos – comprados (muitas vezes sem contratos 
formais) ou mesmo ocupados sem nenhuma garantia legal ou infraestrutura básica. A 
partir da década de 1950 vai se consolidando o chamado “padrão periférico” de cresci-
mento da cidade, marcado, diferentemente da forma-cortiço, por casas unifamiliares e 
distantes dos locais de trabalho. “Assim, a maioria daqueles que levam adiante as en-
grenagens produtivas, ao ter seus salários mantidos a níveis muito baixos, e tendo em 
conta o aumento do preço da terra e dos alugueis, só pode residir em áreas desprovidas 
de estrutura urbana” (Kowarick; Ant, 1988: 59). Não apenas por conta dos baixos salá-
rios, mas o “padrão periférico” também produzia a própria “família operária” a partir de 
um modo de vida contido na conjugalidade unifamiliar doméstica em torno da “casa 
própria”.

Naquele período, por meio dos muitos dispositivos de “incentivos públicos”, “os 
especuladores imobiliários desenvolveram uma infinidade de práticas ilegais ou irre-
gulares com o objetivo de maximizar seus lucros e reconfigurar a cidade operária: da 
grilagem e fraude ao não suprimento de serviços urbanos básicos e desrespeito das di-
mensões mínimas de lote exigidas por lei” (Caldeira, 2011: 220). Esse terreno incerto, 
irregular e de espoliação sem mediações foi o que tornou possível a “moradia própria” 
para uma geração de trabalhadores a partir da década de 1950 e 1960 e essa condição – 
produzida pelas chantagens dos especuladores clandestinos e a insegurança da posse 

– foi o que dinamizou também o intenso circuito de trocas e negociações aquecidas por 
algumas lideranças políticas, como o então prefeito Jânio Quadros, que, para consolidar 
bases eleitorais organizadas nas emergentes Sociedades Amigos de Bairro (SABs), “ofe-
recia” infraestruturas básicas de urbanização. 

Essas lideranças “articularam suas carreiras políticas com base no reconhecimento 
da questão urbana e dos enormes problemas causados pelo intenso ritmo de cresci-
mento das cidades” (Fontes, 2013: 78). O fenômeno ficou conhecido na literatura como 

“populismo janista” (Idem), especialmente influenciada pela obra de Francisco Weffort. 
Longe de expressar a “cooptação” puramente de uma “massa amorfa”, a partir dessas 
negociações com o poder: 

Os trabalhadores expressaram e confrontaram os desafios dessa era por meio de 
uma série de estratégias. Suas redes sociais, baseadas no mais das vezes em rela-
ções informais entre familiares, amigos, conterrâneos e membros da comunida-
de, foram fundamentais não apenas para o processo de migração das zonas rurais 
para a cidade, que grande parte deles vivenciou, mas também para o enfrenta-
mento das dificuldades da vida urbana e dos dilemas do mundo do trabalho. Tais 
redes e relações informais também estavam na base de uma verdadeira ‘onda as-
sociativa’ e de boa parte da ação política experimentada pelas classes populares 
em São Paulo naquele período (Fontes, 2013: 75).
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De certa forma, o chamado “populismo”9 produziu uma parte significativa do ter-
ritório urbano e de sua memória, por isso também irradiou uma certa concepção de 

“política”, ainda muito presente na periferia, como terreno de negociações, simulações 
e trocas em relação ao qual deve-se manter sempre desconfiança e também algum des-
prezo. A “luta” e a “política” pertencem à universos semânticos muitas vezes opostos, 
como veremos. Se a vida é uma luta, espaço entre iguais muitas vezes em oposição ao 

“governo”, a política é o lugar dos políticos sustentado por interesses sempre ocultos e 
muitas vezes envenenadores da vida coletiva, mas em relação a qual precisa-se saber 
negociar. Por isso, uma das estratégias fundamentais do mtst nas ocupações de terra 
nas periferias até 2018 era a afirmação, para quem quer que chegasse aos acampamentos, 
de que “aqui não tem política”.

Os loteamentos clandestinos adquiridos por “proprietários”, favorecidos pelos 
poderes públicos e vendidos ilegalmente para a emergente classe trabalhadora das 
décadas de 1960 e 1970 na cidade de São Paulo encenaram a acumulação primitiva 
que produziu o território urbano, mas que segue o produzindo. Os movimentos de 
expropriações fundamentais nas dinâmicas capitalistas necessitam de um ordena-
mento do direito: “ilegal são os pobres”, como salienta Vera Telles. Segundo Cal-
deira (2011), a secretaria de planejamento de São Paulo levantou que, no início dos 
anos 1990, cerca de 65% de toda a população da cidade vivia em moradias afetadas 
por ao menos uma das muitas formas de “irregularidade”. Ainda que as narrativas do 

“tráfico de drogas”, do “crime” e da “violência urbana” tenham tomado conta do ima-
ginário sociológico sobre a periferia nas últimas décadas, sua história, na realidade, 
articula-se à das expropriações incentivadas pelos poderes públicos de grandes pro-
prietários, com a contínua parceria entre especuladores e poderes público na corro-
são do Comum em formas ampliadas e contínuas de espoliação e violência estatal.

O vazio dos terrenos ocupados hoje esconde um campo de tensão e ambiguida-
des, histórias e zonas interditas, rumores, situando-se justamente entre a fronteira 
incerta do legal/ilegal; um terreno estriado frequentemente tomado por um conjunto 
complexo de ordenações entre poderes. Essa fronteira de opacidades que circunda 
um terreno baldio (frequentemente propriedades particulares) é no entanto a mes-
ma que dinamiza os movimentos da especulação imobiliária – do ponto de vista da 
forma, a especulação esvazia se agenciando com os poderes públicos, enquanto o 
movimento dos acampamentos produz uma forma social, aberta, para terrenos que 
muitas vezes estavam desaquecidos do ponto de vista do valor, uma forma social 
que não é pública nem privada, mas se faz pela produção do Comum. Longe de se-
rem “inúteis”, os “terrenos baldios” fazem parte de uma estratégia antiga de reserva 
de valor, negociações e transações políticas.

A existência de vazios corresponde a um modelo de produção, apropriação e uso 
do espaço que implica em maior extensão da cidade reforçando a desigualdade 
urbana e o uso predatório da propriedade. (…) a produção do ‘vazio’ ocorre no 
bojo de processos socioespaciais mais amplos de reprodução do capital e repre-
senta uma maneira específica de apropriação e uso do imobiliário (Pereira, 2014: 
2).

9. Existe uma vastíssima 
bibliografia sobre o “populismo” 
na cidade de São Paulo e que não 
conseguiremos dar conta aqui. 
As reflexões do historiador Paulo 
Fontes (2013: 75) nos parecem 
oferecer pistas interessantes 
do “balanço” dessa discussão a 
partir de uma extensa análise 
histórica documental. Segundo 
o autor, “No contexto paulistano, 
tal fenômeno traduziu-se não 
apenas no trabalhismo getulista, 
mas também na emergência 
de uma variada gama de forças 
políticas, das quais o ademarismo 
e o janismo foram as maiores 
expressões”.
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Essa é uma história que eu herdo. Meus avós maternos fizeram parte dessa primeira 
geração da autoconstrução periférica. Minha avó, que nasceu e trabalhou na roça quase 
na fronteira com o Mato Grosso do Sul, chegou na cidade de São Paulo com a família 
entre os anos 1940 e 1950. Trabalhou como empregada doméstica e também “costurava 
para fora”. Me ensinou muito sobre plantas e também sobre as feridas abertas, sobre a 
medicalização companheira consequente de uma domesticidade que produziu sofri-
mentos ao longo de toda uma vida. Meu avô era motorista de ônibus e os dois consegui-
ram comprar um pequeno terreno na Vila Santa Catarina, Zona Sul de São Paulo, lugar 
em que minha mãe nasceu e cresceu até ir para o Rio de Janeiro, onde eu nasci. Esse 
território hoje engloba o que se chama de “periferia consolidada” com uma favelização 
de expansão recente na qual se encontra a grande convergência entre a favela do Vietnã, 
a Alba e a favela da Água espraiada. Até a década de 1950, essa região continha pequenas 
chácaras que se serviam do riacho ainda limpo. Na década de 1990, a casa que conhecia 
e passava minhas férias já era parte do terceiro maior complexo de favelas da cidade de 
São Paulo.

Aquela foi a casa na qual passei praticamente todas as minhas férias escolares quan-
do vinha visitar meus avós. Ali aprendi a ouvir Racionais MC’s como trilha sonora sem-
pre presente, a cada esquina, marcando o ritmo dos encontros que aconteciam na rua 
nos anos 1990. Minha mãe conseguiu a regularização do terreno só em 2019, ao acionar 
o usucapião, como muitos trabalhadores também tiveram que fazer diante das práticas 
de grilagem. Meus “tios de São Paulo”, criados pela minha avó – a quem todos no bairro 
sempre chamaram de “Tia Zica” –, são parte desse parentesco feito nas periferias. São 
filhos biológicos de uma família vizinha numerosa vinda da Paraíba que, pelas contin-
gências da vida, entre mutirões, refeições compartilhadas, cafés da tarde, substâncias 
de cuidados, tornaram-se família. Dos meus amigos da rua, alguns foram presos, ou-
tros foram mortos, outros se tornaram evangélicos, alguns constituíram famílias e hoje 
gostam do Bolsonaro. Os Racionais tocam menos do que o funk, e os pancadões10, hoje 
intensamente criminalizados, tornaram-se um fenômeno também naquela região. 

A paisagem singular da periferia de São Paulo não me era estranha – a conjuração 
de cores quentes, os pixos com suas linhas retas que procuram sempre formas conti-
das, triangulares diferente das formas curvas e arredondadas dos pixos cariocas;  as 
tias e suas cozinhas abertas, as quermesses da igreja onde era possível beber quentão 
sem censuras, os programas policiais ligados em todas as televisões durante as tar-
des, os remédios que “acalmam” guardados em uma gaveta de casa e distribuídos na 
vizinhança. O “r” retroflexo, confluência entre os velhos caipiras e os novos manos, 
que me fazia sempre estrangeira nessa língua que, no entanto, eu gostava de habitar 
e estranhar. Algo nessa pesquisa me fazia também voltar e investigar parte da histó-
ria que me atravessa.

Muitos vizinhos, na rua da minha vó, torcem há mais de dez anos para que a “fa-
vela” seja removida – promessa sempre presente nos discursos eleitorais. É curioso 
o fato de os que torcem pela remoção, enquanto “primeiros a chegar”, possuírem 
alguma certeza inexplicável de estarem “fora” da favela e, por isso, de que permane-
ceriam. Essa “diferença”, uma fronteira imaginária, é impossível de ser constatada 
na realidade pelos que enxergam de fora (os motoristas de aplicativos se recusam 

10. Ver: G1, 2019.
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a levar pessoas até nosso endereço porque ali “é uma favela perigosa”). No entanto, 
é usada por muitos políticos e pela polícia militar para envenenar as relações entre 
vizinhos de um mesmo território. “Aqui tem muita operação porque virou favela, 
tem que sair isso né?”, disse a vizinha que, nos anos 2000, abriu um pequeno salão 
de beleza em sua garagem.

Muita coisa mudou nos últimos 40 anos nas periferias de São Paulo, exceto a 
centralidade da disputa pela terra. O incremento da ofensiva cercadora/encarce-
radora com a financeirização do território, de um lado, e a insistência na luta, por 
outro lado, conformam outras geografias de conflitualidade no tecido urbano. Se 
antes as periferias eram ainda os “lugares da reprodução da força de trabalho”, hoje, 
a cidade e o “setor habitacional” tornam-se terrenos privilegiados das formas finan-
ceiras de extração de renda. A terra converte-se em um “ativo” intensamente dispu-
tado, o que, segundo Rolnik: 

não representa apenas a abertura de mais um campo de investimento para o ca-
pital. Trata-se uma forma peculiar de reserva de valor por relacionar diretamen-
te a macroeconomia com os indivíduos e as famílias, e possibilitar, através de 
mecanismos de financiamento, que vários atores centrais do sistema financeiro 
global se interliguem (…) não apenas de uma nova política habitacional, mas de 
um complexo urbanístico, imobiliário e financeiro com impactos profundos no 
redesenho das cidades e na vida dos cidadãos (Rolnik, 2015: 28-29). 

Assim, ainda que as ocupações não sejam novidades nas periferias, elas parecem 
trazer em sua reemergência novos contornos de conflitualidade, novos corpos, de-
sejos e marcas. Para as segundas e terceiras gerações desses territórios, a “conquista 
da casa própria” torna-se agora mais difícil e a condição de moradia  é atravessada, 
tanto pela insegurança que os torna reféns dos preços do aluguel e da especulação 
imobiliária, dos processos de endividamento permanente, das ameaças de despejo 
e remoções forçadas, quanto pelos conflitos interfamiliares e domésticos da coa-
bitação, formas limites de gestar a vida afetiva e doméstica que se entrelaça com a 
situação generalizada de insegurança da posse e violência estatal que são amorte-
cidas pela domesticidade da casa. O acesso à políticas públicas também não se faz 
simples: das filas cadastrais às comprovações de adequação, o “sujeito beneficiário” 
precisa se produzir incansavelmente frente a todos os obstáculos impostos pelas 
políticas públicas. 

Os corpos que chegam aos acampamentos carregam um acúmulo geracional de 
muitos cansaços e violências, muitos limites que precisam ser gestados cotidiana-
mente na vida entre corres, virações, perdas e fracassos. Os acampamentos que abrem 
a segunda década do século xxi, em certo sentido, permite afirmar uma biopolítica 
(ou “contrabiopolítica” como sugere Latour) que passa pela retomada da própria 
vitalidade em uma trama de novas relações – “independência”, como afirmou Cleia, 
sustentada por uma trama de interdependências. Cleia, por exemplo, me foi apre-
sentada por Patrícia que a enunciou desde um sentido forte da relação: “Essa aí é 
minha parça! Ela não tem filhos, mas as crianças aqui adoram ela, minha filha não 
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pode nem ver ela!”. Hoje as duas são muito mais do que “militantes”, são amigas, par-
ças, parentes, já que Cleia virou tia da filha de Patrícia, muito bem cuidada por Cleia 
quando Patrícia precisa sair para “fazer uns serviços”. Quando conversávamos sobre 
a vida, muitas vezes elas repetiam: “viver é isso, né? Sempre uma luta”. 

É bastante frequente a presença de mulheres mais velhas nas ocupações, muitas 
que conseguiram “conquistar a casa própria”, seja pelos programas de mutirões da 
década de 1980, seja pelos esforços da autoconstrução. Agora já aposentadas, entram 
nas ocupações para “fazer a luta para o filho”. O sistema dos cadastros internos 
das ocupações do mtst (fundamentais para a administração das burocracias que 
podem garantir o acesso à política habitacional) permite que alguém “represente” 
outra pessoa nas atividades de “participação”, desde que comprovado o parentesco 
biológico, mas a figura da mãe é, sem dúvida, a mais presente nas formas de 

“representar”. Com a intensa dinâmica de atividades das virações, pessoas mais jo-
vens que trabalham em um regime menos “flexível” de horários tem mais dificulda-
de de estar presente nas ocupações.  Por isso, a “representação” das mães mais velhas 
torna-se uma circunstância fundamental da vida-ocupação, assim como a própria 
intermitência das virações que acaba por abrir um espaço-tempo no qual a experiên-
cia das ocupação é possível. “Eu tô aqui fazendo a luta para o meu filho” é também 
uma possibilidade intergeracional de dar continuidade à luta pela terra. A vida é uma 
luta, como sempre afirmam nos acampamentos.

Em entrevistas com moradores da periferia de São Paulo que atuavam pela regu-
larização dos chamados “lotes clandestinos” e contra os despejos no final da década 
de 1970 e começo dos 1980, a “luta” aparecia muito frequentemente: “temos que 
lutar”; “é a nossa vida, temos que fazer essa luta” (Krischke et al, 1987). John Comer-
ford (1999), em sua etnografia sobre trabalhadores rurais no Oeste da Bahia, já havia 
notado que a noção de luta circulava em uma economia extensa de significados em 
tal contexto. O antropólogo demonstrou como a ideia de “luta” sempre esteve mui-
to conectada ao cotidiano de trabalho dos pobres. Em seu trabalho, a “luta” também 
é mobilizada no contexto de acirramentos de conflitos entre camponeses e proprie-
tários de terra e aponta para conflitualidades concretas que atravessam a relação 
com a terra no que diz respeito à própria existência. Seu uso também expressa a 

“virtude de resistência” de um coletivo que não desiste diante das crises permanen-
tes e do sofrimento histórico. 

No contexto das ocupações, a noção de luta persiste como essa dimensão que 
ainda atravessa o cotidiano, ao mesmo tempo em que também perfaz a matéria pri-
ma dos sentidos coletivos de pertencimento e da conflitualidade que separa os “po-
bres”, de um lado, e “os ricos” (ou a “favela”, “a quebrada”, de um lado,   e os “boys” de 
outro), mas que também separa “lutadores” do “governo” e dos “políticos”, os que 
pertencem à terra e aqueles que a cercam. Nesse sentido, a “luta” é também a contra-
posição da “política” (“aqui não tem política, só luta”) porque ela expressa a verdade 
imanente das relações (que sustentam e insistem na vida) e a atenção permanente 
aos modos envenenadores da transcendência e contaminação representada pela po-
lítica eleitoral e suas simulações. 

A “luta” está por toda a parte, do cotidiano à mobilização coletiva quase sempre 
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muito atravessada pela dimensão da fé. “Fé na Luta” é um dos refrões mais presentes 
entre os sem-teto, complementar ao “aqui não tem política”. A “luta” é o que desloca 

– materialmente é o que quebra, derruba ou desloca cercas ou pedaços de muro que 
cercam os terrenos. Como uma força, entrelaça corpos e seus movimentos. É uma 
prática de insistência na vida, seus trânsitos, contornamentos, e é, também, a maté-
ria prima de um “nós” que insiste em composições heterogêneas. “A minha vida é só 
luta, minha filha”, me falava Cláudia. “Foi uma luta pra gente conseguir aquele terre-
ninho”; “A vida dos pobres é só luta, né? Tudo é uma luta”. Imagem emblemática do 
entrelaçamento entre vida e seus movimentos de persistência, a “luta” tece a trama 
cotidiana que nomeia, tanto a entrada na ocupação e os itinerários burocráticos do 
acesso à política habitacional  (estou aqui para “fazer a luta” pela casa), como tam-
bém está presente nos muitos outros dramas da vida nas periferias contra as arma-
dilhas do “governo”, como a arma dos fracos. Em uma ocasião, vimos juntas, na sede 
do movimento, o documentário “Greve” de João Batista de Andrade – um filme 
de 1979 que retrata as movimentações das greves do abc que aconteceram naquele 
ano. Depois do filme, muitas mulheres sem-teto, emocionadas, diziam sentir que o 
que ligava aquele momento com o que estávamos vivendo era a fé: “a fé na luta, isso 
de acreditar que a gente pode ir junto, acreditando, lutando contra os poderosos”, 
como bem resumiu Tia Angélica. Muitas quiseram também notar o fato de que “só 
tinha homem”, comparando com os acampamentos que “só dá a mulherada” – mas a 
fé parecia ser esse elemento que fazia da luta uma força histórica de insistência dos 
fracos, como traz muitas falas em contextos do cotidiano.

“A gente tá sempre aí, na luta”
“É muita luta, minha filha”
“Sai a vaga na creche, mas sai pra longe. Aí é outra luta”
“O governo não vai dar nada de mão beijada, não. Tem que ser na luta!”
“Fé na luta, né? Sempre tem que ter fé na luta”
“É só luta, luta, luta? A gente precisa descansar também!”
“Antes não vinha linha de ônibus até aqui (perto da ocupação do Capão Redon-
do). Agora vem, tá aí. A gente foi e fez uma luta e agora tem”

“Eu tô na luta pelo meu filho, tô representando meu filho. Eu faço a luta por ele”

Para muitas mães nas ocupações, “fazer a luta para um filho”, é também a expressão 
de um vínculo forte que pretende honrar valores de perseverança, “fé na luta”, além 
da perspectiva da segurança material que representa deixar uma casa própria para um 
filho – a luta aqui é a presentificação de um vínculo. Mas também é uma fonte impor-
tante de legitimidade dentro da família, para que as mulheres continuem nas ocupações. 
Desta forma, a luta aqui também é tomada como expressão de uma forma de cuidado 
ao mesmo tempo que contorna e negocia, pela aliança mãe-filho, os controles familia-
res. “Meu marido não gosta que eu venha, minha sogra também não gosta, não. Mas 
eu digo que estou aqui pela minha filha, pra tentar dar um futuro pra ela”, comentam 
muitas mulheres, como fez algumas vezes Andressa, em uma ocupação na Zona Norte. 
Depois de caminharmos mais de 23 quilômetros em uma marcha de São Bernardo do 
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Campo ao palácio do governo de São Paulo, no Morumbi11, uma mulher me procurou 
para uma conversa, já sentada na calçada, no momento mesmo em que não conseguia 
mais segurar o choro. Antônia havia sido demitida há um ano e depois disso entrou na 
ocupação de São Bernardo do Campo para “fazer a luta” por uma moradia. Ela falava 
sobre uma dimensão corpórea da luta, uma força que deixa “o sangue quente”; falava 
sobre seu cansaço e sobre o filho.

 
Eu estou cansada. Tenho uma hérnia na virilha, mas o sangue ficou quente quan-
do a gente estava na marcha e aí não doeu mais, quando o sangue fica quente 
para de doer. Agora que paramos começou a doer muito. Eu vim por causa do 
meu filho, estou fazendo a luta pra ele. Ele vai sentir orgulho de mim. Depois vai 
ter isso nos livros de história, essa marcha enorme. Ele vai saber que a mãe dele 
é uma lutadora e vai contar pros filhos dele (Antônia, 34 anos, operadora de Te-
lemarketing. Na época, desempregada).

“Eu ficava pensando: será que vou ter que ficar casando só porque não consigo pagar 
um aluguel? Eu entrei na luta por causa disso. Eu me perguntava: será que vim nesse 
mundo só pra sofrer?”, desabafava também Patrícia. O “sonho da casa própria”, para 
muitas, não tem mais relação com a imagem de segurança ligada à conjugalidade do-
méstica, mas, ao contrário, com uma possibilidade de poder escapar dessa condição 
ou de melhor negociá-la. Muitas mulheres dizem que estão na ocupação lutando por 
suas filhas, para que elas tenham uma casa própria no futuro e “não passem pelo que eu 
passei”. Mas é também a partir desse lugar estratégico de jogar com uma “maternidade 
sacrificial” que elas conseguem negociar sua presença na ocupação com os eventuais 
pais dos filhos ou suas mães, tias, irmãs. Tia Nilceia, em uma das conversas de cozinha, 
contava que estava insistindo para sua nora “entrar na luta” e fazer um barraco: “Eu falei 
pra ela: quando você ficar velha e feia, o marido vai te dar um pé na bunda e você vai 
ficar com uma mão na frente e outra atrás”. 

Pesquisas recentes mostram que, evidentemente, as mulheres nas periferias são as 
mais desfavorecidas no que diz respeito ao acesso à propriedade. Na cidade de São Pau-
lo, apesar de representarem 52% da população, as mulheres possuem apenas 30% da 
área total construída. Em São Mateus, por exemplo, o mesmo indicador gira em torno 
de 25% (Specie; Jacob, 2017). Adriane, uma mulher de 42 anos da Zona Leste, ao narrar 
sua história em um dos cafés da tarde em uma ocupação, contava que havia casado aos 
16 anos “porque pensava que ia ter alguma segurança na vida, mais uma pessoa traba-
lhando, sustentando uma casa. A gente sempre acha que é mais segurança e quando vai 
ver começa o inferno”. Além da brutal desigualdade de acesso à terra, a cidade também 
é feita do apagamento de outras experiências possíveis sobre viver junto, experiências 
que recusam, ao menos provisoriamente, o que a antropóloga Rita Segato (2016) cha-
ma de dueñidad ou senhorio. A crescente patrimonialização da terra, a concentração e 
o neo-rentismo em aliança com outros dispositivos de produção de desigualdades tor-
nam a coabitação (da “casa própria” hetero-familiar biológica) um regime produtor de 
tensões e infelicidades cotidianas.

11. A marcha foi realizada 
no dia 31 de outubro de 2017 

e mobilizou cerca de 40 mil 
sem-tetos em São Paulo. Na 

pauta de reivindicações estava a 
negociação do terreno ocupado 
em São Bernardo do Campo e a 

imediata construção de moradias.  
A marcha aconteceu um dia 

após a proibição pela justiça de 
um show do Caetano Veloso no 
terreno ocupado. Ver em: Folha 

de S. Paulo, 2017. 
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O correlato da financeirização do capital é a mais contundente de todas as formas 
de propriedade: o armazenamento, a concentração de terras em poucas mãos, o 
neo-rentismo, a patrimonialização crescente da gestão estatal (…). Já não pode-
mos falar em mera desigualdade, como fazíamos nos anos 1970, mas o tema hoje 
é a dueñidad ou senhorio – lordship (Segato, 2016: 98).

A forma-acampamento foi um aspecto comum entre os diversos levantes globais que 
aconteceram nesse último ciclo de lutas que abriu a segunda década do século xxi: a 
chamada “primavera árabe”, o Occupy Wall Street, os indignados espanhóis do 15M, a re-
volta popular no Sudão em 2019. Com a crise internacional das finanças, o desemprego e 
empobrecimento crescentes em todo o mundo, assim como com o esfacelamento dos re-
gimes democráticos, as ocupações e acampamentos públicos parecem expressar o fato de 
que não se trata mais de uma reivindicação em torno de pautas do mundo da produção 
como salários, mas de uma possibilidade de experimentar a retomada da vida mesma em 
um momento onde produção e reprodução encontram-se firmemente entrelaçadas em 
novas tramas relacionais para além daquelas que constituem a conjugalidade doméstica.

A forma-acampamento nos parece incontornável no que diz respeito às proposições 
de novas formas democráticas, muito porque torna evidente a reprodução da vida, não 
apenas como o lugar marginal às formas de produção (de mercadorias e serviços), mas 
porque faz precipitar toda a economia política da reprodução em seus modos de pro-
dução de corpos e relações. Faz da condição de espoliação socioeconômica uma forma 
política de afirmação de uma ecologia de práticas que traz a força indexal do corpo 
em encontro com outros corpos como aquilo que compreendemos como “política”. A 
forma-acampamento não apenas sinaliza para o “direito à cidade”, mas para a afirma-
ção de um outro modo de existência cujos mecanismos de decisão encontram-se em 
permanente negociação e imanentes à vida coletiva mesma. Ela recupera elementos 
que permanecem ocultos e que foram continuadamente neutralizados na construção 
de uma classe trabalhadora ligada ao “progresso”: a terra, a cozinha aberta, o tempo 
livre e a alegria cúmplice de desertar, temporariamente, do desempenho esperado nas 
inscrições da casa e suas tecnologias de gênero.

Despossessão, defendem Judith Butler e Athanasiou (2013), à luz de uma importante 
reflexão sobre o ciclo de lutas que teve na ocupação de praças sua forma aparição, pre-
cisa ser pensada não apenas como uma condição de privação. Para elas, as condições de 
despossessão nos permitem pensar numa exposição radical à alteridade, perturbando, 
assim, a imagem de um indivíduo moderno autossuficiente, e trazendo à cena os as-
pectos de relacionalidade constitutivos dos modos de feitura desse espaço, a carnatura 
do que pode ser entendido como “política” enquanto possibilidade de viver junto, a 
infraestrutura oculta do neoliberalismo.

 A luta como aquilo que deixa o “sangue quente”, como aquilo que “entra no sangue” 
e é capaz de fabricar outros corpos, parentescos e relações – essas imagens da vida-ocu-
pação nos permitem entrever formas de recusa à financeirização da vida, à dívida, assim 
como à redução da família biológica nuclear proprietária como forma única de arqui-
tetura das relações ainda presente nas políticas habitacionais e financeirizadas para os 
mais pobres. A vida-ocupação, como bem formulou Antônia, nos faz pensar em uma 
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história sendo feita à sangue quente. As metáforas do calor e de substâncias corporais 
estão presentes a todo tempo entre cozinhas e caminhadas – a temperatura é capaz de 
alterar os corpos e ativar propriedades que desconhecíamos, fazer precipitar novas co-
nexões. A vida-ocupação de que estamos falando, portanto, é o que insiste na “primazia 
aos processos de formação ao invés do produto final, e aos fluxos e transformações dos 
materiais ao invés dos estados da matéria” (Ingold, 2012: 26); é o que insiste no fogo e 
na luta fazendo a história, fazendo precipitar reações não previstas.

Das paixões de retomada

Nós, herdeiros da destruição, os filhos daqueles que, expropriados 
do seu comum (commons), foram a presa não apenas da 
exploração, mas também das abstrações que faziam deles qualquer 
um, temos que experimentar o que pode recriar – fazer pegar 
novamente – como se diz das plantas, a capacidade de pensar e 
agir juntos (Isabelle Stengers)

Morgan, nosso velho conhecido, dizia que o predomínio da propriedade “como 
uma paixão acima de todas as outras marca o começo da civilização”. Desde 

então, segundo Morgan, a humanidade passa a se estabelecer e se pensar baseada “no 
território e na propriedade”, o que seria a forma-Estado de organização social (Morgan, 
1877 apud Tible, 2018). “Sociedade de propriedade” foi o slogan escolhido por George 
W. Bush em 2004, na abertura do século xxi,  para afirmar que “a propriedade traz es-
tabilidade, dignidade e independência” (Brown, 2018). Em 2019, o presidente Bolsona-
ro defendeu que não houvesse mais punição para proprietários de terra que atirassem 
contra “invasores”, e fez disso um dos principais pilares de sua campanha. No Brasil, 
entretanto, segundo a cpt (comissão pastoral da terra), apenas 8% de crimes praticados 
pelos donos de terra foram levadas a julgamento nos últimos trinta anos (Folha de S. 
Paulo, 2019) – a luta pela terra nunca foi tão expressiva como é hoje, assim como todo o 
aparato de violência que ela produz e atualiza.

Thompson elegeu o conceito de “propriedade privada e exclusiva” como chave ex-
plicativa do processo da colonização, o que o fez, inusitadamente, intuir uma relação 
entre pobres ingleses e indígenas. No breve insight de Thompson, a história do capita-
lismo pode ser contada como uma história contra terras comuns. As terras comunais, 
aos olhos da nova civilização, representavam “viveiros de ociosidade e insolência” dian-
te da nova ordem industrial:

 
Tanto no colono inglês como no índio selvagem via-se uma submissão cultural 
degradante a um modo de vida picaresco, desconexo ou vadio. “As florestas e as 
vastas terras comunais tornaram os pobres que nelas viviam muito semelhantes aos 
índios”. As terras comunais eram um obstáculo à indústria, viveiros de ociosidade 
e insolência (Thompson, 1998: 135 – ênfase minha).

3. 
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Vera Malaguti (2003:2), olhando para o Brasil do século xix observa a emergência 
de “um conceito muito peculiar de cidadania [que] vai-se instaurando nos trópicos: 
homem-proprietário versus escravos, mulheres e não-proprietários”. O embate primor-
dial no cenário da cidade, vai se constituindo a partir do desejo das elites de “esconder 
o selvagem que tão densamente a habita”. (Malaguti, 2003:1). As “classes perigosas” são 
definidas como “selvagens” e “a concentração de população africana na cidade absor-
verá os contornos da metáfora do pântano, produzirá o medo da contaminação” (Ma-
laguti, 2003:6).

Se a propriedade privada inaugura a civilização, na definição precisa de Morgan, a 
constituição de ocupações coletivas que desafiam temporariamente o regime pro-
prietário e o mundo dos Donos (privado ou estatal), as aldeias retomadas e também 
quilombos (como vem elaborando o mestre Antônio Bispo dos Santos), ocupação de 
escolas, de teatros, as hortas periféricas – nas primeiras décadas do século xxi – tor-
nam-se importantes experimentos de retomada de uma vida não-proprietária e podem 
nos oferecer pistas sobre outros mundos (inclusive encarnações conceituais) que não 
os da civilização da propriedade. Como bem lembrou uma vez mais Tânia, experiente 
sem-teto em ocupações de terra com quem aprendi muito: “Deus não deixou a terra 
pra vender, a terra era nossa. Porque os senhores grileiros que agora são as construtoras, 
porque eles acham que a terra é deles?”. Ela segue: “Quando as pessoas se acham dono 
das coisas, aí não dá certo, ninguém tem vontade de fazer nada, aí nada dá certo. A ocu-
pação não é de ninguém. Se tem dono, a ocupação não presta!”. 

Em Carl Schmitt (2003), filósofo insuspeito do mundo dos Brancos e sua adminis-
tração de exceções, o ato de se apropriar da terra, mensurá-la, ordená-la e possuí-la é 
fundacional de todo o direito e posteriormente de todo um povo; de toda uma “raça”, 
postula: a soberania moderna se constituiria pela ficção de “começar do zero”. Para o 
filósofo, o modo pelo qual um povo ocupa uma terra já expressa todo o conjunto de 
categorias que vai regular sua existência (Sztulwark, 2019). “E se a terra não puder mais 
tolerar ser ocupada em termos de propriedade privada concentrada? Outras categorias 
emergiriam, outras formas de conceber a existência coletiva” (Sztulwark, 2019 – tradu-
ção minha)12. 

Por isso, transformar índios em pobres sempre foi crucial ao capitalismo: “Porque 
pobre é um conceito ‘maior’, pobre é maioria, pobre é um conceito de Estado – um 
conceito, justamente, ‘estatístico’. Mas acontece que a imensa maioria estatística dessa 
maioria pobre é minoria étnica, minoria política, minoria sexual, minoria racial” (Vi-
veiros de Castro, 2017: 7). O que faz do “pobre” uma classe não é uma constatação 
sociológica, mas é a luta pelo Comum que contém a diferença – justamente o que faz 
também o índio resistir (e existir desde a invasão dos Donos) ao mundo dos Brancos 
e suas categorias majoritárias. Poderíamos então pensar que a categoria política in-
dígena “Branco” se refere, sobretudo, aqueles sujeitos proprietários, sujeitos que se 
constituem porque acreditam serem “donos” (de si, das mulheres, das crianças, das 
pessoas escravizadas, dos animais e plantas, da terra, das criações coletivas, etc) e por-
que elaboraram regimes de conhecimento e de jurisdição capazes de proteger e sus-
tentar sua ficção proprietária como regime de poder. “Branco” é um conceito político, 
não cromático ou ‘racial’, ainda que a escolha da cor branca nada tenha de arbitrário 

12. “¿Qué pasa si la tierra ya no 
tolera ser ocupada en términos de 
propiedad privada concentrada? 
Surgirían otras categorías, otros 
modos de concebir la existencia 
colectiva”.
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no batismo do conceito” (Idem: 3). A luta dos que não são Brancos é sempre uma luta 
pela retomada do Comum, terra e cozinhas coletivas, retomada do tempo do encontro 
contra novas formas de disciplina. 

O Branco também é um modo de sobrecodificação que funciona por um circuito 
integrado entre formas de expropriação, banimento e manutenção violenta de práticas 
de destruição protegidas em formas jurídicas, ordenamento, mas também é, como pos-
tulam os Guarani, uma “disposição afectiva”13 (Macedo, 2017). O Branco é o boy risível 
em sua inaptidão diante dos códigos, lealdades e festas da quebrada: “poucas idéia”, di-
zem os sem-teto em uma situação de saturação discursiva, quando o entendimento nos 
exige mais.  Se diz “Poucas ideias” nas ocupações quando se recusa o dispositivo expli-
cativo tão apreciado pelos Brancos; demarca-se uma espécie de conflito inegociável. O 
Branco deseja que o índio se torne pobre na figura do “indío produtor-agricultor” e que 
o pobre se torne ainda mais pobre na figura do “trabalhador sacrificado”, ao que Davi 
Kopenawa (2015) responde: “pobres são vocês, o povo da mercadoria”; pobres porque 

“dormem muito mas só sonham consigo próprios”, só sonham em linhas retas. Entre 
novas malocas e maloqueiros, as novas ocupações de terra desmetropolizam a metró-
pole global e intuem algo sobre a derrocada incontornável das histórias de “progresso” 
e suas linhas retas: abrem um espaço do não-trabalho como forma de lutar e existir e 
esse espaço, “como descanso”, só é possível porque desativa-se a propriedade; abrem-
se as cozinhas; reativam-se as formas de fazer vizinhança, parentescos e alianças – “ao 
invés de ficar todo mundo em casa sofrendo sozinha”, como bem sintetizou Marilene, 
desacredita-se juntos no mundo dos Brancos. 

Segundo o novo dicionário da língua portuguesa, baldio vem do árabe bâTil, e quer 
dizer inútil. Na península ibérica, especialmente aonde é hoje Portugal, os terrenos bal-
dios eram “um tipo específico, com presença de bosques e pastagens, e, conjugado ao 
uso comum mais amplo, que perfaz todos os bens comunais” (Campos, 2011: 65). Foi 
conhecendo um viveiro de plantas, outra terra de retomada na terra baldia, criado e 
sustentado por mulheres no meio do grande bairro de São Miguel Paulista, Zona Leste 
de São Paulo, que ouvi algo importante sobre essa relação de retomada. Retomar uma 
terra, me contou Vilma, uma das mulheres que fazem existir o viveiro, tem a ver com 
reativar alguns saberes que foram adormecidos – uma ciência de reavivamento da me-
mória do corpo: “Sabe, aqui quase todo mundo veio do nordeste, já trabalhou na roça. 
Então, muitas mulheres aqui já sabiam muito bem mexer com a terra, já sabiam porque 
faziam roça. Mas chegando em São Paulo, a gente foi esquecendo de tudo e aí todo 
mundo agora fica com a tal da depressão”. “O capitalismo”, ela completava, “É uma erva 
daninha e vai estragando tudo por onde passa”. Os acampamentos nos terrenos baldios, 
emergindo nos interstícios das periferias, “ainda nos lembram dos prazeres da varieda-
de que existe para além do doméstico” (Tsing, 2015: 194).

No modo neoliberal, visto desde abajo, os cruzamentos entre neocolonialismo e no-
vas formas de extração operam por “proliferações de modos de vida que reorganizam as 
ideias de liberdade, cálculo e obediência, projetando uma nova racionalidade e afectivi-
dade coletiva” (Gago, 2014: 10). A vida-ocupação, a cidade-acampamento, são, de certa 
forma, uma escavação no coração do mundo dos Brancos: “essas barracas parecem até 
coisa de índio”, dizem os sem-teto na noite inaugural de uma nova invasão que, todos 

13. Como define Macedo 
(2013: 185) a partir da conversa 

entre Espinoza e os Guarani: “O 
efeito de um corpo sobre outro 

constitui o que o autor chama 
de afecção (affectio), que pode 

destruir a configuração relacional 
constitutiva do corpo afetado 

ou parte das relações que o 
compõem. Ou, ao contrário, pode 

potencializar essas relações, 
maximizando no sujeito sua 
capacidade agentiva, o que 

constitui um bom encontro. Tal 
variação na potência de agir 

corresponderia ao que Espinosa 
chamou de afeto, ou afecto 

(affectus), reconhecendo duas 
modalidades fundamentais: 

a alegria e a tristeza, 
respectivamente resultantes de 

bons e maus encontros”.
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sabem, também é sempre uma festa, como também é um momento-espaço da recusa 
do trabalho.

Ao menos é a partir desse fio que pretendo falar sobre todo o emaranhado que cons-
titui uma ocupação de terreno nas periferias de São Paulo, terrenos baldios. Porque é a 
construção de uma cozinha coletiva que inaugura toda a ocupação e é uma grande fo-
gueira durante a madrugada no terreno baldio que convoca imediatamente ao encontro, 
a fazer uma vizinhança desfeita pelas novas feitiçarias do capitalismo que nos fizeram 
desacreditar em nossas práticas de estar junto. Porque é o pé no barro a imagem mobi-
lizada pelos sem-teto como insígnia coletiva afirmativa – “aqui é pé no barro!”, imagem 
que contém a terra e todo regime sensível de mistura que ela convoca como forma de 
existência. Porque Marinete, desde sua primeira ocupação na zona sul, começou a ser 
chamada de “curandeira” pelos acampados pelo fato de conhecer “ervas que curam”, e 
porque tem o dom da mediação de conflitos de todo o tipo, além de possuir como tarefa 
na ocupação, segundo ela própria, “fazer com que ninguém saia daqui para o hospital 
nem para a delegacia”. Na fórmula certeira de Nildo, da ocupação do Capão Redondo, 
baiano, músico e pedreiro: “Esse país é o país das esmolas do que já era nosso”. O regi-
me da propriedade, afirma Foucault (2005: 128), ainda é o “regime guerreiro da ocupa-
ção, do confisco e da pilhagem”. O acampamento, ao contrário, nos permite fazer outros 
parentescos, imaginar outras imaginações.

Também olhando para o período dos cercamentos das terras comuns na Europa, 
Silvia Federici (2017) sustenta a tese de que a perseguição às bruxas, tanto na Europa 
quanto nas Américas, foi tão importante para o desenvolvimento do capitalismo quan-
to a colonização e a expropriação do campesinato europeu de suas terras. Mulheres, 
pessoas pobres no geral, indígenas e depois pessoas negras escravizadas estavam ligados 
por um laço de resistência contra mundo dos Brancos, “uma nova classe de “moderni-
zadores” que viram com medo e repulsa as formas de vida comunais que haviam sido 
típicas da Europa pré-capitalista” (Idem: 307), no que seria o momento fundacional 
do capitalismo. O envenenamento dessa aliança, no entanto, sempre foi também parte 
fundamental do aparato colonial da expropriação.

 
A caça às bruxas aprofundou a divisão entre mulheres e homens, inculcou nos 
homens o medo do poder das mulheres e destruiu um universo de práticas, cren-
ças e sujeitos sociais cuja existência era incompatível com a disciplina do traba-
lho capitalista, redefinindo assim os principais elementos da reprodução social” 
(Federici, 2017: 297-298).

 
O tema da propriedade e dos usos comuns foi também objeto constante das refle-

xões de Karl Marx. Segundo Tible (2017) é a partir dessa questão que Marx passa a ter 
maior interesse nas experiências não europeias e indígenas de organização da vida. Se a 
destruição das propriedades comunais foi condição determinante para a consolidação 
do Estado moderno na europa, sua dissolução também passaria necessariamente pela 
questão da terra e do trabalho. O debate sobre o roubo de lenhas o leva, enfim, a ques-
tionar a natureza teológica do direito à propriedade, como faz por muitos caminhos 
também aquelas que ocupam um terreno vazio: “Deus não deu terra para alguns e deixou 
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outros sem, a terra era pra ser de todos”, como dizem nas ocupações
 A defesa do “direito à propriedade privada” sempre esteve condenada à uma alego-

ria fantasmagórica. Karl Marx lembra que “Os romanos desenvolveram, propriamente, 
pela primeira vez, o direito da propriedade privada, o direito abstrato, o direito privado, 
o direito das pessoas abstratas”. Pessoas abstratas, um direito abstrato. O direito como 

“infraestrutura oculta” da propriedade, lembra Dardot e Laval (2015). Marx seguiu di-
zendo que “a verdadeira razão da propriedade privada, a posse, é um fato, um fato inex-
plicável, não é nenhum direito” (Marx, 2005 [1843] apud Tible, 2014). Contrapondo-se 
à essa abstração, Marx sustenta a afirmação da “existência, segundo a realidade, em seu 
fundamento real, o homem real, o povo real”.  A pesquisa recente de Mariana Dias Paes 
(2018) mostra a proeminência da posse, criada no âmbito do direito comum, em rela-
ção à propriedade no Atlântico Lusófono até meados do século xix. Antes do direito à 
propriedade se estabelecer enquanto forma jurídica de organização da vida, lá se foram 
quase quatro séculos de disputas pelo uso da terra e suas formas de reconhecimen-
to. A propriedade só se consolida, entretanto, por conta de um incessante apagamento 
histórico das outras possibilidades de existência coletiva em relação à terra e à vida 
expandida em outras formas que não a conjugalidade heterosocial doméstica, outras 
cosmologias, bem como a partir de uma fabricação processual que se fez entre ficções 
jurídicas e violência de Estado. 

Dessa perspectiva, observa-se que, na origem do direito de propriedade, destaca-
va-se, de uma parte, a atualização de sistemas de exclusão anteriores e, de outra, 
a legitimação de fraudes e violências, muitas vezes, com a participação ativa do 
Estado. Visto da vitrine, o direito de propriedade apresenta uma versão de sua 
própria história, evocando, como seu fundamento originário, cadeias documen-
tais cuja extensão seria proporcional a sua legitimidade. Porém, se olharmos para 
a cozinha, veremos seus rastros no direito comum, a legitimidade advinda de 
atos possessórios e do reconhecimento social, os documentos produzidos pela 
violência e pelo artifício, as fraudes, as ilegalidades (Paes, 2018: 167).

As ocupações de terrenos vazios se materializam justamente como essa tomada de 
existência contra o direito abstrato que é, por sua vez, interpelado em diferentes formas. 
Em uma rica conversa com Cristina, sem-teto de muitas ocupações, sobre política e 
ocupação, ela dizia que “a gente não faz a política dos políticos, a gente faz a ocupação para 
que eles enxerguem”. Para que enxerguem o povo real, a existência coletiva que é latente e 
sempre retorna, a produção social do mundo que existe, de fato; o retorno do tempo li-
vre como forma primeira da luta contra-colonial. E o mundo aqui também é composto 
de plantas, córregos, terra e criaturas, cheiros, sabores e curas.

A tensão entre “ocupar uma terra dos outros” (e por conseguinte ser visto como “va-
gabundo”) por um lado, e ousar um ato de criação legítima diante de um sentido com-
partilhado de justiça, por outro lado, é o que produziu parte importante da periferia de 
São Paulo desde os anos 1960. Essa tensão continua viva e presente, conforme veremos 
adiante. O nosso direito, ao contrário do direito deles, não se faz de forma transcendente, 
natural e discursiva, mas é corporificado nas ocupações, em uma experiência capaz de 
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produzir deslocamentos e de criar novos dispositivos que sustentam uma vida comum 
– “os donos deixam isso aqui abandonado”, é o que muitas mulheres relatam. “Antes eu 
achava que era coisa de vagabundo. Falava com meu marido: olha lá esse bando de de-
socupado. Pra você ver, né? Hoje eu sei que é direito, porque eu vivi aqui. Agora fico até 
doente quando fico muito tempo longe desse terreno”, me disse Carmem no Capão Re-
dondo. Eulália relata esquecer dos seus medicamentos quando está na ocupação: “pa-
rece que isso aqui faz a gente esquecer da doença”. Corpos, saúde (como insistência na 
vida relacional), doença, curas como deslocamentos de si – a produção de um sentido 
de justiça é feita a partir dessa relação entre corpos e suas variações em um emergente 
e provisório território existencial que chamo aqui de “regime baldio”. O regime baldio, 
entre outras proposições, funda-se como prática imanentista recuperando o sentido 
forte de “relação” – como iremos discutir – relação entendida “não como uma conexão 
entre entidades predeterminadas, mas como o retraçar de um caminho através do terre-
no da experiência vivida” (Ingold, 2015: 236).

Nas ocupações, a afirmação do nosso direito, ao contrário do regime jurídico “abstra-
to e inexplicável” do direito deles nos exige um ato de criação, portanto. Cria-se um lugar, 
uma forma; cria-se uma composição entre a terra vazia (mas descobre-se logo, cheia de 
outros viventes), os materiais disponíveis, uma infraestrutura capaz de sustentar cozi-
nhas e barracões; cria-se uma composição de corpos, relações, materiais, novas alianças, 

“a gente era vizinha aqui no bairro, mas nunca tinha se falado, acredita? A gente ficou 
amiga depois da ocupação”; mas também cria-se, sobretudo, outros modos de habitar o 
mundo para além do doméstico e do trabalho.  A vida-ocupação como uma criação que 
tem a ver com tornar visível. E, nesse sentido, a ocupação é também uma criação muito 
próxima daquilo que Ingold (2015) afirmou em uma leitura de Paul Klee que dizia: “a 
arte não reproduz o visível, mas torna visível”.

Retomada é um termo que se refere às práticas políticas indígenas de recuperar uma 
terra que lhes foi roubada, mas o termo se expande, como sugere Sztutman (2017) na 
esteira de Isabelle Stengers, como práticas de reativação (reclaim) e experimentação de 
um modo de vida – um território existencial que possa criar, outra vez mais, práticas 
do Comum, as paixões não proprietárias, como no espelho invertido de Morgan. Não 
se pretende retomar um passado perdido, mas busca-se experimentar modos de viver 
junto e de pensar junto; algo como uma contra-feitiçaria que faz com que muitas mu-
lheres, depois de estarem em uma ocupação-acampamento, digam: “Aqui, de repente é 
como se eu tivesse aberto os olhos”, como me falou tantas vezes Tia Maria no Capão 
Redondo.

 
Em diálogo com David Kubrin, autor de Marxism & Witchcraft, Starhawk nos 
lembra que a origem do capitalismo – que Marx associa à destruição da pro-
priedade comum da terra pelos cercamentos (enclosures) na Inglaterra do século 
xviii – coincide com a erradicação derradeira das práticas de bruxaria, associa-
das ao universo feminino. Em suma, o capitalismo emergiria desse duplo golpe 
contra o paganismo, baseado no pertencimento à terra e no princípio de anima-
ção do mundo. Reativar, retomar este paganismo imanente seria o que se poderia 
chamar de uma receita de resistência (Sztutman, 2017).
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 Alarcon (2013: 1) chama atenção para o fato de que, apesar das retomadas de terra 
serem uma reconhecida prática de ação indígena no Brasil, os estudos sobre elas são 

“curiosamente escassos”. Citando uma definição breve de Cacique Babau, liderança Tu-
pinambá, as retomadas podem ser também consideradas “um laboratório, onde ocorre 
o resgate do ser índio” (Idem: 205). Laboratório, como nos explica Babau, é um lugar de 
experimentação no qual podemos nos perguntar, investigar, testar, mudar de ideia, ati-
var algumas propriedades e neutralizar outras, hesitar. Uma das frases que mais circulam 
entre os sem-teto é que a ocupação “é uma faculdade, aqui eu aprendo muito”. Gostaria 
de levar a sério essa proposição, como discutinos na apresentação, no sentido de que 
ela nos sugere uma coextensão entre luta e a produção, experimentação e circulação de 
conhecimento sobre formas de existir. Formas não proprietárias.

O início dos anos 2000 no Brasil foi marcado pela retomada de movimentos cole-
tivos amparados em formas étnicas e territoriais de reivindicação de terras e de reco-
nhecimento de uma existência não proprietária: quebradeiras, serigueiros, ribeirinhos, 
quilombolas, articulações de “fundos de pasto”, pescadores, castanheiros, além da for-
ça de grupos indígenas. Movimentos estes que diversificaram o significado das “terras 
tradicionalmente ocupadas”, como chamava atenção Alfredo Wagner Almeida (2004). 
Helena Silvestre (2020), pensadora e militante das ocupações urbanas nas periferias de 
São Paulo (do Movimento Luta Popular) vem afirmando a ideia de que os territórios 
favelados, as ocupações precisam ser pensados como “territórios afroindígenas”; An-
tônio Bispo dos Santos fala sobre a confluência quilombo-favela-aldeia como aliança 
contra-colonial de pensamento, saberes e conhecimento capazes de deslocar as histó-
rias euro-cristãs. O que eles nos contam é que, para muitos no Brasil, é impossível virar 
branco completamente e há algo nessa impossibilidade de que nos faz traçar caminhos 
outros de pensamento que recusam as histórias de unificação. Por outro lado, as tra-
dições socialistas nunca conseguiram abrir mão da imaginação proprietária – muitas 
vezes a “propriedade pública” é tida como antagonista da “propriedade privada”, no 
entanto, como retomam Dardot e Laval (2015)14, ambas compartilham a mesma natu-
reza. “Com o comum, não se trata mais de opor simplesmente a propriedade privada 
e a propriedade pública, mas de questionar prática e teoricamente os fundamentos e 
os efeitos do direito de propriedade, opondo-lhes o imperativo social do uso comum” 
(Idem: 262).

Ainda assim, por que é tão difícil para nós (ainda que seja sempre bom perguntar: 
nós quem?) pensarmos a tão óbvia afinidade entre o “povo periférico” – uma categoria 
política que é corrente entre sem-teto e muitos outros coletivos negros e que sinaliza 
para um afirmação étnica – com a luta indígena contemporânea - uma invenção política 
minoritária que aponta para a obsolescência dos marcos da cidadania moderna e suas 
fronteiras? Uma afinidade que retoma, assim, uma história outra que não a do mito do 
Estado Nacional e da “civilização”? Noção que conflui, finalmente, com os povos indí-
genas e as experiências de quilombos na luta pela terra e que fazem da luta pela terra a 
própria luta pela existência e a possibilidade de uma vida pelo comum? Como nos lem-
brava Foucault, não podemos perder de vista que a utilização do “modelo de raciona-
lidade administrativa do Estado” tem sido permanentemente evocado como “gabarito 
de inteligibilidade especulativa da história” (Foucault, 2005: 204). A luta, no entanto, 

14. “A gestão burocrática e a 
direção hierárquica das empresas 

e dos serviços públicos não 
conduziram a uma mudança 

substancial das relações sociais 
na produção. Quando vemos com 

que rapidez os setores estatais 
de produção foram privatizados 

desde há cerca de trinta anos 
em vários lugares ao redor do 

mundo, não podemos deixar de 
nos perguntar sobre a diferença 
que a propriedade pública havia 
introduzido” (Dardot, Laval, 2015: 

262).
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é sempre uma luta por outros “gabaritos”, outras formas de contar os encontros e as 
alianças que abrem possíveis. Como pergunta Marcio Goldman (2015) “como ficaria o 
mito das três raças se dele suprimíssemos não o fato histórico, político e intelectual do 
encontro, mas o vértice “maior” do triângulo, os “brancos”? Como apareceriam afros e 
indígenas sem este elemento sobrecodificador?”.

Essas perguntas nos levaram a pensar por meio de contra-dispositivos de desem-
branquecimento da cidade, o que significaria  pensar no que pode “re-povoá-la com um 
tanto de coisa que foi sequestrada dela, como se não fosse digno, relevante, próprio ou 
real” (Coletivo Terra Preta, 2019). As ocupações de terreno podem ser pensadas como 
um desses contra-dispositivos, que voltam a “instaurar o corpo no meio do campo 
político”, operadas justamente por aqueles e aquelas que são associadas “com a forma 
corporal da existência” (Butler, 2018). Persiste a criação de uma cidade feita de despe-
jos, como bem descreveu Carolina de Jesus (2007) em seu diário, e é o fio de Carolina 
que pretendemos seguir. É também o fio de Beatriz Nascimento (1985) que nos ensi-
nou que as experiências de quilombo eram e são afirmativas de liberdade e criação de 
uma forma interespecífica de viver junto e de desejar junto. A forma-quilombo, diante 
da violência do latifúndio monocultor como forma inaugural do Estado de exceção, 
criava (cria) e experimentava (experimenta) a única confrontação possível: aquela do 
êxodo, cuidado e combate; aquela que recusa a imagem de “periferia”, como margem 
do que seria o centro, para traçar outros centros de confluência como afirma Antônio 
Bispo.

Um emaranhado de fios corta as experiências coletivas em seus lugares e práticas 
imanentes; parte do corpo e desconfia, assim, das formas soberanas de “gestão dos 
pobres”, seja ela sociológica ou política. Há um fio que escapa das “experiências pre-
carizadas e sem alternativa” de um precariado imaginado como falta, estágio menor 
e defeituoso do operário assalariado sindicalizado. São corpos que, ao chegarem aos 
acampamentos, relatam a experiência dos limites, nos fazem constatar a ineficiência de 
categorias sociológicas clássicas para pensar as configurações recentes do capitalismo e 
sua multiplicação de dispositivos de espoliação, disciplinas e impotência.  “Aqui é tudo 
de carne e osso”, lembrava sempre Patrícia, na ocupação de São Bernardo em 2018, “aqui 
eu consegui me sentir viva outra vez”, ela repete.  As ocupações de terreno emergem 
como lugares de co-investigação e experimentação dos caminhos da carne, o regime 
baldio é, portanto, um regime ontológico que resiste à supressão do Comum e experi-
menta modos de existência sustentados por uma prática de interdependência, misturas, 
trânsitos, negociações e curas.

Assim como propôs Babau, essa pesquisa também intui  junto aos outros e outras 
que a sustentam, o fato das ocupações de terreno baldio instituírem laboratórios de 
experimentação de como podemos viver juntos em um regime não-proprietário; de 
como é possível recuperarmos a nossa história entrelaçada com a história da terra, nos-
sa ciência como uma ciência-luta,  ainda que os movimentos sociais de luta por moradia 
nos territórios urbanos, as organizações de esquerda, em suas formulações discursivas 
raramente considerem essa dimensão. Retomar, lembra Stengers (2008: 58) é sempre 

“uma aventura, tanto empírica quanto pragmática, porque não significa recuperar o que 
foi confiscado, mas aprender o que é preciso para habitar novamente o que foi devasta-
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do”. “O que a gente tem em comum”, dizia uma vez Cláudia em uma roda de conversa 
enquanto tomávamos um café da tarde: “é que a gente acredita”. Militantes, pesquisado-
ras, cozinheiras, esse trabalho é parte dessa disposição compartilhada de acreditar no 
mundo e desconfiar das histórias épicas de heróis e suas salvações.

A experiência da vida-ocupação, entretanto, é eclipsada posteriormente pelo Minha 
Casa, Minha Vida e sua vida-condomínio, tornando-se rapidamente um tempo passado 
e superado: “Isso aqui foi uma conquista, mas não esqueço daquele tempo, o tempo 
da ocupação”, me diziam sempre saudosas as mulheres no condomínio. “Conquista” é 
como são apresentados os condomínios pelas figuras públicas do movimento, e “Con-
quista”, definitivamente, não é uma palavra  que carrega bons presságios.

Plantationoceno e o retorno da 
classe de despejados diante da dívida

Finalmente, acontece com a terra, do mesmo modo que com a 
liberdade, que quanto mais escassa ela seja e quanto mais usos 
uma civilização possa fazer dela, mais vital e mais desejada ela se 
torna (Paul Bohannan) 

Mas a nação, essa colônia, está “surrounded” por mil quilombos. 
(Osmundo Pinho)

Marilene, uma importante figura do mtst, construiu uma casa com o ex-marido 
no terreno da mãe dele, no município do Embu, ao longo da década de 1990. 

Com três filhos e vivendo durante anos episódios de violência conjugal, Marilene deci-
diu sair de casa. “Mas aí, eu fiquei sem nada”. Vivendo de casa em casa “porque eu não 
tinha dinheiro pra pagar o aluguel e aí ia sendo despejada”. Endividada, teve que inter-
romper os estudos. Há seis anos ela entrou em um apartamento vazio de um conjunto 
habitacional construído pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo (cdhu) para moradores que foram removidos de uma “ocupa-
ção irregular” na Zona Sul de São Paulo. O apartamento estava vazio por conta de um 
erro no sistema da cdhu que cadastrou duas unidades em um só nome, mas a pessoa 
cadastrada como proprietária, Dona Magda, só ocupou uma unidade. Marilene, viven-
do no apartamento, conseguiu nesses seis anos um respiro sem aluguel, conseguia pagar 
as contas de gás e luz até que, em 2019, a cdhu se deu conta do erro e Marilene foi alvo 
de um pedido de despejo feito pelo próprio Estado: “Tenho quinze dias para sair. Não 
sei, acho que vou ter que ir mais pro fundão da sul, parece que lá consigo pagar um alu-
guel de 350 reais”. Marilene, que também é poeta, desabafava sobre seu cansaço diante 
de mais um despejo: “Eu estou cansada, não tenho vontade de comer. Fico olhando 
para as minhas coisas, ter que empacotar tudo, mais uma vez. Você sente que não pode 
ter apego a nada porque está sempre partindo”. 

4. 
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DESPEJO
Não mais o tempo,
danou-se
e em mim se fez 
vento.
Jogado 
à fora, 
escorreu em 
minhas mãos 
foi embora.
Lavou as vidraças,
bateu a porta
me chamou 
de vira lata,
endureceu
a manhã,
sacudiu a poeira
se fez vilão,
na rua agora,
preciso escolher
entre o abrigo
e o pão.
Internou o diálogo,
gritou por socorro
em pleno sábado,
marcou no calendário
o dia da diáspora,
ela me rondava,
contava as horas
do meu desterro
e declínio.

(Marilene Ferreira)

Sabemos que essa condição do desterro que hoje se expande nas dinâmicas da fi-
nanceirização da metrópole é uma marca daqueles que por séculos foram submetidos, 
como lembra Latour (2018: 8), “ao impacto das grandes descobertas, dos impérios, da 
modernização, desenvolvimento, e finalmente da globalização”. Do mar Mediterrâneo 
às periferias metropolitanas do sul global, o desterro é também marca do “evento racial” 
(Ferreira da Silva, 2019) que organiza o capitalismo contemporâneo.

Jane I. Guyer (2015) mostra como os regimes transacionais do mercado imobiliário 
urbano vem assumindo algumas das características próprias dos mercados de metais 
preciosos do passado, como reserva de valor, tendo produzido um modo de armaze-
namento de itens de altíssimo valor que são relativamente fáceis de serem guardados 
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e protegidos “em contextos estáveis”. Na verdade, estima-se que o valor atual gerado 
pelo mercado imobiliário global (ou mercado de terras) seja cerca de 217 bilhões de 
dólares, 36 vezes o valor de todo o ouro já extraído.  Em seu novo livro, o economista 
aclamado Thomas Piketty (2019) teve que voltar a um tema indeclinável para sustentar 
que, mesmo diante das novas formas de acumulação do capitalismo financeiro, o pilar 
da crescente desigualdade no mundo hoje ainda é a propriedade privada da terra. Pi-
ketty (2014) já havia demonstrado em sua análise sobre a transformação da composição 
do capital que o valor atual das propriedades imobiliárias, comparado ao estoque geral 
de capital e de renda nacional, atinge “proporções históricas”. A hipótese que levanta 
Raquel Rolnik (2015), e também o geógrafo David Harvey (2005) é que não estamos 
vivendo mais um ciclo de ocupação capitalista do espaço, mas de uma nova relação do 
capital com o espaço. Sob a hegemonia do capital financeiro e rentista, a terra torna-se 
uma poderosa reserva de valor. O economista francês finalmente constata uma conti-
nuidade entre as lógicas escravistas e coloniais em um mundo de proprietários. Em sua 
pesquisa, sua equipe constatou que o Brasil é o país com a maior concentração de renda 
do mundo, ficando à frente do Oriente Médio (Piketty, 2019). 

Denise Ferreira lembra o aspecto racial da crise financeira internacional de 2008 se-
guindo a constatação de que, nos eua, “os empréstimos subprime foram desenhados 
para extrair valor do déficit financeiro (falta de bens e garantias [assets and colateral]) 
das pessoas que os tomaram, sendo assim operam como ferramentas de subjugação 
colonial e racial” (Ferreira, 2019: 157). Mano Brown, se apoiando no testemunho da 
própria geografia da cidade e na história que ela nos revela, oferece uma reflexão impor-
tante sobre a colonialidade do poder:

Quem apoiou o impeachment foi a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo). A Fiesp está no lugar onde existiam as maiores fazendas de café 
do país, onde a escravidão funcionou, ela continua sendo uma espécie de grande 
engenho de café. Na (avenida) Paulista ficavam os casarões dos grandes barões 
do café de São Paulo, e a Fiesp permanece lá (Mano Brown, 2019).

São as histórias recorrentes do desterro que povoam os acampamentos e que se cru-
zam de forma inesperada entre cozinhas, construção de barracões, a fogueira noturna 
tão importante para aqueles que zelam pelo bem-estar dos que dormem nos barracos, 
como faz o Francisco, depois de oito anos preso, muitos passados em uma solitária. 
A periferia de São Paulo, aliás, é ela própria uma criação destes desterros. Memórias 
que vão sendo reconstruídas e reelaboradas no terreno, em volta da fogueira noturna. 
As retomadas não deixam de ser também uma convocação dessas histórias sobre “estar 
sempre partindo” como conta Marilene, histórias sobre a revolta de “se sentir muito 
sozinho”, como me contou Francisco: “minha história você não aguenta, vai chorar 
muito, aposto”.

A cidade de São Paulo foi em grande parte produzida pelo complexo cafeeiro, como 
lembrou Mano Brown. Aqui, cidade e monocultura nasceram firmemente conectadas. 
A grande plantation, longe de se constituir como um passado distante e rural, se atua-
liza constituindo a força da concentração de terras urbanas na São Paulo e de seus no-
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vos dispositivos securitários, do antes prefeito e depois governador modernizador João 
Dória, que define seus antagonistas como “vagabundos” (G1, 2017). A rica São Paulo 
agroindustrializada15 do interior finalmente coincide com a capital do “progresso”: ago-
ra sem contar com os muitos operários, mas com um contingente crescente de dester-
rados, endividados e confinados – assim como era na plantation do século xix. A dívida, 
o desterro e a asfixia causada, seja pelos níveis inimagináveis de poluição16, seja pela 
ingestão de agrotóxicos, ou pela polícia militar, provocam esse encontro que pode ser 
agora experimentado pela nossa dificuldade compartilhada em respirar. A vida-ocupa-
ção nos apresenta uma outra imagem possível, baldia: um postergar momentâneo por 
ser aquilo que nos tornam “sujeitos produtivos” sujeitos para a dívida: trata-se mesmo 
de um território investigativo  que propicia repensar o que entendemos como “produ-
ção”, “valor”, “reprodução” e  “progresso” como noções sustentadoras da imagem mo-
derna e da produção do espaço, abre formas de existir enquanto coletividade a partir do 
reencontro com a terra e com os outros, com o desejo de liberdade. 

O regime baldio pode ser pensado como  “undercommons”:  “constituem um espaço 
e tempo que já está aqui. E como lugar de crítica descolonial, vernácula, não é um re-
torno fundacional, ou nostalgia, mas um além, que já está aqui. Entre nós” (Pinho, 2014 
s/p). Os “undercommons” são espaços que criam a fugitividade, como chamam Stefa-
no Harney e Fre Moten, “where the commons give refuge, where the refuge gives commons” 
(Harney; Moten,2013:28).

“Tanto despejo que ficar aqui é uma calma”, disse Luíza uma vez. A ocupação funcio-
na também como um entreposto de despejados, permitindo um respiro financeiro até 
o próximo aluguel. “Foi bom aquele tempo do acampamento porque pelo menos fiquei 
quatro meses sem pagar aluguel, deu para guardar um pouco de dinheiro”, contava Lú-
cia sobre suas estratégias financeiras e existenciais. Muitos lamentam as incompatibili-
dades do tempo do trabalho com o tempo da ocupação: “estou tentando diminuir meu 
horário no serviço ou mudar para manhã pra poder ficar mais tempo no acampamento”, 
comentava Joyce sobre sua negociação: “mas vou ter que falar que é pra estudar, se não 
a patroa não muda, não”, ela revela sua estratégia. 

O regime baldio, como prática instituinte, cria a possibilidade, sempre virtual, de 
produzir novas associabilidades – as conexões parciais, como fala Strathern (2013), as 
alianças insólitas, segundo Maria Galindo, que fazem mulheres transexuais em situação 
de prostituição comporem e sustentarem o mesmo lugar com mulheres em situação de 
neopetencostalidade e mulheres em situação de infelicidade hetero-conjugal por sabe-
rem que estão em um casamento: “porque, eu mesma, não tenho como pagar aluguel”. 
Espacialidades feitas por zonas de interdependência e cumplicidade, e não esclareci-
mento e conscientização. Recriar relações que foram pouco a pouco envenenadas pelo 
capitalismo e seus modos de vida - ainda que tudo se passe como uma situação inespe-
rada, não calculada, a partir da motivação inicial de “conquistar uma moradia”. 

O plantationoceno (Haraway, 2019), enquanto forma societal e econômica, expan-
de-se, não apenas pelas renovadas formas de extração do agronegócio contra formas 
de vida não monocultoras, mas, nas grandes cidades da periferia global, continua ope-
rando dois movimentos que sempre os foram fundamentais: o deslocamento forçado 
(agora na forma dinâmica financeirizada  e a especulação imobiliária), e formas tercei-

15. A votação de Dória para o 
governo do Estado de São Paulo, 
em 2018, foi massivamente 
localizada no interior do estado. 
Na capital, ele perdeu.

16. Sebastião Neto lembra 
sempre que Cubatão chegou a 
ser considerada nos anos 1980 a 
“cidade mais poluída do mundo”, 
sendo conhecida como “Vale da 
Morte”.
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rizadas de violência e disciplinamento de corpos; novos modos de extração e crimina-
lização das possibilidades associativas. Porque os pobres – pobres demais para a dívida 

–, como já profetizava Deleuze (1990), se tornaram também numerosos demais para o 
confinamento. Mezzadra e Gago (2015) sugerem que estamos presenciando um mo-
mento “expandido do conceito de extração”, no qual o capital se move na direção de 
territórios cada vez mais marginais, no campo e na cidade, definindo outros modos de 
relação com a força de trabalho, diferente da que era estabelecida com a “exploração”:

 
A relação extrativista é bem diferente da relação de exploração que se forma em 
uma fábrica a partir da estipulação de um contrato de trabalho assalariado. En-
quanto o contrato introduz o trabalhador em um espaço que é organizado dire-
tamente pelo capital, em casos tão distintos como as finanças populares (via em-
préstimos ao consumidor) ou o Facebook (por meio de uma empresa que extrai 
valor das interações de dados) encontramos-nos com atores capitalistas que não 
organizam diretamente a cooperação social que exploram. Nesse sentido, fala-
mos de uma certa exterioridade (Mezzadra; Gago, 2015:42– tradução minha)17. 

O plantationoceno depende, portanto, de tecnologias de domesticação e seus sis-
temas integrados de sexo-gênero combinadas com dispositivos de encarceramento e 
execuções “rotinizadas” que defendem a “sociedade” de seus inimigos racializados, mas 
que ao mesmo tempo “fazem funcionar” os corpos para a extração permanente, cor-
roendo assim as possibilidades do Comum. “Meu serviço mais parece uma prisão” foi 
uma frase que ouvi algumas vezes de Lúcia falando sobre seu trabalho quando lamen-
tava suas ausências nas atividades do acampamento. Mbembe (2018) retorna também 
a plantation colonial para falar do nascimento do terror moderno, a criação de zonas 
de produção e morte. O plantationoceno é essa forma de poder bilíngue que, ao mes-
mo tempo em que precisa falar a língua do gênero e de suas inscrições produtivas, fala 
também a língua do banimento e da punição racializada – e esse é o par central do 
funcionamento de sua gramática de poder que atua, sobretudo, no envenenamento das 
possibilidades de cooperação para além dos registros da grande propriedade e da dívi-
da. Os dispositivos do plantationoceno produzem continuadamente uma dualidade de 
polos opostos: trabalhadores-vagabundos; vândalos-pacíficos; os que aceitam o regime 
da dívida e aqueles que o recusam. 

Mas “a capacidade de amar e cuidar do lugar é radicalmente incompatível com a 
plantation”, lembra Haraway (2019). Para além dos espaços do contrato assalariado, as 
novas formas de extração se expandem para a vida na cidade e suas relações extrain-
do valor onde existiam formas de vida não rentáveis. Mas também se expande por um 
conjunto de práticas de espoliação e concentração que impede ou torna muito instável 
o uso da terra urbana para a maior parte da população marcada pela chamada “insegu-
rança da posse”. O Plano Local de Habitação de São Paulo de 2016 estimou que 445.112 
domicílios estejam em favelas e 385.080 em loteamentos irregulares.

A imagem do plantationoceno nos permite pensar em um modo expandido de extra-
tivismo, no qual os dispositivos de disciplina e extração da terra, de plantas, de pessoas, 
inteligências coletivas e relações ainda opera firmemente (Tsing, 2019). Com C. L. R. 

17. “La relación extractiva se 
presenta bastante distinta de la 
relación de explotación que se 

conforma en una fábrica a partir 
de la estipulación de un contrato 

de trabajo asalariado. Mientras 
que el contrato introduce al 

trabajador en un espacio que está 
directamente organizado por 

el capital, en casos tan distintos 
como las finanzas populares 

(vía créditos al consumo) o de 
Facebook (por medio de una 
empresa que extrae valor de 

las interacciones de datos) 
nos encontramos con actores 
capitalistas que no organizan 
directamente la cooperación 

social que explotan. En este 
sentido hablamos de cierta 

exterioridad” (Mezzadra; Gago, 
2015).



89Retomada como uma paixão acima de todas as outras

James (2000), podemos também definir o plantationoceno como o “regime de brutali-
dade e terrorismo calculados” que depende, por tanto, da firme aliança entre Estado e 
capital. Com Jota Mombaça (2020: 4) pensamos o plantationoceno como “um modo 
particular de agenciar a sujeição negra em favor da reprodução de um sistema produ-
tivo que continua a obra da escravidão na medida em que faz coincidir processos de 
extração de valor com um regime de violência antinegra”. O plantationoceno nos parece 
produtivo, do ponto de vista político e conceitual, porque ele afasta a ideia de um “pas-
sado colonial” para mostrar-se em toda sua atualidade como evento racial que persiste 
organizando populações, territórios e extração de valor (e vidas) a partir de inúmeros 
dispositivos. Do ponto de vista de sua produção, o plantationoceno articula e distribui 

“pedagogias da crueldade” que, como vem sinalizando Rita Segato (2018), configura o 
conjunto de tecnologias que programam os sujeitos para transmutar o “vivo e sua vitali-
dade” em coisas : “competitividade, produtividade, cálculo de custo/benefício, acumu-
lação, concentração —, que confiscam o fluxo que chamamos de “tempo”, em que toda 
a vitalidade está imersa” (Idem: 3). 

O plantationoceno também produz e administra a insegurança da posse que se ex-
pressa de variadas maneiras, os despejos constantes são a face mais cruel desse processo. 
Mas de forma massiva, ela é o que faz com que hoje milhares de pessoas, nas periferias 
urbanas, ainda que não tenham um emprego, comecem o mês com uma dívida per-
manente: o aluguel. Se no momento inaugural do capitalismo os chamados enclosures 
davam forma ao dispositivo primordial de expulsão de camponeses de suas terras e 
possibilidades de subsistência, foi na plantation que o extrativismo ampliado se ins-
taurou como prática de ordenamento dos corpos pela violência, extração e de relação 
com todo o mundo vivo. Na nova configuração de um capitalismo rentista, hipermetro-
polizado e patrimonializado, um renovado ciclo de expulsões, extrações e espoliações 
ganha fôlego como dinâmica cotidiana do tecido urbano que organiza as formas de 
produção do social a partir de uma aparente exterioridade. O extrativismo ampliado 
é o que incorpora relações e práticas não financeirizadas como as associabilidades e 
práticas comunitárias periféricas convertendo, por exemplo, o uso comum de um ter-
reno baldio em prestações, dívidas e condomínios-monoculturas como são os realiza-
dos pelo mcmv. A classe assalariada torna-se agora a classe endividada em uma nova 
geografia de extração de corpos e envenenamento das práticas associativas, também 
administrada por políticas públicas que, como dispositivos, atuam pela gramática da 

“inclusão” e possibilitam os não-assalariados adentrarem nos circuitos da dívida como 
consumidores.  Como bem nos lembra David Harvey:

 
Um obstáculo para a acumulação de capital – a questão do trabalho – é superado 
em detrimento da criação de outro – a falta de mercado. Então, como contornar 
essa segunda barreira? A lacuna entre o que o trabalho estava ganhando e o que 
ele poderia gastar foi preenchida pelo crescimento da indústria de cartões de 
crédito e aumento do endividamento (Harvey, 2005: 22).

O sociólogo italiano Mauricio Lazzarato discute em seu trabalho o que seria, para 
ele, uma nova transmutação da luta de classes, agora expressa na relação credor/endi-
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vidado. A dívida também produz sua moral própria que é diferente, sustenta Lazzarato, 
da moral do trabalho. Se esta última era definida pelo par esforço-recompensa, a mo-
ral da dívida, por sua vez, se realiza a partir da moral da promessa (de quitar a dívida) 
e da culpa (de tê-la contraído). O plantationoceno, sobretudo, atua pela aniquilação 
e empobrecimento das relações simbióticas, captura as dívidas relacionais e as con-
vertem em dívidas financeiras impagáveis – a culpa de ter contraído a dívida instaura 
a chantagem do trabalho como forma de controle permanente. Instaura-se assim o 
mundo de cercas, monoculturas, dívidas, despejos e prisões para que o projeto de es-
poliação e expulsão possa seguir seu curso administrado por uma “democracia securi-
tária” (Augusto, 2018). A relação credor/endividado é propiciada, por sua vez, por um 
dos maiores mecanismos políticos do neoliberalismo: a propriedade (da terra ou do 
conhecimento coletivo).

 
Em torno dela, os mecanismos de exploração e dominação intensificam-se de 
forma transversal, sem poder diferenciar trabalhadores e desempregados, con-
sumidores e produtores, ativos e inativos, aposentados e beneficiários do rendi-
mento mínimo. Todos são devedores culpados e responsáveis   perante o Capital, 
que se manifesta como o grande Deus credor universal. Um dos principais me-
canismos políticos do neoliberalismo, como a atual “crise” revela de forma ine-
quívoca, é a propriedade, no sentido de que a relação credor/devedor revela uma 
relação de forças entre proprietários (do capital) e não proprietários (de capital) 
(Lazzarato, 2013 – tradução minha).18

O que nos parece de fato importante para entender essa nova dinâmica da dívida 
que se alastra atravessando de maneira incontornável o modo de vida dos pobres nas 
cidades impulsionada agora pela expansão da financeirização é o que Lazzarato descre-
ve como a “última definição de poder do Foucault”, a saber, “o poder do credor sobre o 
devedor é muito semelhante à última definição de poder de Foucault: ação sobre uma 
ação, ação que mantém ‘livre’ aquele sobre quem o poder é exercido19 (Lazzarato, 2013: 
38 – tradução minha). Em 2017 uma pesquisa da fgv20 identificava que o “déficit habi-
tacional” no país havia atingido seu maior índice nos últimos dez anos. O número de 
unidades habitacionais necessárias para “suprir a demanda” (os debates sobre habitação 
quase sempre se dão em torno da categoria de demanda) chegou a 7,77 milhões. No 
censo do ibge de 2010, constatou-se que somente na capital paulista existiam 290 mil 
imóveis não habitados e, no mesmo período, de acordo com a secretaria municipal de 
habitação, 130 mil famílias não tinham onde morar.

Estar devendo o aluguel, prestações da moto que é também instrumento de trabalho, 
contas de casa é uma condição permanente e compartilhada nas ocupações. O sem-
teto, é antes de tudo, um endividado. Certa vez, para ajudar na produção de listas de 
cadastros da ocupação do Capão Redondo, fui até a casa de uma das acampadas para 
usar um computador e finalizar as tabelas. A casa fica bem perto do terreno da ocupação. 
Ficamos eu e sua neta, uma menina de nove anos, durante algumas horas dentro da 
casa. Sua avó não podia me acompanhar porque estava ajudando no almoço da ocu-
pação. Em um momento, o telefone da casa começou a tocar insistentemente e, para 

18. “En torno a ella se 
intensifican los mecanismos 

de explotación y dominio de 
manera transversal, sin que 

pueda hacerse diferencia entre 
trabajadores y desocupados, 
consumidores y productores, 

activos e inactivos, jubilados y 
beneficiarios de la renta mínima. 

Todos son deudores culpables 
y responsables frente al Capital, 
que se manifiesta como el gran 

Dios acreedor universal. Uno 
de los mayores mecanismos 

políticos del neoliberalismo, tal 
como lo devela sin ambigüedad 
la “crisis” actual, es la propiedad, 
en el sentido de que la relación 

acreedor/deudor devela una 
relación de fuerzas entre 

propietarios (del capital) y los 
no propietarios (del capital)” 

(Lazzarato, 2013).

19. “El poder del acreedor 
sobre el deudor se parece mucho 

a la última definición del poder 
en Foucault: acción sobre una 

acción, acción que mantiene ‘libre’ 
a aquel sobre el cual se ejerce el 

poder”.

20. Disponível em: http://
abc.habitacao.org.br/deficit-de-

moradias-no-pais-ja-chega-a-77-
milhoes.
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minha admiração, a menina não se mexia para atendê-lo. Passaram alguns segundos e o 
telefone voltou a tocar muitas vezes, quando eu finalmente perguntei à menina: “você 
não quer atender? Quer que eu atenda?”. Ela me respondeu prontamente: “Não! Não 
atende. Nunca é pra atender. É cobrança, sempre!”.

Retomando a pergunta seminal de Moacir Palmeira no início da década de 1970, en-
quanto quase todos estavam esperando a conformação de um “verdadeiro operariado 
urbano”: “O que aconteceria se tomássemos a plantation como um modo de produção 
e não apenas como a expressão menos ou mais perfeita de algum outro modo ou siste-
ma, situado além ou aquém dela?” (Palmeira, 1994: 5). O que aconteceria se pensásse-
mos o Estado brasileiro a partir dessa aliança fundadora que se “moderniza” ao longo 
do século xx, o fato: 

da modernização da agricultura ter sido conduzida pelo Estado – e por um Esta-
do autoritário e centralizador – não foi sem consequências. As vantagens ofereci-
das a quem quisesse investir no campo (em projetos agropecuários beneficiados 
por crédito subsidiado e incentivos fiscais ou na aquisição de terras, facilitada 
pela generosa política de terras públicas dos militares, preocupados em “ocupar 
os espaços vazios”) eram tais que atraíram capitais de outros setores da econo-
mia, para os quais a agricultura, mas sobretudo a própria terra, se tornou um in-
vestimento interessante. Isso reforçou o peso político dos interesses agrários, que 
já não eram mais apenas os dos latifundiários “históricos”, dentro da máquina 
do Estado e criou conivências profundas entre o alto funcionalismo, sobretudo 
daqueles órgãos ligados a assuntos que envolviam terra, e essa coalizão de inte-
resses de capitais de diferentes áreas (Novaes et al, 1996).

Os debates sobre a caracterização da plantation, lembra Palmeira21, acionavam uma 
categoria fundamental, qual seja, a da “imobilização da mão-de-obra”. Depois do fim 
legal da escravidão, as formas de imobilização foram impelidas a se renovar a partir 
de dispositivos da dívida – ou, como sugere Palmeira, os dispositivos que convertem 
a dívida material (representada pelos barracões) em “dívidas sociais” que vinculavam 
moradores e senhores do engenho. De alguma forma, essa constitutiva relação com a dí-
vida permanente aproxima os atuais trabalhadores urbanos das periferias de São Paulo 
(especialmente se olharmos com mais atenção o chamado “capitalismo de plataforma”) 
com algumas figuras clássicas das relações de trabalho no mundo rural da plantation, 
especialmente aquelas expressas nas relações de “imobilização por dívida”. Além do 
mais, é importante relembrar o fato de que os trabalhadores rurais só são incluidos no 
conjunto de leis trabalhistas na década de 1960 com o Estatuto do Trabalhador Rural 
(1963) – vinte anos depois dos trabalhadores urbanos, ainda assim, diante do grande 
latifúndio, pequenos camponeses e trabalhadores rurais criaram um vasto repertório de 
estratégias locais para fazer frente à dívida impagável: de migrações sazonais, passando 
pelas dinâmicas transacionais das feiras livres, formas de mutualismo, práticas de alian-
ças pela terra para além do direito. 

Esterci (2008) retoma algumas dessas práticas “clássicas” constitutivas do capitalis-
mo brasileiro em se tratando da plantation: o sistema de colonato paulistano descrito 

21. Para Palmeira (1994: 8), 
“a plantation não era apenas 
uma unidade agrícola. O seu 
lado industrial era assinalado 
como uma das marcas que a 
singularizavam face a outros 
domínios rurais”.
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por Martins (1979) em o “Cativeiro da Terra”; as dívidas “impagáveis” que se estabe-
leciam nas relações entre “moradores” e proprietários detalhada por Garcia Jr. em “Li-
bertos e Sujeitos” (1988); a imobilização permanente da qual estavam submetidos os 
seringueiros na Amazônia, situação bem descrita por Euclides da Cunha (2006). De 
certa forma, o novo capitalismo global está ficando cada vez mais brasileiro e não é 
coicidência que o mtst tenha surgido como criação do mst (movimento dos traba-
lhadores sem-terra), como veremos no capítulo iii. Desde o plantationoceno é possível 
entrever o que Stengers (2015) salienta como um de seus dispositivos centrais: o que os 
cercamentos destroem não são apenas “meios de vida”, mas também uma inteligência 
coletiva concreta, ou seja, trata-se, não somente de expropriação, mas de uma espolia-
ção permanente das possibilidades relacionais (conceituais, filosóficas e pragmáticas) 
que sustentem uma vida coletiva; a plantation converte tudo em recurso: terra, animais, 
pessoas e plantas, conhecimento.

O Comum, afirma Stengers (Idem) não constitui abstratamente o que seria um 
traço de “universalidade humana”, mas é o que reúne os commoners, os praticantes de 
uma comunidade, seja ela um código de software, um grupo de portadores de doenças 
crônicas que compartilha experiências e cuidados, um acampamento de sem-teto em 
um terreno baldio retomado. Uma comunidade feita e sustentada pelo que está entre, 
mais do que pelos “entes” que a constitui, e que arrisca uma forma de existência não 
proprietária – ainda que muitas vezes atravessadas por regulações estatais ou dinâmicas 
do mercado.

A luta pela reapropriação ou sustentação do Comum é parte fundamental de mui-
tos embates contemporâneos, seja no que se refere ao direito à terra, ao direito de per-
manecer em territórios que são também territórios de memórias, parentescos (entre 
humanos e mais que humanos) contra os velhos e novos cercamentos, seja também 
a luta pelo conhecimento aberto contra a economia das patentes, contra os enormes 
financiamentos públicos a pesquisas vinculadas à indústria do petróleo, farmacêutica e 
do agronegócio de forma geral. O que caracteriza essas lutas, defende Stengers, é que 
elas se deparam com as urgências da própria vida, “determinam as incógnitas de sua 
própria situação” (Stengers, 2017: 124) e, por isso, tentam escapar a qualquer custo de 
um “modo utópico que apela para a superação dos conflitos, que propõe um remédio 
cujo interesse todos deveriam respeitar” (Idem: 99). A luta pelo Comum é, portan-
to, sempre transversal e composta de multiplicidades que compõem as relações que 
o sustenta, mas ela é também sempre fruto de um campo de conflitualidade: não há 
luta pelo Comum sem que o direito à propriedade (privada ou estatal) seja questiona-
do, neutralizado ou desprovido de legitimidade. O Comum não é apenas uma “regula-
ção” das relações sociais, mas ele também “constrói novas instituições do estar-junto” 
(Negri, Hardt, 2018:135) para além das monoculturas proprietárias. Os acampamentos 
sem-teto, é o que defendemos aqui, intuem essas novas formas de estar-junto, o regime 
baldio opera por intensificação dos circuitos do dom, ativa uma economia de “doações” 
para abastecer cozinhas coletivas, aquece circuitos agonísticos de prestígio que se re-
fletem, por exemplo, na ideia de que quando a “luta entra no sangue”, o “interesse pela 
casa própria” torna-se lateral: “antes era pela casa, mas agora é pelo amor, pela luta”. O 
acampamento, como já mencionamos, não está “fora” do mundo da mercadoria, do 
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salário e da renda, mas ele apenas existe pela experimentação e ativação de outros mo-
dos de composição e sustentação da vida que existem como infraestrutura oculta do 
capitalismo.

O governo Bolsonaro, finalmente sustentado declaradamente pelo agronegócio, as-
sim como por representantes dos poderes financeiros e pastores neopentecostais, nos 
mostra que o trabalho de conversão da dívida no plantationoceno nunca terminou, mui-
to pelo contrário22. A ressaca da expansão da financeirização e do crédito entre os mais 
pobres no Brasil nos fez experimentar de forma ainda mais intensa os modos de subjeti-
vação do endividamento e, também, o ressentimento de não ser “recompensado” pelos 
sacrficios de todos os dias.  Trata-te sempre de um envenenamento das nossas malhas 
relacionais e dos nossos modos de interdependência. Por isso, as novas dinâmicas neo-
coloniais são fortemente ancoradas na casa-família, na moral da dívida-consumo, mas 
desconfiadas de toda a vizinhança em relação a qual – diferentemente das décadas de 
1970/1980 – deve-se evitar: o medo do corpo do outro como um regime de sensibilida-
de e cognitivo que expressa a mutação antropológica em um capitalismo “tecnototali-
tário”, como vem demonstrando Franco Berardi (2017), que atua não como um poder 
externo à vida, mas imanente à ela e em todas as suas dimensões.

Sobretudo, o platationoceno segue operando pela chantagem do “progresso” e do 
“desenvolvimento”, limitando as imaginações do social, produzindo um ciclo de esco-
lhas infernais no consórcio entre poderes públicos e privados na extração do Comum, 
produzindo despejados, endividados, intoxicados: Belo Monte, Vale do Rio Doce, os 
grandes “empreendimentos” urbanos máquinas de despejos, Cubatão, o Minha Casa, 
Minha Vida. Seguindo as pistas de Denise Ferreira, é possível pensar que:

Os últimos duzentos anos testemunharam episódios repetidos da expropriação 
colonial de terras, trabalho e recursos, garantida por arquiteturas jurídico-eco-
nômicas que operam dentro e fora do Estado-nação, ou seja, da figuração mais 
recente do corpo político liberal. Indubitavelmente encontramos, hoje, a forma 
jurídica colonial possibilitando o capital global (Ferreira, 2019: 180).

O que intuímos, também  seguindo as pistas de Agamben, é que o que singulariza 
o acampamento enquanto experiência política – experiência coletiva capaz de deslocar 
um regime de corpos e suas inscrições a ponto de produzir outras singularidades – é 
tanto a “reivindicação de um direito”, ou a criação de uma “demanda”, mas, sobretudo:  
é a desativação do direito, ou mesmo a afirmação de um outro uso dele – o “agora é 
nós!” que abre e evoca uma nova ocupação na madrugada, prática de profanação: “a 
profanção é o contradispositivo que restitui ao uso comum aquilo que o sacrifício tinha 
separado e dividido” (Agamben, 2009: 45). Um direito “que afirma e instaura o corpo 
no meio do campo político e que, em sua função expressiva e significativa, transmite 
uma exigência corpórea” (Butler, 2018: 17). Nos repertórios possíveis de negociação e 
reivindicação ao direito à moradia, elaborados ao longo dos anos pelos movimentos e 
ações coletivas, experimenta-se, no regime baldio, a desativação do direito da proprie-
dade e o conjunto de relações que torna-se possível a partir dessa desativação. É como 
se a experiência de viver e existir pelo acampamento permitisse também investigar ou-

22. “Atualmente [no Brasil], 
apenas 0,7% das propriedades 
têm área superior a 2 mil hectares 
(20 km2), mas elas, somadas, 
ocupam quase 50% da zona rural 
brasileira. Por outro lado, 60% 
das propriedades não chegam a 
25 hectares (0,25 km2) e, mesmo 
tão numerosas, só cobrem 5% do 
território rural. Os dados são do 
Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra)”. Cf. 
Brasil de Fato, 2020. 
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tras camadas de luta e suas possibilidades, muitas que não se dirigem imediatamente ao 
Estado como demanda. O acampamento enquanto acontecimento esvazia o direito de 
seu significado, mostra como ela deixa de ser lei “para confundir-se inteiramente com a 
vida” (Agamben, 2004: 97). O regime baldio instaura ainda que provisoriamente o que 
poderia ser um “direito do Comum” (Negri, Hardt, 2018:24). O Comum, como vem 
sendo retomado por muitos debates contemporâneos, nos parece um campo aberto e 
fértil para pensar as práticas relacionais e coletivas de se sustentar e cuidar de um ecos-
sistema heterogêneo composto por humanos e outros que humanos que favoreça a vida, 
o tempo livre, o conhecimento coletivo e a coexistências de ontologias outras que em 
muitas situações são mesmo incompatíveis com a ontologia do indivíduo proprietário 
moderno. O Comum não é um “recurso”, portanto, e nem apenas um “modo de gestão” 
de um bem comum, ele pode ser pensado, em uma perspectiva contra-colonial, como 
uma proposição ontológica e política produzida por corpos e conhecimentos que já 
existem e seguem desconfiando das heranças coloniais, seus sistemas de justiça e de 
governo dos viventes.

Mostrar o direito em sua não relação com a vida e a vida em sua não relação com 
o direito significa abrir entre eles um espaço para ação humana que, há algum 
tempo, reivindicava para si o nome de “política”. A política sofreu um eclipse 
duradouro porque foi contaminada pelo direito, concebendo-se a si mesma, no 
melhor dos casos, como poder constituinte (isto é, violência que põe o direi-
to), quando não se reduz simplesmente a poder de negociar com o direito. Ao 
contrário, verdadeiramente política é apenas aquela ação que corta o nexo entre 
violência e direito (Agamben, 2004: 133).

Nesse sentido, o vazio do terreno ocupado mostra-se tal como o vazio do próprio 
poder: “onde uma ação humana sem relação com o direito está diante de uma norma 
sem relação com a vida” (Idem: 131). Como vem falando Viveiros de Castro: “Governar 
é criar desertos”. Por isso a cozinha coletiva é o dispositivo que desativa o direito à pro-
priedade, ao mesmo tempo em que reativa formas de vida à margem da plantation – o 
café pronto porque nos tornamos capazes de fazê-lo, distribuí-lo, experimentá-lo por 
fora do regime da casa, do trabalho, do direito, da dívida impagável no planationoceno. A 
terra retomada abre-se para um sentido muito mais amplo agora. Como bem elaborou 
Diego Sztulwark (2019), a terra é o que “reúne elementos” e “aloja”. Ao ocupar a terra se 
povoa “com ela como solo se estabelecem vínculos com outros, põe-se em jogo modos 
peculiares de tomar o espaço (de repartição, de distribuição) e modos de pensar (de 
regular, de ritualizar, de representar)” (Idem: 158).      
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“A paixão com que se 
pode contar é o medo”: 

democracia securitária e 
o desejo da vida sem muros 

a incandescência histórica tem a virtude de aumentar a 
legibilidade estratégica de uma época (Tiqqun)

arranhe a superfície do verniz de segurança da propriedade 
privada e você encontrará seu fundamento real: o medo. A 
sociedade da propriedade privada propaga e gere o medo (Negri, 
Hardt)

As ocupações sem-teto e retomadas são perigosas aos olhos do poder porque elas 
revelam a verdade inescapável que se esconde atrás do direito à propriedade: os 

grande proprietários rentistas que hoje moldam nossas cidades em negociatas espe-
culativas e financeirizadas não são herdeiros do asséptico e tão ficcional direito natural 
Lockeano (Krueckeberg, 1995). Eles são herdeiros daqueles que roubaram, espoliaram 
e usaram a violência para seguir confiscando, e assim fazem jus as suas heranças. Um 
por cento dos donos de imóveis de São Paulo concentra 45% do valor imobiliário da 
cidade (O Estado de S. Paulo, 2016). São R$ 749 bilhões em casas, apartamentos, terre-
nos e outros bens registrados no nome de 22,4 mil proprietários – os mais ricos entre 
2,2 milhões de proprietários de imóveis da capital. Mais de 3,4 mil imóveis localizados 
nas áreas mais caras de São Paulo, avaliados em cerca de US$ 2,7 bilhões, pertencem 
a empresas ligadas a offshores. Nunca é demais lembrar que “a especulação imobiliária 
estrutural, nos termos de Molotch, tem suas bases não no investimento na propriedade 
per se, mas na capacidade de influenciar as estruturas socioespaciais futuras que deter-
minam o valor da propriedade” (Fix, 2007: 27).

No ano de 2018, foi eleito para governador de São Paulo João Dória, um ilustre re-
presentante do 1% de proprietários cuja declaração de patrimônio chega a 180 milhões. 
No Rio de Janeiro, por sua vez, elegeu-se Wilson Witzel com o discurso da “segurança” 
e do extermínio como programa de governo. Essa dupla é uma imagem límpida do fato 
de que as práticas rentistas que sustentam a república dos Donos é codependente da 

“necrogovernança” (Vianna, 2018), um consórcio explicíto neocolonial que segue bor-
rando em suas operações cotidianas as fronteiras entre estatal e não estatal, legal e ilegal, 
a exceção e o “normal”, quem merece viver ou quem pode ser morto em seus dispositi-
vos rotinizados. “De modo que, hoje, ao invés de grandes golpes que mudam os rumos 
da configuração do Estado e da democracia, assistimos aos regulares dispositivos de 
exceção, próprios das democracias modernas, serem acionados a todo tempo em nome 
da segurança” (Augusto, 2018: 385).

Nos discursos de João Dória e Wilson Witzel, sintetizado por Jair Bolsonaro, a legi-
timidade da necrogovernança securitária é encarnada nitidamente na produção contínua 

5.
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de um “inimigo” da ordem: o vagabundo. O vagabundo encarna de uma vez (no lugar do 
inimigo conceitual anterior das décadas de 1960 e 1970, o “subversivo”) a imagem racia-
lizada do detrator do desempenho e da produtividade (o sem-teto, os que “dependem” 
de políticas públicas de transferência de renda, o artista, o pesquisador, o professor), 
mas também a do “deliquente” e “bandido” – imagem dos que profanam até o limite 
a ética do sacrifício e do merecimento, a operação de guerra eleva a outro patamar o 
enunciado de “defesa da sociedade” produzindo continuadamente o inimigo interno, 
antes o “escravo fugitivo”, hoje os “vagabundos”. A guerra então agora assume “o aspec-
to de uma simples operação policial, de um caso de gestão interna, de uma iniciativa 
de manutenção da ordem” (Tiqqun, 2006: 100). Como também lembrava Foucault 
(1999:29): “As guerras já não se travam em nome do soberano a ser defendido; travam-
se em nome da existência de todos; populações inteiras são levadas à destruição mútua 
em nome da necessidade de viver. Os massacres se tornaram vitais”. 

Acácio Augusto (2018) e muitos outros já vinham chamando atenção para o fato 
de que a qualidade da nossa arquitetura democrática deve ser interpelada a partir dos 
dispositivos rotineiros do sistema de justiça e da ação das polícias dentro do que se 
convencionou chamar de “segurança pública”, ou seja, não como práticas exteriores ao 
funcionamento democrático, mas como formas constitutivas desses arranjos societais. 
A intervenção militar federal no Rio de Janeiro, em 2018, já expressa o limite de uma 

“série de tendências autoritárias das democracias que já vinham se firmando, mas, ao 
mesmo tempo, aponta para os próximos passos. Curioso é notar como ela contradiz as 
teses sobre o estado de exceção (em sentido vulgar), pois mostra como é o funciona-
mento mesmo da democracia hoje, na qual se combina saneamento monetário (que é 
falso, pois no fundo é realocação de recursos e continuidade do roubo regular dos que 
se locupletam com erário público) com endurecimento do confronto, repressão, con-
troles eletrônicos” (Idem: 384). Como bem sintetiza Edson Teles (2019a):

(…) (a ditadura militar) permaneceu na forma de estruturas e estratégias autori-
tárias na transição da doutrina de segurança nacional, dos militares, para a segu-
rança pública da democracia. O preso político foi substituído pelo preso comum, 
mas sem a qualificação do sujeito ético opositor ao regime autoritário. No “novo 
preso” (tão velho quanto o processo de colonização destas terras), o vermelho 
se transforma em preto. O subversivo em “bandido”, “vagabundo”, “marginal”, 
malandro. A incivilização e o caráter inapropriado dos “novos sujeitos” fora da 
ordem se expressam nos indivíduos criados somente pela mãe e/ou avó. Uma 
verdadeira “fábrica de elementos desajustados”, como já declarou o atual general-
vice-presidente (Hamilton Mourão). 

 
A democracia securitária fornece a justificação ordinária, entre procedimentos e in-

fraestruturas, para um novo e vigoroso urbanismo militar assentado na securitização do 
cotidiano, na gestão do medo e de uma contínua corrosão de possibilidades de práticas 
do Comum, radicalizando os dispositivos de “segurança” do platationoceno. Na ocasião 
da comemoração dos 30 anos dos racionais em 2018, o maior fenômeno cultural e polí-
tico da periferia de São Paulo, Mano Brown (2018) comentou tenazmente que “a peri-
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feria está votando em polícia com medo de perder o que conquistou no governo Lula”. 
Tainara, uma liderança da ocupação Nova Palestina, comentava em uma reunião em 
2017, interpretando um dos reflexos da crise econômica: “parece que agora que o povo 
não tá podendo comprar mais, eles não estão olhando mais torto para ocupação, antes 
estava todo mundo enfeitiçado”. “Eu não entrava porque eu tinha medo” é o que muitos 
sem-teto dizem sobre o terreno baldio antes do aparecimento do acampamento,” mas 
ver toda aquela gente ali misturada me fez perder o medo”, comenta Aline. 

 Mesmo diante da crise econômica global, as indústrias de tecnologia e inteligên-
cia militar vêm despontando em taxas de crescimento que variam de 5 a 12% ao ano, 
uma das mais dinâmicas do mundo (Graham, 2016), ao lado, é claro, do “mercado de 
serviços de limpeza” que, como constata a reportagem: “na contramão a crise, o mer-
cado de limpeza segue estável e com faturamento de até 106 bilhões de reais ao ano” 
(Exame, 2017). A “indústria de limpeza”, lembra Vergès (2020: 2) produz o “trabalho 
indispensável ao funcionamento de qualquer sociedade [e] deve permanecer invisível. 
Não devemos nos dar conta de que o mundo onde circulamos foi limpo por mulheres 
racializadas e superexploradas (…) Sobre essas vidas precárias e extenuantes para o 
corpo, essas vidas postas em perigo, repousam as vidas confortáveis das classes médias 
e do mundo dos poderosos”.

As ocupações são feitas majoritariamente por mulheres que trabalham ou já tra-
balharam na “indústria da limpeza” doméstica ou de empresas e por homens que tra-
balham ou já trabalharam com segurança privada. Não apenas os espaços do sistema 
prisional dinamizam essa economia, mas, agora, a cidade toda converte-se em uma 
zona de vigilância e controle, como previu Deleuze (1992) em seu Post-Scriptum sobre 
as sociedades de Controle. Vigilância, controle e também, vale dizer, uma permanente 
dinâmica de renovação do pacto colonial que opera pelas relações subalternizadas do 
trabalho feminino, racializado e mal remunerado. Como não nos deixa esquecer Fanon 
(1968), os novos colonos farão de tudo para manter os corpos colonizados no seu 
devido lugar.

Não foi preciso apenas mobilizar, unir, concentrar forças repressivas e modos de 
persuasão ideológica para defender a propriedade contra os não proprietários. 
Foi preciso também encarregar-se da vida das populações excluídas dos meios 
de acesso ao trabalho e, portanto, à vida. A repressão da contestação da ordem 
proprietária e a manutenção de condições de vida minimamente decentes para 
as grandes massas são dois aspectos complementares do Estado social “integra-
dor” do século xx (Laval; Dardot, 2015: 266).

    
São Paulo, 2019. O estado paulista cuja sede leva o nome de Bandeirantes atinge 

a maior população carcerária da sua história, com 235.775 pessoas, a maior do Brasil 
(Folha de S. Paulo, 2019). Os estudos de sociologia urbana e mesmo os de urbanismo 
vem mobilizando um repertório atento à produção de subjetivações para compreen-
der as novas formas de segregação, violências e disputas territoriais no espaço urbano. 
O “medo” aparece então como dispositivo de governo importante de legitimidade da 
cidade de muros (Caldeira, 2000), que instaura e sustenta políticas de “segurança” e os 
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espaços de enclaves fortificados23, produzindo e fazendo agir princípios classificatórios 
que performam tanto comunidade de iguais, como também o outro de seus pesadelos, 
fantasias racializadas, as suas ameaças. Em 1997, os Racionais MC’s lançaram o que seria 
o verdadeiro manifesto do escárnio da “promessa de inclusão” das políticas neoliberais. 
Entre versos de um detento que via acontecer de sua cela o massacre do Carandiru em 
1992, o Capão Redondo tornava-se a capital das entranhas da nova democracia securitá-
ria brasileira com seu “Diário de um detento” revelando então um “país das calças bege”.

Em um texto do começo dos anos 1990, Mike Davis fala de uma Los Angeles trans-
tornada pela crise econômica dos anos 1980, na qual o desemprego e a crise de moradia 
tornavam-se ainda mais visíveis no cenário urbano. Naquele momento, os debates so-
bre “segurança física” haviam se convertido no eixo de todo o planejamento urbano, e 
uma renovada rede sociotécnica de vigilância transformava a cidade em um centro de 
comando e vigilância com novos “edifícios inteligentes” erguidos como que uma mes-
cla de bunker e base militar (Davis, 1992). Essa emergente “ecologia do medo” também 
foi testemunha de uma inédita explosão do encarceramento nos Estados Unidos. 

 Segundo Caldeira, essa é uma fórmula que elites do mundo todo tem utilizado para 
reconfigurar o espaço urbano e disputá-lo ao seu modo. No entanto, a produção do de-
sejo de segurança e também a construção de um “outro” ameaçador fazem parte da tec-
nologia da guerra ontológica constitutiva dos Modernos e da própria noção de sobera-
nia. Como lembra Rita Segato: “Nossos estados foram arquitetados para que a riqueza 
repassada pudesse ser apropriada pelas elites fundadoras”24 (Segato, 2016: 25 – tradução 
minha). Toda política aqui, no epicentro do plantationoceno, pode ser entendida como 
um terreno de procedimentos extralegais no qual é possível definir o que é uma vida e 
quais relações a sustentam, bem como quais a ameaçam: “O que está em jogo é a produ-
ção de ‘cidades’, ou ainda, zonas deliberadamente demarcadas como territórios em que 
o livre direito ao assassinato está consagrado” (Noguera, 2018: 67). Além do mais, como 
lembra Ferreira da Silva (2019: 181), a “violência que, além de facilitar a expropriação 
de terras, recursos e mão-de-obra, também transforma esses espaços em mercados para 
a venda de armas e inúmeros serviços e bens fornecidos pela indústria da seguridade”. 
Mbembe (2018) fala mesmo de uma rebalcanização do mundo com a intensificação de 
práticas de zoneamento e “mundos de morte”.

Como também assinala Espósito, lembrando dos muitos intercâmbios entre as me-
táforas biomédicas de imunização e a teoria política, “as imagens de cidades sitiadas, 
castelos fortificados e territórios cercados por invasores em potencial que encheram as 
páginas de tratados políticos ingleses, franceses e italianos entre os séculos xvi e xvii 
oferecem evidências tangíveis desse ponto” (Esposito, 2013: 327). Para Roberto Espósito, 

“toda biopolítica é imunitária” porque supõe e fabrica corpos que fazem parte de uma 
comunidade protegida, imunizada, e outros que são corpos-estranhos, corpos-virais 
que precisam ser afastados e sacrificados em nome da soberania imunológica, corpos-
vagabundos. Para o filósofo, o corpo-judeu diante do regime nazista expressava exata-
mente essa forma de soberania profilática, mas, antes disso, as plantations já projetavam 
dispositivos de separação racializada entre pureza e contágio (Tsing, 2015).  Esposito 
afirma que “não foi a modernidade que levantou a questão da auto-preservação da vida, 
mas foi este problema que a deu realidade ou, dito de outra maneira, que inventou a 

23. “São propriedade privada 
para uso coletivo e enfatizam 

o valor do que é privado e 
restrito ao mesmo tempo que 

desvalorizam o que é público e 
aberto na cidade. São fisicamente 
demarcados e isolados por muros, 
grades, espaços vazios e detalhes 

arquitetônicos. São voltados 
para o interior e não em direção 
à rua, cuja vida pública rejeitam 
explicitamente. São controlados 
por guardas armados e sistemas 

de segurança, que impõem regras 
de inclusão e exclusão” (Caldeira, 

2000: 258).

24. “Nuestros estados fueron 
arquitectados para que la riqueza 

repasada pudiera ser apropiada 
por las élites fundadoras”.
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modernidade como complexo de categorias capazes de solucioná-lo” (Esposito, 2006: 8).
O paradigma imunitário atua conformando não apenas o poder soberano e o go-

verno de populações, mas ele também produz subjetivações que organizam as formas 
relacionais no mundo da vida. A democracia securitária atua a partir de investimentos 
na reconfiguração de relacionalidades, existências e também nos modos de subjetivação 
pelos quais corpos se produzem e são afetados por outros corpos nas tramas da cida-
de – uma fabricação de afecções em muitos dispositivos de controle, concorrências e 
desempenho. Por um lado, a produção de desejos securitários, por outro, a produção de 
contenção dos corpos perigosos – os vagabundos, os sem-teto, que funcionam como figu-
ras de controle e punição, espelho invertido para a administração do desempenho dos 

“merecedores”, os “batalhadores”, “empreendedores” sacrificados. As formas de governo 
dos mais pobres não podem ser resumidas apenas aos dispositivos penais de controle e 
confinamento, mas elas também se revelam na face “protetiva” da política pública para 
os pobres cujo sentido, de forma mais presente desde os anos 1990 com a gramática de 

“gestão do social”, é funcionar como tecnonologia de pacificação das “classes perigosas” , 
triagem, e a sustentação permanente do divisor moral que separa “os pobres merecedo-
res”, os “beneficiários das políticas”  daqueles que não se sacrificaram suficientemente 
pelo desenvolvimento e crescimento econômico, os que não merecem os benefícios. 

Esse foi um fenômeno que acompanhamos nas periferias de São Paulo, mesmo den-
tro das ocupações, e que se expressava no fato de muitas conversas levantarem suspeitas 
sobre as beneficiárias do Bolsa Família, por exemplo, de serem “preguiçosas”, não se-
rem “boas mães” ou “fraudarem” os requisitos de acesso à política, ao passo que muitas 
mulheres se consideravam injustiçadas por, apesar dos esforços, não receberem o be-
nefício. Fenômeno aquele também evidenciado pelos dispositivos que exigem provas 
de entrega e engajamento incondicional à “participação” das atividades na ocupação 
para assim conquistarem o lugar de um “bom lutador”, digno de merecer uma vaga no 
labirinto burocrático de acesso à política de habitação que exige a superação de muitas 
etapas burocráticas, comprovações, cadastros, comparecimento em assembleias, reu-
niões, passeadas – uma verdadeira “jornada do herói”, “corrida de obstáculos” (Rizek, 
2016: 109) que pode durar muitos anos. As figuras conceituais dos não-merecedores 
abundam nos acampamentos: “os oportunistas”; “os andorinhas”; “os espertos”; “os 
aproveitadores”. Dessa perspectiva, comenta Rizek ao refletir sobre o pmcmv, “são 
dispositivos que criam sujeitos e objetos (os públicos-alvo) segmentados, vinculados 
a um universo de mínimos sociais fortemente assinalados por instituições e agências 
multilaterais” (Idem: 113), no caso do pmcmv entidades, os movimentos sociais são 
convocados a gerir, no cotidiano das ocupações, os percursos, condicionantes e seleção 
para o acesso à política. 

O duplo corpo-território torna-se a superfície de uma zona política expandida de 
exceção, administração, controle nos últimos anos de democracia securitária, mas tam-
bém é interpelada a partir de seus interstícios, como os experimentos do que seria uma 
vida baldia: uma hipótese de inoperosidade que produz ruídos nas imagens de controle 
ao mesmo tempo em que fabrica outros mundos. Dessa vez discordando de Caldeira 
(2000), quando afirma que a política do medo é fundamentalmente anti-democrática 
e “não-moderna”, pretendemos defender (junto a muitas outras reflexões) a ideia de 
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que a política do medo é, sobretudo, moderna e não apenas repressora, ela é sobretudo 
produtiva. Lembremos também da clássica definição de liberdade Hobbesiana como o 
direito à autopreservação da vida e o desejo de segurança como fonte de toda a sobera-
nia. Dizia o filósofo que “a paixão com que se pode contar é o medo”. Todo o contrato 
social, que também é sexual, funda-se, então, na aposta do governo como técnica de 
administrar e produzir o medo do contágio, do que significa viver junto e cuidar dos 
nossos próprios problemas – como temos que voltar a aprender nos acampamentos. As 
cidades, como conta Foucault, emergem com o “medo urbano”: 

Nasce o que chamarei de medo urbano, medo da cidade, angústia diante da ci-
dade que vão se caracterizar por vários elementos: medo das oficinas e fábricas 
que estão se construindo, do amontoado da população, das casas altas demais, 
da população numerosa demais; medo, também, das epidemias urbanas, dos ce-
mitérios que se tornam cada vez mais numerosos e invadem pouco a pouco a 
cidade; medo dos esgotos, das caves sobre as quais são construídas as casas que 
estão sempre correndo o perigo de se desmoronar (Foucault, 2014: 154).

Wellington, acampado da ocupação de São Bernardo, narra em seu relato uma ima-
gem importante que nos permite ver as formas de exercício do poder, não a partir de 
um comando exterior e desencarnado, mas como ordenador dos movimentos da vida, 
como a própria arquitetura da cidade e seus dispositivos:

Era minha primeira manifestação, eu estava um pouco nervoso, muita polícia. 
Tinha uma senhorinha atrás que não estava conseguindo andar muito bem, ela 
tinha um problema no joelho e aí eu fui ajudar. Dois policiais ficavam gritando: 

“segue, segue!”. Eu disse que estava ajudando ela e eles falavam: “cada um por si, 
pode seguir, cada um por si”. Mas eu não fui, não. Tive um pouco de medo mas 
continuei ajudando ela (Wellington, 19 anos. Recém-chegado de Vitória da Con-
quista-BA, acampado na ocupação de São Bernardo).

A fala sobre “seguir”, “circular”, “não parar” da polícia militar conflui para uma certa 
lógica do desempenho, do movimento incessante que recusa a vida em relação. A recu-
sa do “cada um por si”, por sua vez, marcou a experiência de Wellington como ponto 
de inflexão. Seu relato expõe de forma muito preciosa as formas de exercício de poder 
e de desobediência nas muitas situações de confrontação cotidiana. A renovação do 
desejo de segurança é atualizado constantemente pelos regimes democráticos com suas 
figuras de controle no tecido biopolítico: “menores infratores”,  “vagabundos”, as “mães 
desnaturadas”, as “novinhas” (Fernandes, 2018). Todos os não merecedores de uma 
suposta “proteção do social” porque são considerados “improdutivos”, sabotadores da 
boa circulação da produção e desempenho, faltosos nas “virtudes morais” que fazem o 
beneficiário a imagem-controle do vagabundo.

Não existe, no sistema dos cadastros das ocupações, nenhuma possibilidade de con-
ferência da participação que não seja a individual (na verdade, indíviduo-família), ainda 
que o acampamento seja sustentado justamente por uma experimentação de coopera-
ção, experimento mutualístico – na prática, os cadastros exigidos pelo pmcmv produzem 
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uma lógica concorrencial entre as pessoas que compõem uma ocupação: como não 
poderá existir moradia para todos, o mais “batalhador” vencerá a competição. Por ou-
tro lado, também seguem operando nas periferias os dispositivos de resubjetivação de 
indíviduos homens na produção do necroempoderamento heteropatriarcal na concor-
rência pela gestão de corpos (Valencia, 2010), como faz “o crime”25 – com a promessa de  
poder se retirar dessa competição dos “bons beneficiários” para gerir uma outra, com 
outros códigos e regimes de conduta atravessados por atuações de poder e governo dos 
corpos. E, por fim, o “fazer circular” da polícia militar nos deixa compreender o fato de 
que o poder não atua apenas pela restrição, bloqueio e disciplina, mas também “fazen-
do movimentar”, conduzindo os fluxos na cidade, operando lógicas de concorrências.

Por outro lado, a “rebalcanização” atual do mundo, como nos conta Mbembe (2018), 
produz cruzamentos entre as chamadas zonas periféricas das grandes metrópoles, como 
São Paulo, com as suas zonas centrais. A difamada e abjeta “cracolândia” é a cidade-a-
campamento, assim como as ocupações em suas bordas são a cidade-acampamento; as 
filas intermináveis dos dias de visita nas prisões e seus aparatos móveis de produção 
da vida: cidade-acampamento, – a cidade que emerge da sua dobra e percursos entre 
corpos legíveis e ilegíveis, aqueles que destoam das “virtudes morais” do ordenamento 
da casa (da casa branca). Na cidade-acampamento, “viver e agir estão conectados de tal 
maneira que as condições que possibilitam a qualquer pessoa viver são parte do próprio 
objeto e da reflexão da ação política” (Butler, 2018: 51). O corpo da cidade-acampa-
mento, um corpo baldio, é aquele inscrito como um “corpo estrangeiro, não qualificado, 
feminizado que pertence à esfera do privado” (Idem: 53); um corpo virtualmente sel-
vagem que torna exposto toda a infraestrutura invisível de sustentação da vida nessas 

25. A despeito de toda a 
complexidade constitutiva da 
definição teórica sobre “crime” 
, ficamos provisoriamente com 
a definição de Marques (2016: 
346) para quem “o “crime” é 
a região de lutas constituída 
pelo “movimento” coletivo 
de considerações a respeito 
de “ladrões”, mas também de 
“moradores”, “trabalhadores”, 
familiares, juízes, advogados, 
diretores, agentes prisionais, 
policiais, estupradores, “crentes”, 
“direitos humanos”. 

ocupação capão redondo, 2017 
foto: vinícius oliveira
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zonas de descartabilidade e suas infraestruturas do Comum.
A soberania, defende Mbembe (2018), nada mais é do que a autoridade para definir 

quem tem importância e quem não tem, os “bons pobres” daqueles que não se sacrifi-
caram o suficiente. A luta na cidade abre-se como um campo de conflitualidade entre 
quem institui os acampamentos como prática de insistência na vida em interdependên-
cia e em sua precariedade exposta, e quem segue erguendo muros, checkpoints, ordens 
de despejo e administrando as dívidas impagáveis, ordenando e classificando os corpos. 
Por isso na metrópole, assinala o Conselho Noturno (2019), o que encaramos não é mais 
o velho poder que dá ordens, o poder que localiza-se desde uma exterioridade, mas uma 
forma de poder que logrou constituir-se “como a ordem mesmo desse mundo”. “A me-
trópole é o simulacro territorial efetivo de um mapa sem relação com nenhum território” 
(Conselho Noturno, 2019: 37). “Aqui é uma terapia pra mim, a gente fica fazendo coisas, 
conhecendo gente”, me contava Aline, evangélica, enquanto cortávamos um bolo para 
a alegria daquela tarde chuvosa. “Amanhã vou testar uma receita de bolinho de chuva, 
vamos ver o que vai dar”, ela prometia à Rebeca, mulher travesti que tratava de olhar as 
crianças enquanto Murilo, jovem aluno no cursinho da ocupação do Capão Redondo 
chegava atrasado dizendo que a polícia havia o parado, mais uma vez: “aqui, pelomenos, 
eles não entram”, ele celebra. Aqui, pelomenos, podemos voltar a trocar receitas.

A vida-baldia emerge de um terreno turvo do ponto de vista de suas fronteiras: não 
pode se definir como uma comunidade de iguais na qual interessaria a sustentação de 
suas delimitações em relação a um “fora”. Ela é o próprio “fora”, a “invasão”, a suspensão 
perigosa do direito à propriedade privada (do qual descende toda a noção de “seguran-
ça”), o instável, o precário, o contaminado, o tempo-espaço fora do trabalho.. Ela é o 
que ameaça, em sua existência, a vida-condonomizada, a vida-produtiva, a vida metro-
polizada como um simulacro territorial de controle e mobilização. A vida-baldia, como 
forma retornada de experimentar a vida em interdependência é a contaminação da vi-
da-condomínio e da biopolítica metropolizada de produtividade dos corpos – ainda 
que a “gestão da demanda” atue dando os contornos e conformações do acontecimento 
no quadro de “pobres beneficiários”. E não à toa os “sem-teto”, assim como índigenas e 
quilombolas, constituem-se como inimigos prioritários dos neofascismos e das forças 
de estabilização que fazem com que a vida-baldia possa caber em uma “demanda”. 

No intervalo de uma reunião, enquanto Adriana preparava o café e recebia mulheres 
que pediam informações sobre “como entrar” no terreno, ela mobilizava uma passagem 
bíblica do livro de Josué e falava, entre uma e outra colher de açúcar: “o muro da cidade 
cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si”. A vida-baldia, ao contrário 
da “vida nua” (Agamben, 2010), não está reduzida a sua própria existência fora dos li-
mites do “político”, mas, desde a saturação de poder na qual se encontra, e na confusão 
de fronteiras que produz, a vida-baldia se pergunta continuadamente sobre as próprias 
condições de produção de uma vida vivível no entre-corpos –  da manutenção de co-
zinhas à limpeza de banheiros, nas negociações cotidianas de uma ética de viver junto, 
esgarçando, dessa forma, a própria definição do político como cisão definitiva entre 

“necessidade” e “liberdade”. Judith Butler (2018), em uma conversa com Hannah Arendt 
em A condição humana, aborda a cisão entre a esfera pública e a privada que nos parece 
importante retomar aqui:
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A esfera pública na qual o ato da fala se qualifica como a ação política paradig-
mática é uma esfera que já está, na visão dela (da Hannah Arendt) separada da 
esfera privada, o domínio das mulheres, dos escravos, das crianças e daqueles 
muito velhos ou enfermos para trabalhar. Em um sentido, todas essas populações 
estão associadas com a forma corporal da existência (…). De forma significativa, 
essa visão do corpo estrangeiro, não qualificado, feminizado e que pertence à 
esfera do privado é a condição de possibilidade para o cidadão masculino falante 
(Butler, 2018: 52-53).

Ocupação capão redondo. 
foto: Vinícius Oliveira

foto: Alana moraes
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O avesso do medo obviamente não é o ideal masculinista de “coragem”, mas, seguin-
do as formas manifestas e materializadas de uma ocupação de terreno e da vida-baldia 
enquanto forma política instável e emergente, talvez o avesso do medo seja a experiên-
cia de um mundo sem muros, no qual é possível compartilhar nossas vulnerabilidades 
e fracassos; um mundo no qual os dispositivos centrais estejam relacionados às práticas 
do risco de encontro entre corpos, como são, por exemplo, a cozinha e a fogueira notur-
na de uma ocupação – “viver em um mundo sem paredes”, me falam muitas mulheres 
quando comparam a “vida de ocupação” com a vida fora dela. “Era mais fácil, parece 
que todo mundo sabia o que você sentia por dentro”, contou Shirley em uma imagem 
que pouco tem a ver com o “cidadão masculino falante” e ação coletiva entendida como 
política liberatória. Ainda com Judith Butler, pensamos que a vida baldia ajuda a “tornar 
mais complexa a análise da multivalência do poder e de suas táticas, a fim de compreen-
der as formas de resistência, ação e contra-mobilização que fogem ou  contornam o 
poder estatal” (Butler; Spivak, 2018a:73).

A existência ainda que provisória dessas ocupações de terreno nos sinaliza para ou-
tro momento: um momento no qual a luta é mesmo um lugar de criação, ou recriação, 
da retomada do corpo e do tempo, dos modos de relação. É a carnatura do que se con-
vencionou chamar de “classe precária”, como um agregado de indivíduos pobres defini-
dos pela “falta” ou pelo déficit habitacional. O avesso do projeto securitário, da cidade de 
muros e suas zonas de corpos extermináveis: a língua que faz a ocupação é uma língua 
feminilizada, de corpos que se percebem intermináveis, das tias e mães expandidas (ao 
contrário das expectativas do parentesco biológico que orientam as políticas habitacio-
nais), suas cozinhas e práticas de relacionalidade e composição, uma língua que está 
intrinsecamente fundada no corpo e na verdade da relação, como veremos no decorrer 
deste trabalho. Ao falar de sua memória sobre a ocupação, antes de estar medicalizada 
e com depressão no condomínio – sua nova “casa própria” –, Shirley comentava com 
alegria a lembrança: “Aquele era um tempo bom, viver em um mundo sem paredes”.

Débora Danowski vem sugerindo a ideia de um outro medo, um medo que nos 
move, uns com os outros, um medo de abertura para o mundo, ao invés de erguer prote-
ções. O mundo sem paredes é também aquele que não perguntou a Francisco sobre ele 
ter ou não “passagem”: “eu cheguei aqui e vieram me receber com braços abertos, sem 
me perguntar de onde eu vim. Tem muito preconceito lá fora”, ele sempre conta sobre 
sua “luz no fim do túnel” – como ele chamava a ocupação. “A liberdade vai cantar!” é a 
frase que sempre dizem como forma de cuidado e consolo à alguém que tem um outro 
alguém que ama preso. A liberdade vai cantar (ou para os mais íntimos: “canta, lili!”) 
também é a imagem do desejo de um mundo que só pode emergir como acontecimen-
to de liberdade, mundo baldio, paixão de retomada.
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o mundo está perigosamente vivo
(Filosofia guayaki com Pierre Clastres)

Somos o povo que salta no escuro, 
somos o povo no colo dos deuses.
(Gloria Anzaldúa)

 

Em novembro de 2016, em meio à crise política produzida pelo golpe parlamentar 
contra Dilma Rousseff e a grande neblina que pairava sobre o futuro do país, três 

ocupações foram feitas na mesma noite. Noite de neblina. Duas delas em regiões muito 
próximas – no Capão Redondo e no Embu,  a terceira na Zona Leste. Todo o preparati-
vo que antecede a noite da ocupação envolve um grande aparato sociotécnico: um gru-
po que investiga terrenos disponíveis semanas antes, outro que pesquisa informações 
sobre a propriedade – se ela está irregular, devedora, se não cumpre sua função social 
e está localizada em uma zeis1; um grupo de pessoas que se mobiliza para fazer o que 
o movimento chama de “trabalho de base”, cuja atuação consiste em conversar e  criar 
relações com as pessoas (e poderes) no entorno do terreno a ser ocupado nas semanas 
que antecedem a ocupação, e reunir interessados que queiram somar na ocupação, espe-
cialmente na primeira semana – semana crucial para fazer a ocupação virar. 

1. As zeis “são porções do território 
destinadas, prioritariamente, 
à recuperação urbanística, 
à regularização fundiária e 
produção de Habitações de 
Interesse Social (…) um dos seus 
objetivos é incorporar a cidade 
clandestina à cidade legal”. Cf. 
LabHab FAU-USP. Zonas especiais 
de interesse social. Disponível 
em: http://labhab.fau.usp.br/
biblioteca/produtos/acesso_solo_
zeis.pdf.

1.

[página anterior]
Foto: Henrique Parra, Ocupação 
João Cândido

http://labhab.fau.usp.br/biblioteca/produtos/acesso_solo_zeis.pdf
http://labhab.fau.usp.br/biblioteca/produtos/acesso_solo_zeis.pdf
http://labhab.fau.usp.br/biblioteca/produtos/acesso_solo_zeis.pdf
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Depois de instalada a ocupação, um outro grupo continua circulando pela vizinhan-
ça para “convidar” as pessoas a “conhecer a ocupação” – trata-se  do chamado “trabalho 
científico”. “Se chama trabalho científico porque funciona”, me disse uma vez Ana Vi-
tória sobre a ação. Muitas vezes se utiliza um carro (ou uma “perua”) com auto-falante 
para circular entre as ruas vizinhas do terreno ocupado. “Você que está sofrendo para 
pagar aluguel? Venha lutar por sua moradia!”, anunciava com alegria no alto-falante Cir-
lene, em um bairro na Zona Sul. Para essa última tarefa, é fundamental que pessoas do 
movimento moradoras do bairro atuem mobilizando sua própria rede de vizinhança, 
incluindo também as igrejas e o comércio – fazer ciência aqui é atuar pelo meio, como 
vem insistindo Isabelle Stengers (2005), é atuar como anfitriã. “Geralmente, se você faz 
um trabalho científico no sábado, no domingo vem um monte de gente, às vezes mil 
pessoas, é aquela alegria!”. Receber os novatos, passar as primeiras informações, ofere-
cer algum lanche e café: “aqui não paga nada, é só luta!”. “Um monte de gente chegando” 
é o índice de sucesso desse primeiro experimento cujo par anfitrião-convidado parece 
atuar como matriz relacional.

Mas embaixo das barracas tem a terra, e é ela que encontramos ao tocar com os pés 
o terreno logo após a entrada inaugural durante a madrugada. Assim que entramos em 
um terreno baldio e depois de, muito rapidamente, construirmos uma infraestrutura 
básica para passar a noite (e pensar a noite também!), é possível descansar algumas 
horas dentro de uma pequena barraca feita de lona e bambu. Cavar a terra, sentir sua 
umidade na planta dos pés, descobrir a textura do solo, fincar os bambus, encontrar 
algo que sirva para a amarração provisória para que a lona preta que envolve a es-
trutura não seja rapidamente levada pelo vento – tudo isso em um ritmo acelerado, 
o tempo “antes da polícia chegar”, as primeiras horas de uma ocupação. Ao mesmo 
tempo: um tempo excitante, de correrias e gargalhadas além do frio na barriga, tudo 
é indeterminação. “Sonho em dar o mais alto dos saltos e então poder voltar a andar 
com os pés na terra”, escreveu nessa ocasião Nildo, amigo acampado na ocupação do 
Capão Redondo, em sua rede social. Voltar a andar com os pés na terra: o regime bal-
dio começa por uma proposição senciente, uma intuição terrana sobre o que pode ser 
um mundo por vir.

Para muitas, a experiência que marca esse intenso começo na madrugada é quando 
um desconhecido surge da escuridão para oferecer ajuda. “Eu nem sabia como fazer 
essas barraquinhas, mas veio o Toninho me ajudar naquela correria, depois disso a gen-
te ficou bem amigo”, disse Ana sobre sua entrada na ocupação do Capão Redondo. A 
ocupação como o mesmo barco, dizem, “está todo mundo no mesmo barco aqui”. Remar 
juntos, como lembra Deleuze (1985) é “partilhar, partilhar alguma coisa, fora de qual-
quer lei, de qualquer contrato, de qualquer instituição”, como contou Denise:

As pessoas acham que sem-teto é morador de rua, mas não é, não. Sem-teto é 
todo mundo que paga aluguel, que não tem uma casinha própria, que sofre todo 
mês para pagar o aluguel. Então aqui tá todo mundo no mesmo barco, né? A 
gente vem aqui, se encontra, um fica sabendo da vida do outro, é como se fosse 
todo mundo no mesmo barco (Denise, 47 anos. Ocupação no Capão Redondo). 
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Mas também é um momento de experimentar uma abertura ao invisível, ao que o 
mundo nos toca, no corpo. É o “pêlo arrepiado”, o “frio na barriga” que muitas relatam, 
mas pode ser também, como contou Tereza, um sopro de Deus.

 
Quando cheguei no alto do morro e vi lá embaixo aquela multidão de velhos, 
crianças, mulheres construindo suas barraquinhas, veio um sopro no meu ou-
vido e senti que era Deus falando: fique aí e crie raiz. Comecei a cozinhar para 
todos no acampamento e depois disso não tive mais depressão. Acho que o mo-
vimento me curou (Tereza, 57 anos).

 
Essa primeira leva de barracas feitas rapidamente no início da madrugada é cha-

mada por muitos de “cabana de índio” porque se assemelha à icônica cabana de peles 
de indígenas que habitavam o território norte-americano (os tipi) e se consolidaram 
no imaginário popular pelos filmes westerns. “Aquelas cabanas de lona que mais pare-
cia umas cabana de índio”, conta Tia Maria sorrindo, uma das primeiras moradoras de 
Paraisópolis, sobre quando avistou uma ocupação do mtst perto de sua casa em 2013. 

“Meus filhos ficaram preocupados porque eu estava ali vivendo que nem índio, mas era 
uma vida muito boa”, ela conta sorrindo ao lembrar da experiência da ocupação que já 

“saiu de terreno”. Ou, como conta Seu Zé, com seus quase 70 anos, sobre sua aproxima-
ção: “um dia eu fui lá, aí fui lá, eu pensava que era cigano né que tava, cigano que fica nos 
cantos né, ciganos que faz nos cantos, tudo arrochado, eu digo ‘vou lá ver o que é’”. Tia 
Maria diz que a “entrada no terreno” a fez lembrar de outras histórias:

Meus pais trabalhavam na terra dos outros, trabalhavam pro ricos, né? Lá no 
meio do Piauí. Eu nasci lá. Naquela época não tinha médico. Sabe aquela cultura 
de curar com benzedeira e remédio do mato? Então. A casa da gente era de taipa 
ou de palha de coco, eu deitava num couro de boi. Quando cheguei (na ocupa-
ção) vi logo aquelas cabanas de lona que mais parecia umas cabana de índio. Na 
ocupação já enrolou até cobra na minha perna e eu já lembrei logo: tem que saber 
onde pisa! (Tia Maria de Paraisópolis, 64 anos).

 A forma política do acampamento convoca na periferia uma verdade alegórica: ima-
gem de um outro, um outro selvagem, exposto, um outro capaz de viver uma vida em 
aberto: “índio”, “cigano”, “um bando de sem-terra”, como muitos que estão na ocupação 
falam saudosos de suas primeiras impressões. “Ser um sem-teto” e estar em um acam-
pamento, como muitos reivindicam com orgulho, parece fazer parte desse jogo de atuar 
como esse outro, como se fosse um outro e então desertar, temporariamente, dos sacrifí-
cios, corres, virações, dos afazeres domésticos, das dívidas. Esse divertimento também 
só é possível justamente porque as pessoas que estão em uma ocupação não estão em 
situação de rua e, por isso, a maior parte delas não precisa morar no acampamento, mas 
vive de aluguel em suas casas, como fazem questão de lembrar sempre. Não raro, “mo-
ram de favor” em regime de coabitação, ou possuem uma casa construída em terrenos 
públicos sem garantias legais de permanência. Ou seja, são pessoas que moram em uma 
casa e podem assim transitar entre a casa e o acampamento. Mesmo que em condições 
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quase sempre instáveis, precárias, irregulares, a maior parte das pessoas não precisa mo-
rar em definitivo na ocupação, ainda que, pelas forças das circunstâncias, muitos passem 
muitas noites por lá. As histórias de conflitos de coabitação estão muito presentes nos 
relatos de chegada das pessoas ao terreno. Como lembrava Cláudia Fonseca, “Nesse 
contexto, no qual a coabitação é uma necessidade premente e não uma opção, os rear-
ranjos no espaço-tempo da rotina cotidiana que ela implica podem ser mal tolerados” 
(Fonseca, 2007:24). Durante o percurso da etnografia, ouvi muitas histórias de confli-
tos e esgarçamentos produzidos pelo regime de coabitação, como nos contou Vilma 
também sobre suas estratégias de alianças:

Quando cheguei em São Paulo, fui pra casa do meu irmão, no Morro Grande. 
Mas como eu não tinha avisado pro meu irmão que eu vinha pra casa dele, ele 
ficou sentido porque ele tinha casado recentemente, e falou que meu esposo me 
trouxe até aqui pra deixar às custas dele. E eu falei: “não é assim, ele tá trabalhan-
do e depois vai vir me buscar”. Só que aí o que ele e a mulher fizeram comigo? Ele 
saía pra trabalhar e não tinha nada pra eu comer em casa. Aí eu fiz amizade com 
uma vizinha que gostava muito de mim – ela me via grávida e sem comida, então 
ela fazia comida e sempre separava um pouco pra mim (Vilma, 54 anos).

A forma acampamento é fundamental na construção da experiência para aqueles 
que estão nas ocupações, porque, entre outras coisas, dentro desse registro é possível 
viver um personagem em um mundo provisório de fronteiras suspensas (e outras re-
negociadas), um respiro em relação ao regime de negociações permanentes que fazem 
relações de parentesco, conjugalidade e moradia. É também um território no qual é 
possível fabricar outras alianças. “Aqui não pode virar uma favela, é só acampamento 
mesmo”, orientam os militantes do movimento nas primeiras semanas. O acampamen-
to surge como a afirmação de um tempo provisório – “antes da favela”, um futuro an-
terior que não pode ter endereço, não converte-se em um lar, não é a casa, não existe 
em uma forma jurídica ou produtiva, ainda que também exposto à condição contínua 
de ameaça à sua existência instável. O que as ocupações de terreno fazem é abrir uma 
bifurcação em relação à casa e seus diagramas de negociação, intimidade e poder, sua 
produção de corpos/gênero – tanto para homens como para mulheres. Como muitos 
gostam de afirmar: “o bichinho da lona te morde e você não consegue mais largar a 
ocupação”. Contam muitas mulheres: “meus netos não param de ligar querendo saber 
onde estou”; falava Tia Maria, “meu marido já não está mais aceitando isso, diz que eu 
só vivo mais na ocupação do que em casa”, contou Maiara; “Minha filha brinca comigo: 
meu pai já sumiu na vida, agora a senhora vai sumir também nesse negócio de acampa-
mento?”, falou também Iara sobre suas novas negociações no exercício da maternidade.

Como o avesso do paradigma imunitário, a experiência de exposição corpórea no 
momento de entrada em um terreno vazio na madrugada é aquela que se expõe a todo 
tipo de contaminação: pessoas, objetos, animais, plantas, charcos, insetos – o “bichinho 
da lona” aparece sempre como uma criatura desse mundo emaranhado de outras criatu-
ras de um mundo vivo, animismo sem-teto. Outros sons e outros silêncios misturam-se 
na escuridão onde tudo, subitamente, perde os contornos. “Não tô vendo nada!”, as pes-
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soas repetem umas para as outras em um gesto alegre de cumplicidade enquanto mãos 
se encontram nessa coreografia espontânea de apoio na escuridão. Cada qual levando 
alguns bambus e suas ferramentas, emergem as primeiras estruturas da obra coletiva e 
aberta. O alerta para que seu bambu não machuque ninguém exige uma consciência 
muito mais expandida do espaço que ocupa o próprio corpo no meio da escuridão. O 
que significa “não ver nada” dentro de uma metrópole como São Paulo?  Tereza relata 
seu momento de comoção, um movimento partilhado de viver aquele acontecimento:

Eu vi aquele um monte de gente, as barracas, parecia um sonho, aquilo não exis-
tia na minha mente (…). Aquilo me comoveu tanto. Eu desci o barranco e um 
moço disse que me ajudava a fazer um barraquinho com bambu. Eu comecei a 
me importar com aquelas pessoas. Minha família dizia que eu tinha ficado malu-
ca (Tereza, 57 anos).

 
Nas primeiras horas da entrada na madrugada, só é possível perceber a terra e o en-

torno a partir de uma percepção ampliada que não pode se restringir à visão, é preciso 
caminhar e perceber o terreno com o corpo todo2. Na euforia da minha primeira vez, es-
correguei em um pequeno barranco e fui prontamente advertida por não “prestar aten-
ção”, mas no segundo seguinte fui acolhida: “me dá aqui a mão”. Nesse momento inicial, 
recupera-se também o sentido da presença de um corpo interpelado pelo seu entorno: 

“você tá ouvindo esse barulho?”; “essa terra aqui é boa pra horta!”; “esse espaço aqui é 
bom para a cozinha”; “aqui passa um córrego”; “aqui tem um barranco”; “aqui encharca” 

– o lugar vai se fazendo por um sentido investigativo-estético compartilhado, mas que é 
também singular e sensorial. Uma pele expandida encontra um mundo vivo: é preciso 
saber recuperar o sentido da presença no mundo. A ocupação no terreno, assim como 
a pele que ali se expande como superfície de comunicação e inscrição com outrem, su-
gere uma abertura para o meio – a ocupação de terreno encontra um lugar sem portas 
e cheio de plantas, terra, outras criaturas. O que nos faz pensar que, a vida na ocupação 
de terreno e todos os seus trânsitos entre sair e permanecer, desde sua primeira hora, faz 
emergir uma verdade, da política como gesto do sensível. O que Valéry sintetizou em 
sua fórmula “o mais profundo é a pele”; e ao que Deleuze comentaria sobre a “filosofia 
como dermatologia geral, ou a arte das superfícies”. A arte das superfícies não se oporia 
à profundidade, mas à interpretação (Deleuze, 2007: 109). 

Os pêlos arrepiados são o anúncio de uma ocupação que é sentida antes na pele, 
como sentem muitas mulheres nas noites anteriores à entrada. Não é possível com-
preender esse momento inaugural sem retomar a possibilidade estética para a existência 
mundana, como vem sugerindo Joanna Overing, mas também para existência política: 

“lembrem-se que o legado da teoria sociológica coloca toda a riqueza de viver e da vida 
cotidiana, a estética e poética, fora das fronteiras da sociedade – como pertencente aos 
domínios (irracionais) que ficam além dos limites do sociológico” (Overing, 2004: 12).

A entrada no terreno e a posterior vida que vai sendo produzida na ocupação são 
adensadas por uma socialidade da mistura, dos espaços nos quais corpos podem se 
misturar, cheiros, sabores, terra, criaturas – a mistura como o avesso da experiência 
estética da “casa”: “em casa eu fico limpando tudo sem parar”, me disseram muitas mu-

2. Jonathan Crary no seu 
“Capitalismo Tardio e os fins do 
sono” (2016) chama atenção para 
a importância da iluminação no 
modelo original do Panóptico de 
Jeremy Betham, “que propunha 
inundar de luzes os espaços a 
fim de suprimir as sombras e criar 
condições de controle graças 
à visibilidade completa” (Idem: 
25). Na história da tecnologia da 
iluminação, o desenvolvimento 
da iluminação pública no fim do 
século XIX possuía dois objetivos 
inter-relacionados: fazer frente 
ao “perigo noturno”, e assim criar 
uma “sensação” de segurança 
por meio da “transparência 
total”, e expandir a sensação de 
luminosidade característica do 
dia e, consequentemente, do 
trabalho e da produção (Ibidem). 
Na paisagem urbana, os terrenos 
baldios são o que restam do não-
iluminado, e a vida na ocupação 
volta a experimentar um regime 
de menor visibilidade: o regime 
baldio.
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lheres. “Diversidade contaminada” é a expressão que Anna Tsing tem sugerido para 
se referir aos modos biológicos e culturais de “adaptação colaborativa a ecossistemas 
de perturbação humana” (Tsing, 2019: 23). A cidade está agora repleta de ruínas, mas 
as rúinas também estão repletas de possibilidades para a adaptação colaborativa dos 
acampamentos. 

O clima da entrada no terreno é de tensão e festa, de torpor e alegria – “um frio na 
barriga muito gostoso”, me disse Laura uma vez diante da escuridão de uma nova ocu-
pação no extremo sul. Ela me contou: “no começo, eu tinha muito medo de escorpião, 
mas a convivência vai fazendo perder o medo”. As respirações tomam um outro ritmo, 
os sorrisos aparecem mais frouxos, vem o nervosismo das horas anteriores, os encon-
tros de corpos são mais estreitos, as conversas sobre as expectativas e riscos comparti-
lhados, o desafio e o segredo sobre a localização exata do novo terreno. A exposição ao 
desconhecido, como momento inaugural, nos conduz a um princípio fundamental da 
tecnologia das ocupações. Ela começa a partir de um gesto de afirmação da vulnerabi-
lidade corpórea, uma linha de indeterminação entre o corpo e o baldio do terreno, vul-
nerabilidade não mais como recurso de governo, como vidas que precisam ser gover-
nadas e assistidas porque são consideradas vulneráveis, vitimadas, representadas, mas, no 
momento daquela experiência, trata-se de uma co-investigação sobre a possibilidade 
de criação de um emergente e arriscado estar-junto. Essa “Força vulnerável” que, segun-
do o filósofo Amador-Saváter, é uma força que nasce, paradoxalmente, da debilidade 

– uma “força dos afetados”.
 

Não é a força de vontade da presença soberana que se distancia do mundo para o 
empurrar na “direção certa”, mas sim uma força afetada pelo mundo, e é precisa-
mente por isso que o pode afetar. É a força dos afetados (Savater, 2017 – tradução 
minha)3.

Se é noite de inverno, desviar das regiões encharcadas é um desafio permanente. Na 
primeira noite sempre paira o perigo de cobras. Alguns encontram mesmo algumas 
criaturas e as exibem com graça na manhã seguinte para delírio das mulheres que gri-
tam, correm, riem. Ao tomar o terreno, experimentando a escuridão, surge um grito 
incontido e coletivo no momento de realização do feito – mas não é um grito de medo. 
Sem dúvida é um grito coletivo de retomada: “Agora é nós!”. “Retomar/Reativar”, lem-
bra Stengers (2017: 8) “começa pelo reconhecimento do poder que esse meio tem de 
contaminar”. Bruno Latour (2018: 9) também escreveu recentemente que a “nova uni-
versalidade consiste em sentir que o solo está cedendo” e que agora, mais do que nunca, 
é tempo de “descobrir em comum que terra é habitável e com quem compartilhá-la” – 
eis o gesto inaugural de um acampamento sem-teto: a constatação de que habitamos e 
fazemos parte de um mundo vivo. O movimento de entrada coordenado em silêncio 
entre corpos nos pede “uma arte da atenção imanente, uma arte empírica que investiga 
o que é bom ou nocivo – uma arte que o nosso apego à verdade muitas vezes nos faz 
desprezar, entendendo-a como superstição” (Stengers, 2017:12).

Depois da entrada e diante da iluminação da primeira fogueira uma alegria conta-
giante toma conta da cena: “pisa ligeiro/pisa ligeiro/quem não pode com a formiga/

3. “No es la fuerza de 
voluntad de la presencia 

soberana, que se pone a distancia 
del mundo para empujarlo en 
la “buena dirección”, sino una 

fuerza afectada por el mundo y 
que precisamente por eso puede 
afectarlo a su vez. Es la fuerza de 

los afectados”.
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não assanha o formigueiro!”, é uma canção indígena do povo Xucuru que anima o 
movimento de retomada de mais uma terra pelos sem-teto, agora em um terreno no 
extremo sul da metrópole, em 2017. A verdade é que o movimento da especulação imo-
biliária vem jogando as ocupações, cada vez mais, para as bordas da cidade. A “periferia 
da periferia” está muito mais próxima agora da aldeia Guarani Tenondé Porã, em Pare-
lheiros, do que da sede da prefeitura no antigo centro da cidade. Como aquela canção 
chegou até ali? Isabelle Stengers (2002) insiste que, seja quando falamos da ciência ou 
da sociedade, o progresso é a imagem definidora: “aquela que permite estruturar a his-
tória, separar o essencial do anedótico, fazer se comunicarem narrativa e significado” 
(Idem: 182). Assim o “progresso”4 define e autoriza o que merece ser conservado ou 
aquilo que deve ser relegado; o progresso autoriza simplificar os relatos e faz a triagem 
das “histórias que importam” – as histórias das ocupações, entretanto, começam reati-
vando outras histórias.

 
O progresso constitui verdadeiramente para nós, a um só tempo, uma medida da 
marcha do tempo e a marca identificadora que autoriza quem fala a julgar. Que 
autoriza também a simplificar os relatos, uma vez que o progresso permite sele-
cionar numa dada situação os que vivem a ilusão e os que estão com a verdade. 
O progresso faz a triagem entre aquilo que merece ser conservado e amplificado 
e o que pode, com algumas dores passageiras, ser relegado ao passado (Stengers, 
2002: 182).

Ao redor da fogueira as pessoas se encontram, cantam, dançam, conversam sobre 
de onde vieram. Tia Maria, com sua coberta amarrada no pescoço como se tivesse ga-
nhado uma capa, dançou e cantou de forma mais enérgica em volta da fogueira naquela 
noite: “aqui é sem-teto!”, proclamou com alegria diante da condição do desterro com os 
pés firmes no chão, contando as histórias da sua terra. Uma festa inaugural, um aconte-
cimento sem dúvida extático que prepara os corpos, no entanto, para as horas posterio-
res da guerra: a chegada da polícia. 

“Aqui é pé no barro!” é uma forma afirmativa e recorrente de representar essa ex-
periência. Uma visão desde o corpo, ao invés de uma visão a partir do alto (Strathern, 
2004: 32), é o que marca a primeira hora de uma ocupação, o que a torna possível. Pés e 
barro como imagens fortes do que nos sustenta, mas também o que nos convoca mais 
uma vez a sentir a terra e nos misturar com ela. “Parece que estou em um vilarejo, dá 
pra esquecer dos problemas”, como disse Marinete sobre o tempo da terra. Janice gosta 
de mostrar aos “visitantes” da ocupação da Nova Palestina um caminho “por dentro da 
mata” que leva até um ponto mais elevado no qual é possível avistar a represa de Guara-
piranga: “Eu gosto dessa vista aqui, nem parece que a gente está na cidade”.

A terra em contextos urbanos tornou-se ativo de capital, ativo líquido, tendo sua his-
tória contada pelas dinâmicas da especulação, seu alto custo de formalização, pela desi-
gual concentração dos investimentos de infraestrutura, ou pelos problemas de financia-
mento e de produtividade de construção. Aos poucos, no mundo da metrópole, a terra 
tornou-se intangível e sem significados. Não falamos mais sobre  a terra, mas sobre o 
terreno, ainda que grande parte das pessoas que fabricam e sustentam uma ocupação 

4. Dentro da tradição marxista, 
foi Walter Benjamin que tomou 
a questão do progresso como 
o problema fundamental da 
hipótese revolucionária. Para 
ele, era preciso produzir “um 
materialismo histórico que 
aniquilasse em si a idéia de 
progresso” - é importante lembrar 
também que ele escreve seu 
ensaio “Sobre o conceito de 
história” muito influenciado pelo 
acordo de agosto de 1939 entre 
Stalin e Hitler. Ele notava que 
a ideia de progresso era uma 
ideia compartilhada entre o que 
ele chamava de “historiografia 
burguesa”e a “historiografia 
progressista”. Benjamin intuia 
que a ideia de uma marcha 
progressiva produzia um sentido 

`homogêneo e vazio´(…) um 
tempo cronológico e linear”. O 
que Benjamin pretendia afirmar 
é que justamente pela ideia de 
progresso que os “vencedores 
não param de vencer”.
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hoje seja atravessada por histórias da terra, por forças e experiências da terra e pelas 
memórias de migração e deslocamentos. A vida-ocupação, entretanto, é tramada pelos 
fios que, cotidianamente, fundam um novo território, ao mesmo tempo em que se pisa 
na terra e se pensa com a terra: “pensar não é nem um fio estendido entre o sujeito e 
o objeto, nem uma revolução de um em torno do outro. Pensar se faz antes na relação 
entre o território e a terra” (Deleuze; Guattari, 1992: 113).

Conversando sobre uma grande horta que está sendo cultivada em uma ocupação 
na Zona Leste, Cláudia começou a lembrar da sua infância: “A gente tinha um terreno 
grande e plantava batata doce e milho. Era um cuidado muito grande pra não pisar nos 
canteiros. Depois de grande eu fui perdendo essa ligação com a terra e os terrenos eram 
menores também. Ver o resultado daquilo que você planta é uma coisa incrível, pare-
ce mágica”. Também Andrei, motoboy, diante do grande matagal, disse que lembrava 
como era “limpar o terreno para preparar a roça”, “quando eu era pequeno já sabia fazer 
isso”, ele ri, reativando a habilidade como brincadeira.

Ter um calçado sujo e marcado pelo barro torna-se então um signo de orgulho. Lú-
cia, da ocupação Dandara, Zona Leste, me disse uma vez que “muitos aluninhos da USP 
vem com cabeça de professor, achando que nós, da ocupação, somos alunos. Mas eu 
sempre digo: quer saber o que é uma ocupação? Então sente o barro com o pé no meio 
da chuva!”. Sentir e misturar-se, como índice de aprendizagem, e não o esclarecimento 
de depurações e separações. Muitas vezes essa força do barro pode ser acionada no 
sentido de valorização dos sacrifícios que uma ocupação te exige: dias de muito calor, 
dias de muito frio, pouco conforto, infraestruturas precárias. Mas em muitas outras ela 
guarda a alegria de pertencer à terra, de reconhecer no barro da ocupação um lugar e de 
poder, enfim, se misturar à terra outra vez5. 

No momento da ocupação, retoma-se a relação com a terra, com o corpo em inter-
dependência, mas também é retomada a relação com o tempo, um outro tempo. Um 
tempo baldio. “Alana, aqui não parece um outro tempo?”, me disse uma jovem que hoje 
mora em um condomínio construído a partir do Minha Casa Minha Vida Entidades 
pelo mtst, quando chegamos para uma atividade na ocupação Nova Palestina. “O con-
domínio tá um inferno”, ela deixou escapar, “todo mundo querendo tomar conta da vida 
do outro. Você chega de uber e já tá todo mundo falando que você tá dando pro uber”. 
O seu relato não é único, entretanto. Durante minhas idas ao condomínio no Taboão da 
Serra, ouvia sempre o mesmo das mulheres, muitas medicalizadas com antidepressivos: 

“isso aqui tá um inferno”. Algo se perde inegavelmente na “vida de condomínio”, agora 
com um síndico e muitas cozinhas individuais.

Foi refletindo sobre essas experiências de entrada que me dei conta que o apareci-
mento de uma ocupação convoca todo um outro regime de sensibilidade e percepção, 
uma certa disposição corpórea, uma camada de experiência que evoca outros relatos, 
relatos incômodos à história do progresso e, por isso, estamos chamando de “regime 
baldio” esse conjunto de formas sensíveis éticas e estéticas que perfaz um acampamen-
to sem-teto, que nos força a dar atenção ao mundo vivo.  “Toda forma viva é, ao mes-
mo tempo, uma forma do mundo que ela, ao mesmo tempo, produz e contempla”, nos 
lembra Coccia (2017). Ao mesmo tempo, inegavelmente temos na entrada um gesto, 
uma coreografia, um modo no qual corpos entram em relação em um ritmo próprio, 

5. Impossível não lembrar 
do trecho de Mark Fisher sobre 

a ocupação ZAD citado por 
Eduardo Viveiros de Castro 

e Debora Danowski. ZAD é a 
sigla de “zona a defender”, uma 

ocupação de resistência em 
Notre-Dame-des-Landes, na 

França: “Sobre isso de voltar à 
lama orgânica, cabe lembrar o 

lema dos ocupante squatters 
vindos de diversas partes da 

França e da Europa, além dos 
camponeses que se recusaram 
a vender suas terras – da zona 

destinada a receber o “Aeroporto 
do Grande Oeste”: em Notre-
Dame-des-Landes, na regiao 

de Nantes (Bretanha). O lema, 
que se lê nas diversas barricadas 

que interrompem e colorem 
as estradas da ZAD (“Zone a 

Defendre”) de Notre-Dame-des-
Landes, reza: “Nous sommes 

le peuple de boue”. “Somos o 
povo de lama”: frase que soa 

identicamente a “Nous sommes le 
peuple debout”: “Somos o povo 

de pé”. O povo sublevado, O povo 
em pé de guerra, O povo com o 
pé no chão (no lamaçal em que 

se torna a regiao no inverno) mas 
com a espinha ereta e a cabeça 

erguida (Fisher apud Viveiros de 
Catros, Danowski, 2015: 73)
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um gesto que suspende os gestos do cotidiano para adentrar o imprevisível do baldio. 
“Decisivo para compreender a natureza do gesto é, assim, o momento da interrupção e 
da suspensão” (Agamben, 2018: 3). No silêncio da entrada, o gesto atua como “comuni-
cação não de algo, mas de uma comunicabilidade” (Idem: 4).

Tim Ingold (2015) discorre em um dos seus textos sobre a divisão de significados 
entre mãos e pés, tão central em teorias biológicas evolucionistas. Sua hipótese é que a 
divisão do papel social entre mãos e pés, longe de se construir a partir de atributos “na-
turais” é também parte “de um discurso peculiarmente moderno sobre o triunfo da in-
teligência sobre o instinto e sobre a dominação humana da natureza” (Ingold, 2015: 76).

 
Marchando com a cabeça sobre os calcanhares – meio na natureza, meio fora 

– o bípede humano figura como uma criatura constitucionalmente dividida. A 
linha divisória, aproximadamente ao nível da cintura, separa as partes inferior 
e superior do corpo. Enquanto os pés, impelidos pela necessidade biomecânica, 
embassam e impulsionam o corpo dentro do mundo natural, as mãos estão livres 
para entregar os projetos inteligentes ou concepções da mente sobre ele: para os 
primeiros, a natureza é o meio através do qual o corpo se move; para o último, 
apresenta-se como uma superfície a ser transformada (Ingold, 2015: 73).

 
A partir desta perspectiva é fácil compreender como a tecnologia do sapato foi 

importante para o projeto moderno de civilização: “para os ricos constrição dos pés 
permanece como uma marca segura da civilização” (Idem: 76). O outro, “atrasado” e 

“incivilizado”, sempre foi retratado por aqui em sua posição acocorada: indígenas, ser-
tanejos, caipiras; As mãos muito próximas do chão, da terra, os pés descalços ou pouco 
protegidos. Se pergunta Ingold qual seria o efeito de se adotar “uma orientação funda-
mental para o chão? Quais novos terrenos se abririam?” (Ibidem: 87). Os terrenos dos 
acampamentos na periferia, por exemplo, se abrem voltados ao chão, à terra, recupe-
ram o “pé no barro” como consigna. “Quando enrolou uma cobra na minha perna (na 
ocupação) eu lembrei logo do tempo do mato. Tem que saber onde pisa!”, disse Tia 
Maria, de Paraisópolis, lembrando da sua vida no interior do Piauí, memória ativada no 
corpo no momento da entrada no terreno baldio. Fanon (1968: 29) também lembra que 

“os pés do colono nunca estão à mostra, salvo talvez no mar, mas nunca ninguém está 
bastante próximo deles”. Para o filósofo de Peles Negras, Máscaras Brancas, o funciona-
mento do poder colonial e racista sempre prescinde de processos de “epidermização”, e 
o corpo constitui-se como a arena central da luta contra-colonial: “Minha última prece: 
Oh, meu corpo, faça sempre de mim um homem que questione!” (Fanon, 2008: 191).

Preciado (2017) não nos deixa esquecer também que a pele foi submetida, do mes-
mo modo que a fronteira, a “um processo imunológico de autoproteção”. Processo este 
que esteve intimamente conectado às estratégias de formação dos Estados nacionais 
europeus. Durante os séculos xviii e xix, segundo Preciado (Idem: 105), floresceu uma 

“patologização do tato e uma preferência pela visão como o sentido mais apropriado ao 
conhecimento e a ação racional. O tato e a pele são os dois denominadores comuns às 
duas formas de ‘contaminação venérea da época’. A tensão entre contaminação e auto-
proteção do corpo é hoje atualizada por muitas denominações neopentecostais, como 
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contaram os relatos de muitas mulheres que frequentavam suas igrejas e foram acusa-
das de terem se tornado “do mundo”, ou seja, contaminadas pelas coisas do mundo – de 
bebidas alcoólicas à músicas que não são do universo gospel ou mesmo um corte de 
cabelo. “Era muito difícil se afastar das coisas do mundo, até ouvir uma música que não 
fosse gospel, já era pecado. Beber uma cervejinha então, nem se fala. Eu comecei a sentir 
que eu era duas pessoas, uma na igreja e outra fora da igreja”, contou Luciana.

Nos parece que toda a excitação que precede uma nova ocupação – os pêlos arrepia-
dos, o frio na barriga –, assim como toda língua do corpo que descrevem como uma ex-
periência de “se sentir viva”, faz parte de um circuito dinâmico de profanação dos ideiais 
da biopolítica imunitária – uma experiência também erótica no sentido em que definiu 
Franco Berardi (2018) como: “percepção do corpo do outro como continuação sensível 
do meu corpo”. “A epiderme é o ponto de contato, a interface sensitiva entre o eu cons-
ciente e a emissão infinita de signos (…) Mas a epiderme não é um estrato biológico ou 
natural. A pele está formada pelo tato, pelas carícias, o sofrimento e as cicatrizes (…) a 
pele é uma memória de carícias e cicatrizes” (Berardi, 2018:46). Os acampamentos são 
feitos no entrelaçamento entre corpos, terra e a abertura de uma inédita temporalidade, 
uma trama que constitui esse momento político que é também um momento sensível e 
estético – ainda que corpos e pêlos eriçados sejam quase sempre apagados das “experiên-
cias políticas que importam”, aqui a pele se mostra como interface de encontro. O regime 
baldio, dessa forma, institui-se como um regime ético-estético-político6 e se expressa 
nos muitos sentidos fortes de “sertir-se viva”, ou seja, produzir pra si uma nova pele.

Mas por que essa dimensão fundante é ocultada dos relatos sobre ação coletiva e 
política dos pobres? Em quase todas as reuniões sobre “formação política” que partici-
pei nesse período – um lugar que fui convocada a estar desde o início da minha entrada 
no movimento –, assim como nas reuniões das “brigadas” (os grupos majoritariamente 
de classe média escolarizada que se aproximam do mtst para “fazer trabalho de base”), 
havia um pano de fundo que era atravessado pelas metáforas da visão. A tarefa do mili-
tante seria, em diversos sentidos, ajudar os acampados a “verem melhor” o mundo de 
contradições e relações de exploração (o sistema capitalista) que existe para além das 
aparências, ao mesmo tempo em que eles teriam a oportunidade de compartilhar uma 
experiência daqueles que vêem o mundo desde uma “base”. A noção altamente circu-
lante de “consciência de classe”, ou de “tornar-se um militante”, se refere, quase sempre, 
à busca por uma fase superior da experiência, da aparência e do mundo sensível7. Em 
nenhum “curso de formação” experimenta-se os diversos modos de fazer uma refeição, 
pensar sobre o que pode uma “boa comida de ocupação”, a dedicar-se à composição de 
temperos, ou a abrir-se para o outro que chega à ocupação, sentir a terra com os pés, ou 
a compreender os circuitos de afetos, memórias que dinamizam-se em volta das foguei-
ras noturnas neutralizando as grandes histórias do progresso – nos circuitos dinamiza-
dos pela ética militante corpo e pensamento estão firmemente separados.

 Na entrada, o terreno que antes era “vazio”, “baldio”, “perigoso”, “abandonado” nos 
aparece agora repleto de pistas e plantas. O “terreno baldio” passa a expressar suas for-
mas e, a cada passo no escuro, cada bambu finca uma nova relação de composição entre 
a terra e o corpo que encontra ali um “bom lugar” para começar. “O que há em nossa 
maneira de perceber que nos faz não enxergar as interdependências delicadas em um 

6. Aqui podemos tomar a 
relação entre estética e política da 

qual vem elaborando o filósofo 
Jacques Rancière (2005: 16): “Existe 
portanto, na base da polîtica, uma 

‘estética’ que não tem nada a ver 
corn a ‘estetização da polîtica’ 

própria à ‘era das massas’, de que 
fala Benjamin. Essa estética não 

deve ser entendida no sentido 
de uma captura perversa da 
política por uma vontade de 

arte, pelo pensamento do povo 
como obra de arte. Insistindo 

na analogia, pode-se entendê-
la num sentido kantiano – 

eventualmente revisitado por 
Foucault – como o sistema das 

formas a priori determinando o 
que se dá a sentir. É um recorte 

dos tempos e dos espaços, do 
visîvel e do invisîvel, da palavra 

e do ruído que define ao mesmo 
tempo o lugar e o que está em 

jogo na política como forma de 
experiência”.

7. Os ideiais de objetividade, 
e também os de uma política 
de tradições intelectualistas, 

são feitos a partir do que Donna 
Haraway chama de “olhos fora 

do corpo” – uma visão que 
“possibilita à categoria não 

marcada alegar ter o poder de 
ver sem ser vista, de representar, 

escapando à representação” 
(Haraway, 1995: 18).
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sistema ecológico, que dão a ele sua integridade? Nós não as vemos, e, por esse motivo, 
nós as quebramos”, lembra Bateson8. Trata-se de um gesto inaugural de “crer no mundo”, 
como sugere Deleuze (1992). Não à toa, muitas pessoas ao relatar posteriormente essa 
experiência dizem: “eu olhei aquilo e acreditei”. Na madrugada só é possível ver quando 
se está implicado em uma relação, um gesto, um sentido de presença. Aprender a ver no 
escuro porque se vê graças aos outros e porque se vê com a pele.

Marina Gárces (2013: 108) retoma os conflitos entre “os olhos da carne” e os “olhos 
da mente” nos textos de Platão e Descartes. O problema compartilhado pelos dois filó-
sofos seria precisamente em como combater ou superar a “instabilidade”, as “deficiên-
cias e distrações dos nossos olhos inundados de realidades sensíveis”. Por isso a filósofa 
sugere o conceito de “visão periférica” do arquiteto finlandês J. Pallasmaa (2006). Em 
seu livro de nome sugestivo, Os olhos da pele, Pallasma comenta que “a visão focada nos 
faz enfrentar o mundo enquanto que a visão periférica nos envolve na carne do mundo” 
(Pallasmaa, 2006: 10 apud Gárces, 2013: 112). A visão periférica é aquela responsável por 
nos fazer enxergar o movimento, mais do que objetos em seus limites.

A visão periférica não é uma visão “do conjunto”. Não é a visão panorâmica. Não 
sintetiza, nem sobrevoa. Bem ao contrário: é a capacidade que tem o olho sensí-
vel para inscrever o que vê em um campo de visão que excede o objetivo focaliza-
do (…). E o faz em movimento, em um mundo que não está nunca diante de si, 
se não que o rodeia. A visão periférica é a de um olho involucrado: involucrado no 
corpo de quem olha e involucrado no mundo em que se move (Gárces, 2013: 112).

Como é possível insistir nesse apagamento do corpo em sua carnatura – ou de uma 
visão desde um corpo – diante da experiência de ocupação dos terrenos baldios? É 
possível ocuparmos e ampliarmos as possibilidades da visão periférica, mais como um 
modo de vermos juntos e de nos tornarmosos presas menos capturáveis pelos dispositi-
vos da democracia securitária e imunitária, e menos como possibilidade de afirmarmos 
o essencialismo de um certo tipo de “visão dos excluídos”? As ocupações em terrenos 
baldios nos fazem perceber o mundo que nos rodeia, um mundo que não está diante de 
nós como objeto inerte, recurso, mas é um mundo é movimento permanente.

Mesmo a produção do ideal de objetividade, algo tão importante para ciência mo-
derna, pressupõe “ver cientificamente”, a ver a “essência” por trás da aparência. Fruto, 
em parte, de uma tradição que opõe a “vida da mente” à “vida do coração” (Daston, 
1995). O mundo sensível, das aparências, o mundo marcado pelo corpo, pele, sensações 
é um mundo relegado, tal como as mulheres acusadas de bruxaria foram, como enga-
nador, suspeito, não científico. Na periferia dos olhos e da visão, lembra Gárces (2013), 
está nossa exposição ao mundo, nossa vulnerabilidade e nossa implicação “liberado da 
paranóia do controle e da imunização” (Gárces, 2013: 113). O regime baldio, tal como 
acompanhamos e sentimos, é capaz de desestabilizar o Mundo Ordenado que vem nos 
falando Denise Ferreira (2019).

A formulação de Patrícia, quando depois de um residente de um prédio vizinho ter 
atirado com arma de fogo, de cima desse mesmo prédio, em direção à ocupação de 
São Bernardo do Campo9, me parece expressar um materialismo radical que percebe 

8. Fala de Bateson durante o filme 
An ecology of Mind (2011), de Nora 
Bateson.

9. Ver: G1, 2017.
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o mundo, corpos, seres e seus antagonismos a partir de sua composição sensível e ma-
terial: “eles não entendem que são de carne e osso como nós aqui, é tudo carne e osso. 
Todos nós apodrecemos do mesmo jeito”. Também pela língua da carne, Luciana do 
Embu me disse certa vez que “as pessoas chegam na ocupação em carne viva”, assim 
como ela que “para fugir da depressão”, disse ter “metido o louco” e entrado na ocupa-
ção. “Antes eu vivia uma vida só de trabalhar, mas estava quase caindo na depressão e 
aí resolvi arriscar”. É também pelo risco que muitos homens egressos do sistema penal 
dizem entrar na ocupação: “eu primeiro queria saber se isso dá alguma coisa. Porque 
não posso ser fichado outra vez, né? Mas aí tô aqui, seja o que Deus quiser, ficar aqui faz 
muito bem pra minha cabeça”, me contava Jonatan enquanto arrumávamos as cadeiras 
do barracão para uma reunião na ocupação do Capão Redondo.

Carne, ossos, pele e apodrecimento compõem um certo sentido de risco comparti-
lhado, mas o risco de se “sentir mais viva”, como repete também tantas vezes Tânia. Em 
uma outra conversa na ocupação de São Bernardo, Cleia nos contou que “Na ocupação 
eu consegui enxergar meus pensamentos”. Enxergar os pensamentos, como formulou 
Cleia, seria como dar corpo ao que se pensa, ou seja, erotizar a forma de pensar – pensar 
com “os olhos da carne”, de um modo que se sinta na pele o que se passa na mente. 

Ao falar sobre o fim da ocupação, o momento triste da “saída do terreno”, Cleia insis-
tia: “é prazeroso, aqui é prazeroso”. Em sua reflexão sobre o gesto, diante da crise societal 
em que vivemos, Agamben se pergunta se não seria “o momento de se perguntar o que 
poderia ser uma atividade humana que não conheça a dualidade dos fins e dos meios 

– que seja, nesse sentido, gestualidade integral”. Para o filósofo,  “o gesto não é nem um 
meio, nem um fim: antes, é a exibição de uma pura medialidade, o tornar visível um 
meio enquanto tal, em sua emancipação de toda finalidade” (Agamben,  2018: 6), ao 
que Cleia talvez respondesse que o gesto capaz de contornar a dualidade dos fins e 
meios se encontre no prazer da luta. 

foto: Alana Moraes
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Eu vou sair daqui com muita dor no coração. Essa vida aqui é de verdade, gritou 
e pronto, alguém te ouve (…). É que nem uma frase que eu vi não sei onde: só 
perde o prazer da vitória quem desiste de lutar. E é prazeroso, aqui é prazeroso 
(Cleia, 32 anos).
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Conjurar as linhas retas e máquinas 
de progresso do mundo dos Brancos: 
tornar-se palestino, pensar na barriga do monstro

Não há linha reta, nem nas coisas nem na linguagem (Deleuze)

O mundo deles é quadrado, eles moram em casas que parecem 
caixas, trabalham dentro de outras caixas, e para irem de uma 
caixa à outra, entram em caixas que andam. Eles vêem tudo 
separado porque são o povo das caixas (Xamã Kaingang)

O Tribunal de Justiça de São Paulo identificou que, apenas na capital paulista, foram 
abertas cerca de 100 mil ações de reintegração de posse nos anos de 2007 a 2015, 

sendo 1.659 entre janeiro e maio de 2015 (Shalom, 2015 apud Nascimento, 2016). No 
ano de 2013 nascia a ocupação Vila Nova Palestina no Jardim Ângela (extremo sul da 
cidade), a maior ocupação da cidade de São Paulo, no distrito mais negro da cidade 
(IG, 2019), e naquele período composta por quase 8 mil famílias10. O terreno privado, 
que encontra-se muito próximo à represa de Guarapiranga (localizada na sub-bacia do 
Rio Guarapiranga), possui mais de 1 milhão m². O terreno, antes baldio, foi usado nos 
últimos anos para pasto e encontra-se cheio de dívidas e irregularidades. Está cercado 
por uma área de manancial que, por conta da regulação ambiental, dificulta sua “valori-
zação” e transação financeira.

Essa foi uma ocupação que representou um momento de “virada” do mtst em ter-
mos de capacidade de mobilização. Foi a primeira ocupação na cidade de São Paulo, 
não em sua região metropolitana mais expandida como antes, e permanece até hoje 
(2020) “em terreno”, como dizem, em uma zona ambígua (e de indefinição jurídica) 
entre um bairro e uma ocupação provisória. Diferente, portanto, das ocupações pos-
teriores, que dificilmente permanecem em terreno por mais de um ano por conta das 

“negociações” permitidas pelas políticas habitacionais, especialmente os recursos que 
eram provenientes do Minha Casa, Minha Vida. Na Palestina, entretanto, “desde então, 
o mtst aguarda a liberação dos recursos da caixa econômica federal”. Como bem des-
creve Falchetti (2019: 132), todos os entraves político-burocráticos desse terreno, en-
volvem, desde a jurisdição ambiental, política de zoneamento, até as negociações de 
recursos alteradas pelas mudanças de governo dos últimos anos. 

Podemos pensar que o surgimento e permanência da Nova Palestina só foi possível 
a partir dessa aliança simbiótica entre os sem-teto e o manancial. Uma conexão parcial, 
ambos produzindo formas de relação com a terra em um companheirismo interespecí-
fico e paciente contra os modos de apropriação dos Brancos – os “comedores de terra”, 
como chama Kopenawa. A ocupação, aliás, localiza-se como se fora afluente da grande 
estrada M’Boi Mirim, cobra pequena na língua tupi. “Aqui na eme boi”, diz-se, fazendo 
soar a memória de uma outra e mais antiga ocupação naquela terra. Não é coincidência 
que, no âmbito das negociações, os representantes do Estado tenham investido tanto 
no envenenamento dessa aliança, pretendendo fazer dos “pobres” potenciais “destrui-

2.

10. Entrevista com Jussara 
Basso, coordenadora estadual 

do MTST, na ocupação Vila Nova 
Palestina em 2014. Disponível 

em: https://www.youtube.com/
watch?v=wTyoEzy1whY.

https://www.youtube.com/watch?v=wTyoEzy1whY
https://www.youtube.com/watch?v=wTyoEzy1whY
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dores” da área protegida na cena pública de disputa pela terra – ao que os sem-teto sem-
pre respondiam: “nós estamos cuidando dessa terra”. Ao chegar no terreno da Palestina, 
uma São Paulo de mata imponente nos toca os pulmões e nos faz respirar melhor; seus 
barrancos nos conduzem pelos caminhos de terra da Palestina e nos obrigam deixar 
as linhas retas. Os barracos ainda feitos de madeirite, os cachorros soltos, as músicas 
tocando nos celulares que concorrem pela trilha sonora do lugar. A festa Junina da Pa-
lestina já ganhou fama pela fogueira enorme, comida boa e forró, juntam pessoas de 
muitas outras ocupações de São Paulo.

Os palestinos originais vivem sob ocupação militar israelense há mais de cinquenta 
anos. Refugiados históricos que são, tornaram-se “como encarnações da ausência e da 
espera do ‘retorno’” (Agier, 2015: 49). A ocupação da Nova Palestina, planejada para ser 
provisória no ano convulsionado de 2013, permaneceu na terra e ainda espera a regula-
ção de sua permanência, a regulação de seu retorno. “De forma que não se deve confun-
dir a reterritorialização com o retorno a uma territorialidade primitiva ou mais antiga: 
ela implica necessariamente um conjunto de artifícios pelos quais um elemento, ele 
mesmo desterritorializado, serve de territorialidade nova ao outro que também perdeu 
a sua” (Deleuze; Guattari, 1996: 41).

Desterritorialização-reterritorialização. A luta das ocupações e retomadas recupe-
ram e insistem em práticas filosóficas e políticas do que Haraway11 chamou de “pensar 
na barriga do monstro”: “trabalhamos por alinhamentos na barriga do monstro (…) as 
imaginações de habitar a barriga do monstro”, considerando suas entranhas e caminhos 
imperfeitos, assumindo o fato de que não existe um “fora” que promete uma “melhor 
visão” das circunstâncias, uma “ruptura” – estamos todos encharcados de suco gástrico 
e tentando nos mover entre movimentos e forças que pouco conhecemos e esperando 
a chegada da polícia militar ou dos cadastros que levam ao Minha Casa, Minha Vida.

Junto ao café açucarado do dia seguinte da noite de entrada também chegam as lis-
tas de cadastro, os números dos registros de identidade, nome e sobrenome, as exigên-

Vila Nova Palestina Jardim Ângela 
(2014).                         

11. Entrevista com Donna 
Haraway feita em 21/08/2014 por 
Juliana Fausto, Eduardo Viveiros 
de Castro e Déborah Danowski e 
exibida no Colóquio Internacional 
Os Mil Nomes de Gaia: do 
Antropoceno à Idade da Terra 
no dia 18/09/2014. Disponível 
em: https://www.youtube.com/
watch?v=1x0oxUHOlA8&t=1845s.

https://www.youtube.com/watch?v=1x0oxUHOlA8&t=1845s
https://www.youtube.com/watch?v=1x0oxUHOlA8&t=1845s
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cias burocráticas que fazem da ocupação uma “demanda” inteligível para ser apresen-
tada aos poderes públicos – uma demanda a ser “gestada”, portanto, pelo movimento. 

“Isso aqui é da prefeitura?”, perguntam muitos que chegam, enquanto outros, iniciados, 
já com um caderno ou prancheta em mãos, pedem os nomes, o “número de identi-
dade”, e respondem: “não! Aqui é do movimento, a gente só pede a luta”. “É projeto 
social?”, outros indagam, nos deixando ver também as marcas da língua da “gestão do 
social” das últimas décadas nas periferias. Logo depois, os sem-teto mais experientes 
na prática dos cadastros já fornecem um número que será o número do cadastro de 
controle do novato naquela ocupação, e que é também logo estampado na lona preta 
dos barracos durante a primeira semana: “Você então é G1-43”. Pinta-se o número em 
cada barraco de lona, um a um. O mundo que nos devora, ao mesmo tempo nos obriga 
a gerir a catástrofe. Como notava Agamben: “É como se, a partir de um certo ponto, 
todo evento político decisivo tivesse sempre uma dupla face: os espaços, as liberdades 
e os direitos que os indivíduos adquirem  no  seu  conflito  com  os  poderes  centrais  
simultaneamente  preparam,  a cada vez, uma tácita, porém crescente, inscrição de 
suas vidas na ordem estatal, oferecendo assim uma nova e mais temível instância” 
(Agamben, 2010:127).

Mas nas noites que seguem, outras formas de contra-inscrição são intuídas em volta 
da fogueira. Recontar-se a partir de histórias que atualizam a própria presença diante 
de outros como “acampada”: “Sabe que quando eu era pequena, a gente tinha que pegar 
algumas galinhas do vizinho escondido. Isso porque ele tinha muita e a gente tinha pou-
ca. Eu fico pensando hoje, acho que eu já nasci mesmo pra fazer confusão, essa coisa de 
revolução que o movimento fala, né?”, contou Simone revinventado pra si e com outros 
momentos de sua vida olhados agora sob outra perspectiva. A “interioridade”, como 
intuiu Donna Haraway, não é um “lugar”, mas é “fabulada especulativamente através 
de intra-ações” (Azeredo, 2011: 403). “Agora não sou mais eu, Janice, não é mais você. 
Agora é todo mundo junto e misturado”, anunciava Janice na primeira assembleia da 
ocupação ainda durante a madrugada. Janice, 41 anos, voz firme e um semblante quase 
sempre impenetrável, cercada por um punhado de gente, era iluminada pelas luzes que 
vinham dos celulares enquanto oferecia as primeiras instruções técnicas, mas também 
ontológicas daquela aventura que se iniciava: é preciso saber misturar-se, “entrar em 
confusão”, como lembrava outra vez Simone.

As ocupações de terreno, como os rios e também as revoltas, não são  afeitas às li-
nhas retas. As ruas feitas entre os conjuntos de barracos nos primeiros dias já vão es-
capando pelas sinuosidades dos terrenos, serpenteiam como cobra-pequena. Uma hi-
pótese de “rua” surge primeiro no novo terreno, mas cada um que chega e finca seu 
bambu acaba por enfileirar sua barraca segundo expectativas geofilosóficas bem dife-
rentes: “vou colocar aqui pra ficar perto do barraco da minha irmã”; “a minha vou fazer 
aqui porque está mais perto da cozinha”; “a minha vou colocar mais pra cá por causa 
desse barranco”; “aqui porque eu gosto de ficar mais perto da rua”; “aqui porque dá pra 
fazer uma hortinha”. São as trajetórias das atividades animadas, lembra Tsing (2019), 
que vão compondo as pequenas ruas no terreno. Ainda assim, desde o primeiro dia de 
uma ocupação no terreno, o movimento e seus militantes esforçam-se para “não perder 
o controle” da ocupação, como dizem – “se perder o controle, já era”. Há algo de uma 
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impermanência, uma instabilidade virtual e latente em toda a ocupação: “pode virar 
favela; loteiam; o tráfico toma; pode virar uma zona”. Muitas forças concorrem pela ter-
ritorialização de um lugar que facilmente pode “virar” outras coisas, mas como lembra 
uma vez mais Tsing (2019: 76), “viver em indeterminação é uma forma de liberdade que 
compartilhamos com outras espécies”. Não é à toa que Le Corbusier, diante da incons-
tância da alma selvagem e suas sinuosidades, considerava que “a reta é rainha, sinal do 
espírito”, para o arquiteto moderno: 

  
O homem caminha em linha reta porque tem um objetivo; sabe aonde vai. De-
cidiu ir a algum lugar e caminha em linha reta. A mula ziguezagueia, vagueia um 
pouco, cabeça oca e distraída. Ziguezagueia para evitar os grandes pedregulhos, 
para se esquivar dos barrancos, para buscar a sombra; empenha-se o menos pos-
sível (Le Corbusier, 2000: 36).

 
Le Corbusier se referia às pessoas “comuns” do seu tempo com uma famosa metáfo-

ra visual: “olhos que não vêem”. Os bons Modernos, ao contrário, são aqueles que vêem 
e que podem, desta forma, organizar uma nova vida urbana afastada dos resquícios e 
contaminações de um passado atávico e sua gente errática, confundida, misturada, si-
nuosa12. Em sua Carta de Atenas (1993), Le Corbusier defendia que “quarteirões insalu-
bres devem ser demolidos e substituídos por superfícies verdes” (Idem: 36), e se opõe 
àqueles que “militam a favor da conservação de certos velhos bairros pitorescos, sem 
se preocupar com a miséria, a promiscuidade e as doenças que estes abrigam” (Ibidem: 
67). Os olhos que vêem se imaginam vendo desde um vazio limpo, imunizado – uma na-
tureza sem gente -  e, por isso, se afiançam o papel de levar a boa consciência para os que 
não podem ver; se imaginam como olhos não marcados pelas experiências do mun-
do, não contaminados, possuem “o desejo declarado por uma pureza intangível, por 
um espaço vazio onde construir uma sociedade-modelo constantemente reelaborada” 
(Klein, 2008: 30). Não à toa essa imagem de cidade foi codependente da racialização do 
trabalho doméstico, um esforço permanente de contenção da desordem, do contágio, 
das paixões e conflitos amortecidos nos espaços domésticos que marca o “interior” bio-
lógico e genealógico contra o “fora” povoado de afinidades virtuais e perigosas. 

A cidade precisa ser feita para “ganhar tempo”, pensava Le Corbusier, a vida inteira-
mente a disposição dos fluxos de circulação do capital. De certa forma, Le Corbusier não 
deixou de ser visionário: os dispositivos de poder no momento pós-industrial, mais do 
que pela lei soberana, atualizam na cidade sua eficácia em “fazer funcionar”: infraestru-
turas que “respondem à uma necessidade: a da normalização transitiva de todas as situa-
ções” (Tiqqun, 2015 s/p), a neutralização, portanto, de todo acontecimento. As ocupa-
ções são vividas, entretanto, pela sua sinuosidade e inconstância, para além da metáfora 
visual moderna que pretende ver com os olhos arrancados do corpo e contra o mundo 
vivo e suas contaminações – os acampamentos interrompem os fluxos do desempenho.

Como nos mostra José Sérgio Leite Lopes, a fabricação de uma “classe operária” pre-
tendeu também forjar um sentido para o tempo histórico. Leite Lopes (2016) conta 
como os operários eram vistos (no senso comum e em alguns dos estudos sociológicos) 

“como algo novo ligado ao futuro do Brasil (…). Havia esse discurso sobre o desenvolvi-

12. Os olhos que imaginam tudo 
ver e por isso reivindicam para si 
o truque de Deus, afirma Donna 
Haraway (1995), produziram um 
certo tipo de conhecimento: “O 
conhecimento do ponto de vista 
do não marcado é realmente 
fantástico, distorcido e, portanto, 
irracional. A única posição a 
partir da qual a objetividade 
não tem a possibilidade de ser 
posta em prática e honrada é 
a do ponto de vista do senhor, 
do Homem, do deus único, cujo 
Olho produz, apropria e ordena 
toda a diferença. Ninguém jamais 
acusou o deus do monoteísmo 
de objetividade, apenas de 
indiferença. O truque de deus é 
auto-idêntico e nos enganamos 
ao tomá-lo por criatividade 
e conhecimento, até por 
onisciência” (Haraway, 1995: 27).
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mento industrial (…). Justamente há um século atrás o futuro era isso: a concentração 
de pessoas em fábricas” (Idem: 14). A primeira cena do filme inaugural dos irmãos Lu-
mière, lembra José Sérgio, trazia à tona a modernidade do cinema com a cena de uma 
multidão de operários saindo de uma fábrica – era o próprio futuro em movimento. No 
entanto, o antropólogo arremata: 

 
Hoje (…) o conteúdo dos estudos que se fazem sobre operários industriais é 
como se estivessem falando de uma comunidade tradicional em extinção, em 
desaparecimento. Enquanto que paradoxalmente outros povos e comunidades 
tradicionais que nos anos 1970 eram vistos como em desaparecimento; e de ou-
tros povos tradicionais que que ainda nem se tinha conhecimento e não eram 
visíveis – hoje estão crescendo em importância intelectual e política (Leite Lo-
pes, 2016: 13-14).

  
Parte importante de todo o esforço de pesquisa de um dos maiores historiadores 

da classe operária, E.P Thompson direciona-se para sustentar a afirmação histórica de 
que a revolta da classe trabalhadora inglesa e os usos do direito comum contra o “pro-
gresso” do capitalismo no século xviii não eram elementos da reação de uma “tradição” 
conservadora, mas se faziam sob o domínio da mudança “em oposição aos limites e 
controles impostos pelos governantes patrícios” (Thompson, 1998: 17). A afirmação do 
uso comum e suas lutas contra a expansão da Inglaterra durante a Revolução Industrial 
e seus cercamentos podem ser pensadas, não como um desejo reacionário de conserva-
ção, mas como um princípio político selvagem situado onde todo o pensamento recusa 
a domesticação “em vista de um rendimento” (Lévi-Strauss, 1962). 

 
Sempre foi um problema explicar as terras comunais dentro das categorias ca-
pitalistas. Havia algo incômodo a seu respeito. A sua própria existência desper-
tava perguntas sobre a origem da propriedade e sobre o direito histórico à terra 
(Thompson, 1998: 131).

Nossa hipótese aqui é que as experiências contemporâneas de ocupações urbanas 
de terreno nas bordas da região metropolitana de São Paulo podem ser vistas como 
experimentos dos avessos coloniais; apresentam ruídos nos dispositivos da proprieda-
de privada e dos muitos regimes de desempenho de disponibilidade total. A presença 
negra desses territórios-acampamentos é inequívoca marcando e sustentando uma ou-
tra espacialidade e sentidos de liberdade. Muito mais do que uma “massa de trabalha-
dores precários e sem escolhas”, as ocupações, olhadas por suas linhas de abertura ao 
acontecimento e indeterminação, podem ser vistas como elaborações de uma filosofia 
política, ontológica e pragmática, capaz de inventar um espaço-tempo de investigação 
coletiva sobre o que é habitar um mundo em suas ruínas; animar uma história das lutas 
pela terra e pela vida em relação que foi relegada a um “passado” superado. “O tempo 
do acampamento era um tempo mágico, eu não vou esquecer. Chegava ser difícil voltar 
pra casa, depois eu só ficava no zap combinando as coisas pra fazer no dia seguinte”, 
lembrou Cristiane. O “tempo do acampamento”, sobretudo, reativa a possibilidade de 
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pensar e fazer os dias seguintes em um mundo em aberto, que escapa por todos os lados, 
um mundo de fronteiras suspensas. 

Foi com muita fé em uma história do progresso que as esquerdas, mas também uma 
certa sociologia da classe trabalhadora (apagando fogueiras e acendendo outras) cons-
truíram uma ideia de futuro. A “verdadeira luta de classes” deveria ser feita por uma 
classe viril, branca, urbana, fabril e moderna. Os “resquícios” que fragilizavam a classe 
foram sempre relacionados ao feminino (a casa, os cuidados, a heteronomia, a afetivi-
dade, a “ingenuidade”, a experiência, a volatilidade e diferença) ou à relação com a terra, 
o “outro” do mundo fabril (os camponeses envoltos em “relações pessoalizadas”, os indí-
genas “improdutivos” ou exóticos, os corpos negros continuamente mantidos distantes 
do mundo assalariado, mas sustentando a sociedade salarial desde os trabalhos desqua-
lificados e mal remunerados). “Eles acham que a gente não está preparado, nós, mais da 

foto: Alana Moraes
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base”, me disse uma vez Aline sobre um conflito com um dirigente político “preparado” 
que coordenava sua ocupação. E, de fato, as ocupações na sua dimensão imanente da 
vida-ocupação nos revelam que nunca estamos preparados (exceto aqueles que se pensam 
modernos) – mas na vida-ocupação, o mundo, os pés com a terra, os corpos e cozinhas 
estão em permanente e variável cozimento, misturas, novos relatos que surgem na fo-
gueira. Precários e inconstantes como a forma acampamento – o “vagabundo” é lido, 
sobretudo, como aquele que não se sacrifica e que, por algum momento, produz ruídos 
na inteligibilidade da gramática moral de governo dos pobres constituída pela tríade 

“indivíduo-casa-trabalho” nas muitas inscrições produzidas pelo mundo dos direitos
Peter Linebaugh e Marcus Rediker (2008) contam uma história do grande “pro-

letariado atlântico” dos séculos xvii e xviii entre navios, portos, terras comunais e a 
plantation, uma classe heterogênea, anônima, desconhecida, móvel e transatlântica que 
nada tem a ver com a figura europeia moderna do artesão pequeno proprietário ou 
do proletariado branco fabril - mas era uma classe fundamentalmente “sem terra, ex-
propriada” que reunia prostitutas, velhas bruxas, os “meninos do navio”, fugitivos das 
plantations, velhos marujos, piratas: “Como Caliban, veio da Europa, da África e da 
América (…) Carecia de unidade genealógica. Era vulgar. Falava sua própria fala (…) 
conversa do trabalho, da rua, da prisão, da turma e das docas”. Desde a perspectiva do 

“proletariado transatlântico”, sustentáculo do grande plantationoceno (Haraway, 2019), é 
mais fácil constatar, entre outras coisas, que o “proletariado moderno” foi formado a 
partir do  trabalho de uma nova economia epistemológica, político-científica, na qual 

“tantas pessoas foram designadas como não-humanas e compradas e vendidas como ob-
jetos materiais”, ou seja “a própria ideia da natureza está enredada com a raça” (Mirzoeff, 
2017). O que nos diz verdadeiramente o fato de que, o que  hoje é considerado o “maior 
movimento social urbano” do país resulta de uma estratégia política cuja centralidade 
localiza-se em um certo retorno à terra e, de certa forma, afirma a possibilidade de um 

foto: Alana Moraes

https://www.buala.org/pt/autor/nicholas-mirzoeff
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tempo fora do tempo do trabalho? Quais são as implicações desse fato que, por uma 
conjunção misteriosa, se dilui entre outras discussões sobre “demandas”;  “pobres sem 
escolha”; ou a centralidade da “casa própria”? 

Foi Aílton Krenak que nos contou, em uma conversa pessoal em 2019, que depois 
da Vale do Rio Doce cometer um dos crimes ambientais mais graves da nossa história, e 
depois de ser acionada na justiça pelas pessoas e territórios afetados pela contaminação, 
seus funcionários começaram a aparecer em seu território com caixas de cesta básica, 
centenas de engradados de água engarrafada: “era o kit-acampamento. Ali eu me dei 
conta que estávamos nos tornamos palestinos”13, disse. Em um mundo de catástrofes 
ambientais e sanitárias, e que aponta agora para os limites do que costuma-se chamar de 

“sociedade” ou “progresso”, parece que os indígenas e palestinos, mas também os acampa-
mentos de sem-teto, nos interpelam em renovadas formas visionárias – as formas de ver 
daqueles que são os despejados, mas, sobretudo, um outro modo possível de usar a visão, 
um modo desconfiado dos truques ordenadores do corpo não-marcado e bem fixados. 

No Brasil, entre tantas outras formas políticas sequestradas e apagadas pelos dispo-
sitivos de fazer desertos dos Modernos, é possível retomar a experiência de Canudos 
como forma que conjurou o “pacto político republicano do cativeiro da terra”, a aliança 
primeira entre latifundiários e militares que funda a República. “Arraial Maldito”, pro-
clamava Euclides da Cunha. “O extermínio de Canudos reproduz alegoricamente as 
tentativas de apagamento da memória das lutas dos de baixo, da redução dos costumes 
e das rebeldias dos pobres ao folclore, ao atraso e ao romantismo conservador” (Barros, 
Prieto, et al, 2019:11). “Estamos condenados à civilização” dizia Euclides da Cunha dian-
te do acontecimento que encenava de forma dramática o hino da República vindoura 
que também convertia-se uma chantagem permanente:  “progresso” ou desaparecimen-
to. Agora já sabemos que as linhas retas que constituem a máquina do progresso vêm er-
guendo máquinas de infelicidade e fracassos, apagamentos e obstruções, simplificando 
os relatos, obstruindo imaginações outras sobre viver junto em ontologias de misturas 
e alianças inesperadas – inclusive com as lutas do passado. 

Pessoa misturada, coreografias do desterro 
e práticas de reativação contra as chantagens 

da crise urbana

as imaginações de habitar a barriga do monstro (Donna Haraway)

Nunca mudou nem nunca mudará
O cheiro de fogueira vai perfumando o ar
Mesmo céu, mesmo cep no lado sul do mapa 
(Racionais MC’s)

Desde o começo dos anos 2000, o Brasil se depara com o fenômeno cada vez mais 
latente da chamada “crise urbana”: novas geografias da segregação; o avanço da 

13. Muito tem se dito sobre 
as políticas de “pacificação” 
das favelas cariocas como 
“palestinização” desses territórios 
favelados – mas aqui no sentido 
da militarização, controle total, 
atualização da inteligencia militar 
de fazer desaparecer corpos 
e bloquear as infraestruturas 
coletivas da vida.

3.
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financeirização da terra e das dinâmicas da especulação imobiliária; novas tecnologias 
de controle e militarização do espaço urbano, de “pacificação” e “segurança” atualizados 
nos procedimentos policiais de fazer desaparecer corpos; a explosão do encarceramen-
to; a corrosão das possibilidades de deslocamento e de encontros; a erosão dos sentidos 
democráticos no que se refere à produção do espaço, do tempo livre, e à sustentação 
do comum na cidade. Fala-se mesmo de um momento “desenvolvimentista-punitivista” 
no qual o crescimento econômico e a dinamização dos circuitos da financeirização no 
espaço urbano dependem intimamente de novas formas de controle e punição.

O impulso inicial das lutas de 2013 foi o de revelar a saturação limite da vida nas cida-
des. Junho de 2013 foi, antes de tudo, uma experimentação de interrupção, de frenagem, 
inoperosidade (Souza, 2019). Por algumas semanas experimentamos a possibilidade do 
encontro nas ruas, a interrupção dos fluxos do transporte, do trabalho, dos sacrifícios 
dava lugar ao inesperado. A interrupção, os cortes nos fluxos da cidade, as assembleias 
e o encontro nas ruas converteram-se em uma ameaça aos poderes constituídos. A per-
gunta sobre “mas o que vocês querem?” era também uma pergunta que exigia “resulta-
dos” da revolta em curso, uma operação de tornar legível aos olhos do poder o que era, 
na verdade, a produção de uma experimentação radical que recusava, de certa forma, a 
dualidade entre fins e meios. Tratava-se de retomar o controle das nossas próprias vidas, 
retomar o tempo, bloquear os fluxos, fazer vazar mais do que apresentar “demandas”, 
mas também, em 2013, tratou-se de fazer aparecer o antagonismo fundamental que hoje 
atravessa os conflitos nas cidades: a luta contra a polícia.

Não se sabe ao certo em qual momento histórico nossas cidades foram produzidas 
sem crises e modos de governá-las. A “crise” e “seu aspecto caótico é a neblina de guerra 
por trás da qual ela se torna inatacável. É por via de seu aspecto ingovernável que ele 
é (o mundo) realmente governáve” (Comitê Invisível, 2016: 9). Nesse sentido, gover-
nar é dar respostas e reconstruir permanentemente a dualidade entre meios e fins. Os 
cadastros e ordenamentos impostos pelas políticas habitacionais no cotidiano das ocu-
pações, por exemplo, se impõem como técnica de governo no sentido de interromper 
o espaço-tempo do encontro e da suspensão para impor um outro do desempenho da 
concorrência – classificações, triagens burocráticas, sistemas internos de administração 
da “participação” se expressam em rotinas no terreno ocupado. 

Em 2003, a Organização das Nações Unidas (onu) publicou um relatório no qual 
constatava o fato de que um terço da população urbana vivia em favelas. São Paulo, a 
cidade mais rica do país, é também a mais favelizada e, segundo o Ministério das Ci-
dades, registra-se 40% de seus habitantes morando em favelas (Falchetti, 2019). Como 
resume Ermínia Maricato (2015: 18): “Aqui está o paradoxo: passamos 20 anos pedindo 
investimento para as políticas urbanas e quando eles vêm, o que acontece? Os preços 
dos imóveis no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte cresceram mais de 200 por 
cento o metro quadrado. O capital imobiliário e o capital de construção tomam coman-
do sobre as cidades e sobre, evidentemente, o solo urbano”.  

O Comitê Invisível (2016: 9) lembra que “ao adotar a gestão de crise como técnica 
de governo, o capital não se limitou apenas a substituir o culto ao progresso pela chan-
tagem da catástrofe, ele quis reservar para si a inteligência estratégica do presente”. A 
gestão pela crise “serve para desmantelar qualquer hábito, quebrar quaisquer laços, des-
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fazer qualquer evidência, dissuadir qualquer solidariedade, manter uma insegurança 
existencial crônica” (Idem: 19). O que significa, então, retomar a inteligência estratégica 
do presente a partir de uma forma política que performa e assume a própria inseguran-
ça existencial e renunciar à renúncia sobre a qual nos contou Aílton Krenak? Butler e 
Athanasiou sugerem que a atual “governamentalidade da crise” opera por meio de uma 
constante gestão da verdade:

Através da doutrina da tina (“Não há alternativa” em inglês), o neoliberalismo 
é estabelecido como o único modo racional e viável de governança. Com base 
nessa doutrina, os discursos de crise se tornam uma maneira de produzir e ad-
ministrar governamentalmente (em vez de impedir) a crise. “Crise” se torna um 
estado perene de exceção que se transforma em regra e senso comum, tornando 
o pensamento crítico e agindo redundante, irracional e, por fim, antipatriótico 
(Butler e Athanasiou, 2013: 149).

   
Como ouvi em 2017 em uma ocupação de terreno no Capão Redondo: “Agora todo 

mundo está falando em crise, mas a gente nasceu na crise; a gente vive na crise. A gente 
sabe o que tem que fazer”. Mais do que especialistas em catástrofes, os desterrados urba-
nos tornaram-se especialistas em dias seguintes – é o café preto muito açucarado no iní-
cio da madrugada que inaugura toda ocupação de terreno, o que nos faz lembrar também 
que, nas bordas da metrópole pós-industrial, ainda somos a sociedade do açúcar na qual 
a luta pela terra nunca descansou. Os acampamentos produzem uma experiência que, 
de algum modo, permitem novas “verdades éticas” – como por exemplo a constatação 
dos limites do sacrifício da vida da casa e do trabalho; as formas de suspender o governo 
dos cadastros e sistemas de participação por outras relações de confiança e lealdade que 
se formam nas cozinhas coletivas, entre novas paixões e cumplicidades, como veremos.

Miraftab (2016: 363), ao refletir sobre a crise atual do planejamento urbano, afirma 
que estamos vivendo agora a era do desterro global: “seja por causa das guerras e do pe-
tróleo, seja por causa da ganância do capital imobiliário gerando espoliação e expulsão 
urbanas”. As histórias das pessoas que chegam às ocupações são histórias povoadas por 
estes desterros. De acordo com o Observatório de Remoções da Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo (fau/usp), em São Paulo, apenas no ano de 2017, 14 mil famílias 
foram removidas de suas casas, e há pelo menos outras 30 mil ameaçadas de despejo por 
morar no perímetro de obras públicas (Labcidade, 2018).

“Um dia, uma pessoa chegou na nossa casa e disse que era dona do terreno. Logo depois 
veio a ordem de despejo, tivemos que procurar outro lugar”;  

“O aluguel foi ficando caro, eu perdi o emprego, depois meu marido também perdeu. 
Não tínhamos mais como pagar, fomos morar na casa da mãe dele”;  

“Eu morava com a minha mãe e meu padrasto, mas ele me abusava. Eu fugi de casa, 
morei na rua um tempo, depois casei logo e depois me separei porque ele foi ficando 
violento, saí sem nada. Minha vida é essa, eu tô sempre saindo”;
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 “Eu fiquei preso oito anos. É bastante né? Saí faz pouco tempo, mas é difícil encontrar 
uma coisa pra fazer, é difícil reconstruir a vida, né? Mas devagarinho a gente vai ten-
tando. Aqui foi minha luz no fim do túnel”;

“Depois que eu saí do terreno da minha sogra eu fiquei igual uma nômade: de aluguel 
em aluguel, saindo sempre para um lugar mais barato, mais afastado, indo, indo”.

Laura, 27 anos, que também é dona de um dos sorrisos mais invencíveis das ocupa-
ções, lembra do dia em que seu barraco, no qual vivia com mais sete irmãos e sua mãe 
no Jardim Ângela, “desabou com todo mundo dentro”. A mãe trabalhava de dia “como 
doméstica” e à noite “como cozinheira”: “a gente tinha que se cuidar, todo mundo, a 
vida era assim”, contou.  “Quando vi a ocupação lá no Valo Velho não pensei duas vezes, 
eu senti uma coragem do meu peito, resolvi entrar”. Empregadas domésticas, cozinhei-
ras; filhas de empregadas domésticas ou cozinheiras – as ocupações de sem-teto são 
feitas dessas histórias, dessas mulheres, destes desterros, destas novas entradas. 

Laura relata que, depois de 16 anos atuando no movimento, e após passar por muitas 
ocupações, o que de mais forte a marcou em sua primeira ocupação foi “que eu achava 
que era fraca. Quando botei o pé na ocupação eu senti uma força. Essa força de todo 
mundo junto: comida, lona, enxada, ‘pega isso aqui’; ‘vem aqui, chega mais’, sabe? Isso 
mexe muito com o psicológico da gente”. Ela segue: “o que tem de importante ali é co-
mer junto, ficar todo mundo misturado, e saber resolver os problemas”. Laura, com sua 
camisa do mtst bordada com paetês prateados e grandes argolas douradas nas orelhas, 
seu inquestionável conjunto de habilidades e conhecimento da tecnologia de ocupação, 
apoiava o prato nas pernas enquanto pedia um suco para o Márcio que passava por ali. 
Hoje, mãe de duas crianças, Laura gosta de levar os filhos às manifestações e festas do 
movimento. “Tudo que eu quero ensinar pra eles é ser gente da gente e também ser 
revolucionário, saber botar fogo no pavio. Já tá no sangue deles”, me disse enquanto 
comíamos um ensopado de linguiça com batatas feito pela Tia Maria.

“Mexer com o psicológico” é a forma pela qual muitas pessoas narram a experiência 
das ocupações. Longe de apontar para um subjetivismo da experiência, essa imagem 
nos aponta, sobretudo, para a sobre-eminência da noção de pessoa que emerge na vi-
da-ocupação. O “psicológico” está também, quase sempre, misturado em metáforas de 
substâncias corpóreas como o sangue ou o comer junto: “mexeu com o psicológico, a 
luta entrou no sangue”, o que nos diz também sobre a perturbação de fronteiras entre o 
corpo e a mente, a ação coletiva/política e a produção de pessoas e seus corpos. 

O capitalismo não produz apenas propriedades privadas, mas, sobretudo, produz 
possuidores, donos e suas muitas pedagogias da crueldade que se proliferan no tecido 
social, como vem nos contando Rita Segato. Pessoas-enquanto-Donos com seus fun-
cionários oficiais e não oficiais do banimento e da “pacificação”, das linhas retas do 

“social” e da “socialização” – nos acampamentos a polícia é tanto uma ameaça como 
o conselho tutelar. A produção da noção de pessoa neoliberal como “indivíduo” coe-
xtensivamente produz (e atualiza) a ideia de “sociedade” como modo de governo de 
indivíduos, propriedades e suas famílias, todo o resto subordina-se às essas entidades 
totais que, por sua vez, dependem de uma intensa produção generificada. O clássico 
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estudo de Macpherson (1979) mostrou como o individualismo que se constituiu com 
os contratualistas no século xvii é, sobretudo, uma invenção de uma certa noção de 
pessoa constituída pela forma proprietária.

A essência humana é ser livre da dependência das vontades alheias, e a liberdade 
existe como exercício da posse. A sociedade torna-se uma porção de indivíduos 
livres e iguais, relacionados entre si como proprietários de suas próprias capaci-
dades. A sociedade consiste de relações de troca entre proprietários (Macpher-
son, 1979: 15).

Como propõem Judith Butler e Athanasiou (2013) é o caso de pensarmos as for-
mas continuadas pelas quais essa produção ontológica do individualismo possessivo 
e empreendedorizado atualiza as formas de recusa neoliberal aos modos de existência 
interdependentes, não proprietários e relacionais que são retomados nas ocupações – e 
até que ponto também elas não informaram as políticas públicas progressistas, como o 
caso do Minha Casa, Minha Vida. Nossas cidades foram erguidas contra esses modos 
de existência, como em um jogo de espelhos, uma caça sem fim, como bem lembrou 
Le Corbusier. 

Entretanto, a passagem de Macpherson (1979) explicita que a noção de indivíduo, 
nas sociedades modernas, nunca entregou o que prometeu, no sentido de que, mesmo 
a propriedade privada e toda a reprodução de riqueza, estão intimamente vinculadas às 
estruturas familistas domésticas e ao matrimônio, relações de dependência, afetividade 
e poder. A mais bem acabada criação neopentecostal popular (me refiro às denomina-
ções majoritárias como a Igreja Universal do Reino de Deus) do indivíduo empreen-
dedorizado nos mostra com nitidez o núcleo familista e heteropolítico do neolibera-
lismo em seus experimentos de recomposições neocoloniais nos tecidos do cotidiano. 
A noção do “indivíduo” neoliberal – sitetizada na figura do “empreendedor de si” de 
Foucault (2008), ao mesmo tempo que reprograma as ideias de “liberdade”, atualiza 
uma noção de “sociedade” e seus dispositivos como forma de ordenação exterior-inte-
rior:  ordenamento dos contratos sexuais, dos corpos próprios e dos impróprios, dos 
inimigos internos, dos sacrificios nacionais que precisarão ser realizados em nome do 

“desenvolvimento”. A figura do batalhador-consumidor como imaginário de “inclusão” 
nos anos do lulismo de certa forma expressa essa nova “exemplaridade” do indivíduo 
vencedor e proprietário a despeito de muitas outras formas de vida. 

Como salienta Wendy Brown, “a ideia e prática de responsabilização – que coage o 
sujeito a se tornar um autoinvestidor e autoprovedor responsável – reconfigura o com-
portamento correto do sujeito de alguém conduzido naturalmente para interesses satis-
fatórios para alguém forçado a se envolver em alguma forma particular de autossustento 
que se mescla à moralidade do Estado e da saúde da economia” (Brown, 2017: 268). A 

“sociedade” é evocada no dia-a-dia das ocupações como essa exterioridade de função 
ordenadora e constrangedora: “Lá fora, na sociedade, as pessoas pensam que aqui todo 
mundo é vagabundo”; “lá fora, na sociedade, as pessoas não entendem isso aqui”, de-
sabafava Marcelo; “Lá fora é difícil, é cada um por si”, dizem sempre os acampados nas 
ocupações. Por isso, a noção de pessoa arquitetada pelo neoliberalismo é o dispositivo 
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capaz de reerguer o primado hobbesiano da concorrência e da guerra permanente entre 
todos. E é por isso também que, os dispositivos do Minha Casa, Minha Vida, por exem-
plo, funcionam para converter cooperação em concorrência – já que não haverá “casa 
própria” para todos é preciso estabelecer critérios de pontuação para desempenhos nas 
ocupações. “Nesse ponto, o trono do interesse sumiu e, no extremo, foi substituído pelo 
trono do sacrifício” (Idem: Idem). 

Os dispositivos neoliberais, enquanto invenção política e ontológica, reconciliam  
formas totalitárias e individualistas, nas quais militarismo, estatismo, nacionalismo, dis-
ciplina e família são perfeitamente compatíveis com ideias sobre indivíduos, concorrên-
cia, produção, eficiência e “liberdade de iniciativa”. A figura do “batalhador”, frequen-
temente acionada pela sociologia do lulismo, expressa bem a coexistência entre uma 
gramática de guerra, militarista conciliada com a de “livre iniciativa” e concorrência 
econômica. O terreno econômico é irrigado pro metáforas de guerra entre adversários, 
perdedores e vencedores. O “vencedor”, em muitas denominações neopentecostais, é 
aquele que consegue formar e sustentar uma família, uma esposa “sócia”, como dizem, 
aquele que se sacrifica e resiste às forças demoniacas adversárias, enganadoras, corrup-
toras – é o que possui um “casamento blindado”. E por isso, nos importa aqui marcar 
que, “Dito de outra forma, a “responsabilização” no contexto da privatização dos bens 
públicos penaliza as mulheres à medida que elas são as que mais se responsabilizam 
por aqueles que não podem ser responsáveis por si. Neste aspecto, o familismo [fa-
milialism] é um requisito essencial, e não uma característica acidental, da privatização 
neoliberal de bens e serviços públicos” (Ibidem: 280). Como analisaram Vianna e Lo-
wenkron (2017), trata-se de pensar o duplo fazer do gênero e do Estado nas tramas 
neoliberais que reorganizam a vida cotidiana e os papéis sociais através de suas rotinas 

– os acampamentos, de certa forma, atraem pessoas esgotadas de ter que “vencer” seja  
“como homens provedores-batalhadores” e como “mulheres-mães-guerreiras” também 
“administradoras do lar”, como gostam de dizer os gestores.

Ainda que a forma acampamento seja uma importante tecnologia de reivindicação 
de direitos (e portanto a dimensão do direito é constitutiva), ela é também um lugar 
de prefiguração de um outro mundo relacional no qual o regime da propriedade priva-
da, da domesticidade, da autossuficiência de si e da concorrência entra em suspensão. 
Como contou Cleia sobre sua negociação com os pais quando de sua entrada em uma 
ocupação: “preciso conhecer pessoas novas, ter minha independência”. A independên-
cia, nesse sentido, afasta-se da ideia de um “sujeito sacrificial”, batalhador, para apro-
ximar-se de uma concepção heteronômica de ser; independência esta que se faz em 
um entramado de outras dependências – interdependências táticas, práticas de aliança. 

“Aqui eu aprendo a fazer tudo com meus amigos, minhas novas amizades, a gente vai se 
ajudando, todo dia, aqui ninguém fica sozinho!”, ela confirma.

Ivone, certa vez, comentando em um almoço sobre a diferença entre ricos e pobres 
formulou: “os ricos sentem medo; tem medo de tudo, vivem com medo. E o pobres? Os 
pobres vivem mentido, querem parecer ter o que não tem, querem mostrar o que não 
são. Todo mundo passando sufoco, mas dando uma de bacana, os pobres são assim”, ela 
ri. Como define Wendy Brown, a ontologia neoliberal produz “a unidade de análise do 
neoliberalismo, o indivíduo genérico que se torna um capital humano responsabilizado, 



133Pensar com os pés no barro

é, de forma pouco surpreendente, um macho social e masculinista [masculinist] dentro 
de uma ontologia econômica e de uma divisão de trabalho incessantemente gendrifica-
das” (Brown, 2017: 280). A noção de “pessoa misturada”, como nos conta Laura e tantas 
outras na vida-ocupação, aponta para uma noção de pessoa feita entre cheiros, sabores 
e um renovado circuito de prazer e curas na qual “ser um é tornar-se com muitos” (Ha-
raway, 2014), interdependências táticas que desloca o ordenamento doméstico-gendri-
ficado para permanecer mais e mais tempo com a mistura.

Assim como os mitos ameríndios que compõem o livro cru e o cozido, a ocupação de 
terreno nessa segunda metade do século xxi possui sua origem na invenção do fogo e, 
portanto, também da cozinha. Para Lévi-strauss (1986) estava aí a passagem da natureza 
à cultura expressa em forma de mito no pensamento ameríndio. Para a política sem-
teto talvez seja a passagem do indivíduo responsável por seus fracassos para a pessoa 
compósita ou misturada, uma suspensão em relação ao tempo dos fracassos: a cozinha 
coletiva como experimento de composição de alimentos e relações – “Agora não sou 
mais eu, agora não é mais você, agora aqui é todo mundo junto e misturado!”, avisa 
Tiara para mais uma mulher que se aproxima da nova ocupação no que é mesmo um 
slogan para os que chegam. A cozinha também fornece uma experiência compartilhada 
capaz de favorecer um encontro. Antes encerrada no espaço solitário da domesticidade, 
a cozinha se abre na ocupação como um espaço de reativação de experiências e experi-
mentos, que “nos faz testemunhar o que não somos nós”:  

 
Reativar significa recuperar e, neste caso, recuperar a capacidade de honrar a ex-
periência, toda experiência que nos importa, não como “nossa”, mas sim como 
experiência que nos “anima”, que nos faz testemunhar o que não somos nós 
(Stengers, 2017: 11).

 
Nos momentos das fogueiras e da cozinha14, não há espaço para o privilégio episte-

mológico, no qual um transmite informação enquanto outros a recebem, mas o comer 
junto e a partilha de histórias, sonhos e relatos sobre si inscrevem um diagrama outro 
capaz de mobilizar um regime do sensível, da experimentação e da dádiva nessas onto-
logias da mistura. Como repete Tânia: “As pessoas de fora que vêm visitar as ocupações 
acham que o espaço mais importante é o da assembleia. Mas não é! É a cozinha”. Na 
cozinha contamos nossas histórias, compartilhamos nossas dores e fracassos, nos reco-
nhecemos nos “fracassos” das outras. As dinâmicas da cozinha também ficam fora dos 
regimes de pontuação e concorrências internas: ao contrário das assembleias ou cursos 
de “formação política”, são elas que reúnem e convocam a presença nos acampamen-
tos por fora das listas de cadastro e por isso fazem relações que resistem à elas. Uma 
das reclamações frequente dos militantes é dizer que alguns coordenadores acampados 

“passam pano”, ou seja, fazem vistas grossas, em relação à “baixa participação” de outros 
acampados por conta de uma relação mais forte de amizade e de confiança que vai se 
estabelecendo.

Por outros caminhos, podemos dizer que o chamado à imanência pelo fogo e pela 
terra, enquanto acontecimentos estético-políticos-sensíveis que fundam as ocupações 
e o regime baldio da mistura, é também uma experiência de retomada afroperspectivis-

14. Nos primórdios da filosofia 
grega, antes do pensamento 
estar separado dos fenômenos 
da natureza, Heráclito viu no fogo 
o princípio do movimento, do 
vir-a-ser. Na versão de Nietzsche, 
o ritmo do vir-a-ser heraclitiano 
não é decretado por um deus ex 
machina. Recusa-se, assim, a ideia 
de uma unidade primordial. “O 
inaugural em Heráclito é que o 
fogo, elemento constitutivo de 
todas as coisas, é identificado 
com o lógos, com aquilo que a 
tudo reúne” (Lucchesi, 1996: 58). 
O mundo, para Nietzsche é “um 
mar de forças tempestuando 
e ondulando em si próprias, 
eternamente mudando, 
eternamente recorrentes, com 
descomunais anos de retorno, 
(…) esse meu mundo dionisíaco 
do eternamente-criar-a-si-
próprio, do eternamente destruir-
a-si-próprio” (XI, 38 (12) apud 
Lucchesi, 1996: 61). 
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ta, tal como propõe Noguera. Para Noguera (2011), o devir negro não deve ser pensado 
como uma essência racializada, ao contrário, o que “a raça que a filosofia afroperspec-
tivista invoca é a mesma que fala através de qualquer filosofia, ‘não é a que se pretende 
pura, mas uma raça oprimida, bastarda, inferior, anárquica, nômade, irremediavelmen-
te menor’” (Deleuze; Guattari, 1992: 141). A afroperspectividade seria então uma “uma 
reterritorialização contínua”.

Em certa medida, a filosofia afroperspectivista é denominada deste modo por 
conta do seu plano de imanência, a afroperspectividade. Os personagens concei-
tuais melanodérmicos são diversos, como por exemplo: o griot, a mãe de santo, o 
pai de santo, o(a) angoleiro(a), a(o) feiticeira (o), a(o) bamba, o(a) jongueiro(a), 
o zé malandro, o vagabundo, orixás (Exu, Ogum, Oxóssi, Oxum, Iemanjá, Oxalá 
etc.) inquices (Ingira, Inkosi, Mutacalambô, Gongobira etc.), voduns (Dambirá, 
Sapatá, Heviossô etc). Entre os conceitos afroperspectivistas, cito alguns: dene-
grir, vadiagem, drible, mandinga, enegrecimento, roda, cabeça feita, corpo fecha-
do, etc. (Noguera, 2011: 4).

Não é à toa que o fogo também se torne elemento central no neopentecostalismo. 
O fogo é o elemento pelo qual se expressa o espírito santo, e um dos maiores ritos de 
expressão de sacrifício individual da Igreja Universal (iurd) é chamado de “fogueira 
santa”. Ronaldo Almeida (1996) falou sobre uma “antropofagia” da fé inimiga quando se 
refere ao transe incorporado pela Igreja Universal. “O fato é que essa experiência extá-
tica, sobretudo entre as camadas populares, preferenciais na adesão ao pentecostalismo, 
põe os conteúdos desses sistemas em trânsito permanente, na medida em que abre as 
portas para um conjunto de ‘experiências místicas’ correlatas às do transe” (Silva, 2005: 
155). Uma das diferenças fundamentais se assenta no fato de que as experiências de tran-
se, na maior parte das religiões de matriz africana, dizem respeito à ampliação da comu-
nicação e relação entre corpo, a terra e o sagrado, “constituindo uma noção de pessoa 
por adição e acréscimo contínuos de parcelas do sagrado que se individualizam” (Idem: 
157). No neopentecostalismo majoritário, entretanto, trata-se sempre de “constituir uma 
noção de pessoa por subtração (expulsão) permanente da presença de um ‘sobrenatural 
maligno’ que insiste em habitar o corpo dos fiéis” (Ibidem: 157). Ou seja, trata-se de 
uma liberdade negativa que se produz pela separação, limpeza, purificação das coisas do 
mundo, produção de segurança, sacrifício, sendo o Exu a mais mundana das entidades, 
a mais contaminadora. Encontramos aí uma radicalização popular e sagrada da questão 
Hobbesiana sobre segurança e a proteção da vida diante das forças que a ameaçam e que, 
portanto, se dirigem à necessidade de uma soberania fortalecida e protetora. Na vida 
baldia, entretanto, o fogo restitui a “pessoa misturada” da qual tantas falam e experimen-
tam, o risco do contágio. Durante a pesquisa, ouvi algumas dezenas de vezes, entre uma 
refeição e outra, pessoas que dizem “aquilo ali entrou em mim e, de repente, na ocupa-
ção, eu virei outra”. Como Aline, do Embu, que disse ter tido a sensação de que algo se 
passou dentro dela: “eu abri os olhos e percebi que não era mais a mesma”.

O que nos importa aqui é a constatação de que uma ocupação de terreno baldio é 
sempre um território que convoca outros. A mistura atua como prática desestabilizado-
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ra do “indivíduo” como um dado irredutível, e nos aponta para uma noção de pessoa 
que é “resultado de um processo contingente, variável, incompleto e parcial de indivi-
duação” (Viveiros de Castro, 2000: 15). “Na ocupação eu virei outra”:  a inconstância 
do corpo que vira, converte-se, reconverte-se, arrisca-se. É o corpo a matéria elementar 
dessa experiência que restitui o terreno do encontro como território fundante da luta. 

“Antes eu baixava a cabeça, obedecia. Aqui eu gritei, foi como um grito, a gente grita e o 
outro grita junto e aí a gente percebe que muda alguma coisa”, contou Kátia,  excelente 
cozinheira na ocupação de São Bernardo do Campo, nos ensinando que a transforma-
ção também está no grito e que o grito está no corpo, faz corpo.

Cozinhas, experimentação 
e zonas conjuntivas: 

a arte da imanência radical

Eduardo Viveiros de Castro vem falando sobre o fato dos indígenas serem espe-
cialistas em fins de mundos. As mulheres que sustentam os acampamentos, por 

sua vez, são as especialistas nos dias seguintes, nas tecnologias de recosturar os muitos 
mundos despedaçados, como nos fala Veena Das. “Mas parece que tudo isso fica escon-
dido atrás de uma cortina quando as pessoas pensam no movimento”, comentou uma 
vez Tiara, da Vila Nova Palestina, enquanto confessava seu cansaço diante das muitas 
mediações e costuras que precisa fazer no cotidiano. O funcionamento cotidiano da 
ocupação entre cozinhas, negociação de conflitos, infraestruturas, pessoas que chegam, 
toda a distribuição de tarefas, um mundo em permanente movimento e composição, 
nos impõe um modo de pensar a realidade, que tal como o pensamento indígena, pri-
vilegia a relação. A relação é o que sustenta a ocupação, ela é anterior aos “sujeitos” e as 
coisas que ali estão, os acampamentos funcionam a partir de uma produção intensiva 
de relações. “É muita responsabilidade, você se torna a pessoa que vai fazer com que as 
outras acreditem”, contou Claudinha sobre a tarefa cotidiana e invisível de manter um 
coletivo acreditando em sua própria existência: “A pessoa tem que chegar e se sentir 
recebida, tem que passar um café, essas coisas, se não ela não fica!”, continua Claudi-
nha. No terreno baldio, tudo é relação e o lugar de anfitriã contitui enorme relevância 
política. “É a prática comum e pouco dramática de permanecer, e não uma perturbação 
milagrosamente extraordinária, que atualiza aqui o registro vivo do evento” (Butler e 
Athanasiou, 2013: 150).

Aqueles e aquelas que fazem e sustentam uma ocupação – os sem-teto – constituem-
se politicamente pela experiência compartilhada da ocupação, na qual, ao invés de 
dispositivos de identidade, são requeridos continuamente dispositivos de abertura e 
encontro. Para uma ocupação “virar” é preciso que as pessoas da vizinhança confiem 
naquele acontecimento e que queiram também fazer parte dele: “para uma ocupação 
virar precisa de gente!”, me disseram tantas vezes e, por isso, o principal desafio da pri-
meira semana em um terreno é fazer o “bolo crescer”, atrair mais corpos para aquela 
experiência compartilhada, “ganhar pelo temperinho”, como fala Luma, saber receber. E 

4.
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não é à toa que a primeira estrutura erguida nas primeiras horas de uma nova ocupação 
de terreno seja a cozinha. É da habilidade de bom anfitrião que depende todo o sucesso 
de um novo acampamento – muito porque são os circuitos de doação de alimentos, 
doados pelos próprios acampados, preparados pelas cozinheiras, que em grande parte 
possibilitam o dia a dia da ocupação.

Claudinha contou sobre o dia em que, na cozinha, teve que falar com “quase mil 
pessoas que chegavam na ocupação (…). A gente que é mãe, que organiza toda a casa, 
sabe aquilo de ser prático? Cozinhar o feijão pra semana toda, falar com todo mundo, 
tem uma parte de mim que tem esse negócio de organização”. Tia Maria, uma das maio-
res referências na ocupação do Capão Redondo, e que recebia as pessoas por lá, explica 

“Eu acho que eu tenho facilidade de lidar com o povo. Por tudo que eu pensei, parece 
que eu entendo mais”. “A gente consegue olhar no olho da pessoa e saber se ela está 
com dificuldade de comprar alimentos”, contou Tia Angélica, do Embu. Nas memórias 
de Débora, amiga sem-teto, são esses pequenos gestos que emergem da cozinha e das 
tecnologias de cuidado que parecem constituir a força dessa experiência:

Eu sempre chegava mais tarde na ocupação, porque estava fazendo faculdade 
com muito custo. Chegava na ocupação meia-noite e a cozinha já estava fechada, 
mas a Tia Cida deixava uma marmitinha pra mim e eu ficava muito emocionada 
com isso, nunca vou esquecer (Débora, 34 anos).

Essas não são tarefas menores nem docilizadas, ao contrário. Trata-se de um ação 
ética, algo que Donna Haraway chama de “response-ability” – a habilidade de respon-
der à uma situação específica. Depende dessas habilidades responsivas que compõem 
tecnologias de pertença toda a continuidade de uma ocupação. Isso quer dizer que para 
que a expressão mais valorada politicamente aconteça – as grandes mobilizações de rua, 
as aparições públicas, o “movimento social” e os discursos sobre capitalismo e desigual-
dade – é imprescindível a tarefa destas mulheres que, entre cozinhas, sofás e festas são 
capazes de “ganhar pelo tempero”, que afetam-se pela presença do outro, se importam 
e criam uma experiência, como contou Débora em seu relato emocionado, e como eu 
pude presenciar tantas vezes em gestos cotidianos, muitas indicando o caminho para 
quem quisesse saber sobre onde construir um barraco, os horários de assembleia, o 
funcionamento da cozinha, sobre “como participar”, sobre escutar uma história: “fala 
lá com a Tia Maria. É aquela ali”, a comida que se repete porque “o Adriano gostou des-
se caldinho”; o maço de cigarro presenteado porque “o Danilo trabalhou muito nesse 
telhado”, a cerveja que se partilha no final do dia. Mas também os muitos circuitos de 
tensão e conflitos – quando um casal se separa e um dos envolvidos começa um novo 
romance; quando homens produzem cenas mais drásticas de violência diante de um 
conflito que se impõe nos limites de suas possibilidades de negociação.

As ocupações parecem assim nos oferecer dois regimes de eficácia: um de mobi-
lização/massificação, e outro das experiências de conjunção ou relacionais. De um lado, 
existem as grandes mobilizações públicas do movimento, que conferem legitimidade 
e capital político para que se constitua como um interlocutor – dos governos, dentro 
da própria esquerda e suas definições de estratégia e de representação de interesses. De 
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outro lado (o lado do avesso, ou “invisível”, como comenta Janice), entrevemos em sua 
textura um outro regime de eficácia que é o que faz com que a ocupação “pegue”, “vire”  
a partir de um cotidiano de relações, conflitos e encontros; um regime de eficácia que 
está muito mais próximo das práticas de cozinha e tecnologias de cuidado, das trilhas 
noturnas aquecidas pelas fogueiras e de uma habilidade em fazer e nutrir relações – abrir 
zonas de cumplicidade e encontro.  

“Conjunção” é como o filósofo Franco Berardi tem nomeado uma matriz relacional 
marcada pela ambiguidade e vibração, pelos jogos de exceder significados estabelecidos, 
pelo contato entre corpos – o contrário da lógica “conectiva” e sobrecodificadora do ca-
pitalismo tecno-financeirizado e algoritmizado no qual os elementos não são alterados 
pela relação. A conjunção, estabelece, um “ato criativo; ela cria um número infinito de 
constelações que não seguem a linha de uma ordem pré-concebida e nem se atrelam 
integrada a nenhum programa (…) A concatenação conjuntiva é uma fonte de singula-
ridade: se trata de um evento, não de uma estrutura” (Berardi, 2018: 19).

O regime de eficácia conjuntivo atua pela “convocação daquilo cuja presença trans-
forma as relações que cada protagonista entretém com os seus próprios saberes, espe-
ranças, medos, memórias, e permite ao conjunto fazer emergir o que cada um, sepa-
radamente, não teria sido capaz de produzir” (Stengers, 2018a: 459). Esse regime que 
costura o avesso do político seria portanto, uma “arte de imanência radical, mas a ima-
nência é precisamente aquilo que está para se criar, sendo o regime usual de pensamen-
to aquele da transcendência que autoriza posição e julgamento” (Idem: Idem).

A “abertura” de uma ocupação na periferia depende da construção permanente de 
zonas conjuntivas, diferentemente de uma ética do esclarecimento que é acionada por 
muitos militantes. Esta, ao invés de um gesto de abertura, atua em formas de códigos 
de uma certa identidade, atualiza um programa segundo o qual deve-se responder e in-
terpretar o acontecimento: “Aqui é o povo lutando por uma política habitacional digna 
contra o regime de austeridade”, por exemplo, como gostam de repetir em fórmulas de 
sínteses constitutiva da ética militante. A ética militante opera por dispositivos conecti-
vos, como chama Bifo, no sentido de que, muitas vezes, “gera mensagens que só podem 
ser decifradas por um agente que compartilha o mesmo código sintático em que se 
gerou a mensagem” (Berardi, 2018: 28).

Já o trabalho dessas mulheres na ocupação atua no sentido de produzir experiências, 
de fazer do acampamento um espaço de praticantes, de pessoas que praticam a ocupa-
ção de várias formas: “tem que olhar no olho e saber falar direito com cada um, sabe?”, 
explica Tia Edna, um pouco desconfortável com a forma com que um militante univer-
sitário conduziu uma assembleia: “cheio de regras e aí as pessoas ficam bravas”, alertou. 
Se deixar “morder pelo bichinho da lona”, elas dizem. “No começo eu só queria casa 
mesmo. Vim pela casa, não vou mentir. Mas depois que o bichinho da lona morde, aí é 
fogo, você fica por amor, porque se sente viva com tudo aquilo ali”, disse Kátia. Quando 
o bichinho te morde é porque, justamente, algo não previsto te acontece. A “conjunção, 
por isso, pode ser vista como uma maneira de tornar-se outro” (Idem: 29). Quando 
trocamos mensagens nas zonas conjuntivas “estamos tentando descobrir o que é o rele-
vante para aqueles que estão participando da comunicação” (Ibidem: 30), inclusive nas 
situações de conflito. As zonas conjuntivas atuam para “abrir-se à experiência impre-
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visível (…) da presença intempestiva do outro, em sua alteridade irredutível, em sua 
incomensurabilidade”, o que “nos expõe para além da nossa vontade de mostrar-nos e 
nos coloca em situação de acolher, sem reserva, sua chegada” (Gárces, 2013: 43).

“Eu gosto desse cheiro de ocupação. A comida aqui parece que é bem mais gosto-
sa do que na nossa casa”, comentou Adriana, recém-chegada, enquanto esperávamos 
o almoço na ocupação do Capão Redondo numa tarde de quinta-feira. As ocupações 
possuem seu eixo de sustentação e são mesmo fundadas pela cozinha coletiva. A cozi-
nha se constitui como um espaço de encontro, circulação de informações, mas também 
é essencialmente um lugar de experimentação. Isabelle Stengers lembra que a famosa 
sentença-slogan do pensamento iluminista enunciada pelo filósofo Immanuel Kant sa-
pere aude – ousar saber –, é, na verdade, parte de um poema do poeta romano Horácio. 
Se em Kant o “ousar saber” pretendia comunicar a ousadia da razão e a missão de levar 
a luz para aqueles que permaneciam na escuridão, em Horácio, sapere aproxima-se, não 
apenas com “saber”, mas também com sabor: “É antes perceber os efeitos da relação 
experimentada com ela – uma arte dos efeitos” (Stengers, 2018: 409).

Provar (to taste) não é testar, verificar ou identificar fraudes. É aceitar o risco 
de encontros reais, encontros que podem significar sustento ou envenenamento. 
Ouse provar se deseja se tornar hábil para saber: essa não é uma fórmula para 
uma iluminação conquistadora, mas para uma exploração relacional cautelosa 
e situada, pois os efeitos nunca são “objetivamente” bons ou ruins, mas não são 

“apenas subjetivo” também. Eles estão relacionados ao que está em jogo na situa-
ção (Stengers, 2018: 409).

    
Estar na cozinha é ter que realizar um feito, uma comida, que passa necessariamente 

pela criação experimental a partir dos elementos disponíveis – as chamadas “doações”, 
que são os alimentos trazidos pelos acampados de suas próprias casas, para abastecer 
uma cozinha coletiva. Mas também é sempre necessário levar em conta aqueles e aque-
las que irão provar o feito, ou seja, um preparo está sempre implicado em sua malha de 
comensalidade. Fazer uma refeição é imediatamente constituir uma comunidade provi-
sória entre aqueles que cozinham e aqueles que comem, uma relação que se estabelece a 
partir do sabor, da experimentação. Não há cozinha sem relação e é a verdade da relação 
que sustenta todo o acontecimento da ocupação. Os primeiros laboratórios experimen-
tais estavam muito mais próximos de cozinhas do que de lugares assépticos e prote-
gidos da contaminação do “exterior”, como são os laboratórios modernos (Lafuente, 
2017). As cozinhas coletivas das ocupações se fazem necessariamente pelo seu exterior, 
é o espaço onde se experimenta fazer coisas que favoreçam a vida compartilhada – “nin-
guém na cozinha tenta assegurar-se de quem tem razão ou de que seus argumentos são 
incontestáveis” (Idem: 5). Trata-se de uma prática experimental implicada, principal 
responsável pela criação e sustentação das zonas conjuntivas.  

As cozinhas também guardam, apesar de sua abertura ao exterior, uma zona de mis-
tério. Por muitas vezes os cardápios não são revelados, a não ser na hora mesmo de 
serem servidos: “não vou dizer o que tem, é surpresa!”. O momento da surpresa e o 
afeto que ela proporciona produz em estado compartilhado de alegria entre cozinheiras 
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e comensais, cada pessoa produz um tipo de “surpresa” diferente e o modo de ser sur-
preendido sempre expressa uma singularidade. Mesmo a circulação dentro da cozinha 
não é irrestrita. Apesar de muitos esforços discursivos de fazer com que “os homens 
também fiquem na cozinha”, por muitas vezes presenciei cozinhas nas quais havia uma 
regra explícita: homem não pode entrar “porque atrapalha”. As cozinhas são espaços 
restritos de circulação; as boas cozinheiras sabem (e permitem) quem pode mexer nos 
utensilios, quem pode cumprir tarefas específicas na preparação de uma refeição, a or-
dem e o tempo da feitura importa para que tudo não “desande” – e nos acampamentos 
tudo pode desandar o tempo todo.

Na cozinha, como na etologia, o que está em jogo não é definir o que é uma couve, 
ou o que é um babuíno, mas o que uma couve pode fazer em uma situação concreta. Por 
exemplo, quando não tem uma mistura (uma carne principal), ou quando há linguiça, 
mas o feijão não é suficiente. “Do mesmo modo os etólogos do capitalismo se interes-
sam mais pela maneira de reconhecer a besta em suas obras do que em defini-la” (Sten-
gers; Pignarre, 2007: 35). Estar na cozinha de uma ocupação e ter a responsabilidade de 
preparar um almoço, como me ocorreu algumas vezes, o principal evento do cotidiano, 
é imediatamente reconhecer que a cozinha coletiva nos exige uma certa postura éti-
co-política: estar à prova a todo tempo porque, afinal, ela é uma das partes centrais do 
circuito das “doações” propiciado pela ocupação entre seus acampados. Deve-se receber 
os alimentos doados e honrar sua preparação – um circuito que se realiza, enfim, no con-
sumo e na rede de relações que a comensalidade sustenta. “Pode perguntar aqui qual é a 
melhor cozinha dessa ocupação!”, falavam tantas mulheres confiantes em seus temperos. 
Melhores cozinhas e cozinheiras atraem maiores e melhores doações, melhores prestí-
gios também chamam mais responsabilidade e influência nas decisões do dia-a-dia: um 
circuito de concorrências se aquece entre cozinheiras, mas diferente das concorrências 
produzidas pelos cadastros, o reconhecimento do lugar de prestigio depende de uma 
malha de relacionalidade. As boas cozinheiras precisam ser investigadoras também do 
que “faz sucesso” como comida; elas precisam demonstrar entrega, atenção e generosi-
dade – inclusive se no caso da comida faltar, são elas que ficam sem comer. 

Na cozinha, assumimos um determinado lugar pelo qual somos afetados, atravessa-
dos e interpelados pelo mundo que habitamos. No meu caso, me exigia uma negocia-
ção permanente sobre os índices sensoriais do que é muito salgado ou muito doce. Em 
algumas ocasiões fiz um café sem açúcar, mas que ninguém tomou e depois de muitas 
tentativas e reclamações, tive que negociar uma certa “média” da quantidade de açú-
car – o muito doce ou muito salgado é uma controvérsia permanente nas cozinhas. Na 
cozinha não cabe a imagem de um “sujeito emancipado” e “livre” porque esclarecido, 
mas, ao contrário, é uma experiência radical de estar implicado com o meio que nos 
cerca, com as pessoas com as quais estamos em relação de aliança, é “pensar pelo meio”, 
sugere Stengers (2005). 

Compreender um acontecimento do ponto de vista da cozinha é renunciar a espe-
rar pelo dia de uma grande ruptura com o “capitalismo”, mas sim em pequenas pertur-
bações dos regimes normativos: “um acontecimento está no interior da existência e 
das estratégias que o perpassam” (Negri; Hardt, 2009: 78). Nunca ninguém me contou 
emocionada uma experiência de cura ou felicidade porque compreendeu o funciona-
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mento de “valorização do capital”, como imaginam os rapazes universitários dispostos 
a oferecer os “cursos de formação” nos acampamentos. Não que não seja um exercício 
importante, mas os momentos que marcam as pessoas, que as fazem variar um estado 
corpóreo, afetivo, existencial tem a ver com experiências e experimentações relacionais 
e suas tramas, também com a “aprendizagem” de ocupar lugares e posições diferentes 
do que chamam o “mundo lá fora”. Perturbações que ousam experimentar esse espaço 
do entre que se abre em muitos momentos. Como diz Preciado (2018), não nos basta 
agora reivindicar a reapropriação dos modos de produção, mas mais do que nunca nos 
importa a urgência da reapropriação dos modos de reprodução. Na versão financeiri-
zada do capitalismo, sustenta Suely Rolnik (2018), “é da própria vida que o capital se 
apropria”, “bem como da cooperação da qual tal potência depende”. 

As cozinhas nos permitem recosturar os pedaços, tramar outras hipóteses do que 
pode significar viver em companhia. “Eu me separei do meu marido e ele não me dei-
xou pegar nada em casa, eu saí sem nada. Ele também não deixa eu ver meus filhos. 
Perdi o emprego, e também perdi meu bilhete único e agora não posso nem sair para 
procurar outro emprego”, me contou Ana sem conseguir segurar o choro nos primeiros 
dias da ocupação do Capão Redondo. Depois da conversa, saímos do barracão e fomos 
até a cozinha, outras mulheres a esperavam sentadas em cadeiras que formavam quase 
um círculo. Fumavam, conversavam sobre a vida – a filha adolescente do Paulo estava 

“causando um transtorno” na ocupação naquele momento porque usava roupas mui-
to curtas, diziam. “Deixa a menina”, disse Cláudia. “Mas ela precisa se dar o respeito”, 
respondeu Susana, “Daqui a pouco engravida”. Instaura-se o debate até o momento de 
servirem o almoço. 

Ana pegou seu lugar nesse encontro. “Olha”, me disse então sorrindo, “quando a 
gente senta aqui nessa cozinha e começa a conversar eu até esqueço de tudo, parece que 
nada está acontecendo”. Essas zonas de cumplicidade e conjunção – uma cumplicidade 
sobre a experiência de um mundo em queda – se fazem volta e meia no cotidiano de 
uma ocupação. Não são atividades planejadas do movimento, elas não contam como 

“atividades de formação”, nem se assentam em um plano discursivo planejado anterior-
mente, não estão obviamente inscritas no regime de pontuação exigido pela política pú-
blica. No entanto, são elas que produzem um sentido forte da experiência e acontecem 
quando “nada acontece”. 

Entre doações, preparos, experimentos de novos temperos, o conserto de um vaza-
mento de água – essas zonas de cumplicidade, parlamento de corpos e coisas, abertas 
pelas cozinhas emergem como um entre. O café açucarado, o cigarro que se partilha, 
um novo bolo que sai do forno acionam essas zonas como um parlamento de coisas e 
corpos, pessoas e suas marcas. Elas se constituem justamente por seu caráter aberto e 
imprevisível, como acontece em muitas cozinhas, imprevisíveis como as composições 
dos temperos, dos alimentos disponíveis, elas acolhem relatos, testemunhos de uma 
vida, abrem debates sobre assuntos do cotidiano, negociam os conflitos, criam alianças 
e prestígios. 

Essas zonas de cumplicidade são abertas quando, por exemplo, Juliana comenta, na 
ocupação de São Bernardo: “eu ficava me perguntando, meu deus, será que eu só vim 
pra esse mundo pra sofrer?”. Ou quando Cláudia, que se diz ex-evangélica, em uma ocu-
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pação da Zona Leste, se pergunta: “Por que eu sofria tanto pra criar os filhos, para pagar 
aluguel? Eu estava em depressão outra vez porque minha sogra queria tirar meus filhos 
de mim. Eu fui descobrindo tudo isso no acampamento. A cozinha me chamou muito 
atenção, a forma organizada de dividir o pão. Como evangélica, quer dizer, ex-evangé-
lica, eu sei que isso é muito forte”. Lançar uma pergunta coletivamente é uma forma de 
tentar respondê-la em companhia na cozinha ou em volta dela.

 Ao tratar o capitalismo como um sistema feiticeiro, Stengers não pretende acionar 
uma metáfora, mas reativar um modo de conhecer o mundo e levantar as questões que 
qualquer sistema feiticeiro no mundo faria sobre a natureza da nossa vulnerabilidade 
diante de forças invisíveis e que não conhecemos bem. Questões que nos fariam pensar 
sobre o que pode nos proteger diante dessas forças que nos fazem adoecer, nos sentir 
paralisadas e sozinhas. A filósofa lembra que as questões sobre vulnerabilidade e prote-
ção eram partes fundamentais de práticas “cuja destruição consensualmente significou 
a entrada na vida adulta da humanidade” (Stengers, 2011: 380).

 
Deste ponto de vista, explicar o poder capitalista através da alienação é muito 
mais conveniente - um pouco conveniente demais, uma vez que confirma a mis-
são autodeclarada do ocidente de desmistificar o mundo e ratifica o que os filó-
sofos não pararam de diagnosticar, a saber: que os humanos geralmente resistem 
à verdade que estão indicando - seja qual for essa verdade (Stengers, 2011: 380).

 
É comum que muitos vizinhos das ocupações sintam “vergonha” de entrar no 

terreno e conhecer o que se passa no seu interior. Muitos relatos confessam o receio 
primeiro de que “algum outro vizinho me visse na ocupação”. “As pessoas acham que 
é coisa de vagabundo, eu também pensava assim”. Mas a surpresa ao finalmente entrar 
vem de encontrar outros vizinhos e também nem tão vizinhos, agrupar-se com eles nas 
mesmas tarefas, compartilhar uma cozinha ou uma refeição, mesmo sem dizer nada 
cria-se ali uma inédita cumplicidade. Isso só é possível porque a ocupação e seus dispo-
sitivos de estar-entre (cozinhas, fogueiras, trilhas e festas) criam essas inesperadas zona 
de conjunção. A experiência da conjunção é também o que nos permite sermos afetados 
pelo encontro, mudar de ideias – “antes eu achava que era coisa de vagabundo”; “antes 
eu ficava só em casa, via esses protestos na rua e pensava que era um bando de desocu-
pados”. Recuperando Bateson, Bifo lembra que o antropólogo propõe pensar a “pele 
como a linha de conjunção e a interface sensível por excelência”, e sendo assim, “as 
formas são evocadas e conjuradas dentro da esfera estética”. A estética em Bateson está 
ligada a tudo que pertence à sensibilidade, sendo essa última não apenas um registro, 
mas uma “fábrica que produz conjunções”. Para Bateson, “a mente é capaz de pensar a 
vida porque pertence a um mundo vivo. É uma questão de coextensão e não de repre-
sentação” (Berardi, 2018: 21).

 A experiência da conjunção é uma experiência que permite pensar uma política de 
recomposição (Idem: 28). Ela se faz pelos sentidos fortes da dimensão estética e sensível 
que produz a experiência do encontro – de certa forma, uma erótica da convivialidade. 
Enquanto no modo conjuntivo temos uma experiência compartilhada entre singulari-
dades dispostas a se transformar em algo diferente do que eram anteriormente, e então 



Experimentações baldias & paixões de retomada142

permitir e gerar novos significados previamente inexistentes, no modo conectivo, ao 
contrário, cada elemento permanece diferenciado e interage somente de uma maneira 
funcional. “Mais do que uma fusão de segmentos, a conexão supõe um simples efeito 
de funcionalidade maquinal” (Ibidem: Idem). Para isso é preciso de uma inteligência 
capaz de elaborar uma redução progressiva “de um número crescente de elementos a 
um formato, a um standard e a um código que compatibiliza os diferentes componentes” 
(Ibidem: Ibidem). 

No modo conjuntivo temos a cozinha, as noites da trilha, temos as festas, as horas 
desaceleradas, a prática coletiva de construção e inventividade de infraestruturas, as 
experiências de cura. No modo conectivo temos os dispositivos de grandes “mobili-
zações”, o comparecimento nas assembleias, as atividades de “formação”, o impacto da 
escala, os modos de visibilidade pública, os algoritmos que produzem “engajamento” 
nas postagens das páginas do movimento. O modo conjuntivo supõe heteronomia, des-
subjetivação, deslocamento, e é tecida pela disposição à interdependência. O modo 
conectivo, por sua vez, parte de indivíduos e lugares de representação e identidade e 
precisam ser “ativados” sempre por mecanismos internos de verificação de presença 
em diversas atividades que “contam”, muito porque essas atividades são vistas como 

“sacrificios coletivos” que serão recompensados posteriormente com a “conquista” do 
empreendimento habitacional. O modo conectivo supõe também previsibilidade e por 
isso uma maior agilidade no sentido de realizar tarefas, mobilizar pessoas.

Audre Lorde (1984) fala sobre a retomada do uso do erótico como poder contra 
uma tradição política que o inscreveu no registro do feminino, superficial e inferior – 
o erótico é a interface sensível das experiências conjuntivas. O erótico, conta Audre, 
é “energia criativa fortalecida”, uma forma de relação que supõe uma experiência de 
gozo compartilhado – estar junto, para além dos registros sexuais, inclusive. “Daí é um 
pequeno passo até a falsa crença de que, só pela supressão do erótico de nossas vidas e 
consciências, podemos ser verdadeiramente fortes. Mas tal força é ilusória, porque vem 
maquiada no contexto dos modelos masculinos de poder” (Idem). O uso do erótico é 
uma forma afirmativa de desejo que investiga.  A forma-ocupação cria uma espécie de 
espaço experimental no qual se convoca saberes expropriados e adormecidos pela fei-
tiçaria capitalista, restitui as zonas conjuntivas que são irrigadas de experiência erótica 

– “depois que eu entrei na ocupação parece que eu acordei”, é um relato comum entre 
mulheres. Estar em uma ocupação é também escapar de um mundo em queda, reativar 
as ontologias da mistura que nos faz criaturas do encontro em volta do fogo, com os pés 
da terra.

Cabanas de índio e a instauração 
de um regime baldio: 
uma bifurcação multiespécie 

O acontecimento da primeira entrada em um terreno na madrugada não é nada 
banal, apesar de ser ignorado em muitos estudos sobre ocupação de terreno ou 

5.
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reduzidos à um gesto coletivo de “reivindicação de um direito pelos mais necessitados” 
– produto de uma classe desencantada, a quem não resta mais alternativas. No entanto, 
nos parece decisivo destacar que esse é um momento vivenciado como festa, celebra-
ção e risco. As pessoas que ali estão não se esforçam para esconder uma alegria que 
se excede em gargalhadas, abraços, músicas e centenas de fotografias, ainda que a alta 
densidade da tensão do acontecimento esteja também sempre presente. A construção 
da primeira leva das “cabanas de índio” é o que precede as conversas em volta da foguei-
ra durante toda a noite, paqueras, segredos, canções. “Antes eu tinha muito medo de 
entrar aqui nesse terreno, deus me livre, a gente passava longe. Agora eu não saio mais 
daqui!”, confessou Creuza, sobre o terreno da ocupação do Capão Redondo. “era de-
serto, ninguém passava, a gente tinha medo. Terreno baldio, né? E agora olha esse povo 
todo aqui!” ela celebra o acontecimento.

 Foi dentro de uma dessas “cabanas de índio” que eu e Flávia nos deitamos para des-
cansar algumas horas, na primeira madrugada fria da ocupação de um terreno privado 
e abandonado no Capão Redondo no final de 2016, no qual já havia funcionado uma 
fábrica. Flávia é uma jovem de 20 anos da Zona Leste, sempre muito animada e falante. 
Na semana anterior, enquanto participávamos de uma reunião para a preparação da en-
trada da nova ocupação no Capão Redondo, Flávia me mostrou seus braços com pêlos 
eriçados, testemunhas da sua excedente expectativa: “olha como eu tô! Chego a ficar ar-
repiada só de pensar na noite da ocupação”. Capão, na língua tupi (kaá –pau), significa 

“ilha do mato” ou “uma porção de árvores isoladas no meio de um terreno”. Hoje é uma 
dos maiores bairros de São Paulo, com seus 300 mil habitantes e, diante da enorme peri-
feria, o terreno que adentramos era o que resta como a ilha do mato. O galpão central da 
fábrica hoje encontra-se invadido por uma mata que rasga o chão de concreto, invade as 
janelas, estende um tapete verde e alto por todo seu entorno no extenso terreno.

 Nesse momento em que passávamos muito frio na cabana de índio e esperávamos 
juntas o novo dia amanhecer, Flávia me contou um pouco sobre sua vida. Ela e sua 
família já haviam entrado em algumas ocupações de terreno na Zona Leste “não tinha 
nenhum movimento por moradia que tomava a frente, mas eram as próprias pessoas do 
bairro, das redondezas que ocupavam. Ocupações de lotes, sabe? Meus tios falam que 
isso foi na época da Erundina. Agora eu que estou fazendo a minha luta né”. Ela segue:

 
Minha vó ficava com os netos, filhos do meus tios também, enquanto eles saiam 
da zona sul, lá do Jardim São Luiz, para irem até a zona leste lutar pela moradia, 
porque tinha mais lote. Hoje a casa da minha mãe, da minha vó também, minhas 
tias, foram conquistadas com essa luta. Era tipo uma guerrilha, muitas pessoas 
morreram, eram ameaçadas (Flávia, 20 anos).

 
Em 2015 foi a vez de Flávia começar sua luta, retomar a terra, agora em uma ocupa-

ção chamada Dandara, na Zona Leste, coordenada pelo mtst. Ela contou que perce-
beu a diferença em relação às outras ocupações quando viu “um monte de gente com 
bonezinho vermelho”. Antes do mtst ocupar aquele terreno, outras três tentativas de 
ocupação naquele mesmo lugar foram frustradas por reintegrações de posse violentas: 

“ninguém mais acreditava que aquele terreno ia dar alguma coisa”. “Dar alguma coisa” 
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como, aliás, se diz das plantas em relação aos seus frutos. Perguntei o que a havia mar-
cado na experiência de entrada naquela ocupação da Dandara, no que me respondeu 
sem hesitar:

 
Quando cheguei lá vi a Lu, a tia Lu, falando em uma assembleia. Eu vi nela uma 
mulher guerreira que estava junto com o povo, uma mulher que não abaixa a 
cabeça. Ela fortalecia o combustível daquele povo todo que é a fé. Isso me mar-
cou muito, foi minha primeira assembleia. Eu só pensava: poxa eu posso ter essa 
garra também (Flávia, 20 anos).

 
Flávia conta que quando tinha 15 anos, um traficante importante do bairro pediu a 

seu pai que a deixasse ficar com ele. “Mas eu já tinha outro namorado, não queria. Aí 
tive que sumir por um tempo, né?”. Na época em que começou a ir à ocupação, Flávia 
estava trabalhando em um telemarketing e saía do trabalho direto para o acampamento, 

“era um inferno ficar no telefone o dia todo, eu saía doente”. Naquela noite, dentro da 
nossa cabana de índio, enquanto ainda vivíamos a tensão da espera da chegada da po-
lícia a qualquer momento, Flávia, que também já tinha sido babá, teve vontade de me 
contar sobre o seu fim de mundo. 

 
Quando eu cheguei lá na ocupação (Dandara, Zona Leste) eu estava com de-
pressão. Eu acho que essa essa depressão foi causa de muita pressão de coisas 
guardadas. Eu terminei o ensino médio, e mesmo fazendo vestibulares, fazen-
do cursinhos, eu não consegui bolsa em nenhuma faculdade, então isso pesou 
muito pra mim. Eu sabia da minha realidade, se eu não procurasse um futuro 
de estudos e dedicação ao trabalho, eu seria ninguém. Aí eu estava endividada 
na época e sempre carreguei uma frase da minha mãe: “nós que somos pobres, 
pelo menos o nome temos que honrar”, e eu sempre levei isso a sério. Então eu 
tinha que trabalhar registrada e parar de viver de bicos. Foi quando entrei no te-
lemarketing. Mas só piorou, porque tinha a pressão em bater metas, quase todo 
dia eu levava bronca do supervisor porque eu não chegava no horário. Porque eu 
morava muito longe, então tinha que acordar às 4h para ir dormir meia noite, 1h 
da matina, era desgastante, eu era muito revoltada. O ruim é que eu me fechei 
com minha revolta, isso tomou conta de mim. Muitas vezes pensei em me jogar 
no trilho para pôr um fim naquilo. Ia ser só mais uma que atrasou a viagem de 
muitos (Flávia, 20 anos).

 
A cabana de índio que construímos nas primeiras horas da nova ocupação no Capão 

Redondo é também muito parecida com a cabana construída pelos personagens do fil-
me Melancholia, de Lars von Trier (2011), na espera pelo fim do mundo. No filme, diante 
da catástrofe da extinção da vida humana na Terra, e, claro, de suas próprias vidas, o 
medo que antecede o choque de um planeta azul contra a Terra faz com que os persona-
gens, enfim, sintam a vida em toda a sua força. Não é o primeiro relato sobre “não saber 
o que fazer com a própria vida” que eu escuto em uma ocupação – parte importante 
dessa etnografia foi composta por eles. Como lembrava Camus (1989: 47), julgar se a 
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vida “vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia”. 
O que é importante  notar no relato de Flávia não é exatamente o desejo de pôr um 

fim à própria vida, mas as circunstâncias em que ele foi acionado – os minutos anterio-
res à chegada da polícia, a nossa completa vulnerabilidade dentro de uma barraca feita 
por bambus e coberta de lona de plástico, o frio, a fina manta que nos separava da terra 
úmida, a consciência de que não estávamos sozinhas e que a aventura da qual fazíamos 
parte é também aquela que fez com que Flávia se sentisse, uma vez mais, viva. Um 
momento que “conjura magicamente a proximidade entre Eros e a morte, apocalipse e 
redenção”15 (Han, 2014: 14 – tradução minha), bem testemunhado pelos pêlos eriçados, 
uma mesma resposta do corpo aos limites de perigo e excitação da nossa exposição ao 
mundo: abertura ao acontecimento. Ao contrário do que acontece no filme Melancholia, 
entretanto, onde os personagens olham para o céu à espera do fim da Terra, nos pri-
meiros minutos de uma ocupação durante a madrugada escura é preciso encarar a terra, 
senti-la, tateá-la com os pés. 

Enquanto isso, Dona Marta, uma mulher com seus 62 anos, vinda da Paraíba para 
trabalhar como empregada doméstica a vida toda, dança e canta durante toda a primei-
ra noite em volta de uma fogueira, abraçando com entusiasmo todos que se aproximam: 

“pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro”, ela 
canta repetidas vezes. “Ocupação é bom pra arrumar umas paqueras”, ela lembrava de 
algo que todos já sabem muito bem. Nas cozinhas de uma ocupação, entre outras coisas, 
também é possível aquecer momentos de trocas de experiência de prazer, como quan-
do descobrimos na cozinha com Dona Marta que algumas partes da galinha são boas 

“pra aumentar o tesão”. 
“Faz muito bem para minha cabeça, parece uma coisa mágica, a gente pensa que está 

em um cidadezinha pequena”, comentou Marinete sobre o momento da fogueira no-
turna – o momento no qual é possível recriar o próprio rastro. Os silêncios acontecem 
vez ou outra, olhares interessados se cruzam, o som da madeira estalando, todos pare-
cem estar concentrados no fogo, na sedução do movimento inesperado das chamas, os 
corpos que se encontram inadvertidamente e suas zonas de calor. Em um terreno do 
extremo sul havia uma enorme região de charco, os pés molhados pareciam congelar 
e a névoa da madrugada encobria o acampamento. O fogo era um momento compar-
tilhado de conforto e silêncio. Os vizinhos acordavam com a nova movimentação da 
madrugada e muitos desciam para admirar curiosos o acontecimento da ocupação: “É 
só chegar. Não precisa pagar nada, não”, disse Tânia à uma vizinha que se aproximava. 

“E vocês vão fazer almoço?”, ela perguntou. “Almoço, café e janta”, respondeu Tânia con-
fiante. “Benzadeus! Eu vou trazer meu menino então amanhã e vou ajudar!”, garantiu a 
vizinha que já se aproximava da fogueira.

“Tá pronto o café!”, anuncia Luziane da recém cozinha improvisada quando todos 
levantam prontamente da fogueira na direção da nova cozinha portadora do outro fogo 
que “consolida” a ocupação e reativa a possibilidade de contarmos nossas histórias “de 
outros tempos”. “O esquecimento como impossibilidade de retorno e a memória como 
necessidade de recomeçar” (Deleuze, 2005: 115). Esse é o início de toda ocupação, a 
política sem-teto em seu ponto zero, uma ação que é também a de uma reescritura das 
próprias histórias que ali se encontram. O regime baldio instaurado na ocupação nos 

15. “Conjura magicamente a 
proximidade entre Eros e a morte, 
apocalipse e redenção”.
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convoca a olhar para o que nós somos diante do fogo, para as marcas que nos levaram 
até ali, mas também para o que desejamos ser, vir a ser em companhia. É fundamen-
talmente um espaço entre outros corpos. Subitamente, diante da fogueira, nos demos 
conta que a luta política é sempre uma luta pela história – as histórias que os poderes 
querem esconder a qualquer custo,  história de onde viemos, as histórias que contamos 
no dia seguinte do fim de um mundo, como me contou Flávia na nossa cabana de índio, 
também a história dos nossos amores perdidos ou presos como tantas narram, histórias 
sobre se sentir sozinha mas ainda assim sonhar com a liberdade.

O perigo do terreno baldio e toda a circulação de rumores e especulações trabalham 
pela a manutenção do vazio da propriedade. “Por que nunca ninguém entrou aqui an-
tes?”, eu sempre perguntava. Me respondiam: “não sei bem; é perigoso; é um matagal, 
acho que o pessoal vai ficando acomodado” O vazio do terreno é mantido, em grande 
parte, por algo que nos faz desacreditar em nossas tecnologias relacionais de fazer virar, 
como dizem sobre fazer as coisas funcionarem, em nossos saberes do corpo e nossas 
criações sobre o que é viver-junto, inclusive nos aventurando nas alianças improváveis 
com a terra baldia e suas plantas não domesticadas. Ao mesmo tempo, o baldio nos con-
voca. Os poderes feiticeiros e agora financeirizados, como propõe Stengers, capturam, 
distorcem, criam armadilhas. “Nós estamos assim cada vez mais sujeitos às palavras 
enfeitiçadas”. Ela diz: “seja motivado”, “tenha um projeto”: “as palavras da gestão (a mo-
tivação, o engajamento, etc.) pertencem a dispositivos que funcionam como teias de 
aranha – quanto mais nos debatemos contra, mais ficamos presos como moscas. Não 
há, nesse caso, ilusão ideológica, mas uma terrível eficácia feiticeira” (Stengers, 2017), 
como nos deixou saber Flávia em seu relato. 

O neoliberalismo vem se conformando nos tecidos das relações como um regime 
da autossuficiência mais radical, arrastando os mais pobres para uma experiência de 
impotência aguda na qual a catástrofe é vivida como um fracasso pessoal, uma incom-
petência absoluta – “parecia que eu não prestava mais pra nada”, me contava Ana Vitória 
sobre sua consciência de incapacidade de dar conta da maternidade diante dos olhos do 
ex-marido, da sogra e da igreja. “Eu pensei algumas vezes em colocar um fim nisso, colo-
car um fim na minha própria vida, não é possível que eu só fazia sofrer”, contou também 
a Cris depois de viver entre despejos, separações, situações de violência, ameaças do 
conselho tutelar. Mas estes relatos multiplicam-se. Quase todas as pessoas que encon-
trei passaram por processos de endividamento, uma dívida quase sempre interminável 
(crediários em lojas de eletrodomésticos, motos, a faculdade, contas de luz, água, tele-
fones,  o próprio aluguel), mas que se converte em um constante sentimento de falta 
que muitas vezes se traduz em corpos esgotados, “sem vontade de nada”, como ouvi 
tantas vezes.  Dívida também em relação às expectativas dos papeis sociais de “mães 
sacrificadas”, um ajustamento muitas vezes administrado pelas burocracias do estado 
no acesso à políticas de transferência de renda ou os inúmeros “projetos sociais” nas 
periferias que contam com o papel ordenador das mães na “pacificação” dos territórios.

Em um almoço, Francisco, que é egresso do sistema prisional contou como havia 
sido, mais uma vez, submetido à experiência do fracasso. Ele foi chamado para fazer 
uma entrevista de emprego em uma fábrica da super-bonder, no início de 2017. O “tes-
te” consistia em conseguir fechar todo o invólucro de uma embalagem em 5 segundos. 
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“Tinha umas 50 pessoas lá, mas ninguém conseguiu, não. Fiquei bem chateado, né? Vou 
pedir pro Carlos me ensinar coisas de jardinagem pra ver se arrumo alguma coisa”. Em 
um segundo momento, conseguiu se estabelecer em uma fábrica de pneus, mas depois 
do período da experiência foi mandado embora – “descobriram que eu tinha passagem”. 
A cidade torna-se uma grande máquina de produção de experiências de fracassos abso-
lutos: a difícil vaga na creche: “consegui uma vaga, mas muito longe da minha casa, mas 
eles falaram que eu tinha que fazer esse sacrificio pelo meu filho”, o atendimento muitas 
vezes desumanizado no SUS, o conselho tutelar que ergue tribunais contra as mulheres 
que estão nas ocupações, as quatro horas diárias de transporte público, as entrevistas e 
processos seletivos que atualizam humilhações, catracas, câmeras de vigilância por toda 
parte, o desemprego e sentimento de descarte, as violentas abordagens policiais. Dis-
positivos de bloqueios e checkpoint que controlam e produzem os fluxos, reatualizam as 
formas racializadas de produção de espaços e corpos nas periferias. 

Em uma das manifestações contra a Reforma da Previdência na Avenida Paulista 
em 2017, duas mulheres amigas das ocupações vieram me perguntar se eu conhecia um 
banheiro que elas pudessem usar. Eu disse que havia acabado de usar o banheiro da 
Livraria Cultura que estava bem diante de nós e as encorajei a fazer o mesmo, quando 
rapidamente as duas responderam: “Não. Lá eles não devem deixar a gente entrar”. A 
consciência de que corpos estão marcados e atuam dentro de um regime de inteligibili-
dade que muitas vezes nos escapam (escapam aos corpos brancos), mas se impõe como 
uma densa arquitetura biopolítica de triagens no espaço urbano, é perturbadora. 

Mas na ocupação, pouco a pouco, Francisco – o da embalagem impossível de su-
per-bonder – foi tornando-se imprescindível. Ele construiu um dispositivo de aqueci-
mento elétrico de água para as cozinhas em um momento de aumento do preço do 
gás, é ele quem cuida dos cachorros da ocupação, e por muitas vezes é convocado para 
mediar conflitos que envolvem a organização do “crime” no entorno: “O Francisco é 
um doce, ele parece uma mãe. Quando precisa de alguém mais brabo, tem que falar 
com outro”, comentou Débora sobre sua característica particular. Assim ele se tornou 
um dos principais responsáveis pelo funcionamento do barracão central e seu barraco 
foi tornando-se gradativamente mais permanente, ainda que ele lamente ter que ficar 

“tomando conta da ocupação” em dias de protestos. “Eu fico doido pra dar uma voadora 
nos homens [a polícia], né? Fico aqui me coçando”. Augustinho também ajudou a di-
fundir um modo de lavar roupas e panos de prato utilizando grandes sacos plásticos, um 
modo que, segundo ele, “aprendi a fazer na cadeia, porque não tem máquina de lavar, 
né?”. “Isso aqui virou minha família”, eles repetem se referindo à trama de relações que 
encarnam o acampamento precário que nos faz intuir outras tecnologias muitas vezes 
elaboradas em confinamento. 

Para as mulheres mais velhas que se encontram em uma condição um pouco mais 
estável por conta da aposentadoria, as ocupações também adquirem esse sentido de 
ousar estar viva, como contou Tânia: “No barraco de lona eu me sinto viva, mais do que 
na minha casa. Minha filha já até sabe: minha mãe tá atacada, ta precisando de uma ocu-
pação!”. E ela complementa: “pra muita gente idoso não serve pra nada, porque ficou 
velho, mas na cozinha da ocupação ficam muitas mulheres mais velhas. Ali elas servem, 
então aquilo é como se fosse uma terapia”. Cada uma traz uma técnica singular para as 
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cozinhas: um jeito de descascar alho, uma forma de fazer render a comida que sobra, 
uma receita de bolo, inúmeros jeitos diferentes de fazer um feijão, uma cartografia pre-
ciosa do sus – os postos com os “melhores médicos”, as menores esperas, medicamen-
tos disponíveis, histórias da vida contadas por suas doenças e recomposições. 

As muitas interdições que sustentam o vazio do terreno são também uma imagem 
do vazio da soberania que, como bem definiu Foucault (2005: 11), “se forma sempre por 
baixo, pela vontade daqueles que tem medo”.  Em 2007, um levantamento identificou 
93 km² de “vazios urbanos” na cidade de São Paulo, um tamanho equivalente à gran-
des cidades como é Vitória (es) (Folha de S. Paulo, 2017). Os terrenos baldios, como 
interstícios não edificados, apresentam uma vegetação espessa e inconforme, como se 
guardassem um segredo em seu interior. Esses espaços testemunham, entre as muitas 
camadas que constitui as periferias, a possibilidade latente de uma vida multiespécie na 
Terra, um “outro” daquilo que costumamos chamar de “casa”, o lugar onde a “domes-
ticação e o amor estão firmemente entrelaçados” (Tsing, 2015: 180) e, por isso, talvez, 
sejam espaços tão malditos, interditos, “perigosos”. 

“Aqui eu voltei a ser alguém, antes eu era largada na vida, não tinha muito um obje-
tivo pra nada”, me contava Natália enquanto fumava e tomava seu café no fim de tarde. 
Hoje está desempregada e é uma das coordenadoras de um acampamento, mas antes 
costumava trabalhar temporariamente como auxiliar de limpeza.  José, um rapaz de 22 
anos que aparenta ter mais idade vende água no semáforo em Diadema. Antes disso, ele 
tinha sido “MacEscravo”, como ele mesmo chamou seu antigo trabalho. Trabalhou na 
limpeza de um Mc’Donalds durante um ano, mas “pulou fora” – “Cê é Louco, não vira, 
não”. Concentrado, ele terminava de fincar os bambus na terra e tentava disfarçar sua 
dificuldade – o terreno, naquele lugar em que José estava, sobre-excedia muitas pedras. 
Sem dizer nada, Noel, um homem mais velho, se aproximou ajudando José a terminar 
seu barraco. “O veião corre comigo”, o menino disse sorrindo, reconhecendo a cumpli-
cidade. “Correr junto” é uma imagem recorrente para qualificar uma relação que é de 
parceria, não de mando e obediência.

Esse “regime baldio”, instaurado desde a primeira hora da invasão, nos ofereceu pis-
tas preciosas sobre a política sem-teto. Instaurar é “passar para a existência a arquitetura 
envolvida” (Lapoujade, 2017: 81), é fazer existir o comum emergente, correr junto, na 
mesma caminhada, como dizem no curto-circuito entre técnicas de governo e novos 
possíveis. O regime baldio do qual falamos aqui é sempre, portanto, uma práxis ins-
tituinte (Laval; Dardot, 2015). Intuímos que o regime baldio, como uma forma de re-
lação com a propriedade em suspensão é capaz de produzir novas formas de relação, 
experiências e subjetivações – o comum é produzido ali, um descanso cúmplice que se 
mistura com a terra, e o mundo vivo é o substrato de toda política sem-teto. O regime 
baldio é sempre esse território que se converte em terra, o mundo vivo que se mostra 
perigosamente no coração da metrópole; é sempre parcial, situado, interespecífico, um 
mundo no qual a principal atividade é a de compor e sustentar relações e que começa 
sugestivamente pela “cabana de índio”.

Em uma conversa sobre a noção de experiência em Nietzsche, Blanchot e Bataille, 
Foucault salienta que para esses filósofos a experiência é um “arrancar o sujeito de si 
mesmo, para que ele não seja o mesmo ou seja levado à sua destruição ou dissolução”16 

16. “Arrancar al sujeto de 
sí mismo, de manera que no 

sea el mismo o sea llevado a su 
destrucción o disolución”.
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(Foucault, 1996: 27 – tradução minha). A forma-acampamento é interpelada por uma 
força que se faz visível desde a primeira hora: a urgência de tornar habitável a vida atra-
vesada por uma nova experiência. Trata-se de uma experiência única de criação de uma 
vida em comum a partir de uma espacialidade emergente que não é nem da casa, nem 
da igreja, não é a do Estado, não é da família (ainda que esses regimes ordenadores es-
tejam obviamente presentes de muitas outras formas). Enquanto experiência de produ-
ção do comum, as ocupações de terreno que acompanhamos – cuja função primordial 
não é de servir imediatamente como moradia, mas como forma de “pressão coletiva” 

– articulam um inédito espaço de existência que não é nem privado, nem público, ainda 
que sempre provisório. 

O regime baldio nos convoca a perceber o mundo não mais de um ponto de vista 
exterior. Ele se faz na própria forma da entrada, como se fosse possível entrar em um 
ponto de vista sem dono, sem propriedade, sem edificação, cuja história é bem mais an-
terior do que podemos imaginar: “Agora é Nóis”, gritavam Carlos e Rafael logo depois 
de entrarmos em um terreno para lembrar a todos de que o “nós” é tudo que sustenta 
aquela aventura, uma vez que “existimos pelas coisas que nos sustentam, assim como 
sustentamos as coisas que existem através de nós, numa edificação ou numa instaura-
ção mútua” (Lapoujade, 2017: 99). “Agora é subir a cozinha”, eles completam. 

Nossa perspectiva se encaixa em outra perspectiva, nosso ponto de vista em 
outro ponto de vista, como se houvesse uma intencionalidade, ou melhor, um 
princípio de ordem, visível na arquitetura do fenômeno. Não temos uma pers-
pectiva sobre o mundo, pelo contrário, é o mundo que nos faz entrar em uma 
de suas perspectivas. O Ser não está fechado sobre si mesmo, encerrado em um 
em si inacessível; ele está incessantemente aberto pelas perspectivas que suscita 
(Lapoujade, 2017: 47).

Talvez o perigo do regime baldio, aos olhos dos poderes, esteja na incontornável 
constatação da nossa Amefricanidade, que Lélia Gonzalez (1988) intuía como prática 
existencial e categoria filosófica-política de contra-feitiçaria ao mundo dos Brancos e 
seus muitos dispositivos de denegação. A Amefricanidade sempre esteve presente “nas 
revoltas, na elaboração de estratégias de resistência cultural, no desenvolvimento de 
formas alternativas de organização social livre” (Idem: 79). Ou também do uso que 
Lugones propõe do termo “mulheres de cor”, usado por feministas norte-americanas 
como um “termo coalicional”: “Mulher de cor não aponta para uma identidade que separa, 
mas para uma coalizão orgânica entre indígenas, mestiças, mulatas e negras: Cherokee, por-
to-riquenha, sioux, chicana, mexicana, pueblo, enfim, toda a complexa teia das vítimas do 
colonialismo de gênero”17 (Lugones, 2008: 75 – tradução minha). “Sem-teto”, enquanto 
categoria política, navega muito mais em um terreno de coalizão do que de identidade: 

“Aqui é sem-teto, tudo sem-teto. Não precisa ter vergonha, não. Sem-teto é todo mundo 
que paga aluguel”, disse Adriana à uma nova ocupante que chegava na ocupação do Ca-
pão Redondo. Por isso mesmo, depois da polícia vem a política dos cadastros; depois da 
aventura coalicional, a produção de concorrências pelo direito que impõe o indivíduo 

– o indivíduo “vulnerável”, “pobre”, “faltoso”, “carente”, vale dizer.

17. “Mujer de Color no apunta a 
una identidad que separa, sino 
a una coalición orgánica entre 
mujeres indígenas, mestizas, 
mulatas, negras: cherokees, 
puertorriqueñas, sioux, chicanas, 
mexicanas, pueblo, en fin, toda la 
trama compleja de las víctimas de 
la colonialidad del género”.
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Foi em uma das conversas de cozinha que ouvi Ana Vitória se perguntar em voz alta 
como quem perguntasse também para quem quisesse ouvir: “Aqui eu fiquei pensando: 
eu não sou negra, sei que não sou negra, mas eu também não acho que eu seja branca, 
então o que eu sou? Eu fico meio sem lugar. Eu sou é sem-teto, né?”, conclui dando uma 
risada. Ana Vitória que, volta e meia, se diz parte do coletivo de “biscaterianas”, em uma 
brincadeira com outras mulheres “ex-evangélicas” – “biscaterianas”, “sem-teto”, “acam-
padas”, termos coalicionais que convocam corpos atravessadores.

Por tudo isso, gostaríamos de pensar com Tsing (2019) sobre uma hipótese fúngica 
para a experiência da ocupação dos terrenos baldios nas “periferias das periferias”: o re-
gime baldio como força minoritária do vasto campo de forças saturado de poderes que 
envolve movimento social, Estado e governos nas ocupações. Assim como os cogume-
los encontrados por ela na floresta, os terrenos baldios das ocupações não são produtos 
de um trabalho – ao menos não diretamente – daquelas pessoas que ali chegam: “e pelo 
fato de eles não me terem exigido dedicação e cuidado, saltam às minhas mãos com 
todo o deleite do impensado e do inesperado” (Tsing, 2015: 181). Por outro lado, são os 
fungos, muitas vezes, que ameaçam a grande plantation cuja principal vulnerabilidade é 
a simplificação ecológica e interespecífica. Nos acampamentos, não há nada a se produ-
zir a não ser as relações que a sustentam – o que, na verdade, é bastante coisa. Claúdia, 
na zona leste, diz que “antes da ocupação” olhava o terreno baldio perto de sua casa to-
dos os dias e dizia que “sonhava que um dia iria estar ali”; “era como uma inveja daquele 
terrenão. Eu estava parada mesmo, com depressão, pensei que podia ir lá ver como era”. 
O baldio apresenta-se como o “outro” da casa e da domesticidade, como intuía Cláudia 
em seu desejo; nos faz restituir hortas coletivas e as histórias que contamos; é também 
uma bifurcação em relação ao “trabalho por coerção” como dispositivo fundamental de 
imobilização da plantation. Não mais o “cultivo pela coerção”, mas, no terreno bladio, o 
cultivo é sempre pela relação e pelo tempo livre. Por isso, Tsing defende: “Os fungos são 
inimigos da monocultura e dos monocultores”:

 
A empresa monocultora foi o motor da expansão europeia. As chamadas plan-
tations produziram a riqueza – e o modus operandi – que permitiu aos europeus 
dominarem o mundo. Fala-se em tecnologias e recursos superiores, mas foi o 
sistema de plantation que tornou possível as frotas marítimas, a ciência e mesmo 
a industrialização (…) Mas faltou um ingrediente: removeu-se o amor. Ao invés 
do romance conectando as pessoas, as plantas e os lugares, os monocultores eu-
ropeus nos apresentaram o cultivo pela coerção (Tsing, 2015: 189).

 
 Nunca ninguém amou (e ainda ninguém ama) a monocultura da cana-de-açúcar, 

lembra Tsing. “Os trabalhadores da cana em Porto Rico saem para ‘se defender’ e ‘bri-
gar’ com a cana” (Mintz, 1974, p. 16, apud Idem: 189). E nunca ninguém amou o trabalho 
no telemarketing18. Os trabalhadores e trabalhadoras saem de casa todos os dias para “se 
defender” da cidade, para se defender do trabalho - para ficar em um trabalho paradig-
mático da expansão da oferta de empregos da última década, como bem contou Flávia 
na sua história sobre percorrer limites. A monocultura também partiu a humanidade 
em raças e elaborou um complexo sistema para a efetivação contínua e permanente do 

18. A pesquisa de Ruy Braga 
nesse setor identifica a ocorrência 

de greves desde 2005 e, 
segundo o estudo, a experiência 

compartilhada das desigualdades 
de gênero, do racismo e as 

discriminações sexuais ajudaram 
a estreitar o laço de solidariedade 

entre os teleoperadores, assim 
como a vivência compartilhada 
do adoecimento comum nessa 

ocupação. Outro aspecto 
salientado por Ruy Braga é o 
fato de que, ainda que mais 
fragilizadas nos postos que 

ocupam, as mulheres não brancas 
(negras e pardas) vem colocando 

questões como abuso de poder 
dos coordenadores de operações 
(quase sempre homens brancos) 

e também casos de assédio 
sexual – questões que catalisam 

mobilizações e alimentam 
paralisações e protestos (Braga, 

2017).
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trabalho gratuito. “As mulheres brancas foram chamadas a seguir de seus maridos aos 
Trópicos para manter as coisas limpas”. 

 
Aqui as mulheres brancas se tornaram responsáveis por manter as fronteiras, seja 
das casas, das famílias, das espécies e da raça branca. Os fungos tropicais eram 
uma pequena parte do problema; o mofo e as infecções podiam sair de contro-
le. Mantendo suas casas livres de mofo, mosquitos e miscigenação, as mulheres 
brancas nos trópicos se tornaram modelos da alienação de espécies e subespé-
cies (Tsing, 2015: 191).

Os acampamentos no terreno baldio como tecnologia fúngica, acompanhando Tsing 
(2015), contra o ideal tão arraigado de domesticação, “pelo menos o da domesticação 
de mulheres e de plantas” (Idem: 180), são constituídos por suas cozinhas finalmente 
abertas na paisagem multiespécie do terreno, ontologias de mistura.  Por que nunca 
contam a história de um evento político como esse, assim como descreve Tsing a res-
peito da relação com os cogumelos, a partir desses momentos de “excitação e prazer”? 
No regime baldio também “o prazer imprime uma marca: a impressão de um lugar. É 
a excitação dos meus sentidos que me traz à memória um conjunto de cores e tons, o 
ângulo da luz, as sarças espinhentas, o sólido aterramento da árvore e a subida do morro 
à minha frente” (Ibidem: 181).

Pensar as ocupações como uma aventura fúngica é interrogar modos não domésti-
cos de produção e criação da vida para além da herança monocultora e do mundo de 
donos, mundos proprietários.  Para além da casa, da dívida e das tecnologias de domes-
ticação, o baldio apresenta a aventura da indeterminação. É insistir, apesar de tudo, na 
contaminação e em inéditas coalizões. Conforme relatou uma vez Ana Vitória sobre 
sua depressão passada: “só deus sabe o que eu sentia porque o que eu sentia não cabia 
mais naquela casa”, o baldio é justamente o que não cabe, o que escapa pelas bordas e 
bifurca. O “baldio” do terreno é povoado por plantas e experimentar o convívio com 
esse ecossistema “significa capturar o primeiro sopro do universo, nomear o lugar onde 
tudo começa a respirar” (Coccia, 2017 s/p). O regime baldio, povoado de plantas e ou-
tras criaturas, nos faz perceber que

As plantas inventaram um corpo que se estrutura não para se opor à exteriorida-
de, mas para aderir a ela o máximo possível: melhor fundir-se com o mundo para 
melhor modificá-lo. Compreender a planta significa, portanto, compreender o 
mundo e, inversamente, o mundo é, em primeiro lugar, um fato vegetal (Coccia, 
2017: s/p).

Em há um mundo por vir? (2015: 120), Viveiros de Castro e Débora Danowski per-
guntam quem seria o demos de Gaia, “o povo que se sente reunido e convocado por essa 
entidade, e quem é seu inimigo”. Para os autores, não se trata no entanto de buscarmos 
um “sujeito revolucionário”, mas seguir uma etnopolítica que suspenda a própria noção 
de sujeito capaz de agir como um só povo. Os delinquentes ontológicos, entretanto, podem 
estar também nessas paisagens insólitas que convocam os pés no barro, o fogo e outras 
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possibilidades de cura nas bordas da cidade: no terreno de uma fábrica abandonada 
tomada pela vegetação que retorna, à uma esquina de distância de uma Casas Bahia, 
bem diante de duas ou três igrejas evangélicas de garagem. Na luta por uma casa própria, 
os sem-teto encontram outra vez, nos interstícios do tecido urbano, entre conjuntos 
habitacionais e grandes avenidas tumultuadas, a terra baldia. 

Nossa pesquisa não pretende “romantizar a criatividade das margens” (Das; Poole, 
2004: 29), mas, de alguma forma, trata-se de investigar e honrar formas e experimenta-
ções políticas que historicamente são apagadas, “interpretadas” com condescendência so-
ciológica e política, apaziguadas em formas empobrecidas de situar uma “classe precária” 
ou mesmo codificadas a partir da gramática estatal de pobres ou de “vulnerabilidade”. Se 
nunca fomos modernos, como sugeriu Bruno Latour, é tempo de honrar – politicamente 
e intelectualmente – as experiências incômodas ao projeto moderno e progressista, as 
que se negam a ir embora, aquelas que nos esforçamos agora para herdar, as que se arris-
cam desafiando o regime dos Donos e suas codificações de fronteiras nas novas “cabanas 
de índio” das bordas da cidade. O que obviamente não fez o Programa Minha Casa Mi-
nha Vida (pmcmv), ao contornar o problema da disputa pela centralidade da localização, 
ou seja, da terra, do que estamos fazendo como cidade, mas também ao solapar a expe-
riência do baldio do que significa e pode significar viver junto de forma interespecífica; 
ao arrancar todo o vestígio da terra de seus condomínios, e que nem mesmo dispensa o 
modo de vida envenenado da herança contínua dos Brancos e sua má-ontologia sob a 
forma de condomínios murados como horizonte de “conquista”, novas monoculturas, 
novas imagens do “progresso”. Como bem lembrava Fanon (1968), a espécie dirigente é 
sobretudo aquela que “vem de fora”, de fora da terra, a que não pisa e nem sente o barro, 
como repetem os sem-teto. Os acampamentos não estão no fora das relações de poder, 
muito pelo contrário – mas a aventura da entrada é anterior, a “cabana de indío” instaura 
o acontecimento e os cadastros “vem de fora”, a cozinha coletiva em aliança com o baldio é 
anterior ao processo de valorização do terreno antes desaquecido no mercado imobiliário. 

No principio é o fogo: 
recuperar as nossas histórias

quais pensamentos pensam pensamentos, quais histórias contam 
histórias? (Donna Haraway)

El fuego es incapaz de ser mentira (Gorka Lasa)

As pessoas que preparam uma ocupação e que a sustentam em seus primeiros dias 
até que ocorra a “massificação” são pessoas que vieram de outras ocupações feitas 

pelo movimento. É como se cada nova ocupação fosse uma criação de outras ocupações 
anteriores – muitas vezes, as novas ocupações são chamadas pelas mulheres com ima-
gens da vida reprodutiva: “bebê”, “nasceu mais uma, recém-nascida”. Versões transfor-
madas umas das outras, as ocupações contém suas histórias prévias e um conjunto de 
aprendizagem e relações que as produziram. “Quando fiquei doente tive que me afastar 

6.

[página anterior]
Fotos: Alana Moraes
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da ocupação. Aquilo foi muito sofrido, parecia que eu estava abortando”, contou-me 
uma vez Amália. É também uma forma de criar um círculo de vida para essas experiên-
cias de luta que nascem no dia da primeira entrada, morrem no dia triste, de choros e 
muitos abraços, quando é preciso “sair do terreno”, mas depois se reproduzem quando 
geram novas ocupações. Todas as pessoas têm uma ocupação de origem – a ocupação 
que entraram pela primeira vez para “começar a luta” –, mas todas também tem uma 

“ocupação do coração”, na qual tiveram experiências afetivas mais intensas. Eventual-
mente ambas coincidem, outras vezes não: “eu vim do João Cândido, mas meu coração 
é da Palestina”.

Durante a primeira semana de uma ocupação as pessoas vão procurando outras 
histórias de migração, cruzando seus mapas e muitas vezes criando novos parentescos: 

“Você acredita que ele é da mesma cidade que eu? Lá de Vitória da Conquista. E a gente 
tem o mesmo sobrenome, então eu falei pra ele: a gente deve ser primo!”, me contou 
com alegria Soraia, sobre seu novo primo. Reparei em seu Antônio, um senhor com 
seus 70 anos, agachado de cócoras, olhando fixamente para o fogo da fogueira. Me apro-
ximei devagar e ele logo contou: “fiquei lembrando de quando eu trabalhava em uma 
fábrica de plástico, era esse calorão do fogo o tempo todo”. Lindomar contou da sua 
infância na Bahia: “era assim mesmo, tinha um jeito daqui, a gente fazia umas fogueiras 
enormes. Minha vó era indía, sabia?”; Daniela se animou de ter encontrado colegas de 
escola: “a gente não se via pra mais de 15 anos”; Dona Mirtes sacou uma marmita e mos-
trou como comia na sua infância, “lá no mato da Paraíba”, um bolinho de feijão e arroz 
moldado com as mãos, fazendo com que outros também o experimentasse. É tempo 
também de lembrar as histórias de outras ocupações, dos seus fracassos e conquistas, 
dos seus sabores: “eu lembro que a Carla não aguentava ficar em pé de bêbada que nem 
um gambá”, contou Francisco enquanto Carla ria. “Lá tinha aquela cozinha da Ânge-
la que era maravilhosa, lembra?”; “Tinha um espaço de ciranda para as crianças que 
era muito bonito”. Como assinala Lazzarato, comentando Bergson, “lembrar – e toda 
atividade da mente de modo geral – é atualizar um virtual, e esta atualização consiste 
em criação, em individuação, e não em simples reprodução” (Lazzarato, 2006: 84). As 
ocupações nascem a partir dessas histórias, lembranças de outros tempos atualizadas e 
reinventadas diante do novo acontecimento.

Um dos elementos fundamentais na vida provisória de uma ocupação, como já co-
mentamos, é o fogo. Os terrenos baldios obviamente não possuem iluminação e como 
quase sempre localizam-se em lugares ainda cobertos por uma espessa vegetação, mes-
mo a iluminação das ruas vizinhas não parece ser suficiente para dissolver a luz sempre 
crepuscular das ocupações. Por conta dessa escassa luz, é possível ter uma visão verti-
ginosa da periferia iluminando-se à noite, pouco a pouco, crescendo ao redor do acam-
pamento, aparecendo então como uma paisagem que podemos observar. Também por 
isso somos obrigados a voltar ao fogo. Não havia me dado conta ainda da centralidade 
do fogo antes de ouvir Luciana, de Cidade Tiradentes, que já passou por ao menos 
cinco ocupações de terreno, dizer que o “é o fogo que reúne, que chama para convivência”. 
Nas primeiras horas de uma ocupação recém-nascida uma grande fogueira é feita por um 
grupo, enquanto os demais tratam de fincar os barracos rapidamente, antes da polícia 
chegar. Aos poucos, as pessoas vão se aproximando da fogueira, enquanto um outro 
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grupo trata de fazer o barraco mais importante, sem o qual não é possível fundar uma 
ocupação: a cozinha. A ocupação surge, então, entre o fogo da fogueira e o fogo da co-
zinha, e são essas duas formas do fogo que permanecerão durante toda a vida de uma 
ocupação, marcando não só dois momentos, dois regimes de temperaturas de cores e 
corpos que constituem, mas, também, duas matrizes relacionais.

 As fogueiras dos primeiros dias, por exemplo, convocam uma outra disposição e 
um outro tempo, o tempo da memória e da narração. É ao redor da fogueira que as 
pessoas se encontram no intervalo das atividades, muitas que ainda não se conhecem, 
outras que apesar de se conhecerem nunca tiveram muito tempo para conversar sobre 
seus percursos e histórias. Ali estão os que vieram de outras ocupações “para ajudar”, 
mas também os que estão chegando pela primeira vez. É em volta dessas primeiras 
fogueiras que as pessoas começam a contar sobre onde vieram, suas histórias de migra-
ção, deslocamentos, histórias povoadas de histórias da terra: a roça, o corte da cana, o 

“tempo difícil de trabalhar na terra dos outros”, o tempo em “que a gente sabia de todas 
essas coisas de tirar o veneno de cobra”. São conversas que não costumam acontecer 
em outros momentos porque as migrações também guardam histórias de silêncios. A 
história da são paulo, a “cidade do progresso”, “que em menos de meio século transfor-
mou-se de uma cidade tradicional numa metrópole tentacular, o maior centro indus-
trial da América Latina” (Bastide; Fernandes, 1959: xiii), e que fez arrancar do corpo 
estas outras histórias diaspóricas. Bastide e Fernandes, em um estudo importante do 
final da década de 1950 constataram também que, em São Paulo, ainda no final do sé-
culo xviii, prevalecia a presença indígena em relação à negra, uma presença que, no 
entanto, ainda se faz forte.

O fogo das primeiras horas, o êxito de uma aventura e ao mesmo tempo a cumpli-
cidade de uma vulnerabilidade compartilhada, parecem outra vez convocar a história 
dos caminhos que ali se cruzam. Como constatou Marinete, “na hora da fogueira até 
aqueles homens mais fechadões que durante o dia nem abrem a boca, até ele se abrem!”. 
Em volta da fogueira, Tia Maria lembra do seu tempo da terra, da “cultura de curar com 
benzedeira”. Pensando também com Ingold (2000) diante da fogueira inaugural, nos 
parece consonante a imagem que o antropólogo sugere para pensar a relação do mundo 
com a vida. Ele afirma que não andamos pelo mundo e nem tomamos decisões sobre 
nossos caminhos orientados por mapas ou rotas a serem seguidas, mas por “matrizes de 
movimentos” que, por sua vez, conformariam o que o antropólogo chama de “regiões”. 
Nestas “regiões”, os lugares não possuiriam uma posição, mas histórias. Os lugares se-
riam feitos, então, destas regiões, tecidas pelas histórias de seus habitantes (Idem). 

Diante dessa perspectiva, é notável o fato da ocupação começar justamente pela fo-
gueira, um dispositivo muito antigo e eficiente de fazer circular histórias e conformar 
um lugar e suas relações. “Contar uma história é relacionar, em uma narrativa, as ocor-
rências do passado, trazendo-a à vida no presente vívido dos ouvintes como se estives-
sem acontecendo aqui e agora” (Ingold, 2015: 236). Kris De Decker (2019) lembra o fato 
de que “o fogo permaneceu central no lar até ao século xx, quando foi substituído por 
uma vasta gama de aparelhos ligados a infraestruturas centralizadas”, e, “ao contrário 
destas novas tecnologias, o fogo não precisava de uma infraestrutura central para o fazer 
funcionar, e poderia ser produzido localmente a partir de materiais prontamente dispo-
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níveis”. Tecnologias descentralizadas convocam histórias descentralizadas, nos exigem 
um outro tempo e atenção ao que nos cerca. 

Vivemos agora em um momento no qual a memória coletiva, uma vez mais, emerge 
como um campo de batalhas. Um momento no qual, como diria o especialista em ca-
tástrofes Walter Benjamin em sua sexta tese sobre a história, nem os mortos estarão em 
segurança se o inimigo vencer. Uma das forças que constituiu o bolsonarismo foi aquela 
que logrou expressar a possibilidade de reescrever o passado e reafirmar uma ideia de 

“nação” como atualização e reconhecimento de um regime de guerra. Sem neutralizar a 
dimensão do conflito presente na sociedade brasileira, o bolsonarismo convocou as for-
ças de frustação e descontentamento para uma missão histórica que pretende restituir 
todos aqueles que se sentem não recompensados – essa missão se faz, entretanto, por 
um esforço de reescrever uma memória coletiva que seja capaz de incluir e simplificar 
os conflitos, oferecendo um lugar na história para aqueles que se viam sempre excluídos 
dela. Se os governos progressistas apostaram na gramática da inclusão e pacificação, o 
bolsonarismo apostou na gramática do conflito inconciliável, o racismo de “tipo guer-
reiro”, como dizia Foucault, radicalizando a cisão entre merecedores e não merecedo-
res; entre a “família” e a “ideologia de gênero”; entre “empreendedores” e aqueles que 
recusam o sacrifício. O bolsonarismo soube reconhecer que se trata de uma luta pela 
memória da história dos conflitos que nos trouxeram até aqui. Como vem falando Ed-
son Teles:

[O] consenso oficial (pós-ditadura militar) limitou o repertório social sobre a 
memória, necessário para o processo de realização de compreensão do passa-
do. O trato institucional da memória, de modo geral, tem sido capaz de evocá-la 
como tema, ou no máximo, processá-la como informação, mas não de praticá-la 
em seus aspectos criadores e transformadores (Teles, 2007: 40).

É flagrante a insuficiência das organizações da esquerda no sentido de pensar sobre 
como praticamos a memória em seus aspectos criadores, como bem sinalizou Edson 
Teles. Diante de violências cotidianas, de histórias de deslocamentos forçados, de perdas 
irreparáveis, inúmeras violência de Estado, uma política de elaboração das experiências 
passadas (para além de memórias coletivas épicas de resistência ou como informação 
histórica) é condição de qualquer política. A fogueira que se acende em toda ocupação, 
no entanto, parece intuir esse momento de atualização de uma possibilidade narrativa 
da própria experiência, do que não pode ser dito nos espaços de reuniões, assembleias, 
formações, nos cadastros das políticas públicas, do que muitas vezes não encontra um 
lugar no político. 

Lembro-me quando Cris, uma mulher do Embu, me chamou em um canto para me 
contar sobre sua história e também a de seu filho preso. Ela me confessou que não tinha 
coragem de compartilhar essa angústia com outras pessoas nos espaços das reuniões 
porque tinha medo de “ser julgada”, mas estava sofrendo e precisava falar. Perguntei 
porque ela não se sentia bem para compartilhar a sua história, no que ela respondeu: 

“eu sei que é um problema meu e que o problema do movimento é mais de moradia e 
também dessas coisas de política”. Essas são as histórias que circulam também ao redor 
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da fogueira, uma espacialidade emergente que nos faz enxergar, como bem considerou 
Pollak: 

A fronteira entre o dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável, (que) se-
para, em nossos exemplos, uma memória coletiva subterrânea da sociedade civil 
dominada ou de grupos específicos, de uma memória coletiva organizada que 
resume a imagem que uma sociedade majoritária ou o Estado desejam passar e 
impor (Pollak, 1989: 8). 

Nos faz enxergar, como nos contou Cris, que os sofrimentos e dramas singulares 
são, na verdade, compartilhados por muito mais gente. No entanto, as noções corren-
tes sobre “política” e as “falas autorizadas” que as constituem em seus espaços sempre 
atuam a partir de uma certa generalização de dramas singulares, como se as histórias 
menores fossem sempre um ruído dentro das histórias majoritárias do “capitalismo”, da 

“opressão”, da “desigualdade”. 
As muitas ficções do progressismo e do acesso à cidadania neoliberal do “governo dos 

pobres” e da gestão das precariedades exigiram, em contrapartida, muitas formas de apa-
gar o que passa a ser considerado um fracasso individual, uma espécie de insuficiência 
no paradigma da cidadania dos “vencedores” ou da classe épica. E no entanto, continua 
Pollak (1989: 13), “na ausência de toda possibilidade de se fazer compreender, o silêncio 
sobre si próprio – diferente do esquecimento – pode mesmo ser uma condição necessá-
ria (presumida ou real) para a manutenção da comunicação”. Ativar o passado, lembra 
Walter Benjamin (1985: 224-225), não significa conhecê-lo “como ele de fato foi”, mas é 

“apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo”. 
As fogueiras de todas as noites tornam-se importantes porque elas não se constituem 
como espaços formais e discursivos de testemunhos épicos no qual se espera sempre 
uma fala “adequada”. Elas apenas convocam – desde o terreno baldio e a arquitetura ina-
cabada e precária da ocupação – uma disposição ao encontro com o outro; um espaço do 
entre, mas também com o próprio caminho no qual o silêncio ainda é sempre possível.

 
O meu primeiro registro de serviço foi na Usina Catende, no Pernambuco. Na 
plantação de cana mesmo, plantando, cortando, a usina moía açúcar, né? Aí de-
pois vim embora aqui pra São Paulo (em 1989), chegando peguei trabalho em fir-
ma metalúrgica. Depois fui trabalhar em obra fazendo prédio, reformando casa, 
mas de tanto botar piso minha mão ficou assim, não prestava mais (Seu Zé, 67 
anos).
 Eu tinha sete anos já tava plantando feijão lá em Minas. Mas eu gostava mesmo 
era de ir pra caçada, pegava um espingarda do lado, ia caçar bicho no mato. A mãe 
ia sair mais meu pai, mas eu não queria, gostava de caçar e levar os cachorros pra 
caçar tatu, botava a espingarda do lado, via uma saracura gritando no moiteiro ó, 
ela caía, o cachorro ia lá e buscava! (Arlete, 70 anos).

Foi ao redor da fogueira que ouvi pela primeira vez a história de Tia Maria, uma das 
figuras centrais da ocupação do Capão Redondo (são muitas Tias Marias). “Meu nome 
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é Maria Carmelita. O pessoal me chama de Tia Maria na ocupação, mas na comunidade 
me chamam de morena”. A família de Tia Maria era uma “família de circo”, como ela 
mesma diz. Um circo que veio da França para Belém do Pará na década de 1960. 

Aí meu pai que era francês conheceu minha mãe por lá. Minha mãe é descen-
dente de índio. Meu avô era índio mesmo. Meu pai chegou com o circo e levou 
a minha mãe junto. Eles tiveram 11 filhos, todo mundo trabalhava no circo. Che-
gou um momento que o dono do circo não queria mais ficar com a gente, meu 
pai virou alcoólatra. O dono então abandonou a gente, em uma cidadezinha de 
Pernambuco. Minha mãe pegou uma lona, prendeu em uma árvore. Eu tinha 
sete anos, mas eu nunca mais esqueço desse dia, debaixo daquela lona. Ela disse: 
pode deixar, eu vou tirar a gente dessa. Ela fez um fogão com uns tijolos, fez algu-
ma coisa pra comer. Depois ela fez uma casa de taipa coberta com palha de côco. 
A gente vivia pescando e meu pai arrumou um emprego de caseiro de um rico 
da praia. A gente passou muita fome, eu lembro que eu achei que ia morrer, mas 
minha mãe nunca desistiu. Depois a gente foi trabalhar pegando algas marinhas 
porque uns japoneses gostavam de comprar aquilo (Tia Maria, 46 anos).

Tia Maria nunca contou essas histórias com pesar ou lamentação, ao contrário. Sua 
habilidade relacional de grande anfitriã e cozinheira lhe rendeu o reconhecimento de 
liderança política na ocupação, com suas histórias ela conta como chegou a ser o que 
é. Seu bar, uma extensão de sua casa em uma favela no Capão Redondo, recebe festas 
grandiosas e esperadas por todos na ocupação. Em muitas ocasiões ela oferece tudo que 
tem em seu bar sem cobrar nada – o que já causou algumas dificuldades financeiras para 
ela: “não tenho coragem de cobrar”19, ela diz. Sua casa também recebe mulheres que 
foram despejadas ou que se separaram de seus maridos sem ter pra onde ir. Construiu 
um reservatório com um sistema de oxigenação de água para uma pequena criação de 
peixes: “aí as pessoas podem chegar aqui e comer um peixinho fresco, né?”. Além disso, 
ela é capaz de coodernar grandes banquetes: sabe distribuir os trabalhos de preparo 
das comidas; sabe fazer os cálculos sobre rendimento e quantidade, preços, melhores 
distribuidores; ela é quem faz acordos com açougues, padarias e pequenos mercados 
locais para baratear o preço de muitas coisas.

O grande feito de uma ocupação de um terreno vazio, desde o príncipio, é produzir 
a possibilidade desses encontros. É um novo tempo que se abre, um tempo no qual a 
relação com o outro é retomada como aspecto fundante da existência, uma paragem 
contra o “circulando” da voz policial. Nos acampamentos, as pessoas são suas histórias, 
mas também são o que fazem dela. “Você já ouviu a história da Tia Maria? Pede pra 
ela te contar!”. Aprende-se outra vez a viver em um outro tempo – uma interrupção no 
tempo sacrificial da cidadania neoliberal. Um tempo com outros: “eu achava que minha 
história era difícil, mas cheguei aqui ouvi tantas histórias mais sofridas que pensei: não 
vou ficar me fazendo de coitada”, fala Tânia.

São histórias recorrentes que povoam os acampamentos e que se cruzam de forma 
inesperada entre cozinhas, construção de barracões, a fogueira noturna tão importante 
para aqueles que zelam pelo bem-estar dos que dormem nos barracos. Histórias de mi-

19. Como não lembrar um 
atributo fundamental da chefia 
indígena, o que “Clastres já 
nos tinha feito notar que o 
dever de generosidade é a tal 
ponto o paradoxal atributo da 
chefia ameríndia que o chefe 
é ‘submetido a uma pilhagem 
permanente’ pelos seus.” (Perrone-
Moisés, 2011:876)
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grações, deslocamentos, despejos, esgarçamentos, memórias que vão sendo reconstruí-
das e reapropriadas pelo acontecimento da ocupação no terreno. “O poder do realismo 
capitalista deriva em parte da maneira como o capitalismo subsume e consome todas as 
histórias anteriore”20, comenta Fisher (2016: 25 – tradução minha). 

O grande feito de uma ocupação de um terreno vazio, desde o príncipio, é produzir 
a possibilidade de um intervalo, um corte baldio nos fluxos imparáveis da cidadania 
sacrificial, como também retomar as histórias prévias, assim como os relatos das dores 
indizíveis nos espaços do político. Silêncios e renarrações. “Naquele período eu estava 
louco da cabeça e não sabia ainda dessa conversa de machismo, por isso eu fiz besteira. 
Aqui eu comecei a ouvir  minhas companheiras, com as histórias delas”, contou Carlos 
depois de ouvir histórias importantes que foram capazes de desloca-lo. Algo propicia-
do por uma experiência compartilhada construída a partir de muitas tradições pro-
fundamente relacionais que elaboraram estas tecnologias do estar-entre. Tecnologias 
que, como a fogueira ou a cozinha coletiva de uma ocupação, tomam “os entes como 
emergentes das relações que, a cada acontecimento, travam com o mundo” (Marras, 
2018: 254), ao contrário dos dispositivos do direito que desfazem os entes emergentes 
das relações para perfazer sujeitos pré-codificados diante de normas do “social” e seu 
ordenamento.

Stengers (2008) nos alerta para uma versão marxista que espera do capitalismo 
sua própria destruição – muito porque ele se constitui como uma força que supera e 
desarticula as formas de vida de um passado – e, quanto a isso, não haveria nada a se 
fazer. Nessa versão revolucionária desencantada, a luta contra o capitalismo seria con-
siderada a “batalha final”, uma batalha que nos exige olhar para frente e então fechar 

“os ouvidos contra os gritos e o desespero daqueles cuja cultura, práticas e apegos fo-
ram destruídos”. Mundos estes relegados à “tradição” e, por isso, o bom revolucionário 

“deve dar uma importância sem precedentes à ‘teoria’ como o guia necessário, a bússola 
indispensável diante de todas as tentações e desvios” (Idem: 56) – uma obsessão pelo 
corte, pela ruptura, pelo programa. Todo esse esforço, no entanto, nos fizeram deixar 

20. “El poder del realismo 
capitalista deriva parcialmente de 

la forma en la que el capitalismo 
subsume y consume todas las 

historias prévias”.

foto: alana moraes
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de atentar para o que nos apontou um certo Marx feiticeiro que soube identificar no 
capitalismo um “poder ilusionista”. Nos fez também deixar de considerar e levar a sé-
rio os saberes não modernos, aqueles que sabem sobre feitiçarias e, sobretudo, como 
se proteger delas, como se tornar menos capturáveis. As experiências que nos fazem 
contar nossas histórias e nos abrir para as histórias que nos atravessam, descobrir no-
vos parentescos e alianças. Ironicamente, foram os neopentecostais que recuperaram 
a virtualidade das práticas da feitiçaria e contra-feitiçaria cujo centro gira ao redor de 
práticas de cura do corpo e seus dramas singulares e libertação contra as forças ma-
lignas das muitas manifestações do demônio que nos tornam vulneráveis. Foram os 
neopentecostais que recuperaram também a força da aliança diante de um mundo de 
violência e silenciamentos nomeando de “irmãos” aqueles que fazem parte de suas 
comunidades.

foto: Rita Souza

ocupação joão cândido. Foto: 
Henrique Parra
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Ao longo de toda essa pesquisa, que também foi uma experiência compartilhada 
de luta, me perguntei porque a forma-acampamento de retomadas de terrenos bal-
dios, vistas pelos olhos dos arranjos conceituais da especulação imobiliária ou do di-
reito, ou das “questões gerais” sobre desigualdade e precariedade, não foram olhadas 
como experiências irmãs ou que muito herdam de outras formas de fazer comuna 

– como as aldeias e quilombos  – e não como uma forma de apresentar uma demanda 
de moradia ao Estado ou de organizar uma “base” para as disputas eleitorais. Beatriz 
Nascimento (1985) falava sobre o quilombo como código que reage ao colonialismo. 
Para a pensadora, quilombo é um fenômeno, prática política que corrige a violência 
colonial em coreografias diaspóricas de liberdade, “brechas nos sistema”. Os acam-
pamentos e a instauração do regime baldio perfazem experiências que podem nos 
oferecer a intuição de que “toda revolta/um dia ela volta/um dia a revolta vem”, como 
canta Salloma Sallomão21. Histórias dos que sabem muito bem o que significa ser ex-
pulso da terra.

Eles sabiam perfeitamente bem o que significava encontrar-se privado de terra. 
E eles sabiam muito bem o que significava ser expulso da terra. Eles não tinham 
escolha a não ser tornarem-se especialistas na questão de como sobreviver à con-
quista, ao extermínio, grilagem de terras. A grande novidade para os povos mo-
dernizadores é que esta questão territorial é agora dirigida a eles também (Latour, 
2018: 8).

Não se trata somente de retomar uma “terra vazia”, mas a experiência da ocupação é 
também o momento em que se abre um hiato na própria existência, “um corte em outro 
lugar” como anunciava Lygia Clark, evocada por Suely Rolnik (2018). Trata-se de uma 
experiência que intensifica a abertura para o encontro, a despeito de tantos desencon-
tros operados pela distribuição da culpa e do fracasso no capitalismo contemporâneo. 
A fogueira traz um conforto imenso nas noites frias de ocupação, e esse conforto súbito 
parece também acender as memórias das travessias, dos desterros e nos faz aterrissar fi-
nalmente. Telles (2017) comenta a respeito de um poema de Brecht sobre esse citadino 

“destinado a transitar pela cidade sem deixar rastros”.
Assumir que estamos todos vulneráveis às forças malignas do capitalismo – como 

nos sistemas feiticeiros – é considerar o que não pode ser antevisto, previsto ou contro-
lado totalmente, como na entrada de um terreno baldio durante a madrugada, ou quan-
do se prepara uma comida, ou quando se começa uma festa. Diferentemente da cura 
neopentecostal (iurdiana), que demanda ritos de purificação e retirada do mundo de si, 
uma cura sem-teto seria justamente a cura positiva e devoradora que assume o mundo 
em si mesmo e as relações que o constituem em toda a sua diferença e risco. 

21. Vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/wat-

ch?v=GeGpmq9vMmo&list=OLA-
K5uy_m2aCe0pJ-owXAWLU7D4E-

Ddine1fDJd5fU&index=5.

https://www.youtube.com/watch?v=GeGpmq9vMmo&list=OLAK5uy_m2aCe0pJ-owXAWLU7D4EDdine1fDJd5fU&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=GeGpmq9vMmo&list=OLAK5uy_m2aCe0pJ-owXAWLU7D4EDdine1fDJd5fU&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=GeGpmq9vMmo&list=OLAK5uy_m2aCe0pJ-owXAWLU7D4EDdine1fDJd5fU&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=GeGpmq9vMmo&list=OLAK5uy_m2aCe0pJ-owXAWLU7D4EDdine1fDJd5fU&index=5
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O regime baldio como o avesso do lar: 
domesticidade, fronteiras e pureza na cláusula 

não escrita da “boa família trabalhadora” 

Que nós somos uns (com) os outros, que realmente podemos, e 
devemos apelar uns aos outros para termos força, o que inclui 
força e luto, cuidando das feridas de cada um (…). Insistir na 
criação de vitalidades, apesar dos novos tipos de opressão. Que 
não fomos derrotados, que não iremos embora. E contar histórias 
é uma das nossas capacidades mais preciosas (Donna Haraway)

Na aula de 17 de março de 1976, Foucault (1999) refletia sobre as técnicas de go-
verno que, a partir do século xix, tomavam conta da vida – “fazer viver”. Essas 

novas técnicas combinavam “efeitos disciplinares” com “efeitos regulamentadores”. O 
“problema da cidade”, ele vai dizer, expressa essa nova articulação pela sua própria dis-
posição espacial: casa-fábrica, mas também os inúmeros dispositivos médicos que reor-
ganizavam espaços e fronteiras a partir de uma ciência da “higiene” capaz de vincular 
processos biológicos do corpo e à gestão de populações produzindo efeitos disciplina-
res e regulamentadores. O grande problema de Foucault, nessa reflexão, é responder 
a pergunta sobre como esse novo poder soberano que tem o objetivo de “fazer viver” 
pode também seguir exercendo o poder de matar. “Como exercer o poder da morte, 
como exercer a função da morte num sistema político centrado no biopoder?” (Fou-
cault, 1999:304). De muitos modos, a tecnologia da plantation respondeu bem a esse 
problema. Por outros caminhos, Foucault respondeu a esse aparente contrassenso do 
biopoder com o racismo. Foi nesse momento, intui o filósofo, que o “racismo se inseriu 
como mecanismo fundamental do poder, tal como se exerce nos Estados modernos” 
(Foucault, 1999:304) a tal ponto que, para ele, não é mais possível pensar o funciona-
mento do Estado moderno sem o racismo. Aqui o adversário não é mais um “adversário 
político”, mas é um perigo em relação ao corpo social e essa é “a condição para que se 
possa exercer o direito de matar” (Foucault, 1999:306).

Foi a política imunitária racializada em aliança com novas dinâmicas de valoriza-
ção da terra a grande responsável por produzir muitas gerações de mais desterrados 
na cidade de São Paulo: os cortiços e sua gente no princípio do século xx eram, as-
sim como a vida coletiva dos pobres em muitas outras grandes cidades, vistos como 

“sujos”, “promíscuos”, “perigos biológicos”, criadores de zonas de contaminação. O 
paradigma imunitário da modernidade, por um lado, se funda no pressuposto da pri-
vatização doméstica da própria existência, pretendendo liberar-se, assim, da “dívida 
que nos vincula como seres que estamos juntos no mundo” (Garces, 2013: 25). Por 
outro lado, incorpora o racismo como tecnologia do poder. Desta forma, o modo de 
governo moderno assume o racismo em seu dna, e as formas de vida coletiva dos 
mais pobres convertem-se em sua principal inimiga – zonas de contágio que devem 
ser mantidas, cada vez mais, à distância, ao mesmo tempo que controladas, adminis-
tradas, assistidas.

7.
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Maria de Fátima, uma mulher de 54 anos que foi coordenadora de um acampamen-
to, casada, me contou que, quando começou a ir ao acampamento, toda a sua família 
começou a sugerir que ela era “vagabunda”. “Eles acham que a gente tá caçando homem 
no acampamento. Mandaram até conselho tutelar ir pegar minha filha. Não adianta! Eu 
falei: Vocês acham que eu sou vagabunda? Vou ser vagabunda até o fim!”. Tereza passou 
pelo mesmo conflito e disse que teve que ir “provando aos poucos que o acampamento 
era um acampamento de família”. A acusação de “vagabundas” por vizinhos e familiares 
é constante e possui dois sentidos importantes. Por um lado, acusa-se esse lugar da “ile-
galidade” dos acampamentos, o “tomar um terreno dos outros”. Por outro lado, remete 
a estar em um lugar “perigoso” do ponto de vista das relações sexuais e de afetos; lugar 
que mistura o registro da intimidade com aquele que é público, onde, eventualmente, 
dorme-se junto, compartilha-se o cuidado, a cozinha, no qual é possível retomar o pra-
zer da vida nos registros dos encontros e festas. As ocupações são, afinal, lugares “im-
próprios” para o cuidado das crianças, alertam muitos agentes dos conselhos tutelares.

Federici (2017) mostra em sua pesquisa sobre a transição da ordem feudal para a or-
dem capitalista emergente, o papel fundamental da reorganização do trabalho domés-
tico e familiar, o reordenamento da vida sexual das mulheres. Se a acusação de bruxaria 
era dirigida a uma grande variedade de práticas femininas, foi especialmente contra 
as mulheres curandeiras, parteiras, feiticeiras e adivinhas que ela agia. Também eram 
acusadas e torturadas as “esposas desobedientes” ou mulheres que mantinham uma 
vida sexual em desconformidade com o matrimônio heterosocial e seu ordenamento 
doméstico. 

Federici defende que as práticas de magia também eram práticas de relação de auto-
nomia com o corpo e com a natureza. Práticas estas que, ao converterem-se, portanto, 
em fonte de poder social feminino, fragilizavam o poder das autoridades e do Estado e 
dos monopólios de poder-saber da medicina, da Ciência. A feitiçaria e experiências de 
cura, demonstra a autora, eram também o que fornecia confiança aos mais pobres em 
sua capacidade de agenciamentos e composições com o mundo vivo, o que permitia 
fortalecer seus vínculos, dilatar os idiomas de conexão. As fogueiras e torturas preten-
diam queimar todo um modo de vida, as práticas de composição, invenção, experimen-
tação, ao mesmo tempo em que pretendiam erguer os divisores entre natureza e cultura, 
sujeitos e objetos, o doméstico e o mundo, o animado e o inanimado. Divisores que 
foram, enfim, consolidados na empreitada colonial, fronteiras marcadas pela produção 
da domesticidade e do trabalho como formas de contenção. 

Nesse sentido, a consolidação da família nuclear e de uma sexualidade feminina ad-
ministrada pelo casamento foram centrais para o funcionamento da nova engrenagem. 
A “má reputação” das mulheres, ou qualquer experiência de autonomia reprodutiva, 
eram provas de culpa nos ritos de acusação. Pairavam como obstáculos para o funcio-
namento da “boa família trabalhadora” produtiva. A febre de acusação e perseguição 
às mulheres também destruía a aliança entre homens pobres e mulheres pobres, dis-
solvendo, dessa forma, as possibilidades coletivas de resistência ao novo regime. “Toda 
a bruxaria advém da luxúria carnal, a qual nas mulheres é insaciável”, advertiu Malleus 
Maleficarum, principal guia dos inquisidores da época. Ao poder das mulheres era pre-
ciso erguer zonas de perigo. As “bruxas”, ao final, eram poderosas porque eram profetas 
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da autonomia, operárias do mundo sensível, praticantes dos vínculos e das relações de 
interdependência.

Em um texto de 1975 intitulado “contra-atacando desde a cozinha”, Silvia Federici, 
junto a Nicole Cox, partem da constatação de que o dispositivo do salário era a princi-
pal ferramenta que governou e dinamizou o capital: ele é o dispositivo que hierarquiza, 
exclui, distribui o poder entre os mais pobres, assim como opera a valorização e des-
valorização das diversas atividades humanas. O que nunca foi assumido politicamente 
pelas organizações de trabalhadores, entretanto, é o fato de que, defendem elas, é atra-
vés do salário que o capital organiza a exploração dos trabalhadores e trabalhadoras não 
assalariados. O trabalho doméstico, por exemplo, aparece como um “serviço externo 
ao capital”, mas ainda assim, afirmam, “a esquerda aceitou o salário como linha divi-
sória entre trabalho e não trabalho, produção e parasitismo, poder potencial e impo-
tência, a imensa quantidade de trabalho que as mulheres levam a cabo na casa para o 
capital escapou de suas análises e estratégias” (Federici; Cox, 2013 [1975]: 52):  
  

Em nome da “luta de classes” e do “interesse unitário da classe trabalhadora”, a 
esquerda sempre selecionou determinados setores da classe trabalhadora como 
sujeitos revolucionários e condenou outros a um papel meramente solidário às 
lutas que esses setores levavam a cabo (Federici; Cox, 2013: 52).

Essa reflexão nos parece fundamental. Federici e Cox (em 1975) elaboram uma crí-
tica ao que as organizações da esquerda construíram como “sujeito revolucionário”, ao 
mesmo tempo em que marginalizaram todo um mundo não assalariado – o mundo da 
casa, da cozinha, da cama e do sexo, sem falar nas inscrições racializadas que, do outro 
lado do Atlântico, sustentaram toda a divisão e desvalorização do trabalho, ampliando, 
pela violência e tortura, formas infindáveis de “acumulação primitiva”. Como lembra 
Anne McClintock (2003), ao refletir sobre a sociedade vitoriana,  as trabalhadoras do-
mésticas representavam um lugar de impureza nas fronteiras entre o trabalho pago dos 
homens e o trabalho não pago das mulheres dentro de casa; entre a economia da servi-
dão feudal e a emergente economia industrial do salário.

Não é de surpreender que as criadas nos lares vitorianos viessem a ser represen-
tadas por imagens de desordem, contágio, doença, conflito, fúria e culpa. Por essa 
razão, sugiro, o espaço doméstico se tornou racializado à medida que houve ape-
lo à retórica da degeneração para disciplinar e conter o espetáculo indecoroso do 
trabalho pago das mulheres (McClintock, 2003: 60).

Nesse mesmo sentido, o filósofo italiano Roberto Esposito precisa esse caráter 
da privatização da existência através da imagem da imunização como paradigma da 
modernização. A modernidade, como processo político, seria o triunfo do paradigma 
imunitário, que faz da autoconservação individual o pressuposto de todas as catego-
rias políticas. Mas a “autocoservação individual”, vale lembrar, é fruto de um trabalho 
doméstico de manutenção das fronteiras. A imunização seria a proteção negativa da 
vida, tendo como função “interromper o sistema de reciprocidade tributária (…) ve-
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tando assim, ou ao menos neutralizando, a força, a ameaça, o risco da dívida a ser 
paga, da lacuna e do vazio que compromete a existência individual dos partícipes da 
comunidade, que se irradia para todos tal como uma contaminação” (Nalli, 2013: 103). 
A metáfora biomédica, defende Esposito, expressa o que para ele seria a “caixa preta 
da biopolítica”, a sua face tanatopolítica, onde não trata-se apenas de fazer viver, mas 
de produzir permanentemente tecnologias de “ameaças” e “proteção” – profilaxias de 
securitização. 

Seria, portanto, esse esforço da sociedade para se conservar a si própria que teria 
instituído a modernidade e o seu aparato biopolítico. O protótipo fundador des-
se modelo moderno de imunização é Hobbes. Com efeito, o soberano hobessia-
no é entendido por Esposito como um dispositivo imunizatório que se situa em 
relação ao organismo que ele pretende proteger numa posição de transcendência 
imanente, pois ele está localizado fora do controle daqueles que são seus sujeitos, 
isto é, que lhe instituíram por meio de um livre contrato orientado pela razão, 
mas que, exatamente por isso, tornaram-se sujeitados (Franco, 2018: 50).

Como lembra Mitropoulos, “o antigo oikos consistia em uma série de fronteiras in-
ternas ao lar: entre aqueles que podem possuir propriedade por direito (isto é, o marido 
e o senhor), aqueles que participam da propriedade, mas não têm autoridade para pos-
suí-la (como esposas e filhos), e aqueles (como disse Aristóteles) que são “uma posses-
são viva” (Mitropoulos, 2012:51). Por isso o paradigma imunitário sempre foi, sobretudo, 
uma tecnologia de gênero. A mulher-enquanto-bruxa perseguida durante o período da 
consolidação dos Estados modernos era a encarnação do “lado selvagem” da natureza 
e também de tudo que parecia desordenado, contaminado. Carolyn Merchant em The 
Death of Nature (1980) defende que o período da caça às bruxas na Europa coincidiu 
com a ascensão do paradigma científico da filosofia cartesiana e mecanicista, das ideias 
sobre controle e dominação da natureza. Na filosofia de Maquiavel, o poder político 
aparece como um atributo do masculino (virtu) capaz de submeter a fortuna que, pen-
sada como feminina, é volúvel, inconstante e selvagem.

Veena Das (2007) compreende o contrato social que dá origem ao Leviatã como 
um contrato fundamentalmente sexual. Para ela, está evidente em Thomas Hobbes que 
a “guerra de todos contra todos” era, na verdade, uma guerra entre pais de família na 
disputa pela legitimidade de sua autoridade.  Por isso, defende a antropóloga, o reco-
nhecimento da autoridade do pai (branco) sempre foi o fundamento necessário para 
a autoridade do Estado nacional. Estado, nação e ordem doméstica familiar estiveram 
sempre entrelaçados no contrato, em uma co-produção. O poder soberano, em contra-
posição às mulheres, natureza e os “selvagens” racializados, foi produzido como uma 
encenação, sustentação e representação do poder masculino como forma de domina-
ção e pureza. O sujeito liberal, segundo Wendy Brown (1992: 18), “é um homem que se 
desloca livremente entre a família e a sociedade civil, com prerrogativas no primeiro e 
direitos no segundo”. Como bem sintetiza McClintock, “domesticidade e império se 
fundem como um elemento necessário na formação da imaginação liberal”: 
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A emergência do indivíduo liberal racional configurou-se, assim, em torno da re-
invenção da esfera doméstica com um âmbito de submissão natural, assim como 
o âmbito do “primitivo” era o âmbito da submissão racial natural. Domesticiada-
de e império se fundem como um elemento necessário na formação da imagina-
ção liberal (McClintock, 2003: 81).

Não se trata apenas dos modos de separação e hierarquização do privado-doméstico e 
do público-político, a verdadeira contradição do contrato moderno é entre um regime da 
autossuficiência-cidadã (pública) e a infraestrutura oculta da dependência (doméstica). 

“Daí surge também uma concepção da ordem comum baseada em cada uma das nossas 
propriedades: dos nossos bens, nossas vidas, nossas cotas individuais de liberdade. Os 
indivíduos dissociados temem-se uns aos outros. Os indivíduos separados necessitam 
de mais e mais segurança” (Gárces, 2013: 33). 

O regime baldio de uma ocupação se sustenta em torno das tecnologias de cozinha. 
É ali onde o contrato moderno é desativado, nos muitos momentos em que as Tias con-
vidam pessoas que passam na rua curiosas e com medo a “comer com a gente”, ainda 
que as traduções políticas da cozinha, quase sempre, se sirvam dela apenas como alego-
ria de comunhão, obliterando a materialidade corpórea da comensalidade e seu efeito 
de produção de alianças e variações. Recordo-me de um dia em que um jovem estava 
panfletando o anúncio de um empreendimento imobiliário subsidiado pelo “Minha 
Casa Minha Vida” bem em frente à ocupação em Pirituba em 2018. Tânia imediatamen-
te foi interpelá-lo já com suas mãos em um dos ombros do rapaz: “Isso aí não é pro 
nosso bico, não. Você não quer conhecer a ocupação? Vem comer aqui, cola com nós, 
não paga nada, não. É só luta”. 

Roswitha Scholz também pensa os regimes da regulação do corpo feminino em 
jogo nesse período de transição a partir da consolidação de uma nova economia dos 
afetos: “Na caça às bruxas, portanto, estava claramente em ação o mecanismo das proje-
ções: o temor aos próprios impulsos e afetos encontrava expressão na denúncia contra 
a mulher” (Sholz, 1996: 22) A autora chega a afirmar que a chamada caça às bruxas “foi 
primeiro fenômeno de modernização, de um pressuposto sangrento para a ascensão 
moderna da racionalidade masculina” (Idem: 23).

Becker (1994) igualmente lança luz à esse período da transição entre a idade média 
e a moderna na Europa desde o ponto de vista da vida das mulheres. Segundo a autora, 
a situação das mulheres piorou a olhos vistos, processo esse, identificado por ela, como 
sendo resultante da criação de uma esfera pública supra-regional, uma jurisdição estatal 
e uma ciência institucionalizada. Desde uma perspectiva da colonialidade, Rita Segato 
chama atenção para o que seria uma das fontes do Estado moderno colonial, descreven-
do o modo pelo qual o “polo modernizador estatal da república” entrega com uma mão 
o que retirou com a outra:

 
Entrega uma lei que defende as mulheres da violência a que estão expostas por-
que já rompeu as instituições tradicionais e a trama comunitária que as protegia. 
O advento moderno tenta desenvolver e introduzir seu próprio antídoto para o 
veneno que inocula (Segato, 2012: 73).
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A construção da soberania moderna, da forma Estado, assim como da própria ci-
dadania, depende de um idioma generificado que produz um indivíduo “puro” e livre 
das contaminações do mundo desordenado – os marcos da cidadania é o que liga indi-
viduos ao Estado, excluindo um conjunto de outras formas de associabilidade. Sujeito 
este que não pode prescindir de uma “uma relação epistemológica com o mundo mais 
limpa, mais pura, mais objetiva e disciplinada” (Chollet, 2018: 190 apud Tible, 2020 s/p). 
O espaço doméstico e sua regulação heterosocial transformava-se, então, em um bun-
ker da pureza contra toda a contaminação do mundo “lá fora”, assim como o espaço 
privilegiado de contenção do potencial desordenador do corpo feminino. Preciado não 
nos deixa esquecer que “o sexo, sua verdade, sua visibilidade, suas formas de exteriori-
zação; a sexualidade e as formas de prazer normais e patológicas; e a raça, em sua pureza 
ou degeneração, são três ficções somáticas poderosas que obcecaram o mundo ociden-
tal desde o século xviii” (Preciado, 2018). Como também declara Tsing: 

Com a fetichização do lar como espaço de pureza e interdependência, as inti-
midades extradomésticas, sejam internas à espécie ou entre espécies, pareciam 
fantasias arcaicas (a comunidade, o sitiante) ou questões passageiras (feminismo, 
direitos animais). Fora de casa reinavam o domínio da racionalidade econômica 
e os interesses individuais conflitantes (Tsing, 2015: 192).

A expansão da classe operária urbana em São Paulo, ainda no começo do século 
xx, foi atravessada por constantes investimentos disciplinadores da vida cotidiana, dos 
corpos e suas tramas de relação. A questão mais discutida pelo poder público naquele 
momento, não dizia respeito às fábricas, mas sim ao perigo dos cortiços vistos como 
grandes focos de contaminação. Técnicos higienistas foram convocados como os gran-
des especialistas capazes de oferecer uma nova versão ao racismo colonial dos moderni-
zadores, culpando os mais pobres e mais negros por uma vida de promiscuidade, doen-
ça, contágio e revolta. Era a “imagem negativa de uma alteridade assustadora – o povo 
selvagem, incivilizado, bruto” (Rago, 2014: 86). A legislação urbana passou a oferecer 
incentivos fiscais para os construtores que seguissem o modelo de “vilas higiênicas”. 
Estas últimas diferenciavam-se do cortiço por apresentarem mais paredes e divisões: 
no interior de cada unidade, um banheiro, uma cozinha, uma área para lavar roupas 
(Rolnik, 1988: 82). Mas para a consolidação desse projeto ordeiro de classe operária 
e de “higienização dos papéis sociais representados no interior do espaço doméstico 
que se pretendia fundar” (Rago, 2014: 87), os corpos das mulheres tornaram-se alvo 
prioritário. 

Margareth Rago demonstrou em sua pesquisa como um novo ideal de feminilida-
de iria paulatinamente sugerindo condutas femininas, exaltando as virtudes burguesas 
da “laboriosidade, da castidade e do esforço individual” (Idem: 88). Antes disso, ainda 
ao final da década de 1970, Lélia Gonzalez observava de perto a construção da noção 
de “segurança” e sua topografia no tecido urbano a partir de dispositivos racializados 
de contenção e esgarçamento das formas de vida: “A longo prazo, o que se visa é o 
impedimento de qualquer forma de unidade do grupo dominado, mediante a utiliza-
ção de todos os meios que perpetuem a sua divisão interna. Enquanto isso, o discurso 



169Pensar com os pés no barro

dominante justifica a atuação desse aparelho repressivo, falando de ordem e segurança 
sociais” (Gonzalez, 2019: 88).

Rolnik (1999) recuperou um parecer produzido por médicos e engenheiros presti-
giados fornecido ao Conselho Superior de Saúde Pública do Rio de Janeiro, em 1886, 
que expressa de maneira exemplar como os novos ideais de contaminação e contágio 
interpelaram os modos de vida dos mais pobres e a “vida em comum”, traçando os no-
vos projetos de cidade, mas também os paradigmas de “vida correta”, contra uma vida 
considerada ainda muito selvagem:

A vida em comum facilitada por essa solidariedade espontânea das classes pobres 
que, para se defender na luta pela vida, se congregam e mesmo se amontoam em 
casas quase em ruínas, em porões, em cortiços (…). E entre esses espíritos sim-
ples, tolerantes, desprezam os mais necessários preceitos de decoro e respeito 
mútuo e a intimidade vai ligando em uma trama apertada as mais diversas men-
talidade, bem como aproximando às vezes as mesmas tendências (…). Como é 
sabido, é nas estalagens e cortiços que vivem aglomeradas as centenas de vaga-
bundos, capoeiras, etc que impestam moralmente essa cidade22 (Imprensa Na-
cional, 1886. apud Rolnik, 1999: 41).

Paoli também nos deixa compreender como as revoltas de trabalhadores na década 
de 1920 foram moldando os discursos das emergentes elites industriais da época. Se-
gundo algumas destas vozes, os trabalhadores levavam uma “vida puramente animal 
que supera em muito sua vida psíquica” eram “instáveis demais” para receberem garan-
tias da legislação trabalhista. O que Paoli (1992) tão bem nos apresenta é o fato de que, 
desde os primórdios da industrialização no Brasil, e, portanto, da formação de uma 
classe operária, o que estava em jogo não era apenas os regimes de controle dos traba-
lhadores dentro da fábrica, mas do “controle do trabalhador como pessoa” (Idem: 21). 

Nos parece flagrante que nesse período de formação da classe operária existiu um 
investimento intensivo e constitutivo no sentido de fazer operar também uma tecno-
logia de gênero. Era preciso não apenas produzir “corpos dóceis”, mas também corpos 
que pudessem se livrar de atributos considerados femininos e selvagens, ao mesmo 
tempo em que pudessem ser “corrigidos” em suas vidas morais. “A sociedade moderna 
não nasce somente do medo à agressão, de poder morrer nas mãos de outro. Nasce do 
medo de ser tocados, do esquecimento de que nascemos e crescemos nas mãos de ou-
tro, ou melhor, de outras” (Gárces, 2013: 33). 

Paterniani (2019) chama atenção para o fato dos cortiços se constituírem a partir de 
suas marcas racializadas e enquanto forma de vida, resistência e alvo de controle. Os 
cortiços, classicamente conhecidos na literatura enquanto paradigma da casa-operária 
na cidade promissora do século xx, devem ser reconhecidos, assim, enquanto casa-ne-
gra. Ela argumenta que o “combate à precariedade”, presente no planejamento urbano, 
é também um dos modos de se praticar a branquidade do Estado.

O controle e o escrutínio se expressam, no caso dos cortiços, na instituição da Po-
lícia Sanitária e na criação, por parte do poder público e da produção acadêmica, 

22. Parecer do Dr. Francisco 
Figueira de Mello apresentado 
pelos membros do conselho 
superior de saúde pública em 
1886.
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de uma “população encortiçada” sobre a qual é possível produzir conhecimento, 
de modo a estabilizá-la. A estabilização da vida negra passa por enquadrá-la na 
sujeira, na doença, na loucura, no crime; e passa pela destruição do cortiço-casa 
negra (Paterniani, 2019: 121).

Evidentemente, a casa-negra representava perigo, entre outras coisas, porque, como 
lembra Angela Davis (2016), a mulher negra sempre apresentou um estranhamento às 
categorias da produção da feminilidade branca: a mãe e dona de casa, boa funcionária 
do lar, sem a qual o projeto do capitalismo patrimonializado e imunitário não se reali-
zaria “A julgar pela crescente ideologia da feminilidade do século xix, que enfatizava o 
papel das mulheres como mães protetoras, parceiras e donas de casa amáveis com seus 
maridos, as mulheres negras eram, praticamente, anomalias” (Idem: 18). Também por 
isso, é incontornável considerar as construções racializadas de gênero – as tecnologias 
de gênero atuam sempre dentro do circuito integrado do poder racializado.

Em sua tese de doutorado defendida em 2005, Sueli Carneiro, em uma conversa 
com Foucault, retoma essa discussão para lembrar que, desde o fim do século xviii e 
durante o século xix, há “um processo de ‘expurgo’ do mal do corpo branco, a depositá

-lo nos ‘outros corpos’”. (Carneiro, 2005: 45). Não nos parece demais lembrar com Sueli 
Carneiro que, longe de ser uma “dimensão” de acréscimo de opressões, “a racialidade é 
aqui compreendida como uma noção produtora de um campo ontológico, um campo 
epistemológico e um campo de poder conformando, portanto, saberes, poderes e mo-
dos de subjetivação cuja articulação institui um dispositivo de poder” (Idem: 56). 

As primeiras décadas do século xx também foram marcadas pela eclosão de impor-
tantes conflitos populares atingindo seu ápice com a greve geral de 1917. Em 1907, são 
formadas em São Paulo as Ligas do Inquilinato influenciadas pelas greves de inquilino 
que eclodiram naquele momento em Buenos Aires e Montevidéu. Em 1908, Neno Vas-
co, poeta e dramaturgo anarquista escreve a peça de “teatro social” Greve de Inquilinos. 
Com influência marcadamente anarquista, a greve geral de 1917 em São Paulo continha 
em sua carta de revindicações a redução de 50% nos valores dos aluguéis, mas nada 
sobre “casa própria”. Kowarick e Ant lembram que a grande greve de 1917 não se deu em 
torno dos sindicatos, mas das chamadas “Ligas de Bairro”, em uma relação estreita com 
a cidade e os locais de moradia. 

Estas zonas populares que circundavam as fábricas, onde predominam moradias 
da classe pobre, passam a ser encaradas como focos de desordem, “epidemias 
anarquistas”, semelhantes às moléstias contagiosas, que devem ser extirpadas do 
cenário da cidade (Kowarick, Ant 1988: 57).

A produção do urbano que agia na contenção do “contágio” dessas formas de vida 
outras nos mostra que todo o desenvolvimento do capitalismo se realiza não inteira-
mente na “exploração da mão de obra”, mas criando dispositivos de guerra ontológica 
(e imunológica) à vida dos corpos e ao que os vincula, envenenando a possibilidade de 
vizinhanças e alianças, nos fazendo crer que os inimigos moram ao lado, como lembram 
ainda todos os dias os programas policiais – uma oração cotidiana nas televisões da 
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periferia. A vida em comum, a cozinha coletiva, os espaços de festas, terreiros, quintais 
abertos passam a ser alvo de toda a política urbana moderna, como se o capitalismo 
dependesse, cada vez mais, da ficção de um indivíduo autossuficiente determinado a 

“vencer na vida” e a entrar em concorrência uns com os outros. Uma vida com um só 
fogão no qual uma só mulher guardará o segredo da infelicidade e da irrealização do 
projeto de sucesso e ascetismo prometido pelo capitalismo, das profilaxias de conten-
ção, separação e heterosocialidade e tristezas.

Nossas cidades foram produzidas – não sem resistências – por um regime sexopo-
lítico racializado atravessado pela língua imunitária. Não é necessário, uma vez mais, 
retomar as reflexões de Foucault que mostram como a partir da metade do século xviii, 
as classes burguesas estiveram empenhadas “em se atribuir uma sexualidade e constituir 
para si, a partir dela, um corpo específico, um corpo ‘de classe’ com saúde, uma higie-
ne, uma descendência, uma raça: autossexualização do seu próprio corpo, encarnação 
do sexo em seu corpo próprio, endogamia do sexo e do corpo” (Foucault, 2001: 117). 
Como afirma Preciado (2018), “a sexopolítica disciplinadora ocidental do final do sé-
culo xix e durante boa parte do século xx resume-se a uma regulação das condições de 
reprodução da vida ou aos processos biológicos que ‘dizem respeito à população’”. Um 
dos efeitos desse arranjo entre poderes que pretendia produzir uma cidade, ao mesmo 
tempo em que produzia seus corpos produtivos, é a estabilização de uma proposição 
fundamental ao projeto moderno: a de que todo sujeito é seu próprio ponto de partida 
e que o “indivíduo” pode ser pensado desprendido das relações que o constitui. Judith 
Butler lembrou em um outro contexto: 

 
Com efeito, pode-se levar em conta a afirmação de Luce Irigaray de que o sujeito, 
entendido como uma fantasia de autogênese, é sempre já masculino. Do ponto 
de vista psicanalítico, essa versão do sujeito é constituída por meio de uma espé-
cie de rejeição ou mediante a repressão primária de sua dependência do maternal. 
E tornar-se um sujeito com base nesse modelo não é, com certeza, um objetivo 
feminista (Butler, 1998: 18).

A consolidação da família biológica nuclear heterossexual, de uma sexualidade femi-
nina a serviço da maquinaria do casamento heteropatriarcal e de uma vida com muitas 
paredes da domesticidade foram centrais para o funcionamento da nova engrenagem 
na produção da cidade e da classe operária. Holston (2013) mostra como, durante os 
anos 1930, “os promotores da modernização do Brasil propunham a propriedade da 
residência como forma de ‘racionalizar’ os trabalhadores em torno dos valores da pro-
priedade e da moradia unifamiliar”, permitindo que esses trabalhadores, ao economizar 
parte da renda gasta com o pagamento de aluguéis, fomentassem a produção industrial, 

“criando um mercado de consumo de massa, disciplinando as classes perigosas e produ-
zindo trabalhadores mais qualificados e ajustados” (Idem: 212-213).

Os ataques aos cortiços foram, uma vez mais, uma política dos caçadores contra um 
modo de vida considerado “perigoso” – atualização do poder colonial contra modos 
de existência incômodos aos ideais de pureza dos Brancos. Margareth Rago (2014) dis-
cutiu em sua pesquisa como, no início do século xx, o ideal de feminilidade foi sendo 
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construído a partir do modelo ascético e branco da esposa-mãe-dona de casa. A pro-
dução da fábrica doméstica deveria produzir, entre outras coisas, um novo sentido de 
intimidade e privacidade: “Minha casa, Minha vida”. 

Essa reativação histórica, em um momento de ascensão autoritária escandalosa, é 
importante para voltarmos a reconhecer a estrutura libidinal do projeto civilizacional 
e suas tecnologias de gênero e raça, de profilaxias imunitárias. A contaminação pelo 
mundo da qual nos tornamos vulneráveis no ato de retomada de um terreno baldio 
assume a vulnerabilidade e identifica, nessa precariedade de corpos inscritos com suas 
marcas, uma nova potência. Uma potência turva fundada no encontro e na interdepen-
dência, nas mãos que se tocam e se procuram atravessando a escuridão da madrugada, 
distribuindo e fincando bambus, na mistura e contaminação, nas cozinhas e fogueiras 
noturnas, nos sabores que experimentamos juntos. Os corpos se contaminam, assim 
como tudo que nos envolve. Um mundo vivo e imprevisível se abre diante de nós.

Olhando para a chamada “reestruturação produtiva” e a “desindustrialização do tra-
balho”, Ruy Braga (2017: 36) afirma que o “aumento do precariado representa, antes 
de qualquer coisa, um retrocesso civilizacional potencializado pelo longo período de 
acumulação desacelerada que se arrasta desde pelo menos meados dos anos 1970”. Mas 
a precariedade, entendida como trabalho não remunerado, parcial, mal-pago, é consti-
tuinte do capitalismo, não uma exceção disforme. A sociedade salarial do fordismo e 
sua “aceleração”, essa sim, é uma exceção na história do capitalismo. Mas para que ela 
pudesse se realizar, como nos lembra Angela Mitropoulos, foi preciso grandes quanti-
dades de trabalho doméstico feminino não remunerado, além de trabalho super-explo-
rado nas colônias dos trabalhadores marginais às linhas de montagem. O trabalhador 
fordista é, portanto, “um trabalhador comparativamente privilegiado que, no entanto, 
foi elevado ao protagonista exemplar da luta de classes por meio das estratégias van-
guardistas” dos partidos de tradição comunista (Mitropoulos, 2005 s/p). Ela segue: 
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“em muitos aspectos, então, o que é registrado como o recente aumento da precariedade 
é, na verdade, sua descoberta entre aqueles que não o esperavam em virtude da relação 
aparentemente inerente e eterna (talvez biológica) entre as características de seus cor-
pos e sua possível avaliação monetária” (Mitropoulos, 2005 s/p).

Retomar o problema da precariedade, não como uma falta, mas como uma matriz 
relacional, nos parece indispensável em um momento no qual a frustração, a impo-
tência e o ressentimento diante das promessas não cumpridas do neoliberalismo e do 

“progresso” convertem-se facilmente em um ódio direcionado ao outro como ameaça. 
“A precariedade é um estado de reconhecimento de nossa vulnerabilidade à outras pes-
soas” (Tsing, 2015: 29). A aposta em uma experiência de contaminação, ao contrário, 
reconhece no encontro um momento de possibilidade de transformação, de equívocos 
e misturas – a luta de uma ciência do encontro contra a ciência dos heróis e suas ficções 
de pureza e  “aceleração”.
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“Filho bastardo” 
e reelaborações estratégicas: 

o nascimento do mtst e a forma-acampamento

Somos a bomba, redenção, Napalm
Miséria, cartão-postal
Brasilândia, Capão, Vidigal
Estopim da guerra racial
Foi Amistad, pouca idade, hoje Jihad, problema
Revolução morena
Que se descobre
Quando vê no sistema essa máquina de moer pobre
Os porco reina, orgia
Favela queima como congresso deveria
Eu falo de suor e calos, traumas e abalos
Almas e ralos: São Paulo
(Emicida)

o avesso do avesso do avesso do avesso
(Caetano Veloso)

Minha maloca, a mais linda que eu já vi
Hoje está legalizada ninguém pode demolir
Minha maloca a mais linda deste mundo
Ofereço aos vagabundos
Que não têm onde dormir

(Adoniran Barbosa)

Uma nova ocupação em São Bernardo do Campo surgia em 2017 em um terreno 
cujo esforço de manter vazio pertence a uma grande incorporadora. Em menos 

de três semanas, havia mais de 8 mil famílias no cadastro da ocupação. Ao lado do terre-
no, há a fábrica da Scania. Mesma fábrica que, em 1978, era palco de uma grande greve 
de trabalhadores que mudaria a história do país em definitivo. Dois ciclos de luta, lado 
a lado, produzem a imagem perfeita de dois tempos históricos, suas urgências e corpos: 
Cidade-fábrica, Cidade-acampamento. Mas elas não são etapas históricas diferentes. A 
cidade-fábrica, construída por uma política ativa de baixíssima remuneração, um pre-
cário acesso ao mundo dos direitos, precisou ser sustentada, desde o início, por um 
enorme contingente de trabalhadoras e trabalhadores informais e marginais às linhas 
de produção – mulheres negras, “donas de casa” não remuneradas; pessoas que produ-
ziam suas próprias casas em mutirões com ou sem a posse dos terrenos, que lutavam 
para conquistar uma infraestrutura urbana básica, pela regularização de suas casas con-
tra a ameaça constante de grileiros, e que sustentavam redes de vizinhança para garan-

1.
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tir uma vida digna onde era possível compartilhar os apertos da vida cotidiana e fazer 
assim uma cidade. Luta e saberes coletivos tramando a própria possibilidade da vida 
nesses territórios. Como bem marcou Souza Lobo (1991: 247) “os principais atores nos 
movimentos populares dos anos 1970 e 1980 eram, de fato, atrizes”. São essas as atrizes 
que sustentam e criam a forma-acampamento depois que a promessa de “integração” 
e progresso parece ter sido, enfim, perturbada definitivamente. “Nossa vida é sempre 
uma luta” é o que me diziam as mulheres mais velhas nos acampamentos apontando 
para o sentido histórico da luta como invenção de possíveis, como afirmação de uma 
experiência coletiva que toma novas formas mas que persiste na tarefa de fazer da vida 
uma vida vivível. 

Fruto da crise econômica e social que se abria no Brasil nos anos 1990, o mtst sur-
giu, em 1997, como uma proposta do mst (movimento dos trabalhadores sem-terra) 
logo após o massacre de Eldorado dos Carajás. Naquele período, o mst pretendia com-
preender as possibilidades de novas formas de organização coletiva nas margens do te-
cido urbano em um momento de inflexão sobre os limites das lutas pela reforma agrária 
nas fronteiras metropolitanas, como era a região do Pontal de Paranapanema em São 
Paulo. Havia uma aposta de “politização dos mais pobres” que, conforme me sugeriu 
um militante antigo do mst, partia, naquele período, da consideração de que “os pobres 
não estavam mais nas fábricas, mas nas favelas das grandes cidades”. 

Como bem já notava Lygia Sigaud, Marcelo Rosa e Marcelo Macedo (2008), à res-
peito dos acampamentos do mst que proliferavam pelo campo na década de 1980 e 
1990, trata-se mesmo de uma forma social, a “forma acampamento”, caracterizada por 
Sigaud como uma “linguagem” específica capaz de comunicar o problema da concen-
tração fundiária e demandar a desapropriação e a redistribuição da terra. Lygia investi-
ga a sociogênese dessa forma-acampamento lançando uma questão fundamental: para 
se realizar, a forma acampamento precisade uma certa disposição. Tentando seguir as 
pistas de Lygia, nos dois primeiros capítulos tentamos investigar essa “disposição”.  A 

“invasão”, enquanto tecnologia, é movida por sujeitos dispostos a desobedecer, 
 

dispostos a ocupar, a transgredir as interdições jurídicas de invasão de proprieda-
des, fossem elas privadas ou do Estado. Como a história nos mostrava que nem 
sempre fora assim, uma pergunta se impunha: como explicar que os indivíduos 
se houvessem disposto a fazê-lo? (Sigaud; Rosa; Macedo, 2008: 108).

A forma-acampamento caracterizada por lonas plásticas e bambus, salienta Sigaud, é 
uma criação política que emerge nos anos 1960 no Rio Grande do Sul como dispositivo 
de reivindicação da terra, e é posteriormente retomada, nos anos 1980, pelo nascente 
mst. Essa é a forma que caracterizou a emergência do mst – com presença marcante da 
Comissão Pastoral da Terra (cpt) e de outros grupos ligados à igreja católica, mas tam-
bém ao lado de outros movimentos e sindicatos rurais. Nos anos 19901, os acampamen-
tos proliferam-se por todo país marcando na paisagem política a força de uma nova con-
flitualidade que disputava também na cena pública os sentidos da democracia brasileira. 

“Invadir, verbo ainda utilizado pelos colonos do sul para descrever sua saga para ga-
nhar terra, tornou-se inapropriado. Hoje se diz ocupar. Só os que se opõem aos movi-

1. “Em 1993, o Congresso 
Nacional estabeleceu que a 
improdutividade das terras 

caracterizava o não-cumprimento 
da função social da propriedade, 

caso previsto pela Constituição 
de 1988 para proceder à 

desapropriação. As ocupações 
generalizaram-se em todo o país, 

promovidas não apenas pelo MST, 
mas também pelos sindicatos 
de trabalhadores rurais e por 

dezenas de outras organizações 
criadas com o objetivo precípuo 

de ocupar terra”. (Sigaud, 
2005:256).
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mentos se valem de invasões” (Idem: 135). A forma-acampamento é uma tecnologia 
política originalmente elaborada como prática de enfrentamento ao latifúndio mono-
cultor, no coração do plantationoceno, essa máquina de simplificação ecológica, como 
já discutimos, “nas quais os seres vivos são transformados em recursos – ativos futuros 

– removendo-os de seus mundos de vida. São máquinas de replicação, ecologias evoca-
das para a produção do mesmo” (Teixeira, 2020). Mas os acampamentos também mo-
bilizavam toda uma geração, que diante das políticas neoliberais, foram influenciadas 
pelo imaginário que o mst produzia em suas ações de radicalidade e enfrentamento, 
atraindo para suas fileiras jovens das classes médias universitárias, como foi o caso do 
Guilherme Boulos. 

Pela sua força, a forma-acampamento é assim reelaborada no tecido do urbano, ao 
final dos anos 1990, pelo recém criado mtst, uma versão urbana da experiência rural 
do mst. O mtst nasce como “Um filho bastardo do mst”, como me disse uma vez 
um militante antigo do movimento, sugerindo que a filiação não ocorreu sem traumas 
ou conflitos. Em 1997, o mtst faz sua primeira ocupação-acampamento, em Campinas, 
depois da Marcha Nacional de 19972, em uma área de quase 1 milhão de m², conhecida 
como Fazenda Taubaté (Goulart, 2011:21). Naquele momento, além do mst, a Pastoral 
da Terra também esteve na coordenação da ocupação. 

   
Foi assim que, na marcha nacional que o mst realiza todos os anos, no ano de 
1997 este movimento resolveu liberar militantes comprometidos com a transfor-
mação da sociedade para criar um movimento urbano. Estes militantes começa-
ram a estudar os problemas que os trabalhadores viviam com mais dificuldade e 
perceberam que, naquele momento, dois eram os mais preocupantes: Moradia e 
Trabalho (mtst, 2005. Documento Cartilha do Militante).

Nos parece simbolicamente forte que uma das primeiras grandes ocupações do 
mtst na região metropolitana de São Paulo tenha sido em um terreno da Volkswa-
gen, em São Bernardo do Campo, em 2003, logo no primeiro ano do governo Lula. 
A ocupação ganhou o nome de Santo Dias, metalúrgico assassinado pela ditadura 
militar durante um piquete em 1979. Segundo relatam os militantes mais antigos 
do movimento, havia uma expectativa, logo frustrada, de que a ocupação “sensibi-
lizasse” o recém eleito presidente metalúrgico: mas a ocupação foi despejada pela 
polícia do governo Alckmin e “Lula não ajudou em nada”, relatam os mais velhos 
que viveram o despejo. Quatro mil pessoas foram despejadas do terreno em pouco 
menos de 5 horas (Idem). 

Edson Miagusko (2012) realizou uma pesquisa sobre movimentos de moradia 
e sem-teto em São Paulo no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000. O trabalho, 
entre outras coisas, reflete sobre essa ocupação do terreno da Volkswagen pelo mtst 
em 2003. A ocupação é muito emblemática porque, de uma vez só, fala sobre o ciclo 
de lutas do novo sindicalismo dos anos 1980 e sobre o “contexto do desmanche” 
dos anos 1990-2000 – como salienta Miagusko, enfatizando o fato de que, naquele 
momento, a empresa estava “reduzindo o número de trabalhadores” com demissões 
em massa – e também por ser palco da emergência de novos atores: os “sem-teto”. 

2. Como lembra Goulart: “A 
Marcha Nacional por Reforma 
Agrária, Emprego e Justiça 
ocorreu em 1997 para denunciar 
a impunidade dos policiais 
que empregaram a violência, 
no fato que ficou conhecido 
como Massacre de Eldorado 
dos Carajás, ocorrido em 1996. 
Nessa ação para desobstrução 
da rodovia, foram assassinados 
19 trabalhadores rurais”. (Goulart, 
2011:14).
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“Os metalúrgicos de ontem são os desempregados de hoje”, anunciava o movimento 
durante a ocupação em 2003. Os “sujeitos monetários desprovidos de dinheiro”, na 
formulação de Schwarz (1993), seriam os novos sujeitos do mundo pós-desmanche. 
No mesmo terreno em que, em 2003, foi a ocupação Santo Dias, em 2006 é inau-
gurado um grande centro de distribuição das Casas Bahia com financiamento do 
BNDES, durante o governo Lula (Miagusko 2012). A ampliação do crédito erguia 
novas paisagens na cidade e também as novas arquiteturas da dívida. 

No prefácio do livro de Miagusko, Francisco de Oliveira (2012) afirmava o pró-
prio desmanche definitivo da classe. Para Oliveira, diante do acampamento sem-
teto, a classe trabalhadora “volta à condição de pobre”; “não tem mais classe”, “não 
há mais política”, sugere o sociólogo. A cultura da “participação”, gestada no ciclo 
dos anos 1980 e aprofundada nos anos 2000, segundo o autor, empurrava a classe 
para essa zona falsificada da eterna gestão das precariedades. Os “informais” são 
os que “não tem forma”, sugere Francisco de Oliveira. Os acampamentos sem-teto 
nos mostram, entretanto, que não “ter forma” é a condição e força de sua própria 
existência, qualidade de abertura simpoiética; inconstância e criação permanente 
de um espaço que se faz pelas relações que o produzem e pelas multiplicidades de 
trajetórias que chegam aos acampamentos, pelas cozinhas abertas.

Os “sem-teto” dos anos 2000, ao contrário dos “movimentos de luta por moradia” 
da décadas anteriores, espelhava a categoria política de “sem-terra” e fabricava uma 
nova versão para ela. O termo sugere uma abertura e até plasticidade, incorporando 
a forma-acampamento como índice e matéria de uma existência coletiva nos limi-
tes da metrópole e que encontra nos “vazios urbanos” uma possibilidade de emer-
gência em novos contornos de radicalidade. Produz-se uma zona turva que, por ter 
as bordas indefinidas, consegue acolher pessoas em variadas situações de moradia, 
trabalho e dívida, que assumem um certo risco e “perigo” da identidade política fu-
gitiva de “sem-teto” – até o final dos anos 1990 muito associada à população de rua 
ou às ocupações “desorganizadas”. 

Assim como a categoria política “sem-terra”, como bem notava Lygia Sigaud 
(2005), o “sem-teto” não é uma identidade social mobilizável para além da exis-
tência dos acampamentos. É a forma-acampamento que cria a possibilidade de 
ser um “sem-teto”, e a forma-acampamento, neste caso, também converte-se em 
uma tecnologia de produção de inteligibilidade na interlocução com o Estado: “os 
movimentos criam, portanto, não apenas a demanda como também as condições 
de possibilidade de se tornar um sem-terra” (Idem: 271). Fora da vida-ocupação, 
uma pessoa que paga aluguel ou mora em coabitação, não se define como um 

“sem-teto” e por isso a forma acampamento nos importa tanto aqui em sua na-
tureza dual: ao mesmo tempo que se dirige ao Estado, também escapa dele, por 
vários caminhos entre chegar e permanecer um pouco mais, passar pelas cozinhas, 
deixar-se interromper pelos encontros emergentes, “resolver os nossos próprios 
problemas”, como dizem, “descansar a cabeça” sem ter que acionar o fazer do Esta-
do nas formas de negociar conflitos ou compartilhar cuidados. Por isso a força do 
acampamento se faz  no “parcial em todas suas formas, nunca acabado, completo, 
dado ou original; é sempre construído e alinhavado de maneira imperfeita e, por-
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tanto, capaz de juntar-se a outro, de ver junto sem pretender ser outro” (Haraway, 
1995: 26)

“Quem são vocês?”, é o grito de uma das músicas do movimento, cuja resposta co-
letiva é sempre: “Somos sem-teto!”. Repete-se a pergunta nos atos sempre três vezes. 
Uma pessoa puxa com um grito e todas as outras respondem com vigor: “Somos 
sem-teto!”. A falta da forma da classe perdida e lamentada por Francisco de Oliveira 
(2003) talvez seja aqui o próprio motor da  luta coletiva – os despejados da própria 
classe procuram agora responder o que é “ser sem-teto” e fabricar outros lugares de 
existência coletiva em uma investigação experimental, novas recomposições. Entrar 
em uma ocupação é aceitar não saber quem mais pode chegar e reativar as possi-
bilidades de solidariedade em tempos de dispersão, algo que sempre foi tão caro à 
cultura operária. Nos acampamentos,

aceitamos um tipo de dimensão não escolhida para a nossa solidariedade com 
os outros. Talvez pudéssemos dizer que o corpo está sempre exposto a pessoas 
e a impressões em relações às quais nada se pode fazer (…). Quero sugerir que 
a solidariedade surge muito mais daí do que dos acordos aos quais aderimos de 
forma deliberada (Butler, 2018: 166). 

Ainda no começo dos anos 2000, outra ocupação do movimento também já havia 
sofrido uma derrota – a história do mtst, como gostam de dizer alguns militantes mais 
antigos, é uma história de muitos fracassos. A ocupação Anita Garibaldi, em Guarulhos, 
não conseguiu se manter, mas dessa vez a ocupação foi derrotada por outra força emer-
gente importante do território: o chamado “tráfico de drogas” em aliança com poderes 
políticos locais. Os militantes mais antigos contam que, naquele período, eles perderam 
a “hegemonia” da ocupação. Houve um processo acelerado de venda de lotes organiza-
do pelos poderes já estabelecidos no território (Miagusko, 2012), tornando muito dificil 
a permanência do mtst no terreno.

Esse foi um período de crise no movimento no qual os militantes do mst começam 
a fazer uma reflexão sobre a “aposta urbana” que haviam feito com a criação do mtst. 
Logo após os primeiros anos de experiências urbanas de ocupações e depois de muitos 
limites apresentados, parte importante do mst decidiu interromper a construção do 
mtst. Outro setor, entretanto, insistiu na aposta e decide seguir com o mtst. Para o 
movimento de trabalhadores sem-terra, as ocupações urbanas só criavam “fatos polí-
ticos”, geravam desgaste na militância e não “acumulavam força” – é o que contam os 
militantes do mtst que ainda estão no movimento. O mst “tira o pé”, como dizem os 
militantes do mtst narrando o acontecimento da ruptura. Mas houve também uma bi-
furcação política no sentido de adesão ao governo Lula que recém começava – ao qual o 
mst permenecia formente vinculado –, e o mtst foi traçando uma tangente em relação 
ao campo petista dos movimentos sociais durante os anos 2000. Depois de despejos 
traumáticos, alguns poucos militantes decidiram continuar a “aposta urbana”, repensar 
estratégias de organização das ocupações e seguir com o movimento sem-teto, agora 
bem mais distante do chamado “campo democrático popular” composto pela cut, mst 
e muitos outros movimentos de luta por moradia ligados ao pt.
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A trajetória do movimento foi marcada por acontecimentos críticos de confron-
tos, despejos e perdas, rupturas políticas. Em 2003, o movimento também sofreu uma 
violenta reintegração de posse em uma nova ocupação em Osasco: “as famílias foram 
retiradas dos barracos e seus pertences jogados nos caminhões para serem transporta-
dos” (Goulart, 2011: 35). Guilherme Boulos costuma dizer que esse foi o despejo mais 
violento que ele já presenciou. Naquele início dos anos 2000, o movimento, em crise 
após despejos emblemáticos, chegou a ter menos de trinta militantes, e muitos contam 
que o movimento quase acabou ali. Depois do despejo de Osasco e São Bernardo do 
Campo, agora sem o mst, o movimento decidiu, então, reelaborar seus métodos e for-
ma de ocupação. Fortalecia-se uma reflexão de que a forma-acampamento decalcada do 
mst não funcionava no contexto urbano e periférico, precisaria ser revista. Os custos 
dos despejos eram altos demais e, como contam os militantes mais antigos, a ideia de 
permanecer no terreno ocupado e constituir moradias era “desgastante”. “Quando as 
pessoas moram, o movimento passa a ter que ficar administrando o dia a dia, as con-
fusões, é um inferno, não dá para fazer mais nada”, costumam dizer os militantes mais 
experientes. 

Uma das reavaliações feita pelos militantes que “sobraram”, como mencionado, foi 
a de que as ocupações não deveriam mais ter como objetivo a permanência no terre-
no para a moradia, já que os despejos eram uma realidade inescapável, muito custosos 
emocionalmente e materialmente para aquelas pessoas que investiam o pouco dinheiro 
que tinham em materiais de construção. As ocupações deveriam ser um “processo po-
lítico” pelo qual passa toda a base do movimento, mas o despejo não poderia encerrar 
esse processo, e sim ser apenas uma etapa de uma longa dinâmica de organização terri-
torial. De certa forma, a reelaboração operada pelo mtst no que diz respeito aos acam-
pamentos partia da realidade já suposta do despejo e da necessidade de se pensar em 
formas mais instáveis, temporárias, que não fossem completamente desarticuladas pela 
ação da polícia e da justiça. As ocupações seriam uma forma de “politizar” um território 
a partir do tema da crise do aluguel, mas deveriam criar um processo bem mais amplo 
do que a moradia efetiva.

Depois de 2005 aconteceu então uma mudança definitiva do tecnologia-ocupação: 
não se pretendia mais disputar a terra na qual se ocupava, mas sim fazer da ocupação um 
instrumento de negociação para o acesso à política habitacional, os recursos públicos 
de subsídios ou mesmo o chamado “bolsa-aluguel”3. As ocupações passaram a ser mais 
provisórias e performativas, espaços de encontro entre acampados, realização de ativi-
dades coletivas, e não de moradia propriamente. Depois que a ocupação “sai do terreno” 
para dar seguimento às negociações com o poderes públicos, ela transforma-se em um 
conjunto de “núcleos” que passam a se organizar e se mobilizar “fora do terreno” para 
dar seguimento nos percursos burocráticos do cadatsro e negociação o que inclui mui-
tas marchas e atos públicos. Essa estrutura permite com que os dirigentes do mtst ve-
jam as ocupações como um “momento de politização e formação política”, um “estágio” 
que todo acampado precisa passar para “conquistar” a casa – um meio para uma longa 
jornada entre burocracias e negociações de acesso à política habitacional e não o fim.

Uma das decisões para essa reestruturação foi redigir uma “cartilha do militante”, 
mas também experimentar uma setorialização da dinâmica organizativa das ocupações 

3. “O Auxílio Aluguel na 
cidade de São Paulo é um recurso 

mensal (R$400) pago a famílias 
removidas pelo município devido 

a obras, urbanização de favelas, 
ocupação de áreas de risco, 

atendimento emergencial em 
caso de desastres e, até junho 

deste ano, alta vulnerabilidade, 
com a finalidade de auxiliar nas 

despesas do aluguel. Sua versão 
atual é uma modificação do 

Programa Bolsa Aluguel, que teve 
início em 2004 na gestão Marta 

Suplicy “. (Guerreiro, 2019)

http://www.labcidade.fau.usp.br/o-que-esta-por-tras-da-tentativa-de-bloqueio-de-5-mil-familias-no-auxilio-aluguel/
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com o objetivo de racionalizar o “funcionamento” dos acampamentos, os tornando 
menos volúveis (quando a ocupação “sai do controle”, como dizem os militantes). São 
criados os setores de “infraestrutura (organização da estrutura física e acesso à água e 
luz), cultura, educação e formação política (implantação da ciranda, cursos, reuniões 
e assembleias), disciplina (portarias, acesso ao acampamento, construção e obediência 
às regras coletivas) e negociação (contatos externos e negociação com os governos)” 
(Idem: 45). Na cartilha, o mtst deixava claro seu interesse em se diferenciar dos movi-
mentos de luta por moradia “tradicionais” das décadas anteriores (ligados ao pt) e se 
afirmava um “movimento popular e territorial”, do qual a luta por moradia era “só uma 
parte” (Miagusko, 2012). 

Em 2005, aconteceu uma nova ocupação, em Taboão da Serra, o primeiro “teste” 
após a reelaboração do movimento. A ocupação recebeu o nome de Chico Mendes e 
se deu em um terreno de uma cooperativa habitacional falida. Ao lembrar daquele 
período, Marinete comenta: “muitos acampados não gostam dessa coisa de setor que 
começou a surgir aí, parecia uma empresa, cada um tinha que fazer uma coisa. Muita 
gente falava: “eu sou sem-teto! Eu faço é de tudo um pouco!”. A divisão em setores con-
tinua sendo produtora de conflitos nas ocupações, especialmente no que diz respeito às 
constantes disputas pela hierarquização de suas “funções”. Tânia costuma reclamar, por 
exemplo, dizendo que “o cara é da organização aí acha que não pode carregar um peda-
ço de madeira, porque isso é função da infra. Fala sério, a mão não vai cair, não”. Certa 
vez presenciei Tânia, enquanto fumava sentada tomando seu café em uma ocupação na 
Zona Norte, expressando seu incômodo com um militante do setor de organização que, 
segundo ela, “se acha melhor do que os trilheiros”: “é uma brigada de carteirada só”. “Só 
são responsabilidades diferentes, mas todo mundo é igual. Para que você quer ser mais? 
Isso me deixa nervosa!”. Ela e outras companheiras costumam dizer que “sem-teto tem 
que ser igual bombril: mil e uma utilidades, sem frescura”.

As fronteiras entre os setores, no cotidiano das ocupações, são, no entanto, conti-
nuamente borradas, confundidas, debatidas, constrangidas. O setor da “disciplina” se 
transformou em “autodefesa”; um novo setor de “organização” foi criado para dar conta 
do planejamento das ocupações e das suas inúmeras tarefas que são difíceis de serem 

“setorizadas”, como as cozinhas. Sobre a ocupação Chico Mendes (2005) e logo depois, 
a João Cândido (2007), consideradas um marco de virada do movimento, o que as pes-
soas mais lembram é das experiências “culturais”, como dizem. Não o funcionamento 
dos setores, mas a memória coletiva dessa experiência é atravessada pelos filmes qua as-
sistiam juntos e também produziram, saraus, festas, uma ciranda para atividades infan-
tis. Fato é que, nessas ocupações, o movimento conseguiu negociar um auxílio-aluguel 
para as pessoas acampadas e, quase dez anos depois, elas se desdobraram na construção 
de seu primeiro “empreendimento habitacional” pelo Minha Casa, Minha Vida - Enti-
dades, o condomínio João Cândido, no Taboão da Serra. Esse também foi o primeiro 
empreendimento da modalidade Entidades, no Brasil, e contou com a presença do já 
então ex-presidente Lula na entrega das chaves, em 2014. 

Intuo que foi durante esse período de “reestruturação estratégica” que o movimento 
passou a gestar a “mobilização coletiva” de modo a tornar mais eficiente o dispositivo

-ocupação. A idéia chave que emergiu dessa indagação – e que segue até hoje como a 
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principal questão do movimento – é como produzir “massificação”, ou seja, como man-
ter uma ocupação “massificada” (com muitas pessoas) e ao mesmo tempo engajadas nas 
dinâmicas de mobilização pública que conferem o capital político para o movimento, 
tanto em suas negociações com os poderes públicos no que diz respeito à viabilidade 
das “conquistas” e acesso aos recursos públicos, como em relação ao campo político 
eleitoral e partidário. 

A relação do movimento social com a política eleitoral e partidária que passou a 
acontecer de forma mais visível só a partir de 2017 vai depender diretamente desse 

“capital mobilizador”. Mas as dinâmicas de mobilização apresentam lugares minados 
de armadilhas. Muitas vezes, as demonstrações públicas de capacidade “mobiliza-
dora” podem cansar as pessoas que estão sustentando o dia a dia de uma ocupação. 
Os esforços de mobilização permanente podem se mostrar “enganadores” também 
na medida em que respondem a um campo de disputas exterior à luta da moradia, 
vinculado à esfera ambígua e perigosa da “política”, dos “poderosos”, na qual os in-
teresses nunca são transparentes. Não deixa de ser relevante o fato de que, até o 
pleito eleitoral de 2018 no qual Guilherme Boulos, figura mais importante do mtst, 
concorreu como candidato a presidente da república, era possível ouvir repetida-
mente dos sem-teto mais experientes nas ocupações da Zona Sul à Zona Norte de 
São Paulo, especialmente quando pessoas novas chegavam nas ocupações pela pri-
meira vez para saber como era “fazer a luta pela moradia”: “pode vir que aqui não 
tem política! Aqui não tem que pagar nada e também não tem política. Só tem luta”. 
Havia inclusive uma resolução estatutária do movimento que proibia o vínculo de 
militantes do movimento com a política eleitoral. Este sempre foi um mecanismo 
importante para o mtst se diferenciar das práticas “clientelistas” de “troca de votos” 
nas periferias, como diziam antes, ou seja, de se colocar “fora do jogo”.

“Está difícil falar agora que nós somos da política, né? Porque a gente passou a 
vida toda falando que no movimento não tinha política”, comentou Francisca so-
bre sua dificuldade, em uma ocupação da Zona Norte, durante as eleições de 2018. 
Por um lado, muitas pessoas se cansam dessa dinâmica de intensas mobilizações, o 
que fragiliza aquilo que muitas sem-teto apontam como um dos ingredientes mais 
importantes de uma ocupação: “acreditar na luta”. “A gente luta, luta, mas quando 
a gente vai descansar um pouco também?”, comentava uma mulher para outra du-
rante uma assembleia no Capão Redondo, reclamando da duração da assembleia 
e do cansaço que viva entre trâmites das burocracias. Por outro lado, é frequente a 
reclamação de militantes em relação aos acampados de que esses “não participam”, 
de que só estão ali “pela casa” e que não se “engajam” nas “pautas maiores”. Certa vez, 
em um momento de esgotamento, um militante afirmava: “O que temos que saber 
é porque as igrejas evangélicas não param de crescer e as nossas assembleias ficam 
esvaziadas”. É comum ouvir dos militantes do movimento que o mtst “tem que en-
tregar”, ou seja, fez-se uma reflexão ao longo do tempo de que o movimento crescia 
na medida em que, de fato, garantia o acesso dos sem-teto à uma moradia própria 

– muito por isso o movimento foi criando uma inteligência própria e especializada 
nos meandros da política habitacional, nas relações com poderes municipais que 
poderiam ser mais favoráveis ao acesso das políticas (como foi em Taboão da Serra). 
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Ao mesmo tempo, era preciso manter ações públicas para “demonstrar” força polí-
tica de mobilização. 

De 2001 a 2007, o mtst realizou seis ocupações e em 2008 surgiu a reflexão de es-
tadualizar o movimento. Foi quando o mtst realizou, pela primeira vez, três ocupa-
ções simultaneamente, em regiões diferentes. Em 2009, o movimento decidiu tentar 
diálogos mais diretos e efetivos com o governo federal, e em julho de 2009 alguns 
militantes se acorrentaram nos portões do prédio no qual o então presidente Lula 
tinha apartamento, em São Bernardo do Campo. “Embora a lista de reivindicações 
fosse mais ampla, dois focos eram os principais: a inclusão do movimento, como 
entidade organizadora de projetos habitacionais, no programa “Minha Casa, Minha 
Vida” e “a participação ativa do Governo Federal nas negociações do mtst em todas 
as regiões e estados onde o mtst está presente” (Goulart, 2011: 56). 

Em sua pesquisa iniciada em 2007, Miagusko notou uma diferença importante 
entre o mtst e os movimentos populares do ciclo anterior das lutas, aqueles forja-
dos nos anos 1970 e 1980: “O encontro de estudantes não é surpreendente em ocu-
pações de sem-teto. O que impressiona é encontrá-los como agentes e sujeitos desta 
ação política (…) é possível perceber que se busca operar o encontro entre a classe 
dos despossuídos, ou seja, os pobres urbanos, com a ‘classe simbólica’, nos termos 
de Zizek” (Miagusko, 2012: 283). O que ele notava era a presença de lideranças jo-
vens no mtst com trajetórias universitárias e uma trajetória de classe característica 
de famílias remediadas das classes médias bem consolidadas de São Paulo, ao lado 
de lideranças mais populares, que vinham de famílias pobres da periferia, mas com 
experiência de organização política muito precoce, como o caso de Iara, filha de 
operário, mas militante da juventude operária católica desde seus 14 anos. 

De certo modo, o mtst acaba sendo a confluência dessas duas culturas políti-
cas: jovens universitários oriundos de organizações marxistas (com referências  à 
revolução cubana, ao maoísmo, ao trotskismo, ao chavismo e às experiências do 
chamado “socialismo real”, em uma reativação tardia do “stalinismo”, tendo quase 
todas passado pelo movimento estudantil universitário) e pessoas com experiência 
em organização popular, não raro filhos de operários, muitas pessoas também for-
madas nas experiências católicas de organização territorial. A liderança mais pública 
do movimento, Guilherme Boulos, é filósofo formado pela usp, além de psicanalis-
ta – uma biografia produtora de tensão permanente e que se expressa no fato de que 
Boulos se refira ao “povo” ou aos “sem-teto”, não raramente, em terceira pessoa, ao 
contrário dos movimentos populares das décadas de 1970 e 1980 que emergiram de 
um tecido cotidiano dos territórios e com a força simbólica de tomar a palavra na 
primeira pessoa. Natália Szermeta, também liderança importante no movimento, 
casada com Guilherme, é filha de ex-operários, militantes da Oposição Metalúrgica 
de São Paulo, nascida e criada na periferia sul da cidade. De certa forma, o mtst faz 
convergir muitas tradições e gerações de lutas nas periferias, opera algumas sínteses 
e arrisca-se, sem dúvida, em novos movimentos que fazem convergir a cidade-fábri-
ca e a cidade-acampamento em novas formas políticas e relação com o Estado.

O mtst se produz, portanto, como um experimento de tecnologia política de 
“estratégia territorial”, uma “ferramenta de luta e organização de trabalhadores mar-
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ginalizados” cujo objetivo, desde o início dos anos 2000 era produzir um “cinturão 
de luta” da região metropolitana de São Paulo e depois nacionalmente – “criar poder 
popular”. Ou seja, trata-se de um movimento que nasceu de uma estratégia de orga-
nização política bem definida na qual as ocupações funcionariam como experiência 
de “conscientização” e mobilização, como reafirmam os militantes da coordenação 
do movimento, hoje traduzida frequentemente como “trabalho de base”. Este seria 
precisamente o ponto de mediação entre as classes médias intelectualizadas e os 
mais pobres, moradores das periferias. A “construção do poder popular” é o obje-
tivo central desse processo, segundo os militantes do mtst, que se daria a partir da 
produção de uma “identidade de classe”, via a socialização de um certo vocabulário 
e reflexões oriundas do marxismo. Desde a primeira década dos anos 2000, tratava-
se também de articular uma organização popular que não estivesse mais no campo 
de influência petista.

O mtst é fundado a partir de uma certa exterioridade política, mais próximo, 
organizativamente, de um partido político do que de um movimento popular mais 
clássico. Expressão disso é o modo pelo qual se apresenta os militantes do mtst 
Guilherme Simões, Marcos Campos e Rud Rafael (os três de trajetórias univer-
sitárias), a estrutura organizativa do movimento, no livro que reúne a história de 
20 anos do mtst: “existem os chamados coletivos políticos, que compreendem a 
coordenação nacional e coordenações estaduais; os coletivos organizativos, respon-
sáveis por atividades específicas nas ocupações e os coletivos territoriais, que vão 
desde coordenações de ocupação, passando por núcleos em comunidades” (Camos, 
Simões, et al, 2017: 37). Hoje o mtst está presente em onze estados da federação: rs, 
sp, rj, mg, df, ce, pe, rr, to, pa, ba.

Nessa forma organizativa, o movimento apresenta uma certa noção de “política” 
atrelada às maiores instâncias decisórias de direção, diferenciadas do “território” – 
uma divisão que não me parece ter existido com frequência nos movimentos popu-
lares das décadas de 1970 e 1980. O território seria o lugar de intervenção estratégica 
de uma política já muito bem planejada, não o produtor de uma organização. Como 
define também Guilherme Boulos, o movimento aposta na tática de pressão e ne-
gociação com o Estado a partir da produção de uma demanda pela política habi-
tacional feita pelos acampamentos. Os acampamentos, portanto, também criam e 
articulam a própria “demanda”.

A tática do movimento consiste em focar na pressão intensa ao Poder Público 
para obtenção dos recursos necessários à desapropriação ou compra do terreno 
(muitas vezes, em situação irregular, com dívidas tributárias, etc.) e à edificação 
das habitações. Assim, mesmo que ocorra o despejo é possível obter acordos que 
garantam as moradias (Boulos, 2016).

 
Diferentemente também desse primeiro ciclo é o fato inescapável de que sua base 

é composta majoritariamente por evangélicos neopentecostais, “a primeira grande 
religião mundial a ter crescido quase inteiramente no solo da favela urbana moderna” 
(Davis, 1997: 215).  As organizações católicas e suas formas organizativas não são mais 
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capazes de influenciar a estrutura de funcionamento e as concepções sobre política – 
como acontecia com o mst. Em um programa interno escrito em meados dos anos 
2000, os dirigentes afirmavam, uma vez mais, o objetivo estratégico do movimento – a 
ideia de dar forma à uma “massa fragmentada” aparece frequentemente nos relatos e 
documentos:

Construção e organização de uma ampla base social visando ao desenvolvimen-
to de identidades coletivas no interior da massa fragmentada e ao fortalecimento, 
através das lutas e da formação política, de uma consciência coletiva dos pro-
blemas sociais, que possibilite um direcionamento superador às próprias lutas 
pela qualificação da base social. Ambos os desafios nos remetem à construção do 
poder popular (citado em Goulart, 2011: 73).

Completando 20 anos de existência no ano de 2017, o mtst vive hoje um interes-
sante momento de reflexão sobre sua própria trajetória. Nessas duas décadas, o movi-
mento experimentou diferentes estratégias políticas e presenciou a ascensão e a crise do 
pt no governo federal, os dilemas da “participação”, os riscos do “isolamento político”; 
experimentou rupturas internas significativas em torno dos debates sobre organizações 
políticas aliadas, sobre democracia interna, sobre o caráter do movimento ser de “mas-
sas” ou apostar em uma “formação” mais aprofundada da “base” nos acampamentos;  
como também experimentou o díficil lugar de ter que produzir uma radicalidade, mas 
também depender de “ganhos concretos”, como dizem os dirigentes, isto é: acessar as 
políticas habitacionais, o “bolsa-aluguel”, passando pelas negociações com o cdhu4 e, 
a partir de 2009, administrando os percursos burocráticos de financiamento do Minha 
Casa Minha Vida - Entidades do governo federal para garantir  as “conquistas”.

Nesse percurso, o movimento fez greves de fome, ocupações, ações diretas, tran-
camentos de rodovias, estiveram em diversos lugares e elaboraram, aos poucos, co-
nhecimentos sobre o território das periferias urbanas na região metropolitana de São 
Paulo, sobre a relação com despejos e com o próprio Estado, entre percursos de acesso 
à políticas habitacionais e pressões políticas institucionais.  Em 2015, o mtst assumiu 
o protagonismo na criação da Frente Povo Sem Medo, espaço que se apresenta como 

“reorganização da esquerda”, alternativo ao campo petista e suas irradiações – o chama-
do “campo democrático popular”, o qual o mst segue sendo o principal movimento so-
cial à frente da Frente Brasil Popular. Em 2018, o Partido Socialismo e Liberdade (psol) 
lançou Guilherme Boulos como candidato à Presidência da República, mas a partir de 
2016 o Guilherme também estreita suas relações com o próprio Lula – o que é motivo 
de desconforto para ambos os campos políticos. Em uma reunião que pude participar 
com a direção do mtst e o Lula no final de 2017 lembro do Lula dizer que era preciso 

“ter voto” para fazer política e que não gostava do conceito de “hegemonia” – “coisa de 
sociólogo”, ele dizia – “parece que querem manipular a cabeça das pessoas”. 

Nos afastando um pouco dos relatos militantes mais oficiais sobre o mtst como movi-
mento social de criação de “poder popular” e “mobilização” dos mais pobres, gostaríamos 
de sinalizar para outras linhas que compõem as tramas da vida-ocupação, como comen-
tamos na apresentação. Podemos pensar forma-acampamento como uma forma propo-

4. A Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo 
(CDHU) foi fundada em 1949 
com o objetivo de financiar uma 
política de “habitação popular” 
no estado.
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sitalmente precária, no sentido dilatado que Judith Butler vem conferindo à essa noção 
– não tanto como uma forma de vitimados, carentes, mas como uma emergente arquitetura 
em aberto onde é possível responder, experimentar, o que podemos fazer de nós mesmos. 
Como me disse uma vez Nildo, da ocupação do Capão Redondo, o que é, para mim, mais 
uma maravilhosa síntese da vida-ocupação: “Estamos sempre construindo um pouco do 
mundo e um pouco de nós”. Como tecnologia em aberto, a forma-acampamento é o que 
permite esses percursos. A precariedade, como forma em aberto, instável e provisória 
converte-se na maior força da vida ocupação – a constatação de que dependemos uns dos 
outros e de que podemos convocar outras formas de fazer a vida quando nos juntamos 
em uma aventura que nos impulsiona além de nós mesmas, aventura que nos faz voltar 
pra casa um pouco mais tarde. Isso quer dizer que as linhas que movem o movimento na 
direção da política eleitoral coexistem com outras que seguem sustentanto a “infrapoliti-
ca” das ocupações – é sobre esse avesso que estamos falando aqui.

Estamos usando a noção de tecnologia para pensar a forma-acampamento tal como 
vem experimentando Paul Preciado (2014) a partir de Foucault. As lutas podem ser 
pensadas como um conjunto de técnicas, enquanto um “dispositivo complexo de poder 
e de saber que integra os instrumentos e os textos, os discursos e os regimes do corpo, 
as leis e as regras para a maximização da vida, os prazeres do corpo e a regulação dos 
enunciados de verdade” (Preciado, 2017: 154). É também desde a noção de “tecnologia”, 
como bem lembra Michel Foucault (1976), que o antropólogo Pierre Clastres constrói 
sua concepção de poder, afastando-se das chaves da “regra” e “proibição”, bem como da 
reprodução e socialização tão presentes na sociologia durkheimiana (Goldman, 2011). 
A forma-acampamento contém, tanto os dispositivos de produção de “identidade” e 
mobilização (como se espera do “trabalho de base”), como também dispositivos de 
produção intensiva de diferença, variações, cozinhas, corporalidades, curas, prazeres, 
encontros, festas que se desdobram no que estou chamando de vida-ocupação e suas 
tecnologias. Por isso a noção de um “movimento social” unívoco e bem acabado acaba 
refletindo o modo de funcionar do primeiro conjunto de dispositivos ocultando a natu-
reza muitas vezes diferente dos segundos; opera-se aí também uma evidente divisão se-
xual do trabalho de elaboração sobre “o que é” o movimento – os primeiros dispositivos 
atuam nas imagens masculinas sobre política enquanto os segundos são feminilizados, 
expressam “a vida cotidiana”, não a “política”.

No entanto, sem essas cenas cotidianas do fazer-se e variar-se nos parece impossível 
visualizar hoje a complexidade da conflitualidade de classe presente nas periferias e as 
muitas dobras do poder. Insistir na vida, nas cozinhas coletivas e nos seus engajamentos 
relacionais, nas histórias que marcam e recriam as pessoas e as vizinhanças recosturan-
do seus mundos não nos parece uma tarefa menor. Corpos e relatos que alargam os 
limites do político nos parecem tecer um bom fio condutor das lutas entre a cidade-fá-
brica e a cidade-acampamento pela vida-ocupação. Um fio que, como veremos, se tece 
muitas vezes no avesso do político – entendido como um campo de produção e mobili-
zação de identidades e exterioridade. Na vida-ocupação que estamos perseguindo aqui, 
também muito inspirada pelo trabalho de Svetlana de composição de relatos menores 
para além das formas majoritárias, no caso dela a Pátria produzida pelo regime de Stalin 
na União Soviética. Na vida-ocupação e suas cozinhas: “cada um grita sua verdade. O 
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pesadelo das nuances. E é preciso ouvir tudo isso separadamente, dissolver-se em tudo 
isso e transformar-se em tudo isso” (Aleksiévitch, 2016: 19).

“Trabalho de Base” e os novos 
atores que entravam em cena

O termo “trabalho de base” foi recuperado como verdadeira panacéia pelas “es-
querdas progressistas” depois da crise política intensificada em 2015. “Voltar ao 

povo”, “formar o povo” são as respostas recorrentes diante da derrota eleitoral de 2018 
em muitas reuniões, congressos, textos de balanço pelos quais passei no percurso dessa 
pesquisa. O mtst aparece como o movimento social que “retoma o trabalho de base” 
nas suas práticas e funcionamento político e é desse lugar que emerge sua legitimida-
de como ator político decisivo na reconfiguração do campo progressista. E talvez por 
isso ele tenha tido tanta importância nos últimos anos, especialmente depois de 20135. 
Com a influência do filósofo italiano Antonio Gramsci e sua noção de “hegemonia”, as 
organizações da esquerda apontam hoje, majoritariamente, para o terreno da batalha 
ideológica como forma primeira de luta política: a necessidade de combater o “senso 
comum”, no qual os mais pobres estão mergulhados, no sentido de “conduzi-los” a uma 

“concepção de vida superior” e “crítica”. A “hegemonia”, segundo o filósofo, “enquanto 
cria um novo terreno ideológico, determina uma reforma das consciências e dos méto-
dos de conhecimento” (Gramsci, 2006: 320).

 
A posição da filosofia da práxis não busca manter os “simplórios” na sua filosofia 
primitiva do senso comum, mas busca conduzi-los a uma concepção de vida su-

2.

5. A coordenação do MTST faz 
muitas chamadas externas e 
convocações às pessoas que 
querem fazer “trabalho de base 
com o MTST”. Ver: MTST, 2019. 
Disponível em: https://www.
facebook.com/mtstbrasil/
photos/venha-fazer-trabalho-
de-base-com-o-mtst-em-porto-
alegre/2535446226493693/. 
As pessoas que chegam 
pelas convocações são 
majoritariamente pessoas das 
classes médias universitárias. 
Compartilha-se um diagnóstico 
de que a “esquerda abandonou a 
periferia”, as pessoas chegam com 
uma certa expectativa altruísta 
mas cujo sentido é, quase sempre, 
o de esclarecimento dos pobres. 
Ao que os movimentos negros 
vem chamando, entre outras 
coisas, de “síndrome do branco 
salvador”.

foto: Alana Moraes
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perior. Se ela afirma a exigência do contato entre os intelectuais e os “simplórios” 
não é para limitar a atividade científica e para manter a unidade no nível inferior 
das massas, mas justamente para forjar um bloco intelectual-moral, que torne 
politicamente possível um progresso intelectual de massa e não apenas de peque-
nos grupos intelectuais (Gramsci, 1995: 20).

 
A retomada de Gramsci em uma nova situação de fissura democrática no Brasil é 

interessante para visualizarmos a circulação do modelo genealógico de conhecimento 
na política progressista como forma de “esclarecimento”, contra o que seria uma “má 
consciência” da “classe real”. Bianchi (2017: 33), por exemplo, reflete sobre o que deno-
mina “crise de hegemonia” no Brasil contemporâneo depois do golpe parlamentar de 
2016 como reflexo de um “distanciamento cada vez maior entre representantes e repre-
sentados”. A chamada “crise de hegemonia”, evocada por intelectuais do campo petista 
e também de oposição a ele, seria o diagnóstico de uma deficiência das “organizações 
da classe” em representarem o que seria uma “vontade coletiva nacional”, uma “crise de 
direção” da classe e de formação de uma boa consciência – uma falha da transmissão, de 
identificação entre dirigentes e aqueles que supostamente deveriam ser dirigidos, um 
ruído que apresenta-se nas práticas discursivas.

 Também Sabrina Fernandes (2019) – que muitas vezes   convoca ao “trabalho de 
base no mtst” –, em seu livro Sintomas Mórbidos, de declarada influência gramsciana, 
constata que o projeto das “classes dominantes” é operar uma “despolitização” do teci-
do social, o que, por sua vez, produziria uma espécie de “distorção” da consciência de 
classe dos dominados. O projeto “revolucionário”, defende a autora, “baseia-se numa 
cognição autêntica da realidade” (Idem – grifos meus). Os intelectuais, ou os “represen-
tantes intelectuais orgânicos” do grupo dominado teriam, então, uma relação auto-e-
vidente, autêntica, com sua própria consciência e sua práxis, em relação à verdade do 
mundo e suas contradições, e, por isso, seria “sua responsabilidade levar à consciência 
teórica da classe trabalhadora à uma postura crítica”.  

O retorno dos chamados ao “trabalho de base”, da “formação” e da “politização” 
como dispositivos de esclarecimento dos mais pobres, por parte da classe média inte-
lectual, depois da crise do projeto progressista e da ascensão do fenômeno Bolsonaro 
parece atuar pela expectativa de “dar forma” ao que escapa desde uma exterioridade, 
mas também corresponde ao que Stengers (2017) chama “narrativa épica da razão críti-
ca”. O diagnóstico compartilhado é que a “esquerda abandonou a periferia” e que o des-
locamento dos pobres em relação ao Bolsonaro se dá por essa falha de “esclarecimento” 
cuja responsabilidade seria das vanguardas militantes. 

Digo que o termo foi “recuperado” porque o termo “trabalho de base” parece ter 
sua origem na experiências das comunidades eclesiais de base nas periferias urbanas 
nas décadas de 1970 e 1980, um período identificado como vigoroso do ponto de vista 
das lutas populares democráticas recentes. Em conversa com militantes metalúrgicos 
de São Paulo e seus familiares que atuaram nesta época ativamente6 nas fábricas e nos 
bairros, a ideia de “trabalho de base” das comunidades eclesiais de base (ceb’s), entre-
tanto, aparecia em muitos aspectos como o avesso da “política da esquerda” realizada 
pelas organizações marxistas da época. O “trabalho de base”, na experiência católica 

6. Entrevistas realizadas no 
âmbito do projeto Investigação 

operária: empresários, militares e 
pelegos contra os trabalhadores 

(2016), do qual eu tive a sorte de 
participar sob a orientação de 

Sebastião Neto. Tratou-se de um 
longo trabalho de pesquisa em 
arquivos e a partir da memória 

dos próprios trabalhadores feito 
pelos operários-investigadores, 

especialmente os que fizeram 
parte da Oposição Metalúrgica de 

São Paulo.
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das ceb’s, localizava-se no terreno da vida, do bairro, da moradia e do sagrado, como 
uma possibilidade política em um tecido de profunda saturação do político operada 
pelo regime militar e sua arquitetura de repressão, censura e ideologização e controle 
da vida social. Como diz Ana Dias, uma figura muito importante na atuação das ceb’s: 

“política era dos políticos, nós éramos da religião”. Elias Stein, ex-metalúrgico formado 
pela Juventude da Pastoral operária disse que na fábrica fazia o que havia aprendido na 
pastoral: “ser amigo, ver os problemas do pessoal”:

A pastoral conseguia trabalhar os elementos que não era mais de vanguarda cul-
tural. Aquele pessoal que tinha mais dificuldade com relação à esquerda: com 
relação a tipo de linguagem, de concepção e não concordavam mesmo é que eles 
trabalhavam super bem (Sebastião Neto, ex-metalúrgico da Oposição Metalúr-
gica de São Paulo).
Acho que eu aprendi muito com os companheiros, com o Santo e com o trabalho 
de base, porque a gente nasceu de Comunidade Eclesial de Bases e, naquele mo-
mento, a Comunidade Eclesial de Base era um dos instrumentos que nos levava à 
luta e a gente não sabia, eu, Ana, o que era política. Política era dos políticos, nós 
éramos da religião (Ana Dias, militante das ceb’s, companheira de Santo Dias, 
metalúrgico assassinado pela ditadura militar).
Dentro da Fábrica eu punha em prática o que eu tinha aprendido na joc ( Juven-
tude Operária Católica): conhecer os companheiros, ser amigo, ver os problemas 
do pessoal, salários, condições de trabalho, higiene, segurança, etc. (Elias Stein, 
ex-metalúrgico da Oposição Metalúrgica de São Paulo).

A própria ideia das comissões de fábrica – forma de organização de base dos traba-
lhadores que, naquele período, reivindicava o lugar de autonomia de organização dos 
trabalhadores contra os sindicatos interventores e as estruturas de representação – foi, 
em grande parte, influenciada pelos trabalhadores católicos, como sugere Waldemar 
Rossi, umas das maiores lideranças metalúrgicas do período, católico, ao falar sobre a 
experiência inaudita da greve de 1968, em Osasco, denunciada pelos militantes do pcb 
na época como uma “aventura pequeno-burguesa” (Sader, 1988):

A comissão de fábrica começou a ser colocada em discussão, embora no sindica-
lismo sempre se falasse nisso. Ela começou a ser discutida de fato a partir de uma 
experiência dos companheiros da joc ( Juventude Operária Católica). Teve no 
João Batista Cândido um elemento chave que tendo deixado a direção da joc no 
ano de 1960, foi trabalhar na Cobrasma. Ali desenvolveu um trabalho miúdo com 
os trabalhadores nas várias seções (…). Nós vínhamos discutido isso dentro da 
joc quando discutíamos a estrutura sindical Brasileira (…). Nos anos 80 nós 
tínhamos em torno de 105 dioceses do Brasil, nas principais cidades, que tinham 
grupos de pastoral operária organizado (Waldemar Rossi, ex-metalúrgico da 
Oposição Metalúrgica de São Paulo).

Vito Giannotti, ilustre intelectual metalúrgico também da Oposição Metalúrgica 
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de São Paulo7, chegava a afirmar que o “novo sindicalismo combativo” que eclodiu na 
cidade de São Paulo, ainda ao final da década de 1970 – um ciclo iniciado com a arreba-
tadora greve de Osasco de 1968 –, não teria sido possível sem a influência dos operários 
católicos, especialmente Waldemar Rossi, seu maior expoente. Para Vito, os ideias radi-
calmente democráticos daquela militância católica, a generosidade, a “cultura de base”, 
o “comer junto”, “ser amigo”, eram opostos às práticas do Partido Comunista Brasileiro 

“cupulista” e outras organizações marxistas “vanguardistas”. Tivemos muitas destas con-
versas, aliás, em volta de uma mesa, compartilhando uma boa comida.

Vinicius Caldeira Brant assinalava, em 1980, que as comissões de fábrica fundaram-
se inicialmente “na confiança direta entre colegas de trabalho” (Brant, 1980: 14). A Opo-
sição Metalúrgica de São Paulo foi um movimento sindical criado no final dos anos 1960 
a partir de críticas duras e estranhamentos em relação ao sindicalismo hegemonizado 
pelo PCB das décadas anteriores, muitas vezes chamado de “sindicalismo de cúpula”, 
como lembrava Vito. A oposição metalúrgica de São Paulo assumiu centralidade nas 
greves de 1978 na cidade de São Paulo, elaborando formulações inéditas sobre auto-
nomia operária em um período de fechamento democrático no qual as imaginações 
democráticas também procuravam outros caminhos para além das formas mais tradi-
cionais de organização.

Eder Sader recuperou o fato de que, em 1971, constituíam-se equipes de “educação 
popular” na periferia sul de São Paulo (região, aliás, na qual se deu a maior parte dessa 
etnografia) para disseminar o método de alfabetização de Paulo Freire: “seus animado-
res criticavam as pretensões vanguardistas de grupos de esquerda que não se preocupa-
vam com a participação ativa e consciente da população” (Sader, 1988: 148), além disso, 
estimou-se que, em 1981, havia 80 mil ceb’s em todo o país, em zonas rurais e periféricas. 
Vera Telles, também refletindo sobre as ceb’s, afirmava que “no seu ancoramento nas 
experiências da vida cotidiana, as comunidades de base transformavam-se em lugares 
onde os sentimentos de injustiça e privação eram elaborados como experiências co-
letivas” (Telles, 1986: 48). Segundo Telles, no interior desses espaços “reivindicações 
serão formuladas e gestadas as primeiras iniciativas que criarão as condições para o sur-
gimento, alguns anos mais tarde, de movimentos mais amplos” (Idem: 48) como, por 
exemplo, o “movimento do custo de vida”.  Também nas pesquisas de Doimo sobre a 
relação dos chamados “novos movimentos sociais”, que articulavam-se nas periferias 
das grandes cidades durante a década de 1970, ela constatava que “não há como com-
preender uma vasta gama de movimentos sociais sem que se tome em consideração a 
igreja como sujeito organizacional decisivo” (Doimo, 1986: 125). Doimo afirma que a 
igreja soube sustentar, do ponto de vista da prática política, um “modelo comunitário” 
que “evita a institucionalização da representação e exige uma participação permanente 
de todos, tanto no processo de tomada de decisões como na própria execução” (Idem: 
126). Paulo Freire, inclusive, manteve muitos embates em relação às práticas de “forma-
ção” das organizações marxistas que, segundo ele, estavam pouco dispostas ao verda-
deiro diálogo com seus programas e orientações inflexíveis. 

Em 1976 é também fundada a Comissão Municipal de Moradores em Loteamentos 
Clandestinos em São Paulo. As ceb’s, assim como as pastorais regionais, foram igual-
mente fundamentais para esses movimentos. Em uma pesquisa realizada no começo 

7. Ver: Brasil de Fato, 2019.
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dos anos 1980 com os moradores em loteamentos clandestinos, Vasconcellos e Krische 
constataram que a igreja era, não apenas o “centro principal de convocação”, mas tam-
bém a “porta de entrada e suporte institucional ramificado para o movimento dos mo-
radores (…) com os métodos democráticos de organização autônoma do movimento 
e com a ‘utopia democrática’ que emerge nesse contexto”. (Vasconcellos, Krische 1984: 
60). Enquanto isso, a chamada “esquerda revolucionária” vivia uma crise sem preceden-
tes: os caminhos tortuosos da luta armada, a clandestinidade, a crise das experiências 
do chamado “socialismo real”, a experiência da tortura. Eder Sader notava que “suas 
mensagens manifestavam uma enorme falta de aderência à realidade vivida pela po-
pulação” (Sader, 1988: 177). Por isso, ele segue:  “Os lugares públicos decisivos onde 
se reelaboraram as experiências populares foram constituídos pelas pastorais católicas” 
(Idem: 178). 

A emergência de Lula como principal liderança das movimentações operárias do 
abc expressaria a definitiva reconfiguração da “esquerda revolucionária”. Como de-
monstrou a pesquisa de Osakabe (1981), sobre os discursos da liderança sindical que 
definiria os rumos das forças progressistas nas próximas quatro décadas, havia uma 
sensação de que  Lula trazia, enfim, uma explicitação da “experiência sensível” dos tra-
balhadores “formulada no seu interior” (Sader, 1988: 189). “Por isso é um discurso im-
perfeito, que permite refazer-se no próprio curso segundo as alterações da experiência e 
da própria interlocução e que dissolve as compartimentações entre a linguagem pública 
e a privada ou entre o conveniente e o inconveniente. É portanto uma fala de um ator 
não domesticado pelas regras instituídas” (Idem: 190). Sebastião Neto, ex-metalúrgi-
co, costuma afirmar que eles faziam panfletos “não para convencer os trabalhadores de 
nada”, mas porque “a gente sabia o que as pessoas queriam e pensavam, porque a gente 
pensava junto”. 

O relato de Tia Maria de Paraisópolis nos conta sobre a sua chegada em São Paulo 
no final dos anos 1970, início dos anos 1980, e revela também, por meio de sua experiên-
cia nos acontecimentos, essa “não domesticação pelas regras instituídas”. Dimensão de 
politização que ocorre pelas experiências sensíveis: “deitar no parque” e conversar com 
as companheiras sobre a vida durante a greve. As lutas são feitas de muitas camadas 
de experiências. No entanto, à algumas são conferidas mais dignidade política do que 
outras. Tia Maria é uma liderança reconhecida em seu bairro. Desde a década de 1970 
ela já organizou os primeiros moradores na pressão para infraestrutura urbana; foi ope-
rária de uma fábrica de tecelagem, já foi produtora de samba de grupos locais, organiza 
uma rede de distribuição de comidas e cobertores para pessoas em situação de rua, já 
foi cozinheira em um acampamento sem-teto, no entanto, nunca se entendeu como 

“militante” ou “de esquerda”:

Eu cheguei e arrumei um serviço numa fábrica de tecelagem. Logo depois disso 
estourou umas greves e era muito bom. A gente só chegava lá, ficava com as mar-
mitas deitada no parque proseando com as amigas, porque eles não deixavam 
ninguém entrar. Eu sempre gostei disso, né? Eu sou bicho do mato. Eu era ligeira 
pra correr da polícia também! Eu não ligava muito nessas histórias de ditadura, 
não. Eu sempre odiei política e odeio ainda, eu nunca nem procurava saber de 
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nada. Depois de conhecer o movimento que eu entendi mais essas coisas: dita-
dura, escravo, essas coisas. 

A cidade de São Paulo e sua região metropolitana foram palcos privilegiados de es-
tudos que tentaram captar a emergência dos “novos movimentos populares” e do “novo 
sindicalismo” que eclodiram nas décadas de 1970 e 1980, produzindo-se como “novida-
des” do que poderia já expressar o caminho da redemocratização no país. Movimen-
tos contra a carestia, pela regularização dos loteamentos clandestinos, pela abertura de 
creches, comunidades de base, clube de mães, núcleos de vizinhos (Brant, 1980), mo-
vimento negro. A bibliografia sobre esse período é vastíssima assim como sua reverbe-
ração política. Por maiores que sejam as divergências que ainda hoje existam à respeito 
do caráter “verdadeiramente inovador” desse ciclo, não é exagero afirmar que o  ciclo de 
lutas populares paulistas das décadas de 1970 e 1980 foi um dos grandes protagonistas 
do ciclo de lutas que produziu a redemocratização no Brasil (com todos os seus limites 
e insuficiências), mas não só: deu origem ao Partido dos Trabalhadores, que viria a ser 
ator político central na história do Brasil nas próximas quatro décadas – com suas vir-
tudes e tragédias –,  e também reconfigurou todo um campo dos estudos sociológicos 
sobre classe trabalhadora e movimentos sociais no país. 

É importante lembrar que o pt fez confluir, pela primeira vez, um setor da popula-
ção trabalhadora que estava inserido nas fábricas com outros trabalhadores e trabalha-
doras, pessoas pobres, “mães”, “donas de casa, pessoas que não tinham relação com a 
organização sindical:

Em 1980 o Partido dos Trabalhadores emergiu não apenas da classe operária do 
abc paulista, mas de uma miríade de iniciativas autônomas de seringueiros, sem-
terra (o mst surgiu em 1984), domésticas, ambulantes, trabalhadores rurais e 
toda uma gama de radicais das classes médias. Aquela classe trabalhadora nunca 
tinha deixado de ser em grande medida informal, precária e economicamente 
insegura. Como aquela experiência política foi possível é um desafio à pesquisa 
histórica. (Secco, 2020 s/p)

Em relação aos “novos movimentos sociais” que emergiam nas periferias da cidade 
naquele período, muitos autores marcavam a diferença com os movimentos de bairro 
anteriores justamente pela novidade que apresentavam em relação à própria autonomia 
organizativa que ali estava sendo gestada, em contraste com a “manipulação demagó-
gica”, o “assistencialismo” e a forte influência do janismo no período anterior (Perru-
so, 2012). Paul Singer (1980) salienta, por exemplo, à respeito das Sociedades Amigos 
de Bairros (sabs) paulistanas da década de 1950, como estas foram importantes para 
construir e sustentar o projeto político de Jânio Quadros. Pedro Jacobi (1983) também 
sublinhou a “participação controlada” na qual se retroalimentavam as relações entre 
esse associativismo popular e o Estado, mas que, no entanto, era a forma pela qual se 
dava alguma participação associativa, a qual também se apresentava como capacidade 
mobilizatória e reivindicatória – uma longa e interessante polêmica se daria nos anos 
seguintes que se dinamizava a partir dos polos cooptação-agência; estrutura-história; 
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continuidades-rupturas na cultura política da classe operária de negociações com os 
poderes; embates intelectuais que tanto produziam o “novo” como também o “passado” 
contraposto a ele.

Os “novos movimentos populares” da década de 1970 teriam produzido uma nova 
“cultura política de base” e elaboravam um outro universo de práticas e formas de 
representação. Não querendo entrar nos debates da época, nos interessa aqui subli-
nhar, entretanto, que essas discussões de fato deslocaram toda a produção sociológi-
ca do período para as chaves da “autonomia frente ao Estado” e para novas formas de 
organização popular que também escapavam das tradicionais formas organizativas 
da esquerda marxista, uma vez que se desdobravam nas tramas do cotidiano e tam-
bém em cenas limites de revolta que são ainda pouco consideradas nas análises sobre 
a experiência de luta das classes populares daquele período, por terem também se 
realizado fora das organizações de esquerda. É o caso, por exemplo, dos chamados 

“quebra-quebras” de ônibus e trens. Entre 1979 e 1981, por exemplo, foram contabi-
lizados 29 quebra-quebras no Rio de Janeiro e em São Paulo (Nunes, 1985). A nova 
geração da sociologia paulista, instensamente implicada com os acontecimentos, 
também se abria para formas associativas antes consideradas “pré-políticas”, mas que 
desenhavam novas coreografias sobre solidariedade e autonomia, novas proposições 
democráticas.

Em 1983, em um balanço ainda “quente” do ciclo de lutas nas periferias de São Pau-
lo na década de 1970, Vera Telles assinalou que, naquele momento, os pesquisadores e 
também militantes começavam a compreender que as lutas dos debaixo se desdobra-
vam em espaços inusitados porque “à margem dos canais tidos como próprios para a 
sua articulação” (Telles, 1987: 55) – o que deslocava a tradicional questão da constitui-
ção dos sujeitos políticos, “tradicionalmente subsumida na relação classe-partido-Es-
tado” (Idem: 62). Ou seja, os embates não aconteciam apenas nas fábricas – palco das 

“contradições principais do capitalismo”, “lugar da produção” –, mas em elaborações 
e experiências cotidianas dos territórios e “seus pequenos dramas cotidianos” (Idem: 
62) que não necessariamente acionavam as insignas de “organizações políticas” pro-
priamente. A política podia se fazer dentro da vida e não pela sua exterioridade à ela, 
muitas vezes se realizando de forma independente aos partidos ou os sindicatos. “Em 
outras palavras, foi fora do Estado (e das instituições) e contra o Estado que esses 
autores perceberam a existência de uma classe atuante” (Ibidem: 58). Telles salientava 
que esse novo arcabouço teórico não se dava apenas a partir da “inclusão” das expe-
riências associativas que se desdobravam para além dos domínios da representação, 
mas tratava-se mesmo de um “novo critério de inteligibilidade” do que seria o fazer 
político. 

O estudo de Eder Sader (1988) é exemplar para uma compreensão mais etnográfica 
desses movimentos, destacando, entre outros aspectos, a “revalorização do cotidiano” e 
um rechaço e desconfiança das tradicionais esferas institucionais do Estado como bem 
da representação política. Nesse novo universo de práticas, Eder identificou a prepon-
derância do que ele chamou de três “matrizes discursivas” que procuravam, cada qual 
do seu modo, interpelar aquelas experiências: as comunidades eclesiais de base, as de 
uma “esquerda em crise” e o chamado “novo sindicalismo”. O prefácio do livro de Sader 
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escrito por Marilena Chauí trazia em seu bojo o espírito dos embates intelectuais e 
políticos da época, mas ainda nos parece incrivelmente atual. Sobre as lutas do período, 
Chauí assinala que seus sujeitos não se apresentam como portadores “da universalidade 
definida a partir de uma organização determinada que operaria como centro (…) e 
para qual não haveria propriamente sujeitos, mas objetos e engrenagens da máquina or-
ganizadora” (Chauí, 1988: 10). Ao contrário, as lutas populares daquele período expres-
savam, isso sim, uma dilatação da política, para além dos espaços autorizados, “fazendo 
a política criar novos lugares para exercitar-se” (Idem: 11), resultado da “desconfiança 
dos sujeitos com relação às instituições políticas e com os sistemas políticos de media-
ções” (Ibidem: 12).

Perruso fez um bom apanhado nessa bibliografia e identificou o que para ele se-
ria, na verdade, uma mudança de tradições teóricas que estavam olhando para esses 
fenômenos. Sua hipótese é que essa geração de intelectuais e pesquisadores olhava 
para os “novos movimentos” influenciados pelo clima da contra-cultura, do Maio de 
68, de análises que privilegiavam a “subjetividade” em detrimento das relações de 

“produção”, os “movimentos espontâneos” ao invés de uma “classe trabalhadora orga-
nizada”. Era preciso romper com uma certa tradição estruturalista, muito atraída pelo 
ponto de vista do Estado e buscar no novo ciclo de lutas dos movimentos urbanos 
um campo possível de reflexão que pudesse apontar para novas formas democráticas. 
Para Perruso, tratava-se também, enquanto movimento teórico, de “correr atrás do 
prejuízo”: 

O boom de trabalhos dedicados à investigação do – e aposta no – campo popular 
(“novos” movimentos sociais urbanos, “novo sindicalismo” etc.) significaria, a 
meu ver, nada mais do que “correr atrás do prejuízo”, depois de tantas décadas 
priorizando analiticamente o Estado e os atores sociais concebidos enquanto 
estruturalmente determinados (pela economia e por vanguardas políticas, por 
exemplo) (Perruso, 2012: 54).

 
Esse conjunto de pesquisas e pesquisadores era acusado pelo marxismo mais orto-

doxo de se deixar influenciar demais por leituras europeias e por desconsiderar a “cen-
tralidade da classe e das relações de produção” que se dariam, para eles, no coração da 
fábrica. Essa “virada fenomenológica”, defende Perruso, representada por tal geração 
dos estudos dos “novos movimentos populares”, é o que explica, por exemplo, a subs-
tituição progressiva de termos como “proletariado” em detrimento de “termos mais 
imprecisos” como “classes populares” (Cardoso, 1983). Grande parte desses intelectuais 
da “escola paulista” esteve também engajado no projeto político que ali estava sendo 
gestado, a ponto de Lula prefaciar um dos livros mais importantes sobre esse período 
de José Álvaro Moisés (1982). A influência e reverberação dessa geração de pesquisado-
res é, entretanto, inequívoca. Suas apostas etnográficas e caminhos abertos de pesquisa 
e luta seguem influenciando novas gerações de pesquisadores atraídos por outros re-
gimes de inteligibilidade e pela dilatação do político que produz a trama da cidade em 
novos conflitos e possibilidades de inteligibilidade do “contra Estado”, como chamava 
Vera Telles tenazmente no início dos anos 1980.
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Perruso também salienta que, desde o Rio de Janeiro, especialmente a partir dos 
trabalhos de José Sérgio Leite Lopes, havia um caminho de buscar também na expe-
riência histórica acumulada pelas lutas do passado algumas pistas interessantes para 
compreender o presente – escolha teórica que se dava muito por conta de sua influên-
cia thompsoniana. Nessa chave, não haveria uma ruptura tão radical entre o “velho” e 
o “novo”, como havia no campo intelectual paulista, mas interessantes intercâmbios de 
experiências de luta. Outra diferença importante foi o fato dessa antropologia – com 
Beatriz Heredia, Moacir Palmeira, Lygia Sigaud, Rosilene Alvim, Afrânio Garcia e ou-
tros – ter ido investigar uma classe trabalhadora que não estava nos grandes centros in-
dustrias de São Paulo e que possuía muita proximidade com o modo de vida do campe-
sinato (camponeses nas margens da plantation, trabalhadores rurais, operários da cana, 
estratégias de migração, etc) incluindo toda a complexidade que envolvia o debate so-
bre a própria noção de “trabalho” no nordeste do Brasil e a presença incontornável do 
latifúndio como máquina de engolir mundos. Como indica o próprio José Sérgio Leite 
Lopes, um dos principais traços da herança deixada pelos trabalhos de E. P. Thompson 
era de pensar a transformação

 
a partir do protagonismo não ao pólo moderno da transformação capitalista, a 
fábrica e seus operários, mas àqueles a quem tais mudanças estavam deslocando 
e destruindo. Eram eles: os artesãos, trabalhadores rurais e camponeses, os tra-
balhadores a domicílio (Leite Lopes, 2016: 29).

 
Nesse período também é produzida a geração mais recente dos movimentos de mo-

radia e de luta pela reforma urbana. A geração anterior, aquela da década de 1960, ain-
da era muito marcada pela presença protagonista de “profissionais de esquerda”, como 
lembra Ermínia Maricato (Pandolfi; Espírito Santo, 2014). Naquele momento, a pauta 
prioritária era a reforma agrária, e o tema da crise urbana ainda não se constituía en-
quanto “problema social” de maneira relevante. Foi na década de 1980, entretanto, que 
o tema da crise urbana produziu também novos sujeitos políticos (Idem). Surgiram 
federações e coordenações nacionais de movimentos de luta urbana. Em 1987 nasceu 
o Fórum Nacional da Reforma Urbana (fnru). Todo esse novo caldo resvalou no pro-
cesso constituinte e, a partir de uma Emenda Constitucional, a luta pela reforma urbana 
logrou inserir no texto constitucional o dispositivo fundamental e sem precedentes da 

“função social da propriedade urbana”. 
Em São Paulo, um dos mais antigos e importantes movimentos de luta por moradia, 

a União dos movimentos de moradia de São Paulo (umm), nasceu naquele período, 
também fortemente ligado à igreja católica via pastorais de moradia e comunidades 
eclesiais de base, especialmente na Zona Leste (Cavalcanti, 2005). A “União”, como 
é comumente chamada até hoje, é uma referência fundamental aos temas da autoges-
tão das construções de moradia popular, estando à frente de programas como o “Pro-
grama de Mutirões da Prefeitura de São Paulo”, na gestão de Luiza Erundina (1989-
1992), e também do Programa Paulista de Mutirões da cdhu (1995-2008), nas décadas 
de 1990 e 2000, tendo afinidade política, desde o ínicio, com o pt e com a tradição 

“participacionista”. 
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A partir dos anos 1990, houve certa convergência espontânea entre ações dos movi-
mentos de moradia, no sentido de não mais vincular à luta pela moradia aos territórios 
periféricos apenas (como era comum nos anos 1980), mas também reivindicar os ter-
ritórios centrais da cidade com a ocupação de imóveis vazios. Essas ações foram tam-
bém estimuladas por avanços dos mecanismos urbanísticos legais, como a aprovação 
do Estatuto das Cidades, em 2001, que versava sobre a função social da propriedade 
e estabelecia mecanismos para o cumprimento da lei. No início dos anos 2000, temos, 
portanto, uma maior visibilidade de ocupações no centro da cidade lideradas pelo mo-
vimento dos sem-teto do centro (mstc), então filiado à recém criada Frente de Luta por 
Moradia (flm), no mesmo período em que o nascente mtst passou a ocupar grandes 
terrenos vazios na região metropolitana de São Paulo e municípios vizinhos: Campinas, 
Guarulhos, São Bernardo do Campo, Osasco, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, 
Embu.  

A aposta do mtst naquele período era a de construir um “cinturão de lutas” na 
grande São Paulo (região metropolitana), privilegiando, assim, a ação em grandes ter-
renos nas periferias em vez de edifícios nas áreas centrais. Nesse sentido, havia uma 
decisão de “voltar à periferia” e às grandes glebas, como faziam os movimentos que 
deram origem à União dos Movimentos de Moradia em 1988 (Miagusko, 2012). Abrir 
mão da disputa pela localização e da ocupação de prédios nas regiões centrais da cida-
de foi uma aposta do mtst durante as últimas duas décadas: “a gente tinha uma estra-
tégia de ir comendo pelas beiradas, era tudo meio invisível”, contou uma militante da 
coordenação do movimento. As ocupações de terrenos, em comparação às ocupações 
de edifícios, conseguem receber muito mais gente, além de praticamente não possuir 
custos de manutenção de infraestruturas edificadas. A vida transitória dos acampa-
mentos parece ser bem diferente da vida nas ocupações de moradia mais permanente 
no centro da cidade.

No começo dos anos 2000, uma dissidência da umm deu origem à flm. A dissi-
dência teria se dado em torno de divergências políticas programáticas, mas também 
de divergência de táticas, uma diferença que aliás, até hoje, é uma problemática para 
os movimentos de moradia, no que diz respeito ao caráter das ocupações: se elas se 
voltariam à, de fato, constituir moradias ou se, ao contrário, seriam apenas táticas e pro-
visórias para pressionar o poder público no sentido de viabilizar o acesso posterior à 
política habitacional, privilegiando, assim, uma atuação de pressão institucional8. Em 
2003, Geraldo Alckmin, então governador de São Paulo, falou em um preocupante “es-
petáculo da invasão” (Idem), identificando ali uma convergência não planejada entre 
formas de ocupar na cidade.

A “novíssima” forma-acampamento produzida pelo mtst nas bordas urbanas, como 
vimos, não é tão nova assim. Muitas camadas de experiência vão constituindo as formas 
de luta, reelaborações e também deslocamentos nas periferias de São Paulo. Se no iní-
cio dos anos 1970 o “trabalho de base” vinculava-se mais às organizações católicas, em 
uma diferenciação à “militância comunista” das organizações da esquerda, hoje ele é 
recuperado pelas organizações de esquerda e militância comunista como possibilidade 
de interlocução com os mais pobres via “formação política”, conformando identidades 
que possam se vincular a um projeto de poder popular, como faz o próprio “setor de 

8. Sobre as disputas entre 
táticas – ainda bastante presente 
no campo da luta por moradia – 
estamos de acordo com Aquino 
(2015: 21). “É importante afirmar 

que não há uma dicotomia 
tão acirrada entre essas duas 

práticas e entre a FLM e a União. 
Movimentos do centro filiados à 

União, apesar de terem ficado um 
período sem ocupar para morar, 

voltaram a realizar ocupações 
na área central, ainda que as 

famílias tendam a fazer um 
rodízio para dormir e guardar o 

lugar e não morar de fato nos 
prédios, com raras exceções. Por 

outro lado, a FLM também tem 
uma atuação em conselhos e 

alguns de seus coordenadores 
são assessores parlamentares. 

Tal constatação assume 
importância por complexificar 

a dicotomia presente em parte 
da bibliografia entre autonomia 

e institucionalização dos 
movimentos sociais”.
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formação” do mtst liderado por estudantes universitários brancos com pouca flexibi-
lidade de metodologias, uma estrutura verticalizada mais preocupada em “transmitir” 
a história do pensamento comunista do que em possibilitar espaços de autonomia e 
compartilhamento de experiências; elaborações coletivas sobre novas proposições de-
mocráticas que surgem da prática dos acampamentos. 

No entanto, a desconfiança em relação à “política” - constitutiva das organizações 
populares católicas ou não naquele período, e de muitas outras formas de associabilida-
des dos mais pobres - parece também não ter se dissipado nas periferias e de certo modo 
foi incorporada pelo mtst até a decisão, em 2017, de entrar na disputa eleitoral. Do 
mesmo modo, muitas mulheres mais velhas que sustentam as ocupações hoje passaram 
pelas organizações católicas nas décadas de 1970 e 1980, trazendo consigo experiências 
de organização e de lutas anteriores. De certa forma, esse trabalho seguiu muito mais a 
abertura de “novas inteligibilidades” do fazer político que emerge nos acampamentos 
do que “as imaginações de vanguardas mobilizando os mais pobres em renovadas narra-
tivas épicas da razão crítica” – proposições que emergem do corpo, da vida, da cozinha 
e suas histórias, de muitas outras imaginações sobre o mundo que vivemos e como ele 
poderia ser de outra forma, como iremos contar a seguir. 

Vida e luta nos avessos da política: 
“as pessoas precisam ficar vivas”

Ainda acompanhando este ciclo de lutas dos “movimentos populares” em São Paulo, 
vale lançar luz à uma das maiores articulações daquele período mas que, entretan-

to, muitas vezes esteve ofuscada, às sombras do chamado “novo sindicalismo”, qual seja, 
o movimento do Custo de Vida. Ao contrário do movimento sindical que foi ampla-
mente estudado, tendo sido objeto de pesquisa, disputas teóricas e políticas, constituin-
do-se como um dos polos centrais da redemocratização e também do projeto petista, o 
movimento Custo de Vida não recebeu tanta atenção nas agendas de pesquisa nem nos 
projetos políticos posteriores. O “movimento do custo de vida”, também conhecido 
como “movimento contra a carestia”, nos parece incontornável no presente trabalho, 
na medida em que foi um dos maiores movimentos populares dos anos 1970 e 1980, 
também sendo protagonizado, como enfatizou José Sérgio Leite Lopes a respeito da 
herança de Thompson, por um “polo não moderno da transformação capitalista”: as 

“mães da periferia – aquelas que mais sentem a realidade da vida”, como explicita a carta 
pública do movimento, de 1973.  

No recente trabalho historiográfico de Thiago Monteiro (2017) intitulado Como 
pode um povo vivo viver nesta carestia, é possível compreender alguns aspectos funda-
mentais desse movimento. O primeiro deles é que o movimento Custo de Vida consti-
tuiu-se como um movimento cujo centro de toda intervenção se dava em torno do que 
comumente chama-se  “vida cotidiana” (fico pensando se existe alguma vida que não 
seja “cotidiana”, entretanto) – em especial da cozinha – dos laços afetivos que as man-
tinham: vizinhança, a igreja, o parentesco. Ele lançava luz à dimensão importante do 

3.
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modo de vida que ia sendo continuamente deteriorado pela política de arrocho salarial 
da ditadura militar e conseguia, a partir do cotidiano e de uma política da vizinhança, 
elaborar uma linguagem capaz de falar entre as “pessoas comuns” sobre a realidade po-
lítica, como nos disse Ana Dias em seu relato anterior marcando a diferença entre “as 
pessoas da política” e “as pessoas da igreja”.

Em um momento de obstrução das possibilidades de representação, a brecha pro-
duzida pelo movimento Custo de Vida foi de extrema importância, profundamente 
inovadora. As “mães da periferia”, desejando produzir evidências sobre a existência 
da inflação galopante – até certo ponto negada pelo governo militar e seus números 
oficiais manipulados – decidiram fazer uma pesquisa coletiva e autônoma incluindo 
outras mulheres sobre o aumento dos preços dos alimentos essenciais, investigando 
metodologias de acompanhamento da variação e sobre a capacidade de consumo em 
relação ao salário: criavam conhecimento ao mesmo tempo em que intuiam tecnolo-
gias de pertença coletiva. As “mães da periferia”, no início dos anos 1970, retomavam o 
controle dos fatos em uma pesquisa-luta que também expressava o desejo coletivo do 
poder-saber daquela geração que lutava para tornar visível a verdade das dificuldades 
do cotidiano e oferecer à elas formas de inteligibilidade.

Em outubro de 2017, organizei com Thiago Monteiro um encontro entre Irma Pas-
soni – uma das principais lideranças do movimento custo de vida daquele período – e 
Luciana Souza, liderança de uma ocupação do mtst na Zona Leste de São Paulo. Irma 
contava que a ideia de lançar uma carta surgiu dela e de Ana Dias, companheira de 
Santo Dias, operário assassinado pela repressão em um piquete de greve no ano de 1979. 

“Estávamos lavando roupa juntas no tanque lá em casa”.  Luciana disse ter ficado muito 
emocionada por ter “conhecido essa história”:

 
Eu era pequena e me lembro das passeatas da panela vazia que a minha mãe me 
levava. Se ela estivesse ainda aqui, estaria orgulhosa de mim, por continuar a luta. 
As mulheres continuam fazendo tudo, né? São as mulheres que vão visitar na 
prisão. Quer mais do que isso? (Luciana, militante do mtst).

Desde o princípio, o movimento Custo de Vida teve como principal característica a 
organização a partir do local de moradia e, naquele momento, como mostra Monteiro, 
essa escolha era alvo de críticas de sindicatos e organizações políticas, sob o argumen-
to de que o “contexto da vizinhança” era por demais “heterogêneo” e comprometeria 
a própria luta de classes (Monteiro, 2017) que se dava centralmente no “local de pro-
dução”. Retomar o movimento Custo de Vida nos importa por várias razões. Assim 
como presenciamos hoje nas ocupações das periferias de São Paulo, as mulheres do 
movimento Custo de Vida também experimentavam elaborar um vocabulário da luta 
que partia da vida, do “custo de vida”, e o próprio lugar da cozinha, já que o problema 
do alto custo dos alimentos tem uma conexão óbvia com quem os prepara. Diferente-
mente daquele período, no entanto, hoje já não existe mais a mediação da igreja católi-
ca de forma tão presente – Luciana chegou a frequentar grupos da igreja católica na ju-
ventude, mas quando adulta entrou para uma igreja evangélica. Entretanto, a “luta por 
moradia” ainda hoje ganha traduções cotidianas mediada pela fé e por experiências 
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compartilhadas de sofrimento, insegurança, crises domésticas, econômicas e afetivas: 
“não estar mais sozinha” é o que mais reverbera na narração feminina dessas experiên-
cias nas cozinhas coletivas dos acampamentos. A prisão também surge como realidade 
sempre presente, como colocou Luciana em sua fala. De alguma forma, estamos pro-
curando exatamente pelos ruídos “heterogêneos” que deslocam hoje o debate sobre 
a “classe” para o inescapável lugar da reprodução da vida, lugar que preferimos chamar 
simplesmente de “vida”, porque agora, mais nitidamente, toda a cidade converte-se 
em uma neblina na qual não é mais possível distinguir com clareza a “reprodução” e a 

“produção”, a luta e a vida.
Esse emergente associativismo feminino, para além de uma expressão da crise 

econômica e da alta dos preços, pode ter representado também algo que nos importa 
bastante etnograficamente: os deslocamentos e ruídos produzidos na domesticidade 
(heterosocial) quando mulheres encontram umas às outras (e também outros) e ex-
perimentam um novo espaço relacional fora da esfera doméstica – e da tarefa árdua de 
ter que garantir sozinhas a existência de uma classe operária em suas cozinhas, camas, 
corpos. Eder Sader (1988) examina, a partir de relatos, o que seriam para ele as princi-
pais “motivações” que levaram as mulheres da periferia sul de São Paulo a se integrarem 
nas organizações que naquele momento foram chamadas de “clube das mães”. Para Sa-
der se tratava de uma “extensão do mundo feminino”, tal como constituído no espaço 
familiar. No entanto, alguns relatos por ele mesmo destacados parecem mesmo indicar 
uma experiência de estranhamento do próprio espaço doméstico tido como “feminino” 
e “reprodutivo”:

Antigamente minha vida era chorar, ficar nervosa, irritada com um mundo de 
coisas. Porque há um certo tempo na vida da gente que parece que a gente se 
anula. Fica muito naquela vida rotineira, é só criar filhos (Relato de uma mulher 
da periferia sul, do “clube das mães” apud Sader, 1988: 206).
Eu também briguei muito, mas sempre fui discutindo com meu marido o porquê 
de tudo isso e uma hora ele reconheceu que não adiantava mais brigar (Idem: 222).

Na reflexão de Amelinha Teles (2013) sobre os movimentos populares do custo de 
vida, ela ressalta como as mulheres que ali se engajaram tiveram que enfrentar também 

“situações de conflito no relacionamento com seus maridos e companheiros, o que re-
sultou, para muitas mulheres, em processo de separação conjugal” (Idem: 190). Tais 
situações são frequentes também nas ocupações de hoje: “ou eu ou a ocupação, meu 
marido falou” – é um drama muito comum entre as mulheres casadas que permanecem 
nos acampamentos assim como os muitos relatos sobre “só chorar”,  “cair na depressão” 
e “não aguentar”. 

 O “contexto da vizinhança” é também o território, seus corpos e marcações. Antes 
de Luciana chegar ao debate com Irma Passoni em uma livraria no centro da cidade 
para a conversa, ela me contava, ainda assustada sobre a cena que havia acabado de 
presenciar na Cidade Tiradentes, periferia Leste. Ela havia sido chamada para resolver 
um conflito em uma “invasão” que já possuía muitas famílias morando e estava sen-
do ameaçada. Quando chegou ao terreno, as famílias estavam resistindo, enquanto 
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os que reivindicavam a propriedade do terreno eram aqueles que se diziam falar por 
uma organização do “crime” influente na região. Logo chegaria a polícia no terreno, a 
tensão aumenta. Luciana só consegue gritar para não atirarem. “Achei que fosse mor-
rer”, contou, ainda bastante abalada da mediação que precisou fazer com seu corpo. 
Muitas vezes hoje são as mulheres das periferias aquelas convocadas a mediar e ne-
gociar com as forças que concorrem pela territorialização militarista e privatização 
dos espaços comuns nos territórios periféricos nos quais, como vem afirmando Sayak 
Valencia (2010), a necropolítica se exerce a partir de uma diversidade de técnicas de 
governo dos corpos, igualmente exercida por sujeitos  do “legal” e do “ilegal” em suas 
fronteiras confundidas na concorrência produzida pelo “necroempoderamento”. As 
cozinhas dos acampamentos, de certa forma, neutralizam a concorrência dos poderes 
do necroempoderamento instituindo uma pausa para pensar e fazer a vida comum – 
e a vida mesmo -  por fora dos circuitos agonistas da mercadoria e do hetero-poder 
patriarcal.

Muitas das trajetórias de pessoas que compõem as ocupações nos revelam a hetero-
geneidade multipla das experiências de lutas que produzem a cidade muitas vezes em 
frequências invisíveis, nada épicas, distantes da política como “agência revolucionária”. 
Como lembra Ingold (2012: 27), “quanto mais os teóricos falam sobre agência, menos 
eles parecem ter a dizer sobre a vida”. Marilene, por exemplo, começou a atuar na Zona 
Sul de São Paulo – região onde nasceu e cresceu –, no final da década de 1970, início 
dos anos 1980, na paróquia de São José Operário, tornando-se muito jovem professora 
de crisma: “Eu tinha 17, 18 anos e já fazia muito coisa no Capão Redondo. A gente tinha 
uma preocupação naquele momento que era: as pessoas precisam ficar vivas, e isso não 
era fácil na zona sul de São Paulo”9. Esse é um aprendizado que Marilene sempre repete 
no cotidiano das ocupações, um aprendizado que já atravessou três décadas: “precisa-
mos ficar vivas”, elaborar tecnologias de ficar vivas.

Com o tempo, Marilene organizou um enorme repertório sobre plantas, dores, so-
bre histórias que acalmam as crianças, conselhos, temperos, cozinhas, mas sobre as pró-
prias dinâmicas que foram conformando o território. Passando pela experiência das 
comunidades eclesiais de base e da educação popular nos anos 1980, Marilene também 
participou da fundação do pt, rompeu com o partido, na década de 1990, casou, teve 
filhos e não conseguiu dar continuidade aos estudos. Se separou, nos anos 2000, foi tra-
balhar como teleoperadora no telemarketing, criou seus filhos, passou pelo candomblé, 
onde continua firme, casou com uma mulher, viu o “crime se organizar na zona sul”, se 
separou outra vez e “Depois disso eu comecei a peregrinar, de aluguel em aluguel, de 
despejo em despejo. Em 2012 eu entrei para a ocupação do Novo Pinheirinho de Embu, 
eu nunca imaginei que fosse parar numa ocupação”. Marilene possui uma habilidade de 
improvisação para poesias impressionante e volta e meia nos brinda com seus poemas 

– poemas para ficarmos vivas. “É por isso que nas ocupações me conhecem como Poeta 
ou como curandeira”. 

9. Pensando sobre os anos 
1990 e começo dos anos 2000, 

ela reflete sobre um ponto que 
lhe parece bastante relevante: 

“O crime precisou encontrar 
uma organização, porque o 

crime estava perdendo muito 
meninos, perdendo para os pés 

de pato, os  pés de pato matavam 
demais; então eles precisavam 

saber em quem confiar, em que 
não ia virar pé de pato, era uma 
guerra, todo mundo se matava: 

os policiais pagam pé de pato, 
os comerciantes pagavam os pés 
de pato; a estrutura que a gente 

conseguiu la nos anos 1980, 
1990, de asfalto, luz, isso ajudou 

o crime também a se sustentar, a 
se organizar melhor; o crime sabe 

quem realmente precisa estar ali 
no corre, pra ajudar a família e 

quem está ali só pra comprar um 
tênis e aí está disposto a fazer 

qualquer coisa. Antes disso, às 
22h era melhor dormir mesmo, 

ninguém ficava na rua, era muito 
perigoso, então a gente tinha que 

pensar em tudo isso”.
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Se necessidade,
é o básico,
preciso de poesia, 
para ganhar o feijão,
o oxigênio,
a falta de tudo,
não me iludo,
porque há quem,
nasce para ser
máquina,
sem graça,
só soma,
conta,
faz ameaça.
Não sente,
não geme,
não treme,
não pula, 
não muda.
(Marilene Ferreira, 2018)

Também Iara, importante militante do mtst no início dos anos 2000, conheceu a Ju-
ventude Operária Católica (joc) na periferia do abc paulista ainda muito jovem, onde 
morava com os pais. Fugiu de casa aos 17 anos em conflito com a família, Testemunhas 
de Jeová. Entrou em uma ocupação em Campinas, deixou o namorado, porque, como 
ela mesmo conta, “só pensava em ficar na ocupação, não queria outra vida”. Em 2003 
ajudou a construir a ocupação que seria paradigmática na história do mtst, em São Ber-
nardo do Campo, no primeiro ano do governo Lula: “o despejo foi transmitido ao vivo”, 
ela lembra. Cavalarias, uma cena de guerra anunciava uma relação persistente entre 
movimentos sociais e repressão que não dava notícias de terminar: “eu tive hipotermia, 
acordei do lado do fogo da cozinha e ainda ouvia a gritaria do povo todo correndo e 
com medo”. Quase sempre as mulheres me contavam suas histórias de vida e luta como 
histórias marcadas no corpo. De certa forma, esse trabalho se esforça em seguir esses 
caminhos que me foram narrados – a “luta política” ou o “movimento social”, não como 
histórias universais, mas como parte desse entrelaçamento entre vida e luta, amor e fé, 
medo e forças que compõem o tecido vivo das periferias. Histórias que, como escreve 
Marilene em seus poemas, são capazes de sentir, gemer e tremer. Contar essas histórias 
da carne é uma tarefa das ciências feministas – sempre foi. Histórias sobre ficar vivas.

Foi em uma das festas das ocupações que conheci Tânia, uma das mulheres que 
sempre me diziam: “essa você tem que conhecer a história de luta”. Tânia me pegou 
desprevenida surgindo em minha frente com uma bela garfada de farofa com linguiça 
durante um churrasco. “Tem que comer!”, ela me dava o garfo na boca e o fazia depois 
circurlar em outras bocas. Com pouco mais de 60 anos, lembro-me sempre de Tânia fu-
mando de soslaio, observando com meticulosidade tudo o que acontecia ao seu redor. 
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Seus cabelos loiros quase platinados, unhas sempre feitas, uma gargalhada rouca incon-
fundível. Tânia é a principal liderança feminina do setor de autodefesa das ocupações 

– um setor marcadamente masculino. “A gente usa preto para ficar mais invisível à noite 
na trilha”, ela conta, revelando os segredos de uma boa vigília noturna nos acampamen-
tos. Ao longo dos anos e em decorrência de tudo o que passou, Tânia fabricou um olhar 
próprio, firme, que acerta expressar, ao mesmo tempo, cuidado e muita astúcia. Seu 
senso de justiça e experiência de vida fazem dela uma das pessoas com mais prestígio 
no que diz respeito à mediação de conflitos – os B.O’s que emergem nas ocupações.

Ela conta que desde os 14 anos “está na luta”. Entrou com essa idade em uma Pas-
toral da Juventude na Zona Leste, onde nasceu: “Nesse tempo a igreja dava uns cursos 
de formação profissional dentro das igrejas mesmo porque acho que nem tinha senai. 
Aí eu me formei em inspetora de qualidade e também culinária, isso com 14 anos”. Foi 
na igreja que aprendeu o que era greve: “lá a gente combinava as coisas para ajudar nas 
greves”. Naquele período, Tânia foi montadora de peças de televisão, depois fez um 
curso de técnica de enfermagem enquanto trabalhava como empregada doméstica. Em 
1979, ainda bem jovem, Tânia foi presa, junto a outras mulheres, dentro de uma igreja 
em São Mateus, enquanto fazia marmitas, nos preparativos para a greve metalúrgica 
daquele ano: “levamos tapa na cara, foi horrível, eu não gosto de lembrar disso”. Presas 
por cozinharem as marmitas que iriam sustentar toda uma greve. Há uma dimensão de 
subversão que os poderes, por uma questão de sobrevivência, enxergam muito mais 
rapidamente do que os próprios movimentos da esquerda.

Foi também em 1979 que Tânia viveu um episódio que diz tê-la marcado de forma 
decisiva. Durante as mobilizações da greve de 1979, enquanto acompanhava um pique-
te em Santo Amaro, percebeu uma movimentação que julgou estranha: “era o Santo 
Dias. Eu vi o Santo Dias morrer na minha frente, eu estava lá. Percebi a confusão, vi ele 
caindo. A gente pensou que estava tendo um ataque do coração, só depois percebemos 
o tiro”. Tânia estava presente nesse momento incontornável da história operária, acu-
dindo, cuidando. Depois disso, teve uma filha que nasceu portando uma atipicidade 
neuromotora: “eu era católica, quando a minha filha nasceu com problema, você sabe 
que mãe faz de tudo e aí eu fui pra igreja batista, eu fiquei uns três anos lá”. 

Nos anos 1990, Tânia começou a trabalhar como segurança de porta de casa noturna. 
Era conhecida como “Índia”: “naquele tempo eu parecia um homem, era brava, preci-
sava ver! Ninguém falava que eu era mulher, falavam que eu era homem, eu aprontei 
muito”. Naquele período, reflete: “as pessoas que foram pro pt depois só começaram a 
aparecer em época da eleição”. Em 1992, depois de ter conseguido finalmente terminar 
seu curso de técnica de enfermagem, Tânia foi chamada para auxiliar no atendimento 
de presos feridos depois do massacre do Carandiru, um corte profundo na história de 
São Paulo. Tânia, ao lado de muitas outras, lavava e recolhia os corpos, uma experiência 
que transborda todas as possibilidades narrativas, e que, ao mesmo tempo, me parece 
ser uma das marcas que conecta Tânia com a vida de um modo muito profundo: “eu 
estou aqui para me sentir viva, minha filha”, me disse tantas vezes enquanto conversáva-
mos em uma ocupação na Zona Norte, logo após confessar que esquece das sessões de 
quimioterapia “para ficar na ocupação”. No final dos anos 1990, Tânia sofreu um aciden-
te de carro, perdeu a visão de um olho, perdeu as articulações de um joelho, e quando 
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estava na uti os médicos descobriram que ela estava com um tumor maligno: “eu fiquei 
um ano e meio em cima de uma cama”. 

Ainda no final daquela década, Tânia tem um irmão preso. “Ele ficou rodando, nin-
guém achava ele em nenhuma delegacia e a gente procurando o moleque”. Durante as 
visitas, Tânia passou a articular uma rede entre mulheres, irmãs e mães de presos para 
organizarem os ônibus das visitas. Começam a exigir mais transparência e agilidade 
dos poderes públicos no que diz respeito à distribuição dos presos, suas localizações e 
itinerários. Tânia adquiriu respeito e prestígio, passou a conversar com as mulheres e 
ensiná-las como encarar as revistas, a oferecer orientações de como se relacionar com 
as burocracias do sistema prenitenciário.

Em 2010, ela segue, “minha filha e meu genro começaram a construir em uma inva-
são. Ele tinha pedido demissão para pegar o dinheiro e poder construir, mas a máquina 
foi lá e tirou tudo, eles perderam tudo que eles construíram, tudo que ele guardou no 
tempo que ele trabalhou na firma e aquilo foi muito revoltante”. Tânia decidiu, então, 

“fazer a luta” em uma ocupação: “Eu não me esqueço, eu estava careca, fazendo quimio-
terapia, aí o pessoal que ja me conhecia lá me chamou pra entrar”. Depois de ter entrado 
em uma ocupação na Zona Leste, ela diz que passou “a ver a dificuldade do povo e aí 
parei de olhar pro meu umbigo, parei de dar uma de coitadinha. Aí ali eu acordei, me 
curei da depressão. Aí eu fui ficando”.

Em uma ocupação na Zona Norte de 2018, Tânia era chamada por todos de “mãe” e 
era procurada a todo tempo para conferir legitimidade para decisões do cotidiano, para 
aconselhar, para conversar sobre a vida. “Pergunta pra mãe onde coloca essas doações 
que chegaram”, ouvi muitas vezes. Tânia me conta com orgulho sobre seu trabalho de 
organizar a autodefesa de uma ocupação, suas histórias sempre revelam uma certa ver-
dade do regime de relações e cumplicidades que ali se estabelece, de negociações entre 
masculinidades e seus deslocamentos:

Na autodefesa a gente pega os mais tranqueira, aqueles que não tem paciência 
pra ser coordenador. Nas ocupações chegam muito ex-detento né? Muito ex-pre-
sidiário. Na cadeia não pode assobiar, nao pode jogar bituca no chão, o x tem 
que tá tudo limpinho. Então tem que ter disciplina, tem que ser arrumado. Eles 
só são revoltados porque ninguém gosta de ficar preso. Então eles chegam aqui 
cheio de “eu posso, eu faço e aconteço”, mas aí eles vão aprendendo porque ali 
eles sabem que estão sendo acolhidos. Ninguém gosta de ficar preso, é revoltante, 
eu entendo essa revolta. Por isso eu gosto quando eles vem pra autodefesa. Acho 
que é por isso esse negócio de mãe. Eu me preocupo. Quando o cara vai preso 
qual é a primeira pessoa que ele chama?

A história de Tânia é a história de muitas lutas que produziram a história dessa 
cidade – a história dos avessos das histórias “da política” mais visível: das marmitas 
que sustentavam as greves, dos cuidados de todos os dias, cuidados com os cor-
pos que caem – histórias de quem trabalha costurando silenciosamente mundos 
rompidos e desfigurados pela violência de Estado e seus dispositivos. Histórias de 
quem, ainda assim, persegue e insiste na vida pelas suas brechas, de quem “entende 
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aquela revolta”, como ela diz. Com Tânia, especialmente, foi possível compreender 
uma certa dimensão do cuidado que não tem a ver com um terreno moral, feminino, 
doméstico e benevolente, mas como uma tecnologia política de composição, um 
conjunto de experiências, práticas, de modos de sustentar a carnatura de agencia-
mentos, de fazer perseverar a vida em condições adversas; de conjurar os envene-
namentos do Estado e suas práticas de desfazer relações; de habitar os limites, as 
aventuras, e fazer o café preto do dia seguinte; uma ecologia pragmática que conduz 
os corpos na insistência e labirintos cruéis das burocracias do poder. Como imagem 
que se expande, podemos pensar uma versão do cuidado, junto a Jota Mombaça e 
Musa Michelle Mattiuzzi (2017: 17), como “a destruição do mundo como conhece-
mos como uma forma de cuidado” e como as práticas de habitar a destruição, re-
costurando seus pedaços e criando brechas muita vezes não rastreáveis pelo direito, 
pelo terreno discursivo-ideológico que imagina a luta sempre como “ruptura”,  “re-
sistência” ou “demanda”. 

As “mães” estão presentes como sujeitos políticos na luta contra a carestia pro-
tagonizada pelas “mães da periferia”, nos “clubes de mães”, nas lutas populares de 
saúde e pelas creches também naquele período, nas comunidades eclesiais de base 
nas décadas de 1970 e 1980, na luta posterior pelo direito à verdade nas práticas ro-
tinizadas de violência e tortura de Estado. As mães de Maio em 2006 que acusam 
uma vez mais o Estado pela autoria de massacres contra seus filhos; as mães bioló-
gicas ou não fazem das ocupações uma possibilidade de insistir na prática de fazer 
relações, à despeito das figuras de controle que as perseguem como virtuais “mães 
de bandido”, “fábricas de marginais”. “Pneu serve pra fazer horta, pra alimentar o 
povo, mas também pra fazer a barricada”, complementa Tânia sobre sua tecnologia 
de cuidado. “É muita adrenalina, a gente não sabe o que pode encontrar por isso 
as pessoas gostam de fazer a trilha, por isso eu não perco por nada”, ela confessava 
em uma noite durante sua atividade noturna de vigília. Em uma outra brilhante 
definição – Tânia é mesmo certeira –, e diante de sua angústia em relação à “ética 
militante” e seus apagamentos, ela reflete:

Lutar não é só fazer barricada, pegar em arma, essas coisas, mas a luta depende 
da sua conversa, de saber resolver os problemas. Isso é lutar. É saber que a gente 
não nasce sabendo. Lutar é querer uma pessoa bem. É organizar uma visita pra al-
guém que está doente, que está com depressão, alguém que se afastou. Isso é luta. 

A definição de Tânia, assim como toda a ecologia das práticas de cuidado que sus-
tenta uma ocupação, nos faz perceber a insuficiência da noção de “autonomia” ou “agên-
cia” do “sujeito político” para pensarmos em uma proposição alternativa de uma hetero-
nomia sem sujeição. A luta, aqui, tal como definida por Tânia, reconhecidamente uma 

“lutadora”, nos indica o terreno sempre indeterminado da vida-ocupação, no qual deve-
se contar com o outro, ao mesmo tempo em que a interdependência é também uma 
condição de exposição ao outro – política em carne viva. “Sermos desfeitos pelo outro é 
uma necessidade primária, uma angústia, sem dúvida, mas também uma oportunidade 
de sermos interpelados, reivindicados, vinculados ao que não somos, mas também de 
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sermos movidos, impelidos a agir, interpelarmos a nós mesmos em outro lugar e, assim, 
abandonamos o ‘eu’ autossuficiente como um tipo de posse” (Butler, 2015: 171). Seguin-
do também as pistas de Denise Ferreira, é possível imaginar a política em carne viva 
sem-teto, tal como formulada por Tânia – “No barraco de lona eu me sinto viva, mais 
do que na minha casa. Minha filha ja sabe: minha mãe tá atacada, tá precisando de uma 
ocupação” –, como:

a capacidade disruptiva da Negridade ativada pelo corpo sexual feminino, através 
da atenção à virtualidade, a qual torna possível contemplar a implicabilidade pro-
funda que prevalece na existência, ou seja, matéria imageada como contingência 
e possibilidade em vez de necessidade e determinabilidade (Ferreira, 2019: 114).

“Entender a revolta” e compor com ela faz parte da tecnologia de cuidado como im-
plicabilidade profunda tão presente nas ocupações, como nos conta Tânia. Como bem 
escreveu Julia Di Giovanni (2017) “no coração disso que chamamos política estão, por 
exemplo, todas as operações e tarefas ordinárias, anti-heróicas e não remuneradas que 
as mulheres fazem e refazem todos os dias”. Isabelle Stengers (2005) propõe a noção de 

“tecnologia” em contraposição à ideia das grandes verdades ideológicas. Trata-se de uma 
distinção ética baseada no postulado de que a “tecnologia” possui um “senso de respon-
sabilidade” do qual a “verdade” sempre escapa. Por isso, no quinto capítulo desta tese 
nos dedicaremos mais ao que estou chamando aqui de “tecnologias de cuidado” como 
implicabilidade e invenção.

foto: Vinícius de Oliveira
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No decorrer deste trabalho, vamos descrever, também, algumas cenas de desencon-
tros no interior das ocupações e alguns contrastes entre, por exemplo, os espaços de 
assembleias e os espaços das cozinhas – de um lado, os “militantes”; de outro lado, o ter-
reno sempre incerto, instável, da vida-ocupação onde instalam-se os ruídos vindos do 
que esse primeiros militantes denominam “vidas pessoais”, “relações afetivas”, conflitos, 
idiomas de conexão, “confusões”, B.O’s., lealdades e cuidados, uma textura relacional 
que acaba gerando “ciúmes”, como bem notou Tânia, na ética militante: 

Todo mundo me chama de mãe nas ocupações, mãezinha. Uma vez uma coorde-
nadora falou que queria ajudar a mãezinha em uma tarefa porque pra muita gente 
a mãe é o setor, mas aí isso gera ciúmes. Mas porque? Porque eu me preocupo se 
tomou café, se dormiu. Por isso que na minha cozinha tem sempre comida, não 
dá pra ficar em reunião sem água, sem café. A gente não sabe se a pessoa tem 
problema de saúde, por exemplo.

As histórias das ocupações – ao menos aquelas que são rememoradas sempre pe-
los sem-teto – são as histórias das suas festas, das suas paixões, curas e dos seus bons 
problemas. São histórias que se fazem, como bem lembrou Tânia, por uma profunda 
compreensão da revolta e que seguem elaborando em seu cotidiano histórias sobre ficar 
vivo.

Dispositivo-Ocupação 
e seu emaranhado de linhas: 
entre a ética militante e o correr junto.

A mãe assume, o pai some de costume
No máximo é um sobrenome
Sou o terror dos clone
Esses boy conhece Marx
Nós conhece a fome
Então cerra os punho, sorria
E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazias  
(Emicida)

As ocupações de sem-teto do mtst que acompanhamos durante 2015 e 2018 nas pe-
riferias de São Paulo, um período de profundas transformações na política brasilei-

ra, são cortadas por algumas linhas de força – umas mais verticais, outras transversais –, 
linhas de intensidade que contornam matrizes relacionais diferenciadas, mas que se en-
trecruzam de diversas formas, coexistem, muitas vezes se confundem, outras vezes são 
tensionadas. Por isso, enquanto forma política, a forma-acampamento também pode 
ser pensada como dispositivo, tal como na definição de Deleuze. 

4.
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[Dispositivo] é antes de mais nada uma meada, um conjunto multilinear, com-
posto por linhas de natureza diferentes. E, no dispositivo, as linhas não delimi-
tam ou envolvem sistemas homogêneos por sua própria conta, como o objeto, 
o sujeito, a linguagem, etc., mas seguem direções, traçam processos que estão 
sempre em desequilíbrio, e que ora se aproximam ora se afastam uma das outras 
(Deleuze, 1996: 83). 

Inspirado pelas reflexões de Foucault, Deleuze intui que o desafio é justamente “de-
senredar as linhas de um dispositivo, em cada caso, é construir um mapa, cartografar, 
percorrer terras desconhecidas, é o que ele (Foucault) chama de ‘trabalho de terreno’” 
(Deleuze, 1996: 83). Nesse caso, trabalho de terreno baldio.

As ocupações podem ser pensadas assim, por seu emaranhado de linhas que atraves-
sam e fazem os “militantes”, os que “tem estudo”, os “acampados”, “sem-teto”, “políticos”, 
os que “ajudam”, as “tias”, as “lutadoras”, os “guerreiros”, os “maloqueiros”, entre outros 
personagens que conheceremos melhor no próximo capítulo. Esse emaranhado de li-
nhas no faz enxergar de forma muito menos precisa o que poderia ser definido como 

“movimento social” e sua “base” ou “repertórios de ação”, e nos obriga a pensar nessa 
confusão de linhas de força, corpos e lugares atravessando toda prática política. Porque 
como bem lembrou Tim Ingold (2012: 26), “em um mundo onde há vida, a relação 
essencial se dá não entre matéria e forma, substância e atributos, mas entre materiais e 
forças”.

No dispositivo-ocupação, ao menos aquelas que se realizam nos terrenos baldios 
orientadas pelo mtst, podemos encontrar, de um lado, as linhas verticais (duras) de 
forças extrínsecas (centrípetas) que tramam a fabricação dos “sujeitos políticos”: o 

“movimento social” e suas falas públicas, os modos de produzir uma “demanda” frente 
ao Estado, as negociações entre ocupação e o acesso à política pública habitacional; as 
formas de disputa política e seus enquadramentos discursivos que traduzem a expe-
riência das ocupações em termos mais “eficientes politicamente” – “pessoas que não 
tem mais alternativa senão ocupar”, “trabalhadores dignos que não podem mais pagar o 
aluguel”, “vítimas de um sistema de injustiça e exploração”. Estas são algumas definições 
políticas (ou agenciamentos) ecoadas pelos dirigentes do movimento nas aparições pú-
blicas pelos “militantes” – os que “tem estudo” e que bem expressam esse conjunto de 
linhas que estamos apresentando.

Essas linhas de forças verticais perfazem mediações entre a vida-ocupação e o 
“mundo dos direitos” (Feltran, 2010). São linhas que, por exemplo, convertem a prática 
difundida e histórica de “invasão” em uma forma mediada com os poderes do ponto 
de vista de sua inteligibilidade e legibilidade estatal: a “ocupação sem-teto”. Essas li-
nhas integram projetos políticos que respondem à um campo de relações de aliança 
ou conflitualidade cuja referência é o campo mais amplo das “esquerdas”. São as linhas 
constituídas pela “ética militante” e seu conjunto de pressupostos ético-políticos sobre 
condutas, disputas políticas, práticas discursivas, cujo primado encontra-se na atuação 
pedagógica da “conscientização” e do esclarecimento dos acampados para a fabricação 
de um “poder popular”, e se referenciam em disputas internas das organizações da es-
querda, suas linhagens históricas e imaginações sobre revolução.
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No mtst, essa linha está bem representada por dois setores do movimento. O pri-
meiro, chamado de “negociação” é responsável por negociar com os poderes públicos 
as “demandas” da luta e os ganhos de uma ocupação, as chamadas “conquistas”, que 
são propriamente a construção de um “empreendimento habitacional” e que podem 
se efetivar, inclusive, em outro terreno que não aquele que foi ocupado. Já o “setor de 
formação” é responsável por “formar politicamente” as pessoas que chegam nos acam-
pamentos “em busca de uma moradia”, e assim transformar “acampados em militantes”, 
sem-teto em sujeitos políticos da classe trabalhadora, de modo a responder à angústia per-
manente dessa linha, que é “fortalecer a experiência coletiva”, “criar mais compromisso 
e participação” e lutar contra os processos de “individualização” e “interesse individual” 
no processo da ocupação; “formar maiorias conscientes de seu papel enquanto classe”, 

“mobilizar as massas” nas manifestações e enventos de conflitos públicos. Birman, em 
sua etnografia em ocupações autogestionadas no Rio de Janeiro, definiu o que eu estou 
reconhecendo aqui nesse conjunto de linhas como “ideário militante”. Aquele que é: 

“direcionado(a) para edificar uma comunidade de interesses que afrontaria, pela deso-
bediência às políticas do Estado, a recusa deste a lhes dar acesso aos direitos reclamados” 
(Birman, 2015: 167).

Por outro lado, existe um segundo conjunto de linhas que insiste em movimentos 
transversais e constitutivos da forma-acampamento. Ainda que precárias e inconstan-
tes, são elas que traçam planos de imanência e multiplicidade da vida-ocupação, que 
afirmam seguidas vezes que “aqui não tem política”, que acompanham os fenômenos 
que fazem existir os sujeitos no terreno baldio, os encontros improváveis, os conflitos 
emergentes que nos exigem sempre uma posição implicada, as festas e suas coreografias 
de circulação de reputações, circuitos amorosos, as cozinhas e suas zonas de cumplici-
dade, a primeira noite na “cabana de índio”. Mas também de construção de liderança e 
prestígio, de formas de interdependência que fazem parentescos, atualizam novas pai-
xões, confianças, distribuem responsabilidades e cuidados, atuam na produção de uma 
infraestrutura que reúne saberes técnicos e processos dinâmicos de criação de espaços, 
cuidados, ambientes habitáveis, bem como seus ruídos e formas turvas, rupturas, des-
confianças em relação às formas de poder. São linhas de imanência porque “dizem res-
peito a si mesma, não se pode remetê-la a outra coisa que não seja ela mesma” (Noguera, 
2011: 9). São linhas que afirmam o “correr junto”, “correr com nós”, o “fazer a mesma 
caminhada” – “aqui todo mundo corre junto, todo mundo tá na mesma caminhada” –, e 
quase sempre estão ausentes dos estudos sociológico sobre movimentos sociais porque 
muitas vezes essas formas de assossiabilidades não se dirigem ao Estado nem ao direito,  
mas são feitas por tramas relacionais que produzem um terreno ético de condutas ca-
pazes de atualizar um “estar junto” entre iguais e por isso conjurar continuadamente as 
fontes de poder que produzem desigualdades.

Talvez as linhas transversais que habitam esse segundo conjunto sejam da mesma 
família do que Adriana Fernandes (2013), em sua pesquisa em ocupações de prédios 
no Rio de Janeiro, denominou “linhas de contornamento”. Mas o movimento de linhas 
desse tipo opera também, como bem compreenderam Deleuze e Guattari, na “escava-
ção de aberturas”, ou seja, fazendo do território a possibilidade da própria desterritoria-
lização, na qual a vida torna-se possível outra vez (Deleuze; Guattari, 1997). Essas são 
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as linhas que arrancam a vida para fora dos parênteses e que nos revelam o que sustenta, 
no fundo, toda as ações coletivas entendidas como “ações políticas” em seus momentos 
mais épicos e visíveis. São as linhas que criam e sustentam as relações de confiança e 
cuidado: “se a pessoa não está vindo, tem que ir visitar, tem que ligar para saber se a 
pessoa não está com o problema. As pessoas tem dificuldade de falar quando elas es-
tão sofrendo, então tem que ter um jeito”, diz a experiente Tânia, questionando, ao seu 
modo, os índices de “participação” e “engajamento” do movimento, afirmando que “tem 
que ter um jeito”. Também são linhas que produzem experimentações de si em novos ar-
ranjos relacionais, novas individuações: “aqui eu me senti mulher de verdade”; “aqui eu 
sinto prazer, prazer de verdade”; “isso aqui entrou no sangue”, “ela é minha irmã, corre 
comigo na mesma caminhada”. Essas linhas costuram uma política mais próxima da de-
finição de Deleuze quando diz que a “política é uma experimentação ativa, porque não 
se sabe de antemão o que vai acontecer com uma linha” (Deleuze; Parnet, 1998: 159). 
Política que vem do corpo, atravessa os corpos, modifica os corpos, inaugura processos 
inesperados sobre si na relação com o mundo e novas afecções, atua na recostura per-
manente de lealdades entre marcas, combates corpos e territórios que fazem a quebrada, 
formas estéticas e políticas que ligam Tias e suas cozinhas às novas gerações do rap e de 
muitas outras formas de produção artística periférica, ocupações, saraus, os bares que 
se tornam ponto de encontro.

Esses dois conjuntos de linhas também podem ser pensados como sendo informa-
dos por duas “matrizes políticas”, para chamarmos de um jeito bem simplificado essa 
heterogeneidade de práticas, desdobramentos e modos de existência que também são 
históricas. Como mostrava em um outro contexto Marcio Goldman, a ideia de “matriz” 
tem a vantagem de poder ser compreendida em seu sentido de algo que “dá origem a 
alguma coisa” (Goldman, 2015: 645).

A primeira matriz é produzida por uma amálgama da cultura política oriunda de 
tradições comunistas (a qual Eder Sader chamou nos anos 1970 e 1980 de matriz das “es-
querdas revolucionárias”), cujo repertório foi transformado após a ditadura militar pela 
emergência do pt e do novo sindicalismo que reconfiguravam um novo centro político 
de muitas esquerdas na redemocratização. De certa forma, os limites das ações “revolu-
cionárias vanguardistas” na luta de confronto direto com o regime militar fizeram com 
que muitas das tradições políticas confluissem para novos marcos democráticos estraté-
gicos, agora atravessados pela noção de hegemonia, pela “formação de maiorias sociais”, 
a “conscientização da periferia”, o “acúmulo de forças”, a “formação” e “integração” dos 
pobres urbanos, e a “criação do poder popular” direcionada à “disputa do poder” e au-
tonomia dos trabalhadores frente ao Estado. 

O chamado “campo democrático popular” expressou essa síntese entre partidos e 
movimentos sociais durante os anos 1980 e 1990. Nos anos 2000, com a primeira cri-
se política mais ampla do pt e sua experiência de governo, parte desse campo sofreu 
uma bifurcação, a partir do diagnóstico de que o governo Lula operava uma “hegemo-
nia às avessas”, pacificando o conflito social em nome dos interesses das classes domi-
nantes em “inovações conservadoras”. Para esse setor, tratava-se então de “recuperar” 
uma politização mais radical pelo conflito e a gramática da luta de classes – de certa 
forma, reencontrando e atualizando as estratégias vanguardistas comunistas dos anos 
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1960 e 1970, no entanto, se colocando a tarefa de “reorganizar” e “politizar” uma “base 
popular” que aderia ao lulismo, mas sem a mediação da igreja católica ou vínculo mais 
constituinte com movimentos populares. No entanto, como vai salientar Lincoln Secco 
(2011:208) o setor que funda o psol nesse momento o faz sem a “força histórica” das 
lutas populares e opera a ruptura a partir de dissidências parlamentares. “Seu discurso 
deslizou por um terreno que não era o seu: o institucional”. Desde a sua fundação, o 
PSOL tenta responder ao fato de que suas bases são compostas pelas classes médias 
urbanas e o partido, fragmentado em pequenas organizações de tradições comunistas 
vanguardistas, não encontra também uma expressão nas urnas. 

Demonstrar a capacidade de “mobilizar os pobres” torna-se então capital político 
importante dentro dos embates da esquerda: enquanto o pt seguiu afirmando sua capa-
cidade a partir dos resultados eleitorais, a esquerda que rompe afirmava que as eleições 
não eram suficientes para “produzir consciência de classe” por isso era preciso também 

“formar os pobres” e “socializa-los” em uma cultura de esquerda. O encontro entre o 
psol e o mtst a partir de 2016/2017 oferecia finalmente uma “base popular” ao partido 
em um momento de crise profunda partidária e eleitoral do pt depois do impeachment 
de Dilma e da sua incapacidade de compreender o tremor das revoltas que surgiam em 
2013 – o mtst, como vimos, surge com mais força no cenário politico justamente pela 
presença nas ruas em Junho de 2013.

Essa primeira matriz identificada por Eder sader como oriunda das “esquerdas re-
volucionárias” está presente nas trajetórias dos militantes do mtst em São Paulo, qua-
se todos tendo passado por pequenas organizações políticas socialistas e comunistas 
que fizeram oposição ao pt nos anos 2000 e que apostaram no “trabalho de base” para 

“voltar às periferias”, na tarefa de uma “politização radical” dos pobres urbanos através 
dos acampamentos – com relações muito pontuais com mandatos parlamentares ou 
estruturas sindicais. O mtst pretendia assim se colocar “fora do jogo eleitoral”, cons-
truindo legitimidade pelo território e atraindo pessoas pelos acampamentos na luta por 
moradia, oferecendo um conjunto de sabers técnicos sobre as burocracias das políticas 
habitacionais e acessos à negociação direta com os poderes executivos municipais. A 
produção de uma diferenciação em relação aos movimentos de moradia ligados ao pt 
sempre esteve presente nas preocupações dos militantes do mtst. Ainda assim, muitas 
pessoas que chegavam aos acampamentos nas periferias – e essa foi uma contradição 
permanente que o mtst teve que enfrentar – já havia passado por experiências de orga-
nizações católicas próximas ao pt ou seguiam votando no Lula e em outras lideranças 
petistas nas periferias.

Aos militantes marxistas do mtst interessava, pelos acampamentos, o trabalho po-
lítico de fabricar identidades representáveis – “a classe”, “os pobres” – trabalho político 
feito a partir das “formações”, reuniões, assembleias – momentos de transmissão dos 
códigos de inteligibilidade do universo simbólico da esquerda, uma característica pró-
pria de uma política moderna entendida como letramento e eclarecimento. Os militan-
tes das classes medias, são, por isso, muitas vezes entendidos, pelos acampados, como 

“esse povo que fala outra língua”, como dizem nas ocupações. Mas as tensões entre esses 
conjuntos de linhas de força também estão presentes a todo tempo nos acampamentos. 
Podemos resumir essa tensão com a fala de Leandro, da ocupação do Capão Redondo, se 
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referindo a Maurício, um militante cuja responsabilidade era conduzir as assembleias, 
negociar a permanência e a efetivação da política habitacional para as pessoas que es-
tavam sustentando a ocupação, conduzir reuniões de coordenadores, dar entrevistas, 
escrever textos, organizar “formações políticas”, representar o movimento em viagens 
internacionais e nacionais: “o Maurício ele fica nesse lugar porque ele tem estudo, ele 
fala bem, ele sabe falar, ele é da usp, mas ele não sabe como falar, ele só quer saber se a 
tarefa foi feita, mas não sabe pregar nenhum prego, ele gosta de dar ordem, mas ele só 
faz isso porque sabe falar, sabe falar essa língua aí dos políticos”.

Adriana Fernandes (2013) também refletiu sobre esse diagrama em ocupações da re-
gião central no Rio de Janeiro e chamou de “agenciamento da socialização” as formas de 
fazer-ocupação empreendidas por grupos de matriz socialista e libertária no sentido de 
promover a “socialização coletiva dos pobres” a partir da gestão de atividades diversas 
nesses espaços: aulas, atividades pedagógicas, oficinas, alfabetizações, etc. Adriana Fer-
nandes chama esse agenciamento, tomando emprestado o termo de Michel Foucault de 

“tarefismo disciplinador”, cujo sentido é, quase sempre, uma socialização “civilizatória”.

Há algo de pedagógico (ou, novamente, um “tarefismo pedagógico”) que coloca 
a “socialização” como elemento externo aos ocupantes, o que, por sua vez, dá a 
entender que eles não foram (ou não são) “socializados”. Este aspecto nos faz 
retomar a questão de Gilles Deleuze sobre o que fazer com os 3/4 de miseráveis 
que não serão “socializados”, porque são “pobres demais para a dívida, nume-
rosos demais para o confinamento” e, portanto, o biopoder ou a sociedade de 
controle “não só terá que enfrentar a dissipação das fronteiras, mas também a 
explosão de guetos e favelas” (Fernandes, 2013: 256).

Por outro lado, no que estamos chamando de vida-ocupação, temos outro conjunto 
de linhas que ecoa a matriz política oriunda das muitas práticas associativas e relacio-
nais que existiram e existem nas periferias como formas imanentes de fazer e desfazer 
coletivos: da “lealdade maloqueira” do “correr com nós”, passando pelo extenso idioma 
de conexão de parentesco que fazem “tias”, “mães” e afins; as práticas comensais e de 
festas; as experiências de associações de bairro, rádios comunitárias, saraus, cozinhas; as 
muitas formas de relação com o sagrado e com outros mundos – evangélicos, ex-evan-
gélicos, pessoas que fazem parte de terreiros de candomblé, pessoas que passaram pelas 
comunidades eclesiais de base nos anos 1970 e 1980, pelos mutirões de autoconstrução, 
pessoas agora atuantes no emergente ativismo negro e jovem, no universo múltiplo dos 
grupos culturais da periferia de São Paulo. Todos esses que, por muitas circunstâncias 
da vida, chegam à uma ocupação para “fazer a luta pela moradia”, mas também para, de 
algum modo, desertar dos muitos dispositivos renovados da governamentalidade neo-
liberal contemporânea de gestão moral dos corpos por diversos atores que atuam na 
periferia – do terceiro setor, passando pelas comunidades religiosas, o crime, também os 
conselhos tutelares, a polícia, o fazer burocrático do acesso às políticas públicas. 

O “Júnior do Capão”, a “Tia Cida do Embu”, a “Simone do Taboão”, a “Lu da Leste”, 
a “Lu do Embu” – muitas vezes o duplo corpo-território aparece nos próprios modos 
pelos quais as pessoas são referenciadas no movimento, indicando também um signo 
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de “conhecimento”, no duplo sentido que é entendido nas periferias por essa segun-
da matriz: como saber, mas também como legitimidade, localização, prestígio, como 
portador de uma vasta rede de relações. Essas são linhas que traçam e são traçadas por 
índices de relacionalidades, portanto, menos afeitas à representação, mais socialidades 
do que “sociedade”, mais diferenças do que identidade: “Cada um tem um jeito, tem 
que saber entender o jeito de cada um”, repete sempre Cristina na ocupação do Capão 
Redondo. Socialidade, como define Ingold, como uma trama “imanente ao campo de 
relações dentro do qual cada vida humana é inaugurada e mediante a qual procura-se 
completar” (Ingold, 2003: 20).

Esse segundo conjunto de linhas traça também planos de abertura, não de fecha-
mento. Enquanto a insistência teórica e das pedagogias da formação-civilizatória é 
composta por linhas duras de arcabouços, princípios, pressupostos, discursos de uni-
ficação, as linhas transversais são aquelas que traçam um sentido de abertura para os 
acontecimentos – deste mundo ou de outros. São linhas do meio, das indissociáveis 
mediações, mas também da atenção permanente pelo que nos envolve; uma abertura 
para o acontecimento da ocupação, para a cozinha, para os burburinhos e circuitos de 
prestígio, lealdades e confianças. Enquanto as primeiras linhas tramam a “variável ma-
joritária dominante de uma trama” (Movimento Social, Demandas, Sujeitos Políticos 
e sua legibilidade diante do Estado), as segundas fazem parte das linhas menores, atua-
lizam as “virtualidades bloqueadas pela variável dominante e permite reescrever toda a 
trama” (Deleuze; Bene, 1979: 97-101).

Essas duas “matrizes políticas”, que geram linhas na trama complexa de uma ocupa-
ção, não são novas. Elas podem ser também percebidas no ciclo de lutas das décadas de 
1970 e 1980 em São Paulo. Ciclo este que, por muitas vezes, como vimos, produziu dife-
renciações entre, de um lado, organizações marxistas e, do outro lado, o que era chama-
do pejorativamente de “igrejismo”, “basismo”, ou mesmo “cotidiano” – uma amálgama 
entre ceb’s, Teologia da Libertação, Educação Popular, o chamado “novo sindicalismo”, 
as experiências das comissões de fábrica, as mulheres e movimento da luta contra ca-
restia, as organizações de bairro, as mães, vizinhanças, e de cozinhas – todos que es-
tranhavam, de algum modo, a própria noção de “política” e as formas tradicionais de 
representação como exterioridade e verticalidade. O que existiu nesse período, e que 
persiste nos acampamentos, é uma “conexão parcial” entre dois campos de interesses e 
modos de existência – mas não é possível perder de vista que elas seguem “negociando 
politicamente seus desacordos ontológicos” (De la Cadena, 2019:29).

Esses desacordos vão aparecendo também nos próprios assentamentos do mst no 
decorrer do anos 1990, como mostram várias pesquisa. “Percebe-se a existência de pro-
jetos em franca colisão: o projeto político-econômico do mst e o projeto de vida e de 
trabalho da base do movimento. As expectativas da base divergem das expectativas dos 
dirigentes tanto no que se refere ao que almejam com a conquista da terra como em 
relação àquelas dimensões relativas à organização social e da produção nos assenta-
mentos” (Brenneisen, 2004: 149). Esse desencontro é também fruto do “centralismo 
e militarismo na formação e direção” (Novaes, Palmeira et al. 1996), sua concepção de 
trabalho, de produção e mesmo de “coletivo” – valores que muitas vezes são divergentes 
das lógicas dos sentidos da autonomia e das relações de parentesco importantes para a 
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pequena produção camponesa em muitos lugares no Brasil. Também pensando sobre o 
“desencontro”, José de Souza Martins escreve que: 

Até hoje a classe média militante, os setores radicais dessa classe, procuram de 
distintos modos enquadrar os problemas do campo e dos trabalhadores rurais 
na questão agrária e propor-lhe como solução uma reforma agrária que depende 
de extensos prólogos para que se defina o que afinal é a reforma agrária. Desco-
lamento próprio de uma reivindicação mediada por interesses e concepções de 
uma categoria social diferente da categoria ou das categorias em nome das quais 
a reivindicação ou a pressão é feita (Martins, 2000: 270).

Vinícius Caldeira Brant, em um texto de 1980, chamava atenção para o fato de que 
a política que animava os movimentos populares em São Paulo naquele período ex-
pressava uma forte desconfiança “quanto a qualquer interferência vinda de fora (…). A 
possibilidade de uma direção desses movimentos mais gerais só é admitida enquanto 
coordenação de decisões adotadas a cada passo pelos grupos de base” (Brant, 1980: 18-
19). Na introdução de uma das mais importantes coletâneas de estudos desse período, 
São Paulo: o povo em movimento, Caldeira Brant mostrou que uma das marcas singulares 
desse ciclo de lutas não localizava-se apenas na crítica ao regime ditatorial, mas também 
apontava, em sua própria organização, para a exigência de uma “democracia de baixo 
pra cima”, ou seja, uma proposição sobre a própria forma política. Paul Singer, nessa 
mesma coletânea, chamava a atenção para a força do que era chamado “basismo”: “A 
todo momento e sob qualquer pretexto se proclama a necessidade de se ‘ouvir’ as bases, 
às quais caberia sempre tomar as decisões” (Singer, 1980: 227). 

Essa atenção ativa ao poder como exterioridade e o reconhecimento dos potenciais 
envenenadores da “política” dentro das ocupações e favelas (e seus efeitos enganadores, 
manipuladores e ameaçadores de uma relação entre iguais) foram também interpreta-
dos por pesquisadores dos movimentos populares emergentes das décadas de 1970 e 
1980 como a afirmação de uma “autonomia” inédita. André Singer, remetendo a esse 
período, afirma que “a proposta de auto-organização para a luta política de classes, que 
estava no âmago dos grupos que formaram o pt na década democrática (1978-88)” 
(Singer, 2012: 188). 

Também na coletânea organizada por Moacir Palmeira e Beatriz Heredia, pu-
blicada em 2010, que apresenta os resultados de pesquisas sobre “concepções de 
política”, desde 1988, em contextos rurais entre movimentos camponeses, sindicatos 
rurais e eleições locais, aponta-se para o fato de que “a política não é assunto tratado 
dentro das famílias, igrejas, clubes, sindicatos. No comércio, no trabalho, nas festas 
dos que não são políticos é um tema evitado” (Palmeira, Heredia, 2010: 9). Política 
Ambígua é o título escolhido para a coletânea, como também para o texto que a en-
cerra, publicado pela primeira vez ao fim dos anos 1990. Nesse texto, a partir de um 
denso escrutínio etnográfico, Palmeira e Heredia lançam algumas considerações in-
contornáveis sobre o que viria a ser esse campo de encontros de uma “antropologia 
do político” no Brasil. Os autores salientam o fato notório de que a “política”, nos 
contextos etnográficos, não se referir a um domínio de atividades permanentes, mas 
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“[está] circunscrita a um período específico. Política é equacionada com eleições, 
como é explicitado na expressão tempo da política, usada para designar o período 
eleitoral” (Idem: 168). Por isso é só no período eleitoral que a presença de políticos 
é considerada adequada. “Se queixas há de que só aparecem nessa ocasião, sua ida às 
comunidades (isto é, às casas, aos povoados, aos sindicatos, etc.) fora do ‘tempo da 
política’ – mas sobretudo sua permanência para além do formalmente aceitável – é 
objeto de desconfiança” (Ibidem: Idem). 

A “política”, entendida como um domínio eleitoral, é, portanto, compreendida 
de forma ambígua, como um jogo, pois se trata de um momento onde se pode obter 
ganhos para a comunidade, ao mesmo tempo em que é ameaçadora por atuar em 
uma quebra do cotidiano e nas consequentes regras e relações que o ordenam. O 
que encontramos nas ocupações tem muitas relações com tais reflexões. De certa 
forma, a “política” do sistema eleitoral, dos “políticos” é continuamente conjura-
da na vida-ocupação porque, fundamentalmente, ela ameaça um arranjo relacional 
complexo entre iguais: “vem aqui os políticos fazer discursos, com esse blá blá, que-
rem enganar quem?”. Ainda que “mostrar para os políticos a nossa luta” seja funda-
mental para acessar as políticas habitacionais, para obter as conquistas e pressionar. A 

“política” também aparece como um campo de linguagem e compartilhamento de 
códigos intelectualizados, pouco acessíveis, próprio de uma elite cultural que “fala 
bem” e “tem estudo” – “antes eu não entendia nada de política, essas palavras todas 
que nem sei o que qur dizer. Hoje eu estou lendo as coisas, tentando correr atrás”, 
comentou Ana Vitória certa vez.

A política “dos poderosos”, política eleitoral, ou mesmo as muitas atividades pro-
tagonizadas pela esquerda, que também faz “política” – de debates à processos de 
formação política nos terrenos ocupados, atividades que são frequentemente com-
preendida pelas pessoas das ocupações como de outra ordem – é algo completa-
mente diferente do que é reconhecido como a experiência da “luta”, em geral; práti-
cas que estão localizadas na vida: “olha, parece que eles estão falando outra língua”, 
é o que eu escuto muitas vezes nos bastidores dessas atividades. Em uma reunião na 
qual alguns dirigentes explicavam sobre a relação do movimento com o psol, Lu-
cilene chegou a comentar em um intervalo, enquanto terminávamos de passar um 
café na cozinha: “eu não falo nada, mas eu não entendo esse partido. É um monte de 
partido dentro de um partido, cê tá doido, essas conversaiada toda, porque a gente 
não fala das coisas que importam?”.

Com o declínio do ciclo de lutas populares dos anos 1970 e 1980 nas periferias 
de São Paulo, essa “segunda matriz”, consituída por muitas formas de autonomia e 
desconfiaça em relação às políticas estatais associadas à reprodução das elites polí-
ticas, culturais e econômicas, parece ter se perdido nos estudos das últimas décadas. 
Estes concentraram-se mais na relação entre o legal e ilegal, o novo mapa de poder, 
territorialização e sociabilidade do “crime”, ou mesmo nas novas formas de “gestão 
social” pelas quais muitos movimentos das periferias de São Paulo das décadas de 
1970 e 1980 foram convocados, especialmente a partir da eleição da Luiza Erundina, 
em 1988, transformando-se em instituições de execução e gestão de políticas sociais 
(Feltran, 2010).
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Gabriel Feltran (Idem) vem elaborando uma agenda de pesquisa sobre a longa 
transição, entre os anos 1970 e a primeira década dos anos 2000, acerca do que para 
ele seria uma mudança sobre o “estatuto social e político ensejado pelas periferias 
urbanas”. Feltran argumenta que, se nos anos 1970 e 1980 havia um projeto de “in-
tegração” das camadas “trabalhadoras” que seria viabilizada “pela aposta na contra-
partida social do assalariamento”, agora trata-se mais de “gerenciar” as “fronteiras 
entre periferia e direito de modo compartilhado entre Estado, polícias e ‘mundo 
do crime’”. Para o sociólogo, é flagrante como os “movimentos de bases” que estive-
ram ativos na década de 1980 foram, pouco a pouco, sendo atraídos pela lógica do 
Estado e dos espaços públicos, formando uma “burocracia de base” das “políticas 
sociais” (Ibidem: 11).

O autor segue analisando uma série de dispositivos gerenciais de contenção que 
emergem dessa nova conflitualidade periférica, da qual a explosão do encarceramen-
to e o genocídio da população negra são as faces mais dramáticas, mas que não estão 
sozinhas. Ele destaca também a proliferação de clínicas de recuperação para “viciados” 
(as “comunidades terapêuticas”), os espaços destinados ao tratamento de saúde men-
tal, albergues para moradores de rua, os abrigos para adolescentes (Ibidem). Desde 
um argumento arendtiano, no qual a equação da conflitividade social transborda para 
dinâmicas violentas quando a noção do direito se esgota, Feltran constata os “limites” 
da atuação de movimentos sociais que, diante dessa nova configuração, não logram se 
constituir como ator relevante da nova paisagem. 

Sem querer discordar desse limite, e pensando justamente a partir do esgotamento 
de um ciclo de lutas que foi, inegavelmente, “atraído pela lógica do Estado”, talvez a ex-
periência dos acampamentos sem-teto pode indicar que, a partir de 2013, especialmente, 
possamos falar de emergentes diagramas de retomadas. Os acampamentos, de certa 
forma, nos deixam perceber coreografias de recusa aos postulados da cidadania do de-
sempenho, ao mesmo tempo em que se intensifica a desconfiança das promessas de 

“integração” e da “participação” apontando para desejos de autonomias e desconfiança 
em relação ao Estado; afirmações de modos de existência que expressam os limites do 
lulismo enquanto forma política pacificadora dos conflitos sociais e apontam para no-
vos lugares de encontro e, sobretudo, de pausa nos cansaços cotidianos. 

Essas coreografias persistem em muitas associabilidades e relacionalidades: dos 
novos saraus e batalhas de Slam, passando pelas novas gerações rap, aos movimentos 
culturais periféricos; da luta de mães que perdem seus filhos executados pelas forças 
policiais, atravessando as ocupações e suas cozinhas, esse feixe de linhas não parte ne-
cessariamente de ideologias políticas, mas de verdades éticas (Comitê Invisível, 2015): 

“são verdades que nos ligam, a nós mesmos, ao que nos rodeia e uns aos outros” (Idem: 
30). Aqui, “pensar é entrar em contato, pensar é entrar em combate” (Garcés, 2013: 145). 
Por isso também a força da poesia, tão presente nas ocupações, a força material da pa-
lavra e do ritmo é o que faz vibrar os corpos – em contato e em combate. “Para que 
todos saibam que na vida, filhos da periferia não morrem ser ter lutado”, diz um verso 
de Jussara (2015), liderança da ocupação Nova Palestina no Jardim Ângela, dilatando 
uma vez mais os sentidos da luta para a experiência limite da insistência na vida – poé-
tica da existência. Tudo isso deveria nos levar a questionar inclusive a pertinência da 
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noção de “movimento social” como forma política englobadora de um conjunto muito 
heterogêneo de experiências – esse universo de corpos, práticas e lutas, por exemplo, 
não foi criado pelo mtst nas perfierias, mas o que o mtst logrou fazer foi encontrar 
espaços de composição com ele (relações mais ou menos bem sucedidas dependendo 
dos contextos e momentos). A grande moeda de troca do mtst nessa composição é a 
inserção nas tramas burocráticas do Estado (e seus representantes), tornando mais ágil 
a perspectiva do acesso à política habitacional.

A vida-ocupação também nos deixa ver os limites do discurso sociológico como ar-
cabouço definidor da política que se faz nas periferias, privilegiando a primeira matriz 
de inteligibilidade, mas deixando escapar entre suas grelhas: “a complexa organização  
das atividades de pessoas reais, de suas relações reais [que] entrou no discurso por meio 
de conceitos tais quais classe, modernização, organização formal. Criou-se um  reino de 
objetos constituídos  teoricamente, liberando o reino discursivo de seu solo  nas vidas 
e trabalho dos indivíduos e possibilitando à pesquisa sociológica pastar num campo 
de entidades conceituais” (Smith, 1987:130). E no campo de entidades conceituais, os 
conflitos e divergências em relação ao parâmetros de suas definições, acabam sendo 
também obliterados. Afinal, a definição sobre o que é um acampamento e o que ele 
expressa em termos de produção política já é um campo de disputas irrigado de poder. 

Por isso nos importa aqui falar sobre essa segunda “matriz política” – nos acam-
pamentos posicionada, como matriz relacional, nas cozinhas e fogueiras – matriz que 
talvez tenha mais parentesco, não com as formas do “basismo católico”, mas antes, com 
o que Lucas Keese investigou junto aos Guarani Mbya “como um operador político 
nas relações de alteridade: a esquiva” (Keese, 2017: 6).  A dança-luta do xondaro gua-
rani mbya é “um jogo de tentativas de capturas e desvios, esquivar dos ataques (-jeavy 
uka, ‘fazer com que erre, com que se engane’), é a habilidade mais enaltecida de um 
xondaro” (Idem: 6). No rap, assim como nas batalhas de Slam, o inimigo está sempre 
presente: trata-se de elaborar discursivamente, mas também a partir de uma produção 
de corpo um modo pelo qual seja possível desafiá-lo. A partir desse ponto de vista, po-
demos pensar outras imagens para a luta política que não os binarismos modernos en-
tre “cooptação” e “rupturas”, nem a estabilização de “sujeitos” em “movimentos sociais” 
constituídos, mas, na esquiva, o “novo” sempre incorpora o movimento do qual esca-
pa – a luta segue coreografando caminhos nas tramas da relacionalidade, imanência, 
dançando com o inimigo e encontrando outros lugares de criação10 e composição para 
atravessar e seguir, coreografias que parecem escapar na grelha de noções totalizadoras 
e muitas vezes homogeneizantes. Refletindo sobre essa forma política, Perrone-Moisés 
(2011) salienta que:

Não caberia afirmar, como o fazia Clastres, que se recusa o “poder” em nome da 
“liberdade” ou a “hierarquia” em nome da “igualdade”. Trata-se de mover-se no 
espaço-relação entre os polos, sem jamais fixar-se num deles, o que equivaleria a 
resolver (abolir) a diferença pela identidade (Perrone-Moisés, 2011: 868).

Diego Sztulwark (2019), desde a Argentina, também fala sobre essa matriz política, 
presente, por exemplo, entre os piqueteiros nas intensas mobilizações argentinas de 2001. 

10. Gostaria de agradecer ao 
Lucas, quem, de forma muito sutil 
foi me ensinando sobre como me 

esquivar dos espantalhos.
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O autor a chama de “momento plebeu”, o “revés do político (…) que não se confun-
de com o funcionariado e com as militâncias”. “É germe e estratégia; plasticidade para 
atravessar o caos” (Idem: 136). Desde uma perspectiva histórica, Sztulwark salienta que 
os “plebeus” eram os escravos libertos romanos, os que estavam excluídos do direito 
público e que por isso se viam privados do estatuto político. Em uma entrevista de 1977 
feita por Jacques Rancière, Foucault afirmava que a “realidade sociológica do povo” era 
inexistente. No entanto, para ele a realidade estava sempre em algo que “É o movimento 
centrífugo, a energia inversa, o inapreensível”11 (Marques; Prado, 2018 – tradução mi-
nha). Carlos, sem-teto, mestre da esquiva, que acabou de sair de sua quarta pneumonia, 
passou alguns anos trabalhando como marceneiro, fazendo interior de lojas. Um dia 
capinando, com uma máquina de cortar o mato alto, na sede do movimento, matou um 
lagarto, sem querer, com a máquina. “Mas não pode ter desperdício”. Pegou a criatura, 
tirou as tripas, e colocou de molho no limão. “Isso frito com uma cerveja é melhor que 
frango, você vai ver”. Ele seguiu enquanto preparava a iguaria: “Tem gente que fala que 
eu vivo às custas do movimento. Mas eu nunca recebi nenhum dinheiro. Vivo hoje com 
meu bolsa aluguel de 400 reais”, defendeu-se dos detratores oferecendo uma verdade 
para o que faz, “Eu não ligo pra essas coisas de política, por mim nem vinha político 
aqui”, repetiu enquanto distribuia a imprevista refeição.

Janete, liderança sem-teto de uma ocupação, em uma reunião da coordenação do 
movimento recuperou sua experiência passada para justificar sua recusa em “rece-
ber políticos” na ocupação que coordena: 

Eu fui mutirante e a condição pra eu ter uma moradia era me filiar ao pt e ir nas 
reuniões do diretórios, olhar pro meu coordenador e ver quando ele ia levantar 
a mão e eu levantar também. Eu não era consultada de nada, não entendia nada. 
Então eu aprendi que é importante consultar. É por isso que quando tinha que 
receber político lá na ocupação, a gente, eu e a Francine, não gostava não.

Janete nos deixa compreender que existem muitos modos de se fazer uma liderança, 
e as trajetórias e experiências das pessoas indicam bem a diferença de natureza desses 
modos. David Graeber oferece uma definição dessa ambiguidade da noção da política 
nos contextos populares, sugerindo pensar em formas do político contra “a política”: 

A noção de “política” pressupõe um aparato estatal ou governamental que impõe 
sua vontade aos demais. “Política” é a negação do político; a política está a servi-
ço de alguma forma de elite, que afirma conhecer melhor do que outras como os 
assuntos públicos devem ser administrados. A participação em debates políticos 
só pode reduzir os danos causados, uma vez que a política é contrária à ideia de 
que as pessoas cuidem de seus próprios negócios (Graeber, 2015a: 15 – tradução 
minha)12.

Assim que cheguei ao movimento fui convocada a incrementar as linhas duras da 
“formação política”: dava cursos (“formações”) sobre especulação imobiliária e financei-
rização nas ocupações, falava sobre propriedade privada e sobre a importância da “or-

11. “es el movimiento centrífugo, 
la energía inversa, lo no 
apresable”.

12. “La noción de “política” 
presupone un Estado o aparato 
de gobierno que impone su 
voluntad a los demás. La “política” 
es la negación de lo político; 
la política está al servicio de 
alguna forma de élite, que afirma 
conocer mejor que los demás 
como deben manejarse los 
asuntos públicos. La participación 
en los debates políticos lo único 
que puede conseguir es reducir 
el daño causado, dado que la 
política es contraria a la idea 
de que la gente administre sus 
propios assuntos”.
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ganização” e do socialismo. Fui assim logo sendo direcionada para a linha “dos brancos”, 
dos “boys”, como depois me deixaram ver as “Pretas Problemas” – como se denomina-
va um grupo de jovens mulheres negras que conheci na ocupação do Capão Redondo 
e com as quais aprendi muita coisa nessa antropologia reversa da vida-ocupação. Aos 
poucos fui sendo arrastada e enredada por outras linhas, graças aos encontros, às festas, 
à cozinha, às Pretas Problemas, aos nossos momentos de confissões, às noites em volta 
da fogueira, aos cafés açucarados pela manhã, ao eventos imprevistos que geram novas 
conversas, ao cômico compartilhado nos fundões das assembleias quando os “meninos 
com estudo” fazem seus discursos. Fui deslocada pelos fios dessa outra política, a políti-
ca da carne viva, o revés, onde era possível rir em companhia e pensar juntas; na qual era 
possível criar e pensar a vida baldia que escapa das expectativas dos “cursos de forma-
ção”, das pedagogias civilizatórias. Se os rapazes do setor de “formação” me viam como 

“igual” – obviamente por conta também da trajetória acadêmica e por meus percursos 
em organizações de esquerda – ao explicitar minhas discordâncias políticas em relação 
às práticas formativas fui também sendo empurrada para as “margens” onde habitam 
todas aquelas que hesitam e que se recusam a obedecer. Esse lugar me fez, entretanto, 
assumir outras perspectivas em novas alianças nos acampamentos. A antropologia só 
acontece quando se muda de lado. De certa forma, fazer antropologia é sempre uma 
prática de traição (ou de esquiva) – ainda que “trair” a ética militante e suas linhas duras 
que nos pedem “fidelidade” e “sacrifícios” possa significar muitos conflitos definitivos. 
Evidentemente, os personagens que fazem “militantes”, “sem-teto”, “acampados” muitas 
vezes se confundem e se cruzam, como já mencionamos. O sem-teto torna-se militan-
te depois de alguns anos no movimento – ainda que os militantes escolarizados das 
classes médias não se tornem nunca um “sem-teto”. Mais do que posições fixas, essas 
figuras sugerem um conjunto de outros elementos que tem a ver com a mobilidade de 
classe, com um certo tipo de repertório, com papéis que vão sendo representados em 
falas públicas, com responsabilidades e prestígios, com gestos de reconhecimento da 
coletividade. Não se trata de apresentar uma perspectiva pessimista em relação a esse 
encontro de mundos que acontece nos acampamentos, ao contrário. O que notamos é 
uma maior ou menor disponibilidade de se deixar afetar e deslocar por esses encontros, 
de atuar nesses papeis de forma mais ou menos aberta, de repensar com maior ou me-
nor frequência as relações de poder e hierarquia que existem nessas relações. 

“A política e o dinheiro estragam”: 
produção de lideranças ou a insistência dos 
que não foram convidados para participar das 
assembleias modernas

“Chega mais que aqui é tudo nosso”, é a saudação de Maciel a um novato, como 
quem diz que agora é o momento de experimentarmos nossas próprias regras: 

“aqui não paga nada e não tem política” – são os dois regimes comumente anunciados 
aos recém-chegados acampados e que revelam a recusa de duas formas de transcendên-

5.
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cia que nos separam do que pode acontecer entre nós: os envenenados circuitos do di-
nheiro, os envenenados circuitos da política. Os enunciados de boas-vindas, repetidos 
da Zona Sul à Zona Norte, parecem querer reafirmar uma outra rede de lealdades, reto-
mar a possibilidade de decidirmos sobre nossas próprias vidas. “A política estraga, né? 
Eles só querem saber de voto, de eleição, mas na hora de fazer, não fazem nada”, repete 
Tia Maria de Paraisópolis em uma conversa. “É o dinheiro que estraga tudo, é o dinheiro 
que acaba com o mundo. Aqui é bom porque a gente faz tudo sem dinheiro”, comentou An-
tônio, na ocupação do Capão Redondo em 2017. 

A vida-ocupação é também a experimentação de um mundo desmonetizado. “É o 
dinheiro que estraga tudo, o dinheiro que é o mal do mundo”, ouvi de Thiago, na ocupação 
do Capão Redondo, enquanto mostrava, com felicidade, a porta do seu barraco com um 
novo pôster do Bob Marley. Acompanhei durante a pesquisa muitas pessoas que passa-
ram a “ficar direto” nas ocupações, morando nos acampamentos, e que se mantinham 
com muito pouco do ponto de vista financeiro. “Aqui a gente vive com as doações que 
chegam nas cozinhas, todo mundo empresta tudo também. Menos escova de dente, né? 
Aí cada um tem a sua”. 

A desmonetização é um acordo tácito que conjura formas emergentes de desigual-
dade e parece ter um impacto especialmente maior entre os homens, para quem a rela-
ção entre consumo e masculinidade é ainda mais aquecida do ponto de vista dos circui-
tos de prestígio. Os circuitos de prestígio nas ocupações dependem de outros atributos 
masculinos: “conhecimento” no território; uma certa inteligência de resolução de con-
flitos e negociações, ser bom nos “diálogos”, a lábia, a lealdade maloqueira, a virilidade 
do combate performada contra os inimigos: “o governo”, “o estado”, “a polícia”; o saber 
sociotécnico entre infraestruturas e práticas de “fazer virar” as coisas nas ocupações, fa-
zer funcionar, o saber desenrolar.  No regime baldio funciona um acordo implícito entre 
homens, especialmente, que poderia ser dito como sugere Bifo: “Vamos esquecer a me-
dida, a capacidade técnica, a competência social e a proficiência funcional (…)“Aban-
donemos este século de medidas, saiamos juntos para respirar” (Berardi, 2020: 269).

Como disse Jorge, motoboy: “aqui gente pode trabalhar sem ser por um salário, um 
pagamento. Tem nosso tempo. Ninguém te perturba. Pode trabalhar por outro sem ser 
por um salário, a gente faz uma cozinha, faz um piso, faz com gosto. E também porque 
os acampados te respeitam, te olham diferente”. A vida-ocupação nos permite antever, 
como refletiu Vera Telles, sobre as “referências por meio das quais a experiência das 
desigualdades vem se processando, junto com a vivência dos bloqueios a possibilidades 
de vida em um tempo que celebra o desempenho, a performance e o sucesso como me-
didas (aliás inefáveis) de autonomia individual” (Telles, 2006: 177).

De certo modo, também seguindo as pistas de Virno (2010), a recusa ativa da “polí-
tica” – que se desdobra também em “governo” e “Estado” -  pode bem nos apontar para 
uma cisão importante da vida-ocupação: enquanto que na “ética militante” a igualdade 
surge sempre enquanto promessa e horizonte, na vida-ocupação dos acampamentos ela 
é uma premissa. “Aqui Deus não faz acepção das pessoas” é um salmo muito acionado 
para descrever as ocupações, ou, “aqui é todo mundo na mesma caminhada”; “tem que 
correr junto!”– outras expressões recorrentes nas quais essa premissa da igualdade é 
atualizada aparecendo constantemente para descrever as ocupações. “Eu tatuei formi-
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guinhas na minha pele, você viu? As formigas são muito importante porque você olha 
pra elas e pensa que elas são fracas, mas quando elas se juntam, elas podem tudo. Às 
vezes as pessoas querem ser só a cabeça da formiga, acham que são melhores do que os 
outros, mas também tem o corpo todo, as patinhas, as antenas”, contou Marinete sua 
fabulação interespecífica da vida-ocupação marcada na pele.

Se por um lado a vida-ocupação parece querer encenar continuamente a igualdade 
conjurando os circuitos monetizados e a política, por outro lado, a estrutura organi-
zativa do movimento entre setores, coordenações e direções políticas frequentemente 
oferece elementos de desequilíbrio, disputas e desconfianças. “Agora o André se acha 
melhor do que o outros só porque subiu pro setor da autodefesa”; ou quando a direção 
do movimento elege “lideranças de destaque” nas ocupações, oferecendo espaços de 
maior visibilidade, convidando para certas reuniões mais restritas.

Durante a primeira ou segunda semana de acampamento, elege-se, entre os acam-
pados e pelos acampados, uma “coordenação de G”. As ocupações, nessas primeiras 
semanas, são divididas em muitos subgrupos de organização, cada qual com a sua co-
zinha. São os “G’s”, de “grupo”: G1, G2, G3… quanto maior a ocupação, maior o núme-
ro de G’s. Os coordenadores eleitos pelos G’s são os responsáveis, especialmente, pela 
mobilização permanente dos acampados – a quem frequentemente os coordenadores 
chamam de “meus acampados”: construir a cozinha, levantar doações semanais de ali-
mentos, mobilizar os acampados para as assembleias, para os “mutirões” – como são 
chamadas as atividades de construção de estruturas coletivas ou de limpeza e organiza-
ção –, e, finalmente, convencer e mobilizar para as manifestações, assim como conferir 
quem está mobilizado para as “tarefas” ou não. Neste lugar já é possível encontrar uma 
zona permanente de tensão e conflitos: coordenadores que disputam uns com outros 
pelo maior prestígio entre acampados; acampados que acusam coordenadores de não 
serem justos ou generosos; coordenadores que reclamam por estarem sobrecarregados: 

“os acampados não querem saber de nada!”, ou por não terem seus esforços reconheci-
dos pela direção do movimento; acampados que reclamam por não quererem receber 
ordens dos novos coordenadores.

“Muita gente que nunca mandou em nada, chega, vira coordenador e começa a que-
rer mandar em todo mundo como se fosse um gerente”, sentenciou Marinete uma vez, 
depois de passar por muitas ocupações. A competição entre coordenadores gera uma 
energia concorrencial que acaba sendo eficiente para o índice-mobilização, mas, por 
outro lado, produz um tecido de estresse, tensões que muitas vezes provocam desâni-
mos e rupturas. “Fica um querendo mandar no outro, na época da igreja não tinha isso, 
não”, observou Tânia ao comparar a experiência das ocupações com sua experiência 
passada das Comunidades Eclesiais de Base na Zona Leste. “É sempre isso, um monte 
de picuinha, um falando que outro não fez aquilo, a gente fica o dia todo na ocupação só 
cuidando das picuinhas, das vaidades né?”, contou Marcela sobre seu cansaço. 

Acima das coordenações dos G’s já há as instâncias “militantes” dos “setores” do 
movimento: organização e auto-sustentação, negociação, comunicação, formação, au-
to-defesa. Aqui encontram-se as pessoas que já foram “acampados” em alguma ocupa-
ção, possivelmente tornaram-se coordenadores e, depois da ocupação “sair de terreno”, 
seguiram com o movimento no trabalho de “nucleação” – como se define o momento 
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de organização pós-ocupação que precisa seguir pressionando os poderes públicos para 
a garantia da compra do terreno, a liberação de recursos da caixa econômica federal, 
etc. Para “ser do setor”, na maior parte das vezes, é preciso ser “indicado”, reconhecido 
pelo seu “trabalho”, provavelmente ter passado também pelos cursos de “formação” do 
movimento. Os setores também são compostos pelos militantes das classes médias uni-
versitárias que nunca foram “acampados”, mas que precisam “acompanhar” ao menos 
uma ocupação para obter alguma legitimidade dirigente. 

Os setores atuam, portanto, em todas as ocupações, são os que também preparam 
uma nova ocupação. Acima dos setores está a coordenação estadual, a “coordenação 
política” do movimento que define todas as decisões sobre a estratégia política do mo-
vimento: ocupações, posicionamento em relação à conjuntura e às outras forças de es-
querda, campanhas públicas, manifestações. Toda essa complexa estrutura hierárquica 
atua no sentido de tornar mais “eficiente” as ações do movimento, de “politizar a base”, 
mas também são subvertidas no cotidiano, interpeladas por outras relações de confiança 
que se fazem na vida-ocupação, pelos novos parentescos feitos, as novas lealdades, os 
novos romances. Um membro do setor da auto-defesa, por exemplo, pode se enfurecer 
com um “boy” da coordenação estadual que dispensa ou despreza os códigos da quebra-
da: “só sabe falar com os outros mandando? Vou soltar ele aqui nesse Capão Redondo 
sozinho, quero ver ele se virar”. Muitas mulheres sem-teto reclamam, combinam peque-
nas revanches contra os militantes considerados “mandões”, “sem jeito pra falar”, “estú-
pidos” e que “só sabem mandar”. A “progressão” de posições na estrutura hierárquica 
do movimento é experimentada por muitos como um horizonte, um índice de sucesso. 

Eu antes estava perdida. Nas drogas, sabe, Alana? Aí agora eu sou alguém. Che-
guei na ocupação, comecei sendo acampada, depois virei coordenadora, depois 
entrei pra auto-defesa, fui indo, fui indo... agora sou do movimento já. Meu plano 
é esse, ser alguém importante no movimento, ser alguém na vida né? (Carol, 22 
anos. Ocupação do Capão Redondo). 

Evidencia-se, desde a vida-ocupação, que o mtst, o “movimento”, não se cons-
titui como um sujeito político estável que elabora sua prática política em uma sala 
fechada de onde fabrica suas resoluções, ou não apenas. Ao contrário, nos parece 
que na vida-ocupação, o movimento se materializa em relações, em modos de agir e 
de interpelar algumas cenas do cotidiano. Ainda assim, o movimento se faz atuali-
zando ritos de opacidade com reuniões fechadas, reuniões nas quais só participam 
pessoas “reconhecidas” pelas posições que ocupam.  Ele é “evocado” por sua es-
trutura transcendente à vida-ocupação quando pretende-se orientar condutas, uma 
força ética, ou quando as pessoas chegam no limite de suas capacidades quando da 
resolução de um conflito emergente: “isso vamos ter que ver lá no movimento”. O 
Ângelo, membro do setor da autodefesa, “traiu” a Adriana, sua companheira, tam-
bém da ocupação, e o desentendimento respingou por todos os lados no acampa-
mento: “vamos ter que levar pro movimento”. 

O movimento também é acionado em situações de negociação com os poderes 
locais – é preciso falar em nome de algo, recorrer à uma transcendência que possa 
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fazer frente a outras, como por exemplo, as do “crime”13. O movimento evocado pode 
assentar e autorizar formas de autoridades locais, circunscrever, assim, possibilida-
des de ação. Ao movimento é conferida a decisão mais drástica de uma ocupação, 
que é a expulsão de alguém, e também pode ser “acionado” em situações diversas 
nas quais as zonas de poder e conflitualidade encontram-se não encerradas comple-
tamente; pode ser evocado para reparar situações de desigualdade ou para assegurar 
outras. 

O movimento pode ser pensado, desse ponto de vista, como uma imagem de es-
trutura estável – “o movimento é sério”, “o movimento é organizado” como repetem 
sempre nos acampamentos – que pode ser acionada pela socialidade instável da 
vida-ocupação em momentos críticos. O movimento e vida-ocupação entrelaçam-se, 
agenciam-se, produzem tensões entre hierarquia e igualdade e vão criando uma for-
ma de existência de múltiplas inter-traduções, intra-ações, negociações e conexões 
parciais, cujo ponto de correspondência e convergência é a noção-força de luta, ou 

“fé na luta” que anima toda a existência de uma ocupação. Os militantes, por sua vez, 
oferecem tempo livre de dedicação e um saber técnico (e privilégios de classe) para 
lidar com os poderes públicos – e muitas vezes o acesso a caminhos mais encur-
tados; os acampados produzem a força real de uma “demanda”, corpos na rua que 
fazem a pressão. Na “cartilha” feita pelo mtst, em 2015, afirma-se uma vez mais que 
as ocupações não são “apenas por moradia”, “mas é uma forma de formarmos novos 
militantes para a luta (…) e de mostrar para os trabalhadores que – com união e 
organização – temos o poder de enfrentar esse sistema” (mtst, 2015: 14).  

Entretanto, as ocupações “organizadas” pelos movimentos de luta por moradia 
(ao contrário das chamadas “espontâneas” – seu duplo sempre virtual) também 
inserem os movimentos sociais e organizações em uma ambígua posição de lutar, 
ao mesmo tempo em que se detém o monopólio da negociação e administração 
das exigências burocráticas para o acesso às políticas públicas de habitação, assim 
como o das regras de pertencimento. Esse delicado lugar – de poder e perigo – faz 
com que a “produção da igualdade”, tão desejada pela ética militante, parta de um 
lugar de poder e desigualdade em relação às informações e negociações do terreno. 
Esse “gerir” acampados e acampamentos, informações, cadastros, listas, sistemas 
de conferências faz emergir inegavelmente a forma-Estado no centro do que seria 
um conflito político produzido pelo próprio movimento social no conflito com 
ele.

A produção da “igualdade”, como bem notou Stengers, deve ser compreendida 
como um “pharmakon que pode se tornar veneno quando associada não a uma pro-
dução, mas a um imperativo, e a um imperativo que sempre incumbe porta-vozes 
privilegiados” (Stengers, 2017: 133), ou os que “se acham donos”, como reafirma 
sempre Tânia, “estragando tudo”. E talvez esteja nessa constatação a conjuração per-
manente da “política” pelos sem-teto nas ocupações, essa dificil e venenosa ambi-
guidade entre convocar um acampamento e fazer a gestão posterior de seu cotidia-
no pelos “porta-vozes privilegiados”  tendo em vista a “casa própria”.

Ainda assim, existe uma clara diferença de natureza entre lideranças nos acampa-
mentos. Muitas das mulheres das ocupações que são reconhecidas por todos como 

13. Karina Biondi já havia 
notado em sua brilhante 

etnografia o fato de que seus 
interlocutores “concebem o PCC 
como um poder transcendente 

capaz de exercer o controle 
sobre seus participantes”. No 

entanto, ela salienta, “trata-se de 
permitir pensar o transcendente 

sem considerá-lo anterior, 
preeminente, pensar essa força 

exterior valorizando a imanência” 
(Biondi, 2010: 57).
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lideranças – boas cozinheiras ou aquelas que “se preocupam com todos”, aquelas 
que sabem oferecer um bom conselho, as “Tias”, as boas negociadoras de conflitos, 
as que “falam com jeito” – constantemente dizem que não gostam de fazer parte 
de “um setor só” – “mas eu faço de um tudo, a gente fica aqui fazendo tudo”, me dis-
seram tantas vezes. Por outro lado, as lideranças “militantes” obedecem com mais 
rigor à setorialização, assim como a rigidez das estruturas de comando e todos os 
seus ritos de opacidade. As lideranças que emergem nas ocupações são aquelas que 

“tem conhecimento” do território e das pessoas em suas diferenças; são pessoas re-
conhecidas por alguma habilidade relacional – da cozinha à autodefesa –, são bons 
anfitriões das festas, bons conselheiros, boas cozinheiras, são também aqueles capa-
zes de “flexibilizar” as “regras gerais” das ocupações para responder à situações sin-
gulares. As lideranças se fazem pelos gestos de alteridade e cuidado – engajamentos 
relacionais, portanto. Guardar um prato de comida para quem não consegue chegar 
na hora certa do jantar – ainda que o jantar tenha “hora para acabar” –, comprar 
cigarros para quem está sem dinheiro, dividir uma cachaça como forma de cumpli-
cidade mesmo em momentos nos quais “é proibido usar álcool”, proteger alguém 
de uma bomba de efeito moral em uma manifestação, saber ouvir e cuidar de uma 
paixão mal resolvida ou de uma ruptura conjugal que pode reconfigurar toda uma 
ocupação. Diferentemente, as lideranças militantes das classes médias intelectua-
lizadas são reconhecidas pelo “falar bonito” nas assembleias, por “saber falar”, por 

“ter estudo”, por falar a língua do poder e saber negociar com “os políticos”. Muitas 
vezes, essas duas naturezas de lideranças convivem bem, em outras se estranham até 
produzirem incompatibilidades irreversíveis.

Para as primeiras formas de liderança, como vem afirmando Judith Butler, trata-se 
de pensar um tipo de liderança que emerge da interdependência: “não se trata ape-
nas desse ou daquele corpo estar conectado a uma rede de relações, mas que o corpo, 
apesar de suas fronteiras claras, ou talvez precisamente em virtude dessas fronteiras, 
é definido pelas relações que fazem sua vida e sua ação possível” (Butler, 2018: 144). 
Butler mostrou como a filosofia clássica ocidental produziu um certo repúdio da de-
pendência. Tornar-se um “sujeito político”, ela segue, seria sempre pensar e agir de 
maneira “autônoma”. Para a filósofa, é justamente “a crítica dessa dependência não 
reconhecida que estabelece o ponto de partida para uma nova política do corpo (…)”, 
e que parta “da vida corporal, incluindo a dependência e a vulnerabilidade, os modos 
do corpo vivo que não podem ser facilmente ou completamente transformados em 
formas de ação inequívocas” (Idem: 227). Tia Sônia, uma mulher de 65 anos da Zona 
Sul que coordenou uma ocupação no Embu, certa vez comentou: “eu nunca quis saber 
de política, essa conversaiada toda. Mas agora eu acho que pode ter uma política de 
verdade, uma política sincera? O que é política pra mim? Acho que são as coisas que 
fazem o mundo andar”. 

Desse ponto de vista, a política da vida-ocupação parece produzir estranhamentos 
e estriamentos cotidianos em relação a essa outra política que “assim, é pensado como 
uma esfera particular, separada e diferente da vida cotidiana, onde se decide pelo “geral”, 
pelo “de todos”. Esfera sempre típica de especialistas e experts: políticos ou militantes 
revolucionários”14 (Amador Saváter, 2018: s/p – tradução minha). O político da vida-o-

14. “Se piensa así como una esfera 
particular, separada y diferente de 
la vida cotidiana, donde se decide 
sobre ‘lo general’, sobre ‘lo de 
todos’. Una esfera que es siempre 
propia de especialistas y expertos: 
los políticos o los militantes 
revolucionarios”.



Experimentações baldias & paixões de retomada228

cupação, persistente nas práticas associativas, formas de esquiva, relações cotidianas 
e de cuidado, diagramas de conflitualidades e negociações, cozinhas coletivas, curas, 
erotizações e festas que sustentam e povoam os acampamentos que vivi, tem sido fre-
quentemente apagada dos registros da “política que importa”, essa última informada 
pelas práticas partidárias, discursos públicos, teorias políticas, nas cartilhas, pelos por-
ta-vozes públicos dos grandes movimentos sociais, pelos grandes sistemas conceituais 
e as formas majoritárias frequentemente escrita pelos homens brancos e suas ficções de 
agência. 

Com Stengers e muitos sem-teto, tratamos de pensar a política da vida-ocupação 
como “insistência dos que não foram convidados para participar das assembleias mo-
dernas” (Sztutman, 2018: 340). Enquanto definição, ela corresponde também à defi-
nição mínima e ao mesmo tempo adequada da política como a arte de fazer e desfa-
zer coletivos (Latour, 2015). De certa forma, persiste uma matriz política que “ativa e 
atualiza as virtualidades bloqueadas pelas linhas dominantes, o que desloca o “vértice 
maior” (Goldman, 2015). Marcio Goldman assinala o fato, sobre o qual tentamos nos 
empenhar neste trabalho, de que uma antropologia da política precisa fazer entrar o 
que usualmente se exclui da política.

Nesse sentido, ao insistir em falar sobre política e sobre práticas que são práticas 
políticas para além das práticas autorizadas e legíveis pelo ordenamento do público, es-
tamos também acompanhando Judith Butler quando se atenta para o fato de que “toda 
a concepção do político tem que levar em conta a separação de poder que separa o 
político do pré-político, e como a distinção entre público e privado atribui um valor 
diferenciado a diferentes processos de vida” (Butler, 2018: 225). Nos parece importante 
considerar como domínio investigativo da vida-ocupação justamente os limites, ambi-
guidades e tensões do que separa o “político” do “pré-político” (nos termos êmicos des-
tes dois pólos: “militantes” e “acampados”), se expressando também nas divisões entre 

“micropolítica” e “macropolítica” quase sempre acionadas para marcar o que mulheres 
fazem como prática associativa e o que os homens fazem como enunciação discursiva 
em ficções totalizadoras. Das regiões nas quais a vida e a performatividade da política 
encontram-se confundidas emerge a política sem-teto, justamente dessa confusão, uma 
confusão que interpela de muitos modos o que Denise Ferreira (2017) chama de “O 
Mundo das Categorias, o Mundo Ordenado, o território da separabilidade”. 

A antropologia do político, ao menos no que pode ser uma empreitada contra-colo-
nial, nos parece uma forma insistente de associação com o que Foucault denominou 

“saberes sujeitados”, fazendo intervir “toda uma série de saberes que estavam desqua-
lificados como saberes não conceituais, como saberes insuficientemente elaborados”. 
O “saber histórico das lutas”, “saberes locais, descontínuos” que muitas vezes atuam 
silenciosamente para revogar a “tirania dos discursos englobadores, com sua hierarquia 
e com todos os privilégios das vanguardas teóricas”, a “instância teórica unitária que 
pretenderia filtrá-los, hierarquizá-los, ordená-los em nome de um conhecimento verda-
deiro” (Foucault, 2005: 12-13).
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o retorno do populismo progressista 
e as outras imagens de engajamentos 

relacionais do banco de trás

Renovadas reflexões sobre “hegemonia”, em grande medida a partir da teoria do 
populismo neogramsciana de Laclau e Mouffe (2004), informaram de forma ma-

nifesta processos políticos progressistas (e suas análises) na Europa e na América Latina 
nas duas primeiras décadas do século xxi. Em Laclau e Mouffe, a “hipótese populista” 
retorna como uma máquina de simplificar os antagonismos sociais, articulando uma 
noção de “povo que possa ser convocada” a partir de um investimento discursivo do 
político: aqui a “construção de um povo” seria a atividade do político por excelência. A 

“construção de hegemonia” se daria, portanto, no desafio do político de produzir uma 
“totalidade ausente” e coligar “demandas”, cujo objetivo é construir uma convergência 
de forças que possa “hegemonizar os significantes vazios da comunidade ausente” (La-
clau, 1996: 86).

Ou seja, trata-se de uma operação intelectual e discursiva que se auto-atribui a 
tarefa de, nada mais, nada menos, “criar um povo” através de um grande maquinário 
de forças centrípetas capazes de reduzir singularidades e de conformar o que escapa, 
o que excede (como nos padrões algoritmos, aliás, que marcam a nova dinâmica da 
política tecnicamente mediada pelas redes sociais). Aqui, o político se aproxima da 
fabricação de unidades e antagonismos que possam ser mobilizados, previstos, e 
não de práticas de escapar, de exceder e de criar. A heterogeneidade de práticas so-
ciais e suas multiplicidades são reduzidas à “demandas”, “informações”. Os esforços 
políticos de uma “hipótese populista”, em evidente inspiração com o Podemos es-
panhol, criaram, durante o ano de 2017, a plataforma “vamos!”, iniciativa da Frente 
Povo Sem Medo cujo objetivo era criar um movimento de convergência que pudes-
se “reorganizar” a esquerda brasileira depois do golpe parlamentar de 2016, atrair 

“pessoas comuns” a partir de uma linguagem “inovadora” das mídias digitais e das 
“novas formas de participação e comunicação digital” – um objetivo notadamente 
fracassado, se tomamos como parâmetro de avaliação o objetivo de “grande mobi-
lização”. No decorrer dessa pesquisa, eu pude também fazer parte da construção da 
campanha eleitoral de Guilherme Boulos, em 2018, e dos debates e concepções de 
mundo que a informaram. De certa forma, essa experiência foi me fazendo notar a 
brutal dissonância entre os espaços de construção da campanha e tudo aquilo que 
eu já havia vivido nos acampamentos. 

A experiência da vida-ocupação, como pretendemos mostrar no decorrer desse 
trabalho, nos indica outras hipóteses: ao invés de “significantes vazios” e de pro-
dução de lugares de exterioridade e totalização, como supõe a teoria de Laclau e 
Mouffe, a experiência das ocupações produz significantes que escapam por todos os 
lados de tão cheios. Enquanto estávamos em um carro, saindo de uma ocupação na 
Zona Sul de São Paulo, em 2017, para uma reunião da coordenação do movimento, 
dois homens, dirigentes da Frente Povo Sem Medo oriundos das classes médias 
intelectualizadas, falavam sobre a importância da plataforma “vamos!”, que estava 

6.
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sendo concebida naquele momento. Os dois conversavam sobre a importância de 
articular maiorias para um possível projeto de candidatura nacional, a reorganiza-
ção desse campo da esquerda que poderia fazer confluir novamente a oposição ao 
pt e setores do petismo, a tentativa de “renovação” de uma esquerda que pudesse 
incorporar as novas demandas dos movimentos feministas, negros, as pautas lgbt-
qi: “mostrar força; colocar gente na rua, mobilizar mais gente; conseguir falar com 
a juventude, criar um slogan, uma marca, uma identidade”.  De certa forma, havia 
também a constatação de que as pessoas progressistas das classes médias estavam 
ávidas por um “projeto popular” e a imagem de sem-tetos mobilizados nas ruas pa-
recia corrensponder com essa expectativa.

No mesmo carro, no banco de trás, Nilma, da ocupação do Capão Redondo, me 
contava, bastante angustiada, sobre um impasse daquela última semana que envol-
via Rebeca. Rebeca, por sua vez, é uma mulher travesti importante na ocupação. 
Importante por sua permanência mais constante no acampamento e uma notável 
habilidade relacional, Rebeca sempre ajuda na cozinha, mas também no cuidado 
com as crianças, além de ser uma das artistas que sempre prepara um número para 
as festas da ocupação. Ela havia então se apaixonado por um homem (cis) “do cri-
me”, contava Nilma: “e agora, não sei o que fazer porque ela quer ficar com ele na 
ocupação. Ela está sofrendo, sabe? Mas o crime tem as suas próprias regras, ele não 
pode ir pra lá. E também porque o crime não pode saber que ele está namorando 
com uma travesti, então a gente precisa proteger ela”.

Esse contraste de problemas entre os bancos da frente e o de trás de um mesmo 
veículo, extremamente frequente em vários outros contextos, me parece paradigmá-
tico da diferença entre “perspectivas”, no sentido em que Donna Haraway (1995) 
deu à essa noção, como práticas localizadas de conhecimento (e não como a “visão” 
de uma mesma realidade a partir de um ponto de vista, como tradicionalmente as-
sume o relativismo essencialista). Nilma é uma liderança da ocupação, nascida e 
criada no Capão Redondo, uma liderança cujo esforço e dedicação não se expres-
sam nas tentativas de conformar o Um para mobilizar maiorias, mas sua liderança 
se distribui em engajamentos múltiplos, em cada história singular que a exigem res-
ponder às situações, às horas dedicadas ao acampamento e sua gente e de tudo que 
ela precisou abrir mão para estar ali. 

Enquanto práticas de conhecimento, os rapazes dirigentes da frente Povo Sem 
Medo, e também aqueles que dirigiam a campanha eleitoral nacional, por sua vez, 
se perguntavam, sempre em chaves majoritárias e desincorporadas: pensam poder 
atuar a partir de “grandes questões” totalizadoras, imaginam-se detentores de um 

“poder de ver sem ser visto, de representar, escapando à representação” (Idem: 18), 
de “mobilizar” sem serem mobilizados por nada, de “criar” um povo a partir de um 
slogan, de uma tática discursiva. Havia um discurso, mas faltava o território, a loca-
lização, o conjunto de relações e associações que fizeram do Boulos uma liderança 
política – faltava o acampamento.

No banco de trás, íamos apertadas, coladas uma na outra. Eu, Nilma e Solange. 
O problema levantado por Nilma é colocado a partir de uma implicação com o pro-
blema, com a constatação de um complexo entrelaçamento entre relações de poder, 
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territórios, paixões e os corpos afetados por todo esse enredamento; as consequên-
cias que cada decisão pode gerar, as pessoas que podem ser convocadas para atuar 
nesse impasse. Corpos em negociação permanente e que atravessam territórios e 
suas regulações. A paixão de Rebeca fazia com que a ocupação e também “o crime” 
respondessem ao inesperado. Rebeca abria um parlamento de corpos para que pen-
sássemos juntas sobre as implicações de sua paixão, já que o território do acampa-
mento é sempre um território feito de outros, com outros e de precária existência. 

“Ele não é traficante, ele trabalha vendendo drogas”, ela dizia sempre ajustando a 
categoria de inteligibilidade. Por isso as ocupações produzem problemas vinculan-
tes e lideranças vinculadas. Não existe uma resposta geral que pode se endereçar a 
esse problema, ele exige muitas negociações, saberes, respostas parciais, uma aber-
tura para o acontecimento – expressão da “localização limitada e do conhecimento 
localizado, não da transcendência e da divisão entre sujeito e objeto”. “Chama o 
Júlio para conversar com o Reinaldo (a paixão de Rebeca)”; “chama a Marisa para 
conversar com a Rebeca”. Cada pessoa parece ter um “jeito” singular de entender e 
negociar cada tipo de situação.

Rebeca sofria, dizia que não podia viver sem ele, ameaçava deixar a ocupação – e 
muitas pessoas ali também precisavam de Rebeca na ocupação, não podiam viver 
sem ela. Em uma festa Junina que fizemos na ocupação, Rebeca apresentou sua per-
formance preferida: um cover da Joelma, cantora de uma banda paraense chamada 
Calypso, para alegria de todos que a aplaudiam efusivamente. Não para não vem cá 
me dá a tua mão/ Quero que sinta toda essa emoção, diz o refrão da música que ela 
mais gosta de apresentar em suas danças coreografadas que arrastam todos no que 
é a mais esperada atração da festa. “Ali a gente já estava namorando, Alana. Você não 
percebeu como ele me olhava?”. Rebeca, sem dúvida, possui prestígio por agregar 
um conjunto de habilidades técnicas muito importantes nas ocupações: cozinha, 
festa, cuidados, a maravilha de sua criação performática.  

No banco de trás falávamos sobre uma política do cuidado. Uma política do cui-
dado, nos termos da “ecologia da prática” de Isabelle Stengers (2005) atuaria na fa-
bricação de uma “tecnologia social da pertença”. Não uma atuação ligada a qualquer 
tipo de verdade superior, mas que atue e pense “pelo meio”, no sentido dos interstí-
cios, mas também do que nos cerca, no meio pelo qual estamos situados para pensar, 
habitar, agir, relacionar, o meio no qual estamos atados e implicados. Na política 
do cuidado não existe prática independente do seu meio – é preciso pensar com o 
mundo e não contra ele ou a despeito dele, exatamente como é a cozinha coletiva 
de uma ocupação. É importante lembrar aqui, como sempre alerta Strathern, que 

“relacionar” não é apenas conectar, tampouco produzir identidades harmônicas; não 
é simplesmente uma conjunção de termos, mas as “relações fazem uma diferença 
entre as pessoas”. Produzir diferenças mais do que universais, eis um outro compo-
nente da política de cuidado que diferencia cada situação ou pessoa em sua singu-
laridade, cada corpo, cada dor, cada cura, cada tempero, cada nova paquera, cada 
ausência, cada novo conflito, cada paixão. “Um jeito”, como lembra Tânia – tudo é 
diferença, ao contrário da “política da socialização” e da representação na qual toda 
diferença precisa estar contida no todo. 
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Aprendi com Adelaide Estorvo que a maravilha produz parentesco, convoca à 
hermanação. Por isso Rebeca convocava a todos a uma conversa compartilhada na 
ocupação. “Ele é o amor da minha vida, não posso viver sem ele”, dizia. Ela nos con-
vocava, convocava Nilma, a repensar a “regra geral” das ocupações: “não pode na-
morar pessoas do crime” – todos sabem. Mas se o “crime” não aceita o namoro com 
pessoas como ela, então talvez aquela paixão estava reconfigurando as inscrições do 
poder do próprio crime, ela sugeria, como já estava reconfigurando as incrições do 
próprio acampamento e suas regras.

Os “problemas” das ocupações – ao menos os problemas que constituem sua 
materialidade e prática de alianças -  não tem tanto a ver com uma “consciência 
coletiva” a ser  produzida e mobilizada, nem mesmo com “enxergar a opressão siste-
mática do capitalismo”, mas sim, quase sempre, tem a ver com problemas de gênero 
e corpos, com problemas sobre paixões, “traições” e sobre os ruídos nas inscrições  
e dispositivos de sexo/gênero da cis-heterosocialidade doméstica que produzem 
também imaginações sobre ordenamentos, sociedade e política. Tem a ver com as 
negociações cotidianas sobre viver junto, uma política de intercessores, sustentar 
uma vida comum apesar dos dispositivos de ordenamento (da polícia, do crime, do 
marido, do pastor); tem a ver com saber dançar junto nas festas. Aos olhos do banco 
da frente, o banco de trás estava, entretanto, em um registro fora do político, fazia 
parte de um problema da infra-existência de uma ocupação e seus ruídos, mas que, 
na verdade, é a carnatura de toda a sua possibilidade política.

A alternativa ao relativismo são saberes parciais, localizáveis, críticos, apoiados 
na possibilidade de redes de conexão, chamadas de solidariedade em política 
e de conversas compartilhadas em epistemologia (…) a visão desde um corpo, 
sempre um corpo complexo, contraditório, estruturante e estruturado, versus a 
visão de cima, de lugar nenhum, do simplismo (Haraway, 1995: 23-30).

    
A perspectiva que emerge no cotidiano das ocupações é sempre a partir de uma 

posição, de uma implicação com o meio em que você está agindo: “posição diz respei-
to a vulnerabilidade; posição resiste à política de fechamento, finalidade” (Haraway, 
1995: 32), mas também de práticas experimentais. Aqui, pensar o “nós” não é mais 
o pressuposto de partida, mas o próprio terreno no qual tudo pode acontecer. Ao 
contrário do que as reflexões vindas do pensamento de Laclau sugerem, esse “nós” 
não pode ser mais construído de forma externa aos sujeitos, em uma acomodação 
pressuposta capaz de instaurar um sujeito coletivo e universal, um sujeito que de tão 
abstrato é incapaz de dançar Calypso. Como vem formulando Ranciére (2014 – tra-
dução minha):

 
O “nós” distingue-se assim do sujeito político concebido à maneira clássica da 
classe e da vanguarda porque não é definido por um conjunto de propriedades, 
nem por uma interioridade partilhada que se traduziria em ações externas. Ele 
não existe, é antes suas próprias ações que o criam.15 

 

15. “El ‘nosotros’ se distingue 
así del sujeto político concebido 

a la manera clásica de la clase y la 
vanguardia porque no se define 

por un conjunto de propiedades, 
ni por una interioridad 

compartida que se traduciría en 
acciones exteriores. No preexiste, 

son más bien sus propias acciones 
las que lo crean”.
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Não podemos deixar de lembrar que “colocar em ordem” uma multidão selva-
gem, feminilizada e anômala com seus significantes fugitivos é um tema central da 
filosofia política moderna, na qual a figura do Leviatã é, sem dúvida, o dispositivo 
bem mais acabado. “Os cidadãos quando se rebelam contra o Estado, são a multi-
dão contra o povo” (Hobbes, 165: xii apud Virno, 2010: 393). Em defesa da sociedade, 
Foucault (2005) mostrou como nasceu, no fim do século xix, o princípio ordena-
dor de “defesa do social” que deve agir contra aqueles indivíduos ou classes peri-
gosas que, de alguma forma, ignoram os contratos e as classificações – um projeto 
político que deságua na teoria da degeneração como a grande ciência dos anormais, 
pilar do racismo moderno enquanto exercício e arquitetura da soberania Estatal. A 
guerra assumiria não mais um papel constitutivo da história, “mas protetor e con-
servador da sociedade (…). Vai aparecer, nesse momento, a ideia de uma guerra 
interna como defesa da sociedade contra os perigos que nascem em seu próprio 
corpo e de seu próprio corpo” (Idem: 258)

É com Negri e Hardt que a força anômala e selvagem da “multidão” (uma 
retomada do conceito espinosano de multitudo) vai ganhar contornos políticos e 
ontológicos: para os filósofos, a multidão seria o nome de uma imanência que se 
opõe a forma de transcendência povo-soberano característica da filosofia política 
moderna que resguarda à política o domínio da exterioridade. Aqui, “os sujeitos 
políticos são singularidades não-representáveis, ao contrário de indivíduos pro-
prietários do jusnaturalismo moderno” (Valerio, 2017: 97). À luz do pensamento de 
Foucault, Lazzarato (2006: 69) lembra que “a docilização dos corpos tem a função 

foto: Vinicius Oliveira
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de impedir qualquer bifurcação, roubando dos atos, das condutas, dos comporta-
mentos qualquer possibilidade de variação, toda a sua imprevisibilidade”. A noção 
de hegemonia atua justamente como essa contenção discursiva contra a imprevisi-
bilidade e a diferença – um regime de ação política que não foi verificado empiri-
camente em nenhum evento histórico revolucionário, muito pelo contrário. O que 
a vida-ocupação produz é um primado da experimentação e abertura para o meio: 

“esta que, ao partir da especificidade de cada situação, se abre para o fora, interrogan-
do, transversalmente, o conjunto das relações de poder” (Idem: 129). Como Exu, 
aliás, os acampamentos são fundados pelo “princípio da imprevisibilidade e do ina-
cabamento do mundo” (Rufino, 2019: 265).

Vera Telles (2017: 34), em uma reflexão recente sobre o trabalho de Antonio Ne-
gri resume que “diferentes das agregações molares do Povo e da Classe, as multidões 
não podem ser representadas, escapam às identidades definidas e geridas pelos dis-
positivos de poder e fazem vazar os poderes do Império não tanto pela oposição 
frontal, mas por algo como uma desativação dos lugares de poder, por conta de mo-
vimentos oblíquos, transversais”. O conceito de “multidão” traça uma linha defini-
tiva e desestabilizadoras das noções modernas de soberania: se o “povo”, enquanto 
unidade representável, pode governar, a “multidão”, por seu irredutível conjunto de 
singularidades, não. Negri e Hardt (2002) chamam atenção para o fato de que todo 
o poder soberano, para governar, precisa necessariamente criar um “corpo político” 
dotado de uma cabeça que comanda e de membros que obedecem, e o que escapa 
é sempre monstruoso.

Esse é o exato problema por onde começa toda forma fascista: é preciso criar 
um “povo”, uma unidade fundamental, uma identidade que forje uma comunidade 
de iguais disposta a ser mobilizada contra seus inimigos, uma “consciência”: pá-
tria, nação e a versão mais atualizada – o cidadão de bem disposto a lutar contra 
os inimigos internos em defesa da “sociedade” que por sua vez é entendida como 
um conjunto de “ boas famílias”. Desse ponto de vista, o fascismo não se constitui 

foto: Alana moraes
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como uma ruptura em relação ao regime democrático, mas é sempre uma virtua-
lidade dessa democracia que se faz por dispositivos de ordenamento, segurança e 

“gestão do social” neutralizando qualquer possibilidade de conflito ontológico que 
ameace seu mundo hetero-imaginado cujo personagem central é o individuo mas-
culino provedor-competidor. De certa forma, o fascismo é sempre uma tecnologia 
de gênero. 

A vida-ocupação nos mostrava, ao contrário, que, “ao invés de ser um corpo polí-
tico com uma parte que comanda e outras que obedecem, a multidão é a carne viva 
que governa a si mesma” (Idem: 140). Nesse sentido, o desafio sempre aberto e em 
movimento – o desafio de toda a ocupação de terreno, de toda existência coletiva 
precária, provisória e instável – é o desafio de experimentação das formas democrá-
ticas mais radicais. Mas, junto a isso, há a experimentação das formas de pensar que 
não são, evidentemente, apartadas das formas de vida. Luta e vida são inseparáveis. 
O fascismo, não à toa, se desenvolve em uma economia libidinal, em uma dimensão 
do desejo, fabricando o que seria a totalidade de um “povo”, em contraposição aos 
que seriam os detratores da totalidade e do sacrifício: os vagabundos. 

E se experimentarmos as ocupações, como sugere Tible (2020: 16) como “uma 
política reversa, a partir das desobediências que desestabilizam”? E se compreendês-
semos uma pesquisa-luta como aquela que persegue, não as formas de “socialização” 
e “reprodução”, mas as incompatibilidades com os imperativos de adequação? Uma 

foto: Alana moraes



política da carne, tal qual bem elaborou Luciana, porque trata-se da “intimidade 
como fora, o exterior tornado intrusão que sufoca e a inversão de um outro” (Deleu-
ze; Guattari, 1996: 79). Uma política reversa, seus fios condutores e suas costureiras 
que seguem tecendo a força da luta da cidade-fábrica à cidade-acampamento na 
insistência de uma política do vivente – e então, quais imagens se abririam?



237Abertura

Entre a festa, 
a guerra e a infra: 
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Tempo de festa, 
tempo de guerra 

Já me deu vontade de ir embora, mas eu sou da guerra. Sou 
guerreiro. Eu aprendi a olhar só pra frente, não pra trás 
(Anastácio, ocupação Vila Nova Palestina)

A minha cozinha tem que ser a mais bonita, a mais equipada 
porque eu não sou mulher de brincadeira; Todo mundo queria 
provar a comida da minha cozinha quando chegava na ocupação. 
Tinha toalha de renda, minha filha. Meus filhos ficaram bravos 
porque eu comecei a levar tudo de casa pra fazer a cozinha lá
(Tia Maria, Paraisópolis)

A exploração de sensações
visuais novas, em razão de técnicas novas; 
a alegria da dança, o encanto dos
encontros possíveis. 
Tudo isso reunido forma algo muito antigo, a que se
chama de Festa, e que é bem diferente da Distração: todo um 
dispositivo de sensações destinado a tornar as pessoas felizes, por 
uma noite. 
O novo é essa impressão de síntese, de totalidade, de 
complexidade: estou num lugar que
basta a si mesmo
(R. Barthes)

Mil anos de festa, Mil anos de guerra
(Pierre Clastres) 

Entramos pela estrada de Itapecerica. É preciso ir “por fora” da cidade de São Paulo 
para pegar o caminho menos visível até aquela região do Capão Redondo. A vege-

tação torna-se mais densa, as ruas mais escuras, estreitas. Antes, havíamos ido encon-
trar um outro comboio dos ônibus vindos de uma antiga ocupação – são as pessoas de 
ocupações anteriores da Zona Sul que darão início à nova ocupação na mesma região. 
Chega o primeiro ônibus com uma placa de Diadema. “Excursão Aparecida do Norte”, 
dizia um letreiro no ônibus, mais gente embarca. Logo depois chega outro, da segunda 
ocupação. O comboio agora pode seguir. O grupo da autodefesa, que é composto por 
muitos motoboys, segue na frente com suas motos para fazer a segurança dos com-
boios, abrindo os caminhos pelas estradas alternativas. “Hoje é dia de festa!”, as pes-
soas dizem uma paras as outras. Alguns não se contém e, diante da crescente aglome-
ração do comboio, buzinam e gritam pela janela: “É hoje!!!”, no que alguém responde:

1.
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Não é pra gritar! Silêncio, pessoal!”. Um jovem coordenador de uma outra ocupação 
estava no mesmo carro que eu, acompanhando o comboio junto a outros carros. No 
caminho, Fernando fez tocar uma música “pra ir animando!”, disse excitado. Era uma 
música sertaneja que falava sobre rodeios, festa e mulheres. Todos atentos e alegres. O 
clima de euforia àquela altura parecia ser incontido, apesar de todas as advertências 
sobre silêncio vindas do pessoal da autodefesa. O silêncio que precede o momento do 
grande êxtase coletivo da nova entrada, um silêncio sempre difícil. De fato, era quase 
um preparativo para uma grande festa. “A festa da democracia, né? Vamos exigir nosso 
direito”, me disse o rapaz, de forma cômica.

 Em uma outra entrada, também em 2017, mas no extremo sul, nos reunimos horas 
antes na ocupação na Vila Nova Palestina. No espaço central da ocupação, às 22h da 
noite, uma grande fogueira nos aquecia do frio. O forró do Luiz Gonzaga tocava em 
um amplificador, algumas pessoas dançavam animadas, o clima era de festa. No barra-
cão de reunião, fizeram pipoca, muito salgada, e depois um café, muito doce, enquanto 
esperávamos a chegada dos demais. Era um momento de muita ansiedade, velhos e no-
vos encontros. Rafael, um dos responsáveis da autodefesa pela nova ocupação prestes a 
surgir ficou feliz de ver mais gente chegando pra somar. Naquele momento, ele foi me 
contando, ainda tenso, da negociação que precisou ser feita anteriormente: 

Fomos lá falar com os caras. Era nosso terreno plano A. Terreno de zei (Zona 
Especial de Interesse Social), uma maravilha. Os caras falaram que estava que 
estava tranquilo, tudo certo. Só que vazou a informação e hoje de manhã o povo 
da vizinhança foi lá e ocupou nosso terreno. Os caras falaram que não tinha culpa, 
mas aí estragou tudo né? Aí não dá, já querem lotear, cada um fica com seu peda-
ço. Então estamos indo para o plano B, um outro terreno, não posso falar ainda 
onde é. E amanhã vamos chamar o povo que ocupou lá (o terreno do Plano A) 
pra participar da nossa assembleia (Rafael, 44 anos).

Rafael me contava também que estava cansado, “não tenho mais vida”; “agora é só 
movimento”, se queixava. Antes, ele disse ter sido integrante da Gaviões da Fiel du-
rante 10 anos, uma das torcidas organizadas do Corinthians. “Meu negócio era só esse, 
jogo, brigar”. Ele contou com orgulho sobre a última manifestação em Brasília contra 
o governo Temer: “Lá em Brasília foi demais. A gente colocou a cavalaria pra recuar. 
Não é pouca coisa não. A gente esmaga aspirina e coloca na boca, isso protege do gás. 
E também o vinagre. Pior que demos vinagre para o pessoal do Ceará. Daqui a pouco 
eles vieram perguntar: já tomamos e agora? Acredita? Eles beberam todo o vinagre!!”, 
gargalhava, lembrando do engano.    

 Os homens da auto-defesa são os maiores responsáveis pela ação da “entrada” em 
um novo terreno. Eles possuem a missão de garantir a segurança do grupo e começam a 
atuar dias antes da chegada no terreno, quando ainda precisam negociar com os pode-
res daquele território e pactuar o momento da entrada. Eles são os que “tem conheci-
mento na quebrada”. Possuem uma ética própria que envolve honra e responsabilidade 
com a coletividade que os sustentam, o bom proceder, mas também com o território da 
ocupação e as relações de lealdade que o atravessam. São uma mistura de diplomatas 
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com guerreiros, compartilham experiências limites de enfrentamento com o aparato 
policial, encarceramento, humilhações cotidianas1, esquivas. Muitos passaram pelas tor-
cidas organizadas e outras experiências limites de combates, e no momento da entrada 
cuidam para ninguém “marque”, “mosque”, “vacile”, “arraste”, pra que nada nem nin-
guém “embace” – todo um vocabulário sobre a economia da atenção, da presença, e da 
implicação das ações de cada um com o grupo que é agora mobilizado para a “missão” 
de inaugurar uma ocupação no terreno baldio.

Nestas horas que antecedem o momento de entrada, os homens da autodefesa per-
manecem destacados, conversam entre si enigmaticamente, tentam prever possíveis 
cenários em um diagrama de conflitos que contém sempre aliados e inimigos. As ocu-
pações assumem, já em sua preparação, um plano produtivo-performativo de gênero, 
e o setor da auto-defesa certamente empenha uma masculinidade cujo atributo é um 
híbrido de poder e proteção. Preciado nos lembra que uma das primeiras lições da mas-
culinidade é a de que: “tudo depende de uma gestão do poder, de fazer o outro acreditar 
que tem o poder, mesmo quando, na realidade, ele o tenha apenas porque você o conce-
deu” (Preciado, 2018: 388). A masculinidade, enquanto ficção biopolítica, “depende de 
uma orquestração de poder e de técnicas corporais” (Idem: 388), e os acampamentos 
também precisam da produção técnica de masculinidades em sua origem e sustentação. 
As ocupações sempre fazem, negociam e também desfazem gênero, são sustentadas e 
às vezes implodidas por essas negociações. O setor da autodefesa parece ter sofrido 
uma mudança importante a partir de 2012 – o que foi me contado em alguns relatos 
de mulheres sem-teto que já estão no movimento há mais tempo – depois da chegada 
de um dos membros da autodefesa que é hoje considerado o mais importante, o Cé-
sar: “Chegou o César para mudar a autodefesa, antes era tudo na porrada, mas o César 
trouxe a diplomacia, ele dizia que a gente precisa ser mais diplomata; a gente precisa 
saber negociar os vários interesses. Ele é respeitado em todas as quebradas nessa zona 
sul, todo mundo conhece ele e respeita”. 

A primeira noite da ocupação tem um sentido especial. Muitas pessoas de outras 
ocupações encontram-se para dar luz ao novo acontecimento. Comboios partem de 
pontos diferentes da cidade levando as pessoas que iniciarão um novo acampamento 

– que também é sempre um novo experimento, os corpos modificam-se em técnicas 
diversas, orquestram-se. Uma das principais lideranças do movimento, Janice, dava as 
últimas instruções (também de biocódigos performativos) em assembleia, antes de en-
trarmos nos ônibus e encontrarmos o terreno: “Se pararem o ônibus e perguntarem 
pra onde estamos indo, é pra dizer que estamos indo pra uma vigília em Aparecida do 
Norte!”. Alguém no meio da assembleia gritava: “Amém”! Todos riem. 

 Mais uma entrada em um terreno, gritos de alegria e comemoração. “Tudo nosso, 
aqui é favela!”, gritou Rafael já no terreno. Luíza começou a rir, incrédula – era a sua 
primeira ocupação. Dona Lúcia escolheu um pedacinho de terra para fazer seu barraco, 
chamou Seu Zé para ajudá-la – “minha mansão vai ser aqui, ó”, mostrou sorrindo com 
seus bambus na escuridão. Alguém tirou um pacote de salgadinhos da mochila, outros 
tinham refrigerante, o “pessoal do comércio” montava suas barraquinhas para vender 
alguns alimentos durante a madrugada, mas também para começar ali a “fazer a luta 
pela moradia”. As mulheres mais evangélicas também implicam-se nessa experiência, 

1. Em sua etnografia, Biondi 
conceitualiza a “humilhação” 
como o “sentimento ligado a 
uma sensação de impotência 
misturada com revolta que pode 
levar ao ódio” (Biondi, 2010: 38).
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sujam os pés de lama, arriscam-se, cantam e dançam em volta da fogueira e esperam 
o dia amanhecer: “a gente é igual ao povo de Israel que tinha que lutar pela sua terra”, 
me disse uma vez Dona Dirce enquanto fazia mais um café, em sua versão de acesso 
aos biocódigos performativos necessários para a entrada, uma versão do sagrado que 
convoca uma vez mais a terra e o êxodo.

Por isso, muitos dizem que “nos primeiros dias da ocupação tudo é festa”,  também 
porque a ocupação de terreno, desde seu princípio, cria uma imprecisão de fronteiras 
permanente entre o “público” e o “privado”, entre a a casa e a rua, entre a cozinha e a 
produção de relações e corpos – bifurcações. A ocupação é festa e nas festas, como lem-
bra o poema de Maria Isabel Iorio (2019): “se as histórias acabam tristes, de qualquer 
maneira, as festas não”. As festas (e a presença do fogo) fazem corpos e para muitos 
grupos ameríndios elas são antídotos contra a tristeza – a doença se expressa no corpo 
assim como a alegria. “O belo e o alegre, por si, curam (e o que cura, por certo, é belo)”, 
fala Pimentel acerca dos Guarani Kaiowá (apud Perrone-Moisés, 2015: 96). 

 
Aliados ao alimento, à bebida, ao estar junto, esses procedimentos de fazer ‘cor-
pos’ são antídoto para a tristeza - e combatem doenças, lemos em muitas etno-
grafias. As duas formulações traduzem a mesma coisa, já que tristeza é doença 
(Perrone-Moisés, 2015: 97).

Mas o tempo da festa em uma noite de retomada é atravessado pelo tempo da 
guerra. Todos sabem que ali, em volta da fogueira, enquanto dançamos, cantamos e 
contamos as nossas histórias, fincamos os primeiros barracos, “cabanas de índio”, no 
novo terreno, estamos também esperando a chegada da polícia, um momento sempre 
imprevisível anunciado pelas luzes inconfundíveis do giroflex que começam a colorir 
os rostos. O regime baldio, tal como a sociedade Tupinambá, “existe no e através do 
inimigo” (Carneiro da Cunha; Viveiros de Castro, 1985: 191-208), profanando o que de 
mais caro existe ao inimigo: a propriedade e sua polícia. Mas o regime baldio também é, 
sobretudo, um novo território de curas, como dizem muitas mulheres que comandam 
as cozinhas coletivas; de “se sentir mais viva”, se curar. De certa forma, como vivido nas 
novas experiências de criação Tupinambá da Serra do Padeiro em terras de Retomada: 

“esta será a nova forma da vingança tupinambá, não mais a partir de um ‘derrame de 
sangue’, mas justamente da cura de um território doente de sangue. Para isso, são ne-
cessárias as ‘retomadas’ das terras, da cultura, da vida” (Goldman, 2015: 656). A guerra, 
a festa e a cura.

Imagino o que seja essa experiência da chegada da polícia para aqueles que, como 
André, passaram os últimos anos de suas vidas dentro de uma penitenciária porque foi 
tentar impedir que seu irmão fosse assassinado pela polícia militar, em vão. Ele quis 
saber se invasão “não dá nada”, porque queria ficar limpo. Ou para as mulheres que, 
como Suzana, estão com seus filhos ainda presos, pensando como ele está passando 
aquela mesma noite fria “porque ele é muito frágil e tem bronquite”. André e Suzana 
agora estão juntos, compartilhando uma experiência diante do mesmo inimigo; An-
dré cuidando de Suzana na autodefesa, Suzana cuidando de André no almoço do dia 
seguinte.
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Muitas das pessoas que fazem o acampamento sofrem interpelações ilegais cotidia-
nas da polícia militar – práticas rotineiras de encenar a guerra sem fim, humilhações. 
É nesse momento de agonismo radical que se pode ver toda a materialidade do que 
afirmava Foucault: “o poder penetrou no corpo, encontra-se exposto no próprio corpo” 
(Foucault, 1984: 146). É esse corpo que agora esbanja vigor e altivez diante das viaturas: 

“aqui tá tudo certo. Tem mulheres, tem criança, tem idoso”, avisa-se aos policiais como 
quem protege e é responsável pelos seus. “Tem até cozinha já”, eles decretam. “Está con-
solidada!”, anunciou André diante das viaturas. É uma cena que performa uma revan-
che, todo um aparato sociotécnico organizado para que, ao menos naquele momento, 
o “Estado não se crie”, como repetem Carlos e Rafael. E ao mesmo tempo cria-se um 
território coletivo que se faz pela cozinha diante do inimigo.

Quando a polícia chega ao terreno os corpos agitam-se, aproximam-se, um silêncio 
súbito ganha a cena e os rapazes da autodefesa fazem de tudo para garantir que ninguém 
se aproxime do grupo policial, o que aumenta ainda mais o mistério da negociação. Tia 
Maria decide cantar se aproximando dos policiais como quem os desafia: “pisa ligeiro, 
pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro…”. Os policiais 
andam pelo terreno para “averiguação” e logo depois declaram: “agora vocês vão ter que 
ver com o proprietário. Mas não façam muito barulho pra não incomodar a vizinhança”, 
ao que Tia Maria responde com mais vigor em sua cantoria. Tudo bem invadir, mas 
desde que vocês se comportem, é o que diz a polícia.

As pessoas agora sabem e mostram que não estão sozinhas, e por isso enchem-se de 
confiança Diante do Estado corporificado mostram a verdade da relação tramando um 
novo território de combate. Os momentos de encenar a revanche são fundamentais nas 
ocupações e também nas manifestações. É também um momento de atuar pela verdade 
do corpo, mostrar que o corpo não está vencido e que não se está sozinho – “quando 
não tem briga com a polícia parece que nem vale à pena ir no protesto”, me confessou 
uma vez Amália, sorrindo. Nesse momento não há cadastro, não há Minha Casa, Minha 
Vida, não há o “bom beneficiário”. O que existe é a forma corporificada do combate, a 
afirmação de uma posição na guerra em curso.

Na primeira noite, a espera pela polícia eleva a disposição para as conversas e can-
torias, mas os homens da autodefesa encenam sempre um lugar de sobriedade: “não 
podemos nos divertir, estamos em tarefa”. Eles se esforçam para não se “misturarem” 
ao clima de festa e suspensão; agem de forma silenciosa, estão pelos cantos: “tem que 
saber falar com os olhos”, me explicaram uma vez. Seria a polícia o convidado-inimigo 
esperado para a festa contra os quais os anfitriões podem, enfim, celebrar um momento 
de breve vingança e a “confirmação dos ódios”? A festa indígena pressupõe a participa-
ção de forasteiros, mas sempre de grupo-parceiros, ao contrário do que acontece nas 
ocupações, onde a “inimizade é declarada”:

 
Entre anfitriões e convidados, a relação é de contrariedade. A festa pode “confir-
mar nos ódios” seus participantes, mas pode muito bem desandar e transformar 
em inimizade declarada. Numerosas “histórias de antigos” (mitos) e de memória 
de vivos falam de festas das quais se originaram oposições duradouras (Perrone-
Moisés, 2015: 30).
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Nos importa notar que esse momento da chegada da polícia é um evento fundamen-
tal de agonismos atualizados entre masculinidades: os homens da autodefesa podem, 
enfim, festejar uma vitória e, se o fazem, o fazem graças a cozinha que, além de fundar 
o tecido de relações de uma ocupação durante toda sua permanência, é também um 
dispositivo legal fundamental para que a ocupação possa ser considerada “consolidada” 
na chegada da polícia – o que impede uma ação de despejo imediata. Não deixa de 
ser uma batalha vencida pela cozinha dentro de uma guerra que parece interminável. 
Quando a polícia vai embora, a ocupação torna-se, enfim, a verdadeira exceção tal qual 
clamava Walter Benjamin. As mulheres celebram, dançam e cantam novamente, apres-
sam-se para terminar de ajeitar a primeira cozinha ainda durante a madrugada. Muitas 
levam utensílios da própria casa para equipa-la nesse primeiro momento. As bebidas 
são compartilhadas, histórias começam a circular, os flertes, músicas, combinações e 
planos para os dias que virão, pequenos grupos espalham-se em rodas de conversa pela 
escuridão. Os homens da autodefesa, por seu turno, com um orgulho de dever cumpri-
do, afastam-se silenciosamente da cena central, vestem seus casacos de capuz, reagru-
pam-se ainda à espreita de qualquer movimentação suspeita da polícia, certificam-se 
de que nada ali possa comprometer a retomada do terreno: “drogas”, bebidas alcoólicas, 
qualquer coisa que a polícia possa usar para incriminar a ocupação.  

Entre eles encontramos todo um idioma que atualiza a virtualidade da guerra, assim 
como o virtuosismo das práticas de aliança: “nóis com nóis”; “é nóis e depois é nóis de 
novo”;  “ele cola com nóis”; “tá na mesma caminhada que nóis”; “tamo junto”; “correr 
junto”; “nóis é favela; nóis é quebrada”. Além da entrada no terreno, são também eles 
os responsáveis por toda a técnica de trancamento de rodovias em protestos do movi-
mento, feitas com barricadas de pneus em chamas. “Eu vou fazer uma tatuagem nova 
do símbolo do movimento caindo que nem um meteoro e pegando fogo”, me contava 
Flávio. O “Estado” é constantemente acionado como uma entidade inscrita em um cla-
ro idioma masculino personificado – polícia, governos, políticos –, e a contra-inscrição 
de poder masculina do Estado assume aqui um terreno ético de conduta, também mas-
culino, que toma a insubordinação desde uma inscrição feita entre corpos e território, 
biocódigos.

Nesse sentido, o biocódigo performativo dos homens da autodefesa performa mes-
mo um antagonismo em relação à inscrição (feita pelo Estado, mas também por grande 
parte da esquerda) do que seria “o bom trabalhador”: dócil, resiliente, disciplinado, do-
mesticado, “comportado”, como demanda a polícia. Logo, feminilizado. “Todo ano passo 
natal sozinho. Eu e os cachorros”, disse certa vez Carlos, não deixando apagada a dimen-
são por vezes solitária do guerreiro. É fácil de compreender, a partir dessa reflexão, as 
apropriações, os usos e operações que os códigos de conduta masculinos do crime fazem 
dessa disposição para a revolta – o necroempoderamento de que fala Valencia (2010). 

“Você só é respeitado com uma peça na cintura”, como ouvi muitas vezes dos meninos 
mais jovens que chegam às ocupações, os desertores do corre falando sobre os dificeis 
caminhos de pertencer à comunidades dos homens. Para Valencia (2010: 55), “o narco-
tráfico reinterpreta o conceito de trabalho, dado que o enlaça com transversais como o 
hiperconsumismo e reafirmação individual ao mesmo tempo em que preserva sua obe-
diência às demandas de gênero feitas ‘a los varones’ cristalizadas por meio do trabalho”. 
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Os acampamentos, entretanto, atuam em um novo reposicionamento dos códigos 
masculinos, os convocam para sustentar a revanche no cotidiano de práticas, encontros, 
negociações da vida coletiva emergente. A autodefesa é o setor responsável por manter 
o segundo fogo da ocupação, a fogueira que se faz à noite para reunir a equipe da trilha, 
aqueles e aquelas que vão se revezar em uma vigília noturna durante todas as madru-
gadas de uma ocupação. Porque “tem sempre uns maldosos que podem querer tacar 
fogo na ocupação de madrugada”, lembrou Luziane, e por isso existem aqueles que não 
podem dormir, são os que fazem a trilha. As trilhas, os dispositivos noturnos de auto-
defesa, reúnem todas as noites e em todas as ocupações, aqueles e aquelas que se dis-
põem a proteger aqueles que por ali precisam dormir contra possíveis ataques durante 
a madrugada. As trilhas geralmente começam às 23h e acabam 7h do dia seguinte. Estão 
longe de ser uma tarefa árdua, entretanto. “Nas primeiras semanas da ocupação a trilha 
é aquela festa”, definiu Marisa, que já acompanha as trilhas há mais de cinco anos em 
diferentes ocupações. “É aquele momento bom da conversa, da adrenalina”, completou.

Eu comecei a gostar de fazer trilha; antes cada grupo tinha uma fogueira, bem ao 
lado da cozinha; era uma sensação mágica porque ali dentro você nao ouvia o ba-
rulho do busão, da avenida, só sentia o cheirinho da lenha; as pessoas falavam de 
como tinha sido o dia; duas horas da manhã a gente estava fazendo pipoca, bolo; 
parecia uma coisa rural, um outro tempo, que delicia. (Ana, 52 anos. Zona Sul)

Durante o dia cria-se já uma expectativa para o momento da trilha e da fogueira 
noturna: “você vai ficar na trilha hoje?”, perguntam ansiosos e interessados uns para 
os outros. Homens e mulheres se arrumam para esse momento, perfumam-se, vestem 
suas melhores roupas. Muitas vezes as pessoas combinam de levar batatas e milhos para 
assar na fogueira. O que era para ser um momento crucial de luta contra os inimigos 
acaba por se converter em um espaço de encontros, conversas sobre a vida, dilemas, 
confissões, flertes e experimentações. Alianças. 

Mulheres casadas brigam com seus maridos para poderem participar desse momen-
to. Os homens que durante o dia se ocupam do trabalho da infraestrutura da ocupação 
à noite se abrem para essa zona temporária noturna de afecção. “Pra você ver, sempre 
que a gente imagina um encontro romântico a gente não imagina à luz de velas? Eu acho 
que o fogo traz uma coisa de romance também, uma coisa sensual, por isso todo mundo 
quer ficar ali durante a noite. Ainda mais no começo da ocupação onde as pessoas estão 
se conhecendo”, refletiu Marilene depois de viver muitas ocupações e muitas trilhas. 

“Tem conversa que é de cozinha, mas tem conversa que é de trilha”, ela completa. Na 
trilha, as pessoas conversam sobre seus medos, sobre experiências tidas como sobre-
naturais, sobre momentos limites da vida, sobre paixões e rupturas,circulam conselhos 
e formas de renovar confianças: “Eu digo pra ele (para o marido) que tenho que ficar 
na trilha porque é a luta pela casa, então tenho que ficar, mas ele não gosta, não”, disse 
Eugênia sobre sua negociação doméstica.

Em uma destas noites, Leandro, membro da autodefesa, contou uma de suas aven-
turas como pixador e todo o desafio que a prática implica. Recordou do momento mar-
cante em que um de seus amigos caiu do alto de um prédio bem ao seu lado e como se 
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sentiu impotente tendo ainda que fugir da polícia. Andrea já falou sobre sentir presen-
ças de outros mundos, “espíritos”,  mas também sobre sua angústia diante das ameaças 
do conselho tutelar. Luciano, um jovem rapaz muito quieto durante o dia, falou uma 
vez sobre suas frustrações amorosas e sobre a saudade da família que ficou na Bahia. 
Lucia, uma das mulheres mais presentes na ocupação do Capão Redondo também dian-
te da fogueira contou que estava se separando e que estava com vontade de “sumir pela 
Zona Leste, beber até não aguentar”. Depois de uma semana sem encontrá-la, quis sa-
ber como ela estava, quando Rebeca me informou: “está ótima. Como se nada tivesse 
acontecido. Aqui é assim, minha filha, ninguém sofre não. Toma umas, arruma outro, 
aqui a vida é assim, né?”. O fogo convoca as experiências de vida e de morte e por isso 
produzem experiências tão decisivas nas ocupações. Marilene, amiga sem-teto que é 
também uma pensadora das ocupações constuma dizer sobre a relação dos homens 
com o setor da autodefesa e as trilhas noturnas: “Os homens mais velhos, depois de 
50 anos, eles conseguem trocar mais, eles estão ali porque não querem mais ficar em 
casa. Os homens mais novos estão ali em busca de um lugar de reconhecimento, sabe? 
Querem falar, debater, ter um lugar de importância porque eles não tem um lugar de 
importância na sociedade lá fora”. 

As fogueiras da trilha também abrem os relatos sobre esgarçamentos: as mulheres 
contam sobre violências que estão sofrendo, casais rompem relações, os circuitos de ne-
gociação entre masculinidades se aquecem: “até o Gimba que chegou aqui todo machão 
agora ficou preocupado do Tarso agredir a Ingrid porque bebeu muito – foi falar com 
ele que aqui tem que ter respeito”, relatou Marisa um momento de tensão. Uma jovem 
menina lésbica, em uma ocupação do extremo sul, desafiou um homem considerado 

“valentão” durante a trilha: “nesse dia a ocupação quase acabou, ele chegou quebrando 
tudo”. “Os homens que vem do crime não aceitam isso de ser lésbica”, constatou Inês 
sobre o conflito. Ademar, depois de alguns dias de pouca conversa, finalmente confes-
sou seu abalo em volta da fogueira: “é difícil porque eu fui porteiro durante muitos anos 
e agora estou desempregado, me separei, porque, vocês sabem, agora só tem porteiro 
eletrônico pra todo lado”. Mulheres que rompem o regime de exclusividade sexual e 
são consideradas um risco para os casamentos, outras que assumem todo o risco de 
separações: “aqui eu perdi o medo, virei outra”. Maridos que se sentem traídos e entram 
na ocupação para destruí-la, para destruir a imagem do que desorganizou o ordenamen-
to doméstico; outros que, como Ademar, procuram respostas e novos encontros para 
poder lidar com seus cansaços e frustrações domésticas no que diz respeito ao papel da 
masculinidade nas incrições de gênero que produzem a casa.

 A autodefesa (e a trilha) são lugares de mediação de conflitos de uma ocupação. 
E os conflitos, quase sempre, dizem respeito a “problemas de gênero”, como traduziu 
o clássico título de Judith Butler: uma negociação permanente entre masculinidades, 
corpos femininos/feminilizados em percursos desviantes, encontros e rupturas, con-
tenções das produções das cenas masculinas que, vez ou outra, ameaçam romper os 
limites coletivos de auto-proteção de uma ocupação, ao mesmo tempo em que são im-
portantes para a sustentação guerreira do acampamento. “Por isso que a gente quer que 
mais mulher entre na autodefesa, porque mulher sabe conversar melhor com mulher”, 
dizem os homens. É como se o fogo criasse mesmo um estado de agitação molecular 
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dos corpos – imprevisível e imponderado – e ao mesmo tempo revelasse o limite de 
uma certa metafísica da substância que confere aos sujeitos uma rigidez originária, seja 
do ponto de vista da classe, seja do ponto de vista do gênero, seja como imagem que nos 
faz pensar os conflitos como uma perturbação a ser rapidamente contida. A inteligência 
da composição é o que importa para que o tecido frágil e instável das ocupações perma-
neça vivo. Mas a ocupação é definitivamente o lugar de assumir riscos e de pensar com 
o risco da transubstanciação – bons e maus encontros.

 Beatriz Perrone-Moisés (2015) define a política ameríndia a partir de “duas matrizes 
relacionais”: a Festa e a Guerra. 

 
Os termos que os índios utilizam para falar de relações coletivas são precisamen-
te aqueles do léxico próprio a cada uma dessas matrizes: anfitrião-convidado 
(em clave de Festa); amigo-inimigo (em clave de Guerra). Situadas nesse plano 
Festa-Guerra, onde nossos divisores não operam, as atividades tanto de chefes 
como de xamãs (e outras tantas lideranças) supõem o desempenho de dois pa-
péis: o de festeiro e o de guerreiro (Perrone-Moisés, 2015: 6).

 
A antropóloga insiste no fato de que o mundo ameríndio nos força a reconhecer a 

impertinência das habituais divisões do pensamento ocidental que separam a esfera do 
político daquelas outras que compõem a vida no mundo ocidental. Para Perrone-Moi-
sés, tratar as festas como “ritos”, “religião”, “celebração” integra o esforço analítico de 
desconsiderar as festas em toda a sua importância, fazendo com que ela apareça como 

“acessório da política”. No entanto, ela defende, para os ameríndios a festa é a política, 
assim como a guerra. Como me contavam, na ocupação do Capão Redondo, a política 
pode ser produzida por outras imaginações e corpos, de modo “mais envolvente”: “an-
tes eu pensava que essa coisa de política era só falar de política, ou era só falar de coisa 
de movimento, de políticos. Mas aqui não, aqui tem pagodinho, aqui a gente conversa, 
é uma coisa envolvente”.

 No caso das ocupações de terreno, é também flagrante o apagamento (político e 
analítico) sobre a dimensão da festa que as fundam, como também dos espaços da co-
zinha constituindo-se como espaços centrais de toda a socialidade ali produzida e sus-
tentada. São as cozinhas os primeiros espaços a serem apresentados aos visitantes, são 
os primeiros a serem construídos; é onde circulam informações, as fofocas, reputações, 
onde se recebe quem chega para “fazer a luta”. Especialmente para as mulhres mais ve-
lhas, a cozinha torna-se um espaço de reativação, celebração e descanso da casa. “Na co-
zinha é onde a gente conversa sempre sobre: marido que trai, marido que bate, marido 
que tá no sistema (preso)”; é o que cria o pertencimento de um grupo da ocupação e o 
que mantém o sentido de permanente rivalidade entre os grupos – “A cozinha do G2 é a 
melhor cozinha da ocupação, todo mundo sabe e vem comer aqui”. É o lugar que marca 
todo o tempo do cotidiano: refeições diárias, os cafés no meio da tarde que alimen-
tam quem trabalha na infraestrutura;  o lugar que situa o encontro fundamental entre 
corpos feminilizados – mulheres evangélicas e mulheres trans, homens homossexuais; 
mulheres mais velhas que reescrevem ali uma nova feminilidade e novas curas. “Antes 
eu ficava só em casa, agora eu até me emociono de ver esse pessoal todo esperando pra 
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comer”, contou Marinete. Ou como costuma dizer a Débora: “eu sempre me envolvi 
com cozinha, mas na ocupação quando eu via aquela fila enorme de pessoas pra comer 
eu ficava muito feliz, eu cozinhava com um prazer, com uma vontade. Porque fica todo 
mundo ali querendo provar sua comida, isso é muito bom!”. A cozinha é o lugar onde 
se faz parentesco, o espaço das Tias que são “como mães”, além de ser o lugar de inter-
locução fundamental com o “fora” da ocupação oferecendo hospitalidade para quem se 
aproxima. 

A linguagem do parentesco que faz das “tias” as figuras mais importantes das ocupa-
ções nos faz compreender os modos pelos quais “fazer parente”, na segunda década do 
século xxi, é um modo relacional tanto antigo quanto virtual e sugestivo para imaginar 
práticas de composição de alianças na dilatação da imaginação moderna sobre “política” 

– esses modos “ávidos por afinidades”, que assumem novas implicações, fabricam a ma-
terialidade de corpos em relação, atuam em circuitos de prestígios e contraprestações 
que perfuram os circuitos do dinheiro e da mercadoria para revelar como pessoas “par-
ticipam intrinsecamente na existência dos outros” (Sahlins, 2013). “Naquele dia eu fui 
pro forró, fiquei até tarde, dei uma sumida. Quando acordei no dia seguinte tinha umas 
20 chamadas no meu celular: a Tia Cida e a Tia Angélica preocupadas comigo, acredi-
ta? Elas são uma família pra mim, fiquei muito emocionada”, contou Carla orgulhosa 
do cuidado recebido como preocupação. Carsten sugere que, a respeito do parentesco, 
seria mais produtivo compreender seus usos do que sua definição: “o parentesco tam-
bém, e de forma fundamental, provê um reino imaginativo para pensar, parcialmente 
em termos éticos, mas também de forma mais especulativa, sobre quem somos nós e o 
que podemos ser no futuro” (Carsten, 2014: 113).

“No começo é pela casa, mas depois a luta entra no sangue”. Patrícia contou certa 
vez que “minha família não me dá nada, eles nem vem aqui. Aqui é a família que Deus 
me deu”. Cleia, sua melhor amiga, gosta de mostrar como ela aprendeu com outros 
acampados a fazer sua própria cama com pedaços de madeira descartados, assim como 
um pequeno armário: “Aqui é assim, essa família, aqui nunca me falta nada; Eu não 
fiquei um dia com fome desde o primeiro dia que entrei aqui”.  Débora sempre conta 
sua emoção quando ao entrar na ocupação e logo percebeu que havia uma mulher que 
a esperava para jantar, apesar da cozinha ter já fechado porque ela sabia que Débora 
saía tarde da faculdade e nunca conseguia estar na ocupação na hora do jantar: “A Tia 
Cida, ela é como uma mãe pra mim, sem ela, eu não teria continuado na luta”; Também 
Rafael diz que “não acreditava naquele tanto de gente, todo mundo comendo junto, 
fazendo as coisas. A Tia Maria tem um jeito de falar com você que você logo entende. 
Isso aqui virou minha família”.

“A luta entrar no sangue” é uma imagem que se contrapõe ao “interesse” da “casa pró-
pria”: “Eu cheguei aqui pela casa mesmo, não vou mentir. Mas depois a luta vai entran-
do no sangue e aí eu acabei ganhando uma família” imagens que, quase sempre, são nar-
radas evocando momentos afetivos que envolvem cuidado, especialmente as formas de 
comensalidade que fazem da cozinha, uma vez mais, um espaço fundamental no qual 
se cruzam muitas linhas e substâncias de conexão que não se dirigem ao Estado como 
demanda ou reivindicação. A afirmação dos novos parentescos – como novas alianças 

– também se opõe aos circuitos envenenados da “política”. A oposição entre “política” 
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(vista com desconfiança por conter interesses opacos e formas de manipulação) e pa-
rentesco foi um tema constante de reflexão entre antropólogos que pesquisaram em 
contextos rurais as concepções sobre o “político” e as formas relacionais características 
nesses contextos no Brasil. Beatriz Heredia e Moacir Palmeira, concluíam assim que:

A política, pensada sempre como algo externo às famílias e àqueles grupos sociais 
e atividades concebidos como lhes sendo coextensivos (grupo de vizinhos, pa-
rentelas; trabalho no roçado, negócio), é, de forma oposta, identificada à divisão. 
As metáforas a que se prestam os dois termos (família e política) expressam bem 
o contraste: de um conjunto de amigos muito próximos se dirá que “é o mesmo 
que uma família” ou de um povoado, para indicar a harmonia em que vivem seus 
habitantes, que “aqui é tudo uma família só”; já alguém que queira dizer que não 
gosta de briga dirá “não gosto de política” e do intrigante se dirá que “vive de po-
lítica”, mesmo que ele não demonstre o menor interesse pelos negócios públicos 
ou pelas atividades eleitorais (Heredia; Palmeira, 2010: 168).

John Comerford, em seu trabalho sobre sindicatos rurais, já salientava o fato de 
que os processos de familiarização/desfamiliarização constituem-se como movimen-
tos fundamentais para a compreensão dos territórios morais presentes na sociedade. 

“Trata-se de um universo social em que os conflitos e tensões, cotidianos ou extraor-
dinários, são sempre referidos, em algum nível, a famílias ou coletivos da ordem do 
parentesco ou dele aproximável, permanente foco de atividade narrativa” (Comerford, 
2014). Os parentescos feitos nas ocupações criam ruídos nas dinâmicas de produção de 
referências e legitimidade política dos militantes do movimento. “É difícil porque não 
importa o que a Tia Mara fale, todas vão concordar com ela”, reclamou uma vez Maurí-
cio, militante. “É difícil” porque os parentescos feitos produzem um regime de lealdade, 
confiança e prestígio que não passam necessariamente pelas instâncias políticas do mo-
vimento, eles percorrem outros circuitos de prestígio e reciprocidades. “A tia Maria sabe 
falar com você, ela fala de um jeito...não é que ela fale bem que nem o Maurício, sabe? 
Mas ela sabe como falar”, comentou Fabiano.

“Falar bem”, como boa prática de oratória pública militante, mas também como ma-
nejo dos códigos do marxismo, é indispensável para as lideranças do movimento que 

“tocam” as assembleias, as reuniões de coordenação, as manifestações, as negociações 
com o Estado: “Eles falam bem porque tem estudo, né?”, comentam os sem-teto. Mas o 
saber como falar envolve uma prática de cuidado e atenção localizada, uma habilidade 
para estabelecer conexões parciais, um “posicionamento e  situação  nas  quais  parcia-
lidade  e não  universalidade  é  a  condição” (Haraway, 1995: 30), falar como Tia. Uma 
vez mais: essas práticas não tem a ver com uma atitude moral de benevolência, mas é 
um modo outro de produção e construção de liderança e prestígio, um materialismo 
envolvente, como sugerem. 

Os relatos das mulheres sobre a dedicação conferida às cozinhas coletivas tem quase 
sempre a ver com os riscos da profanação da casa2: “meu marido está quase me deixan-
do porque eu só fico aqui”; “eu já tirei quase tudo lá da cozinha de casa pra trazer pra 
cá”; “minha filha já tá me dando um pito porque disse que já não tem pai e agora não 

2. Muitas mulheres se queixam 
sobre o não apoio da “família” 
à sua presença nas ocupações, 
além das crises constantes 
conjugais que eclodem depois 
da entrada das mulheres que 
são casadas nos acampamentos. 
É justamente pelo fato das 
ocupações de terreno – ao 
menos tendo em vista as pessoas 
que mais vivenciam a vida da 
ocupação e não só aquelas que 
vão para “participar” de atividades 
que contam – não serem inscritas 
pelos códigos da conjugalidade 
doméstica (um lócus produtor 
de uma certa masculinidade e 
de uma certa feminilidade) que 
os papéis de gênero podem 
ser negociados, transacionados 
de maneira mais aberta e 
aquecida.  A vida-ocupação na 
forma acampamento (que não 
se constitui em um lugar como o 
“lar”) atua, de certa forma, como 
um lugar de interpelação das 
“verdades do gênero”.
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tem mais mãe porque eu não saio mais daqui”. Muitas delas “equipam” as cozinhas das 
ocupações com utensílios das suas próprias casas, como fez Tia Maria, que também 
disse ter “gastado 780 reais para deixar ela perfeita”: “a minha cozinha tem que ser a 
mais bonita, a mais equipada porque eu não sou mulher de brincadeira; Todo mundo 
queria provar a comida da minha cozinha quando chegava na ocupação. Tinha toalha 
de renda, minha filha. Meus filhos ficaram bravos porque eu comecei a levar tudo de 
casa pra fazer a cozinha lá”. Desfazem a casa para produzir um outro lugar: o acampa-
mento, onde o momento-anfitrião se expande para além do doméstico e converte-se 
em substância de prestígio e reconhecimento. A comida e todo cuidado que ela supõe, 
das formas de preparo,  à atenção elaborada por algumas mulheres que sabem “quem 
está passando fome em casa só pelo olhar”, ou quem não pode chegar na hora da janta; 
quem não pode contribuir mais para as doações de alimentos, os temperos próprios de 
cada uma que prepara o “toque especial” que chamam elogios e prestígio: “Olha eu amo 
fazer um tempero gostoso pro feijão desses meninos trampeiros, dá gosto! E eles amam 
minha comida, pode perguntar aí pra todo mundo qual é a melhor comida!”, afirma 
com confiança Fabiana, chamada pelos trampeiros (os homens que estavam dedicados 
à construção da rádio no terreno) de “mãe”;  também a intuição do cálculo necessário 
para que não falte comida para ninguém, o preparo e manutenção das “boas panelas” 

– tudo isso abre uma zona de afecção e que  é capaz de “entrar no sangue” e fazer paren-
tesco se contrapondo sempre às conformidades morais exigidas pela política pública de 
subsídio à “casa própria”.

Na ocupação do Capão Redondo, em 2017, uma das lideranças era a Tia Maria do 
Capão, uma mulher que, para se dedicar mais à ocupação, chegou a fechar seu pequeno 
bar, localizado em sua casa no Capão Redondo, e passou a viver no terreno ocupado: 

“não consigo mais largar isso aqui”. Como retribuição por toda sua dedicação, lhe cons-
truíram “o barraco mais bonito da ocupação”, como ela gosta de mostrar, um barraco 
que exibe uma pequena sacada, cama de casal, muitos enfeites, tapetes.  

 A cozinha, como lócus constituinte dos acampamentos é também o lugar no qual a 
hospitalidade é produzida como matriz relacional que sustenta toda a ocupação. Como 
bem mostrou Pitt-Rivers (2012: 513), a hospitalidade tem o potencial de deslocar (não 
neutralizar) os conflitos. “Suas obrigações mútuas são em essência inespecíficas, como 
aquelas entre parentes espirituais ou irmãos de sangue; cada um deve ceder aos desejos 
do outro. Nessa medida, a relação é recíproca”. Perrone-Moisés (2015) lembra que fo-
ram os arqueólogos aqueles que resgataram o papel do “banquete” e da comensalidade 
como matriz relacional, mas também fonte de prestígio e produção política nas socie-
dades ameríndias. É a partir desse movimento que a antropóloga toma a festa como ma-
triz e a relação anfitrião-convidado como modelo: “saber cantar e dançar, ser “detentor” 
de objetos de festa, simplesmente saber fazer festas etc. É na Festa, também obrigação 
de chefe índio, que as qualidades do ‘cargo’ aparecem” (Idem: 40). Todas essas carac-
terísticas compõem o clássico modelo clastreano de um “chefe sem poder”, quer dizer, 
um chefe sem autoridade. O chefe indígena ostenta uma grande generosidade que, nas 
palavras de Clastres, “parece mais do que um dever, mas uma servitude” (Clastres, 1974: 
28). “Chefe é o que recebe, o que acolhe, o que dá de comer” (Idem: 45), resume.

Carlos, um dos sem-teto mais importantes no mtst em São Paulo, especialista na 
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inteligência técnica de autodefesa das ocupações e negociação com poderes locais do 
território, depois de ter passado 7 anos preso, costuma dizer que não suporta ficar mais 
de três minutos sentado em uma cadeira ouvindo alguém falar. E ele não fica. Espe-
cialmente “políticos”, ele diz. “Esse blá blá blá que não quer dizer nada; prefiro fazer 
uma faxina”. Carlos sempre fica muito irritado quando acontece de ter que assistir um 
discurso de algum parlamentar ou candidato que, por vezes, visita uma ocupação ou a 
sede do movimento. No entanto, sua dedicação na produção das festas é sempre imensa 
e, por isso, ele é sempre muito bem recebido pelas Tias cozinheiras. As festas, pagodes, 
os grandes almoços, churrascos são espaços nos quais Carlos e seus amigos afirmam 
alianças, “trocam ideia” sobre os problemas das ocupações, sobre as negociações com 
os poderes dos territórios também.

No entanto, Carlos sabe bem quem são os inimigos e sempre diz, nas ocupações, 
que “aqui o Estado não se cria”. Sempre me atualiza do vasto vocabulário de nomes 
sórdidos para se referir à polícia e aos policiais, aos modos de escapar ou de aguentar 
um pouco mais respirando dentro da fumaça do gás de efeito moral, mostra seus ossos 
quebrados em antigas batalhas e os inusitados movimento que seu corpo soube fazer a 
partir dessas fragmentações ósseas. Táticas, enfrentamentos, formas de driblar o cada 
vez mais complexo aparato policial – esses são seus assuntos preferidos nas rodas de 
conversa durante as festas, nos momentos em que dividimos uma refeição; essas são 
as histórias que se conta para falar de si em combate, para falar também sobre o que se 
deseja ser. Os que fazem ou fizeram “bicos” como Motoboy também sustentam no cor-
po suas marcas. Quase todos já tiveram algum acidente grave: “meu nariz desceu e aqui. 
Saía tanto sangue que eu não conseguia nem enxergar”, me apontou Jorge para a cicatriz 
no supercílio: “mas não vale a pena”, seguiu, “estou gastando 380 reais de combustível e 
eles me pagam 1.300 por mês”.  

Histórias dos infortúnios guerreiro que falam também sobre os diagramas de con-
flitualidade e antagonismos: “o Estado”, a polícia (os vermes), “O governo”, os trampos 
que não viram. “Anota aí”, me pediu uma vez Zé Augusto, sorrindo: “nós somos a classe 
revoltada”. “Porquê?”, eu perguntei uma vez a Carlos tentando pegá-lo desprevenido: 

“porque você gostou de ficar? (na ocupação)”. “Acho que é pela convivência”, ele respon-
deu com seu quase-sorriso.

Mas também existem as apropriações e reelaborações do corpo guerreiro feitas pelo 
neopentecostalismo, especialmente a Igreja Universal do Reino de Deus, que atualiza 
a metáfora da guerra como eixo central de sua organização: a “guerra contra o mal”, o 
espírito guerreiro contra as forças do demônio e da tentação, o guerreiro-caçador (nos 
próprios termos do Bispo Macedo) que fará de tudo para transformar-se em um “em-
preendedor de sucesso” junto de sua “sócia-esposa” dedicada ao casamento-empreen-
dimento. Repetidas vezes Bispo Macedo reforça a ideia de que o homem é a “cabeça” 
de uma relação conjugal, enquanto a mulher seria o “corpo”. “Nossa luta é de combate, 
não é de defesa” (Macedo, 1996: 114) – uma reelaboração neopentecostal, portanto, da 
aliança entre cozinha e guerra. Aqui, a correspondência com o elemento do racismo de 
Estado do biopoder de Foucault nos parece evidente: se você quer viver é preciso que 
você possa matar; para viver é preciso matar os inimigos: a morte do outro “contami-
nado” é o que pode deixar não só a minha vida, mas a vida do “social”, mais pura, mais 
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sadia (Foucault, 2002). Foi essa a correspondência que permitiu a emergência de um 
neopentecostalismo majoritário (nos termos de Deleuze), mas também um renovado 
catolicismo carismático “guerreiro” nos muitos efeitos da defesa do “bandido bom é 
bandido morto” que irrigou o fenômeno Bolsonaro. O inimigo não é só um “adversário 
político”, um “concorrente”, mas ele é um perigo biológico, uma ameaça ao bom ordena-
mento da vida social: “a vida é uma guerra”, como gosta de repetir Edir Macedo em seus 
cultos e livros. A metáfora da guerra irriga o tecido social, religioso, econômico, perfaz 
modos renovados de subjetivação neoliberal. 

Como bem aponta a pesquisa de Jacqueline Teixeira (2018), o neopentecostalismo 
não produz “religiosos”, mas, sobretudo, produz corpos. Ambas as formas são elabora-
das, entretanto, a partir de uma evidente tecnologia de gênero disputando os termos 
da masculinidade em relação às mulheres e ao Estado, aos corpos feminilizados e ao 
regime heterosexual de conjugalidade e da própria soberania. “No regime soberano, a 
masculinidade é a única ficção somática com poder político. A masculinidade (incor-
porada pelas figuras do rei e do pai) é definida por técnicas necropolíticas: o rei e o 
pai são aqueles que têm o direito de tirar a vida” (Preciado, 2018 s/p). É também em 
torno da produção de corpos que o “crime” fabrica sua própria tecnologia de gênero. 

“O crime não dá o cu”, ouviu com frequência Karina Biondi em sua etnografia (2010). 
O cu passa a ser fonte primordial dos “problemas de gênero” diante de estruturas de 
hierarquização sexual dos corpos (entre igrejas e o crime) justamente porque o cu não 
tem gênero. “Nem feminino nem masculino, o ânus produz um curto-circuito na divisão 
dos sexos” (Preciado, 2018 s/p). Pensar as produções de corpos como tecidos de nego-
ciação e poder nos importa porque o terreno das ocupações e a luta dos acampamentos 
evidenciam o fato de que o político é encarnado entre biocódigos performativos, rela-
ções de gênero em constantes negociações, muito mais do que as fixações do masculino 
e feminino nos sugerem. Nos parece cada vez mais imprescindível considerar o político 
e as experiências coletivas como problemas de gênero em seus aspectos constitutivos3 
na fabricação de corpos. Pensar guerra e festa como matrizes relacionais nos permite 
encontrar lugares importantes de entrelaçamento de corpos e composições relacionais 
como aspectos fundamentais da luta sem-teto.

“Anota aí: nossa revolução é maloqueira, fia, 
o Estado não vai nos brecar”

Cada maloqueiro tem um saber empírico 
(Criolo)

Sou maloqueiro sou, e lá vou eu, Jow
É um dois pra pegar, então policia sai do pé
Pra meu alivio eu quero um beck
Mais uma vez o enxame quem provoca é o zica
(Sabotage)

3. Ver a breve e certeira 
análise do Mano Brown sobre 

necroempoderamento em: 
Le monde diplomatique. 

Mano Brown, um sobrevivente 
do inferno. Disponível em: 

https://www.youtube.com/
watch?v=oRDxhx--Fes. 

2.

https://www.youtube.com/watch?v=oRDxhx--Fes
https://www.youtube.com/watch?v=oRDxhx--Fes
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É o estilo, perigoso como um vilão
Cheio de boa intenção, mas faz os bico tremer
Esse é o estilo, atencioso como um irmão
Maloqueiro não abandona se for pra resolver 
(Rincon Sapiência)

Carlos chegou ao movimento depois da favela onde morava ter sofrido uma re-
integração de posse bastante violenta, como de costume, e até hoje conta sua 

épica batalha com um helicóptero da polícia militar de São Paulo. Naquele momen-
to, em 2013, alguns militantes do mtst, sabendo da ação que ocorreria, foram ajudar 
nas negociações (G1, 2013). Se em uma camada mais pública de antagonismos e 
mesmo nas negociações das políticas habitacionais o movimento precisa afirmar 
o lugar do “trabalhador”, como um terreno moral básico capaz de conferir alguma 
dignidade-estratégica diante de práticas cotidianas de exceção, nas camadas da vi-
da-ocupação o lugar ético e ontológico acionado em sua forma positiva, ao menos 
entre os homens como Carlos, é o da inteligência “maloqueira”, enganadora, infame 
(Foucault, 1977). Maloqueiro é o que se afirma ingovernável, o que não se satisfaz 
com o terreno pacificado do “ser trabalhador” (mas às vezes pode até ser), é o que 
enfrenta um helicóptero em uma reintegração de posse porque sabe não ter mais 
nada a perder, mas também é o bom anfitrião das festas, o que compartilha a bebida, 
o que oferece lealdade, o que sabe negociar com os poderes, com as palavras, é o que 
se recusa a “dar o troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir”4, é o  “correr pelo certo”. “Eu 
já sou da correria, então pra mim é normal isso aí de luta”, contou Carlos.

“Nossa Revolução é maloqueira, fia, o Estado não vai nos brecar”, ele repete. A on-
tologia maloqueira afirmada é o que escapa, é a carne viva que sabe gingar e se mover 
nos diagramas do poder, é o que as categorias de “consciência” e “conscientização” pa-
recem perder de vista. É a revolta, a inteligência dos movimentos tanto de dispersão 
como de associação. E a revolta está no corpo e também na pele, onde Carlos tatuou 
o símbolo do movimento. “Aqui é tudo maloqueiro!”, ouvi tantas vezes como forma 
de celebrar um feito ou mais uma entrada em um terreno vazio na madrugada, ou um 
recuo da cavalaria da polícia nas manifestações contra o governo de Michel Temer, ou 
uma foto com a mesma pose de sempre: braços cruzados na altura do peito, sempre 
um quase-sorriso; “cara de maloqueiro”, um blefe, o definitivo “jogo de cintura” que 
nos falava Lélia Gonzalez (2019). Aquele que “fala através das mancadas do discurso 
da consciência” e que, como ela mostra, Caio Prado Jr. foi incapaz de compreender em 
sua interpretação sobre o Brasil. É sobre a “produção do blefe” que também fala Mano 
Brown5 em suas reflexões sobre a década de 1980 no Capão Redondo: 

A mortalidade aqui na zona sul, no Capão Redondo, batia recordes mundiais. A 
gente cresceu nos anos 1980, na época mais violenta do bairro mais violento (…). 
Hoje, depois de tantos anos, eu penso: “o que um moleque de 20 anos poderia fa-
zer de tão mal contra o sistema, fora aquele rap?”. Era a arte do blefe. Eu pesava 70 
quilos, não tinha dinheiro para pegar ônibus e já ameaçava o sistema. E o sistema 
acreditou. O que mais eu poderia ter feito? 

4. Ver: Emicida, Pablo Vittar & 
Majur. Amarelo. Disponível em: 
https://www.youtube.com/
watch?v=C5bSD45h5mk.

5. Entrevista para o Le Monde 
Diplomatique. Disponível em: 
https://diplomatique.org.br/
um-sobrevivente-do-inferno/

https://diplomatique.org.br/um-sobrevivente-do-inferno/
https://diplomatique.org.br/um-sobrevivente-do-inferno/
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O “maloqueiro” não é um “sujeito periférico” porque não se trata de uma “identida-
de”, mas, ao contrário, atualiza-se como um modo de existência na esquiva, imprevisi-
bilidade, que se deixa afetar perigosamente pelo mundo, pelo rap, pela rua – um “estilo”, 
como definiu Rincon. “Meu coração está na mão do ritimista”, como diz Emicida da 
condição maloqueira. “Maloqueiro, corinthiano e sofredor”, como na canção da torci-
da do Corinthians, e como sempre repete Leandro, que é também da Gaviões da Fiel 
chegando bem cedo na ocupação depois de voltar de uma noite de festa na quadra 
da torcida para o desespero de Luana que o espera sempre com promessas de romper 
e fazer outro barraco. É quem quase se perde, como canta o Emicida em seu “Hino 
Vira-Lata”6. Mas o “quase” é fundamental aqui, é o limite, é o mundo vivo em todas as 
suas curvas perigosas e suas histórias, histórias do quase, mas a caminhada segue – “sem 
vacilo, cobiça ou demanda”. A vida do maloqueiro é negociar e, por isso, a trilha é o es-
paço fundamental de negociação e produção de alianças; o lugar pelo qual a autodefesa 
se faz. Eles também são os convidados por excelência: estão sempre chegando, sempre 
sendo bem alimentados nas cozinhas. Exu, “a boca que tudo come” porque comer é o 
melhor jeito de diferir.

De nego véio, filosofia, palavra boa é poesia
Acalma, acorda é alegria
E dá-lhe palma, a minha alma ainda é escrava da boemia
Onde o sofrer vira canto, reclusa ave
Perdoa, amor, perdoa e joga a chave
Eu quase me perdi, quase
(Emicida)

Com Renato Noguera (2011), podemos pensar no maloqueiro como “personagem 
conceitual melanodérmico”. Sua hipótese afroperspectivista é o que permite pensar os 

“intercessores inusitados, tal como Exu (…) uma imagem do pensamento que se situe 
totalmente fora dos desígnios da representação” (Idem: 5). Os personagens concei-
tuais de intercessores inusitados se definem pela insistência na vida, portam a “a arte 
de ciscar, espalhar e deslocar conceitos”, como faz a galinha d’angola contra a coruja 
de Hegel na sua Filosofia do Direito: “se a coruja observa e contempla numa visada de 
360º (…)  a galinha d’ angola cisca no terreiro, se mantém na terra, atada à imanência, 
ciscando no alvorecer ou no crepúsculo (…) transforma qualquer instante no melhor 
momento para seus movimentos” (Ibidem: 11). Lincoln Secco (2020 s/p) recuperou 
recentemente uma série de categorias racializadas acionadas por Oliveira Viana para 
se referir ao conjunto de pessoas pobres (homens) que não se encaixava na figura do 

“trabalhador”, seja ele escravizado ou livre, um setor da população que sempre provocou 
o pensamento conservador no Brasil: “mulatos e mulatas, mestiços repululantes, des-
classificados, agregados, forros carijós, vadios incorrigíveis, vagabundos, valentões de 
estrada, sicários assalariáveis, empreiteiros de arruaças, chusma, salteadores, pimpões, 
o caboclo valente, o cabra subversivo, o cangaceiro temível, o troglodita, o caçador ban-
doleiro, o rixento, o brigão, o valente dos engenhos e o mameluco”. Também para Caio 
Padro Jr, segue Secco (2020), essa parcela da população que não pertencia ao “binô-

6. Disponível em: 
https://www.youtube.com/

watch?v=TkSyIwGuKd4.
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mio senhor e escravo”; era composta pelo “desajustado”, “desocupado, de vida incerta 
e aleatória”7.

No final de 2018, Carlos apareceu com um novo visual (sem suas bermudas largas ha-
bituais, as camisas de torcida organizada): agora vestia “roupa de bacana”, como diziam. 
Perguntei como ele estava vivendo tudo aquilo, o que tinha acontecido. “Me falaram 
pra mudar um pouco. O candidato a presidente não pode ficar cheio de maloqueiro em 
volta”. Carlos começou então a encenar um outro papel, mas sempre de forma cômica, 
sabendo que está jogando com as expectativas dos que pensam que ele pode estar do-
mesticado. Tirava fotos com “artistas da Globo”. “Tô bebendo bebida fina, fia”, contava 
sobre os encontros nos quais teve que acompanhar “o candidato”, Guilherme Boulos, 
trabalhando pela sua segurança durante a campanha eleitoral. Filosofias da errância. 
Como anunciava Glissant (2017): “o errante recusa o estatuto universal, generalizante, 
que reduzia o mundo a uma evidência transparente, atribuindo-lhe um sentido e uma 
finalidade pressupostos. Mergulha nas opacidades da parte do mundo a que acede”. 

O corpo da guerra entre negociações e novas conflitualidades parece ter desapareci-
do dos estudos sobre movimentos sociais, bem como o fato de que a luta política é tam-
bém sempre a luta por um corpo, pela fabricação de um corpo de combate, pelos usos 
e distribuições dos biocódigos de gênero, suas ativações, desativações, transformações 
em um terreno aberto de transações. Clóvis Moura, em seu livro pioneiro publicado 
ainda no final dos anos 1950, Rebeliões da Senzala: Quilombos, Insurreições, Guerrilhas, 
lembrava que a resistência de negros escravizados no Brasil era feita por meio de um 
duplo: o quilombo e a guerrilha. O primeiro seria mais permanente, relacionado a uma 
vida cotidiana e coletiva, o segundo mais ágil e nômade. A forma política das ocupações 
e sua dualidade entre cozinhas e autodefesa, de alguma forma, atualizam esse duplo. 
Uma importante contribuição recente é a reflexão sobre a “Guerra das Mães” que trata 
dos percursos, corpos e luta das mulheres que perderam seus filhos em contextos de 
violência de Estado. Ao denunciar a guerra feita pelo Estado, elas assumem a verdade de 
uma outra guerra que se faz em um movimento de “localização social dos corpos como 
pessoas” (Vianna; Farias, 2011: 106). A guerra aqui é encenada, de um lado, a partir da 
antropomorfização do Estado-ente como uma figura masculina e, de outro lado, das 
mães que enterram (e que também são enterradas), figuras femininas cujo feminino 
atua como “marca de significação das relações que se romperam, bem como da violên-
cia ilegítima que as destruiu” (Idem: 94)

As “mães” tornadas protagonistas políticas, capazes de englobar simbolicamente 
todos os outros ativistas do mesmo movimento, sejam familiares ou não de ví-
timas, homens ou mulheres, falam, assim, de uma insurgência política definida 
em estreitas conexões com as construções – sempre em processo – de gênero 
(Vianna, Farias, 2011: 93).

Sem dúvida, a candidatura de Guilherme Boulos, em 2018, produziu um corte no 
movimento em relação ao qual ainda não se sabe muito bem as consequências, mas 
durante o processo da campanha que pude acompanhar foi possível perceber muito 
rapidamente que a ontologia maloqueira, tão viva nas ocupações, não encontra lugar 

7. Lincoln Secco (2020) vai afirmar 
que foram três historiadoras 
mulheres, no Brasil, que durante 
os anos 1980 começavam a 
questionar a “desclassificação” 
historiográfica pela qual passava, 
por décadas, esse setor da 
população brasileira. Foram elas: 
Maria Odila Leite Silva Dias, Laura 
de Mello Souza e Emilia Viotti da 
Costa.
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na política eleitoral. Muito porque, em minha opinião, construiu-se a ideia de uma 
“maioria” que precisava ser mobilizada, interpelada, conquistada eleitoralmente; 
uma maioria para a qual, segundo os coordenadores da campanha, as ocupações de 
terra poderiam parecer “radicais demais”. Afinal, nela se encontram, supostamente, 
os “personagens conceituais” perigosos para as “maiorias” do bom funcionamento 
democrático: os “vagabundos”, os pobres que recusam a cidadania sacrificial e que 
profanavam o “bom ordenamento” da vida familiar. E que detém, de uma forma 
ou de outra, uma “atravessabilidade” (Ferreira da Silva, 2019) – os maloqueiros e 
suas muitas práticas de esquiva. A “maioria” é uma das mais poderosas ficções de 
controle das democracias contemporâneas, especialmente por não ter corpo nem 
carne. A “maioria” a ser “mobilizada” e “convencida” é sempre uma construção ideo-
lógica disfarçada de verdade matemática, um universal que ficcionaliza um regime 
de poder e que encena a guerra contra “minorias”, que ordena e classifica tudo que 
é excesso e diferença.

Nas lutas das ocupações atualizam-se corpos, canções, biocódigos – todo um voca-
bulário que muitas vezes pretende restituir uma possibilidade de antagonismo diante 
desse Estado-ente masculino que se traduz muitas vezes nas formas de combate das 
canções de torcidas de futebol. Essa canção me parece ser a favorita dos guerreiros: “Eu 
sou sem-teto, eu sou. Eu vou pra luta, eu vou. E ninguém vai me segurar: nem o gover-
no!”, e depois se repete: “nem a PM”.  O que existe é, sobretudo, uma forma altiva de 
recusar a tutela do Estado (pela produção intensiva de masculinidades antagonistas) 
visto, em diversas ocasiões, como um ente em relação ao qual deve-se evitar a dívida. “A 
gente não quer nada de graça não, não estamos pedindo nada”, os homens repetem, e 
continuam: “Isso aqui é pra tomar um direito que já é nosso, ninguém é otário aqui não, 
aqui é sem-teto, aqui é tudo maloqueiro!”. Não se deve trocar com o Estado e com os 

“políticos”, porque eles sempre guardam interesses escusos em suas negociações. A não 
ser, é claro, que você saiba entrar na negociação com seus próprios interesses bastante 
claros. Ninguém gosta de ser enganado e, por isso, para que não haja risco, é preciso 
assumir o lugar do enganador. As figuras maloqueiras, enganadoras, povoam a vida-o-
cupação em muitas outras figuras – figuras da esquiva. Como descreve Lucas Keese 
sobre os personagens da esquiva Guarani:

Os múltiplos nomes e embustes incorporados ao longo do tempo e do espaço 
pelo enganador fazem dele a mais esquiva das figuras. A enganação assim como 
o humor a ela associado cria um espaço de ambiguidades que permite ao sujeito 
agir e deslocar-se diante do jogo de forças coercitivas atuando assim como uma 
potente arma crítica capaz de lidar com as transformações históricas que o poder 
político opera (Keese, 2017: 129).

De certa forma, a ocupação e o regime baldio restituem um circuito da dívida entre 
iguais como forma de relação que foi sequestrada pelas forças da financeirização, pela 
guerra sem fim do Estado-masculino e pelo necroempoderamento do crime. É, portan-
to, “um descanso”, como dizem, “lutar é correr pelo certo”. Os homens da autodefesa 
experimentam o virtuosismo de práticas guerreiras de autodefesa no regime baldio de 
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uma ocupação sem serem transformados em “otários”, ou seja, obedientes, resignados. 
Recriando alianças e afirmando os inimigos, ativando a arte do blefe, o movimento do 
rap – que transformou a periferia de São Paulo –, traduziu e irradiou de forma feno-
menal o idioma da guerra instaurado por uma política de Estado que operou o massa-
cre do Carandiru e fez São Paulo ostentar a maior população carcerária do país. Todo 
mundo nas ocupações já teve alguém que ama preso, morto ou humilhado pela polícia 
militar. Kátia, uma mulher de 28 anos, costuma dizer que ela é  “praticamente uma mal-
dição”: “perdi meu irmão pra polícia, meu ex-marido foi preso, e o antes dele também. 
O primeiro também mataram. Então eu avisei logo pro Carlinhos (atual namorado): 
fica ligado!”. “O homem na estrada”, música dos Racionais, é sempre tocada como um 
hino tácito capaz de suspender qualquer cena cotidiana e produzir um momento emer-
gente de cumplicidade guerreira nos acampamentos. “Um homem na estrada recomeça 
sua vida/ Sua finalidade a sua liberdade/ Que foi perdida, subtraída”. A virtualidade da 
Guerra é permanente:

 
Se quer guerra, terá, se quer paz, quero em dobro
Mas, verme é verme, é o que é
Rastejando no chão, sempre embaixo do pé 
(Racionais MC’s) 

 
Ao tratar do que seria o “infortúnio do guerreiro civilizado”, em uma conversa com 

o “infortúnio do guerreiro selvagem”, de Pierre Clastres, o coletivo Tiqqun (2006) des-
creve a relação do “guerreiro” com o mundo, como personagem conceitual:

 
É porque ele nunca se acostumou com o mundo. Por esse motivo, o guerreiro 
não se apega a ele, somente espera por seu fim. Mas existe também uma ternura, 
até mesmo uma delicadeza do guerreiro, que é esse silêncio, essa semipresença. 
Se ele não está presente, normalmente é porque, numa situação contrária, ele só 
conseguiria envolver aqueles que o cercam em seu caminho rumo ao abismo. É 
assim que o guerreiro ama: preservando os outros da morte que ele carrega no 
coração (Tiqqun, 2006: 83).

 
Anastácio, da ocupação Vila Nova Palestina, me disse uma vez: “Já me deu vontade 

de ir embora, mas eu sou da guerra. Sou guerreiro. Eu aprendi a olhar só pra frente, não 
pra trás”. Os sentidos de “guerreiro” na periferia e nas ocupações são acionados muito 
mais a partir da imagem daquele que persevera na vida adversa, que luta para permane-
cer vivo diante das violências cotidianas com altivez. Em 2017, durante a Greve Geral 
contra as reformas trabalhistas e da previdência, três militantes do mtst foram presos 
injustamente em atividades de protesto público legítimo em Itaquera, Zona Leste. No 
momento de sua detenção, Juraci que é um desses guerreiros, declarou para uma repór-
ter no momento de sua prisão: “avisa lá que tá tudo bem e o Jura está bem e vai resistir”. 
Depois de oito dias detidos, eles foram recebidos em um grande encontro na sede do 
movimento, em Taboão da Serra, que logo se transformou em festa. 

Quando finalmente chegaram os guerreiros no espaço, muita gente correu para abra-
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çá-los, as mulheres choravam, os homens aplaudiam de pé. Eles foram chamados para 
ir à frente e contar para todos sobre a experiência intensa desses dois dias. A primeira 
coisa que Juraci disse foi: “Primeiro, eu queria pedir desculpas. Foi me dada uma tarefa 
e eu não consegui cumprir”. Os homens aplaudiram mais e algumas mulheres gritavam: 

“cumpriu, sim!”.  Ele continuou: 
 

Não, não cumpri. Os policiais falaram que estávamos lançando morteiros, mas 
não jogamos. Eu falei pra ele: você está me acusando aqui na terra, mas Deus 

Foto: Alana Moraes

Foto: Alana Moraes
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sabe, ele viu que você está mentindo. A gente foi jogado em uma cela sem cober-
tor, sem colchão, sem nada. Os ratos saíam da privada o tempo todo e passavam 
em cima da gente.

 
Se o infortúnio do guerreiro é habitar as zonas invisíveis, a fortuna das cozinhas 

assenta-se, ao contrário, em uma zona de produção de visibilidade e repercussão. Os 
primeiros guardam o fogo das fogueiras noturnas necessárias para a atividade da trilha 
que “preservam os outros da morte”; as segundas guardam o fogo que prepara as refei-
ções durante os dias e as festas, o fogo que acolhe os guerreiros de suas missões “não 
cumpridas”, fogo capaz de ampliar as “potências aumentativas” da existência, como fala 
Espinoza. A produção de biocódigos performativos, pelos guerreiros, encena, enfim, a 

“redistribuição da violência é [como] um projeto de justiça social em pleno estado de 

Foto: Alana Moraes
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emergência e deve ser performada por aquelas para quem a paz nunca foi uma opção” 
(Mombaça, 2017: 305).

No dia 7 de abril de 2018, dia em que Lula esperava os desdobramentos de seu pe-
dido de prisão no sindicato dos metalúrgicos em São Bernardo, foi Carlos, sem-teto e 
maloqueiro, quem o levou nos ombros ao atravessar o mar de gente que o acompanhava 
nessa partida difícil, um momento da história que Carlos pôde depois contar – “corin-
thianos, maloqueiros e sofredores”. Talvez ali Lula tenha imaginado o que seria passar 
por algo que Carlos conhecia muito bem e de um jeito muito pior, como autêntico 

“sobrevivente do inferno” durante 7 anos no sistema penitenciário. Além do contingente 
de despejados – do trabalho ou do aluguel –, temos também nas ocupações um não 
negligenciável contingente de homens egressos do sistema penal. O aumento do encar-
ceramento, aliás, foi um dos fenômenos importantes dos governos Lula e Dilma, tendo 
o Estado de São Paulo sido uma ponta de lança da escalada encarceradora8. A história é 
feita de encruzilhadas e São Bernardo do Campo é uma dessas encruzilhadas incontor-
náveis – ao menos para a compreensão da história das lutas em São Paulo nos últimos 
40 anos. 

Cozinhas, prazer e assembleias 
e aqueles que “não sabem se divertir”. 

Nós não somos um povo de paz, somos um povo de festa 
(Antônio Bispo dos Santos)

Do ponto de vista da espacialidade, cozinhas funcionam como nós, reunindo, fa-
zendo confluir. Já as trilhas são como linhas em movimento disperso que cortam 

os espaços entre os grupos de barracos, cada grupo possuindo sua própria cozinha. O 
espaço das assembleias, entretanto, é o único espaço da ocupação que é construído de 
forma suspensa em relação à terra. É o “palco”, traçando a linha de transcendência que 
também corta e percorre a ocupação em vetores de forças verticais.  O palco da assem-
bleia, assim como os carros de som que volta e meia aparecem nas manifestações de rua, 
emulam um “supra-ponto de vista” que pretende transcender o nível das relações (Vi-
veiros de Castro, 2008) ou o ponto de vista “extra-terrestre”, para ficar em uma imagem 
que Bruno Latour (2018) vem acionando.

As assembleias são feitas, na maior parte das vezes, para transmitir informações so-
bre a negociação do terreno e sobre as grandes mobilizações públicas realizadas pelo 
movimento. São espaços, sobretudo, de transmissão da “política” de fora da ocupação, 
de explicação, e assim acionam uma gramática outra: “correlação de forças”, “conjuntura 
política”, “consciência da classe”, “politização”; os processos burocráticos sobre acesso 
à política de moradia, toda a geografia do poder – município, estado, governo fede-
ral – que pode viabilizar a “conquista da moradia”, detalhes sobre documentação, um 
labirinto de opacidades que faz do “direito” e da “política” assuntos de especialistas nos 
trânsitos burocráticos e seus acessos. Como define Guilherme Boulos em seu trabalho 

8. Para uma avaliação 
detalhada sobre a política de 
encarceramento das últimas 

décadas, ver: Azevedo; Cifali, 2015.
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de mestrado, as assembleias “reúnem todos os participantes da ocupação e onde são 
passadas informações, orientações e definidas as eventuais iniciativas para avançar na 
luta pela moradia” (Boulos, 2016: 91).  Informação e orientação são palavras-chave para 
compreender essa espacialidade política.

Muitas vezes, as pessoas que “tocam” as assembleias (assim como aquelas que fazem 
as atividades de “formação”) são reconhecidos como os “militantes”, pessoas que “tem 
estudo” e “falam bem”, como definem nas ocupações. “O Pedro não fica na ocupação, 
ele vem mais para as assembleias”, explica Tia Sônia. As mulheres que sustentam todo o 
tecido relacional das ocupações, das cozinhas ao cuidado com as relações, comumente 
dizem ter “vergonha de falar” nos espaços como os da assembleia: “eu fico tão nervosa 
que parece que meu coração vai sair pela boca”; “tenho medo de não saber falar bem”, 
elas dizem. Tia Angélica, uma liderança importante da ocupação de Embu, evangélica, 
conta que já pregou para “um tanto de gente na praça da Sé, mas quando chegou na 
hora de falar em assembleia ou reunião, eu fico gelada, não sai nada”. Essa é uma expe-
riência constante. As mulheres das ocupações dizem se sentirem intimidadas com um 
conjunto de formas políticas que as assustam – “eu fico travada, fico com medo de falar 
muita besteira”, comentou Tia Cida. 

 Apesar de serem por vezes muito numerosas, as assembleias não conseguem criar 
um espaço de celebração, abertura e convívio, como acontece nas cozinhas e festas. Elas 
possuem hora para começar e terminar, as pessoas que assistem a assembleia, quase 
sempre, estão de pé, cansadas e impacientes, ainda que os bons oradores consigam des-
pertar uma agitação momentânea. As assembleias são atividades consideradas obriga-
tórias no regime interno da ocupação. Elas instauram hierarquias, diferente das festas 
e cozinhas. Certa vez, um destes militantes “que falam bem”e são responsáveis pelas 
formações políticas, reclamou frustrado em uma reunião: “as pessoas não participam 
do curso. Pode observar: eles só falam alguma coisa quando é pra rir e sacanear o que 
o outro falou”. Por que o cômico é considerado pela ética militante um registro que 
obstrui modos de conhecer? Ao mesmo tempo, a insatisfação dos militantes ao dizerem 
que “as pessoas só vão quando tem festa” reflete também a dificuldade de compreender 
a festa como parte fundamental da vida coletiva. 

Por outro lado, as disputas pelas melhores cozinhas (que inclui sua arquitetura, apa-
ratos, o sistema de doação dos acampados que a abastece e também a qualidade das 
comidas ali produzidas) e melhores cozinheiras de uma ocupação, as mais generosas e 
sábias, aquelas que se alegram de servir os pratos e que conseguem fazer a comida ren-
der e assim proporcionar os “repetecos”, revelam que, longe de serem espaços marginais, 
as cozinhas são irrigadas por um circuito de prestígio e reconhecimento. “Às vezes tem 
uma guerra de temperos que é ótimo! As mulheres ficam disputando quem cozinha 
melhor e aí a gente que se dá bem!”, comenta Marilene. Geralmente são estas mulheres 
engajadas nas cozinhas que também compõem o setor de “organização”, o maior setor 
do movimento, aquele encarregado de pensar a organização de toda uma ocupação: os 
materiais, as listas internas de organização de pessoas, as atividades, a mobilização co-
tidiana, a divisão das tarefas, as formas de auto-sustentação financeira da ocupação, as 
festas, doações de alimentos para as cozinhas. Assim, tornam-se lideranças cuja referên-
cia é construída com muita legitimidade – não é possível tomar alguma decisão sobre 



Experimentações baldias & paixões de retomada262

o cotidiano das relações nas ocupações sem que elas sejam consultadas. O sistema de 
doações de alimentos organizado em cada ocupação por elas não é sem importância. 
Ao trazer alimentos de suas próprias casas para serem preparados e transformados nas 
ocupações, os sem-teto criam um sistema de transformação de valor: o alimento que 
era mercadoria transforma-se em dádiva, e os acampamentos só são possíveis por con-
ta dessas transações. Se as assembleias fazem “informações” que expressam a “política 
habitacional” e os compromissos individuais no que diz respeito à condicionantes e 
documentações, portanto também fazem Estado, as cozinhas fazem pessoas e relações. 
A melhor cozinha e cozinheiras devem se expressar pela fartura e esbanjamento. 

Nas ocupações, são as festas que marcam a “inauguração” das novas cozinhas e dos 
novos barracões de convívio. São esses os momentos nos quais as pessoas estreitam 
relações e confianças, alegram-se. Mas também conjuram outros grupos e lideranças, 
fofocam. São os momentos onde as ocupações ficam mais cheias de gente, informações 
circulam, novos afetos e alianças se tecem. Os momentos de preparação para as festas 
são momentos de muitas conversas sobre a vida – talvez tenham sido estes os momen-
tos mais importantes para a fabricação dessa tese. Enquanto cortávamos batatas para 
uma salada de maionese, James me falava sobre como é mais interessante, no momento, 
ser guerreiro nas ocupações do que levar a “vida loca”, a “outra vida” ou a “vida dos cor-
res”, como alguns se referem à “vida do crime”: 

 
Olha isso aqui. O pessoal aqui desde cedo cozinhando essas comidas, fazendo 
churrasco. Isso aqui não tem igual não. A outra vida, no mundão, a vida loca, era 
muita correria. Aqui as pessoas gostam de você. Todo mundo se ajuda, tem um 
tempo pra cabeça.

 
Na mesma conversa, Michelle, uma mulher bastante tímida que quase nunca fala de 

si, sentiu-se convocada pela prosa. Pegou uma faca, começou a descascar. Contou que 
havia passado também por um “momento difícil”, “dois meses morando na rua, sem 
nada”, mas que agora, na ocupação, as coisas estavam “se ajeitando”. Comentei que ela 
estava bonita, no que ela me respondeu, sorrindo: “deve ser o namoro novo. O outro 
não estava dando muito certo, ele era muito ciumento e eu sou coordenadora, tenho 
que falar com acampado o tempo todo, eles gostam de mim, eu não posso tratar mal. 
Agora estou apaixonada”.

Existem também as festas que são oferecidas pelo movimento em sua sede em oca-
siões especiais: final do ano, comemoração de alguma “conquista”, festas feitas depois 
de grandes reuniões entre coordenadores de todas as ocupações. Essas são as maiores 
e as mais importantes, é o momento onde pessoas de ocupações de lugares diferentes 
da cidade se encontram. Quem está convidado e quem não está é sempre motivo de 
tensão. Ser convidado para as festas do movimento – geralmente churrascos – é sempre 
um signo de prestígio e reconhecimento. É também o momento no qual o movimento 
se legitima como o maior dos anfitriões oferecendo comida e bebida. A grande cozinha 
da sede é então tomada pelas cozinheiras das ocupações, os homens se encarregam das 
bebidas e carnes, as rivalidades entre regiões/ocupações aparecem (qual ocupação está 
mais “massificada” e com capacidade de mobilização; qual tem as melhores cozinhas e 
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cozinheiras e produzem as melhores festas – a “sul”, a “leste”), assim como novas paque-
ras, novas fofocas e alianças – “alguém vazou um nudes do fulano e parece que ele não é 
tudo isso que diz, não!”, anunciou Denise em uma pequena roda de conversa.

 Nas festas, os “convidados de fora”, geralmente dirigentes partidários ou sindicais, 
instalam-se em um pequeno grupo junto às maiores figuras públicas dirigentes do 
movimento –são os que “sabem de política”, como definem as mulheres em diversas 
situações. “Parece que eles tão é falando sério”, questionou alguém que estranhava a 
disposição pouco alegre da conversa no meio de uma festa. Em uma grande feijoada 
na ocupação do Capão Redondo, em 2018, Tia Maria, muito alegre, comentou sobre o 
Pedro, que há 20 minutos estava falando sobre a importância da mobilização para Brasí-
lia naquela semana: “meu pai, o Pedro não para de falar de política, não sabe se divertir, 
que coisa mais chata”.

 Enquanto um dirigente nacional da Central Única dos Trabalhadores (cut) con-
versava destacado com Guilherme Boulos em um dos churrascos – era um momento 
crítico durante o processo do impeachment contra Dilma Rousseff –, em uma outra 
roda de mulheres, Cristiane, uma jovem recém chegada da Bahia que veio da ocupação 
de Embu e que trabalhava agora como babá, evangélica, propunha uma brincadeira na 
qual quem perdia tinha que beber uma boa dose de cachaça de uma vez. Cristiane con-
tava suas recentes experiências sexuais em São Paulo, inclusive com outras mulheres, 
com detalhes. “Dizem que é pecado”, ela hesitava, enquanto Carla, também evangélica 
e naquele momento grávida, respondia segura: “mas não tem nenhum lugar na bíblia 
que diz que é pecado”. Flávia, a menina da cabana do fim do mundo, interrompia a con-
versa com gargalhadas dizendo que estava muito excitada com a conversa – queria falar 
também sobre suas experiências novas de prazer depois de terminar um namoro difícil. 
Quando um dirigente importante do movimento subitamente se aproximou da nossa 
roda de conversas, Cristiane parou imediatamente o que contava e se direcionou a ele: 

“se você ouvir isso não vai mais me querer no movimento”, e em seguida emendou, antes 
de qualquer reação: “mas a luta também é por prazer, né? mtst: a luta é por prazer!”. Ela 
criava, assim, uma outra versão para um dos gritos do movimento que diz: “mtst a luta 
é pra valer!”. 

 As festas, grandes ou menores, produzem esses momentos e espaços de erotização 
das relações que permitem a perda de controle e esbanjamento de algumas atuações. 
Mas sobretudo, elas acionam uma língua comum, a língua do corpo que transita do 
domínio do privado para experimentar uma forma compartilhada e afirmativa de estar 
no mundo – restituindo a permeabilidade entre modos de conhecimento e modos de 
afecção, o prazer-saber, nas palavras de Preciado (2014) – à força da potentia gaudendi, 
a afirmação orgásmica que explode no corpo como a própria afirmação da existência, 
o corpo excitável, contra uma dimensão fantasmática e desincorporada que assume a 
política como a esfera pública do “cidadão masculino falante” (Butler, 2018: 53) e extra-
terrestre. Se as cozinhas e modos de preparo de comensalidade e celebração podem ser 
eclipsados no interior do “trabalho doméstico”, na vida “lá fora”, nos acampamentos 
eles se tornam produção criativa de pessoas e relações, produção reconhecida e indis-
pensável para a existência coletiva da ocupação, ainda que não adquiram forma política 
nas formulações públicas do movimento.
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 Pergunta Preciado: por que as análises sobre a luta da classe sempre é interrompida 
da cintura pra baixo? A experiência de cura narrada por várias mulheres quando relatam 
suas experiências nas ocupações – cura da depressão, da paralisia e do sofrimento (falare-
mos sobre isso, finalmente, no próximo capítulo) –, em grande parte tem a ver com essa 
retomada do corpo erotizado, excitável, do prazer que elas mesmas narram no encontro 
com outros e outras, nos momentos de festa, da cozinha, das trilhas na noite de entrada 
no terreno baldio, prazeres terranos. A abertura da pele à essa experiência de adentrar 
um mundo “sem paredes”, aquilo que produz um espaço “envolvente” – como as mulhe-
res das ocupações o descrevem –, como o avesso da produção da cidade murada e seus 
enclaves; como o avesso ao temor da “contaminação das coisas do mundo”, conforme 
prescrevem muitas das igrejas evangélicas na periferia.

 Voltando à conversa com Perrone-Moisés, o medo da festa e da cozinha no pensa-
mento político ocidental é o mesmo medo de reconhecer os lugares nos quais corpos 
e categorias correm riscos. Olhar para um dos maiores movimentos sociais urbanos do 
país e encontrar a festa e a cozinha como matrizes de socialidade expandida e contra-
dispositivos fundamentais na luta contra a propriedade privada seria arriscar boa parte 
dos construtos políticos que insistem em separar o corpo da “consciência de classe”, a 
política da vida, a cozinha da assembleia. Como afirma Perrone-Moisés: 

 
Pois nos custa, aparentemente, entender que a “política”, como processo de deba-
te e decisão da “coisa pública”, não ocorre no que nos parecem ser as ágoras ame-
ríndias – onde são feitas declarações públicas. O debate ocorre em contextos que 
classificamos como domésticos, familiares, privados e informais. E nesse debate 
as mulheres, que a nós parecem eclipsadas ou simplesmente alijadas da “política”, 
sempre têm um papel central (Perrone-Moisés, 2015: 93).

A curiosa reflexão sobre as “multidões da festa” de Gabriel Tarde, no final do século 
xix, também apontava para uma certa bifurcação no pensamento sociológico marcado 
pela emergência da nova sociedade industrial e as preocupações sobre coesão, produ-
tividade, socialização-integração – preocupações em grande parte compartilhada tam-
bém pelo marxismo. Tarde identificou uma matriz relacional característica do que ele 
chamou de “multidão de festa”: “refiro-me à multidão de festa, à multidão de alegria, à 
multidão espontaneamente amorosa, embriagada apenas pelo prazer de se reunir por 
se reunir”. Ele segue intuindo um novo indíce de “produtividade social” nos momen-
tos quando “toda dissidência se dilui momentaneamente na comunhão de um mesmo 
desejo, o desejo de se ver, de se pôr em contato, de simpatizar, essa paz, essa união são 
produtos não menos preciosos do que todos os frutos da terra, do que todos os artigos 
da indústria” (Tarde, 2005: 43).

O fogo da cozinha e o fogo da trilha da autodefesa compõem uma linha de imanên-
cia para pensar a política da (e na) ocupação: a vida entre a festa e a guerra, amigos e 
inimigos, os “gêmeos desiguais” – uma abertura para a socialidade expandida que se faz 
entre corpos e biocódigos performativos, variações, intensificados no terreno da ocupa-
ção, que fazem parentesco e formas de cumplicidade. Assim como barracões, cozinhas e 
toda a infraestrutura material de uma ocupação, o regime sexual e de gênero (sobretudo 
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o regime heterosocial que expõe toda a sua precária constituição), inscrito que está na 
materialidade dos corpos, atualiza-se em constante negociação, modificação. Torna-se, 
ali, precário e provisório. O movimento mesmo tenta prescrever muitas regras em re-
lação aos problemas/desordem de gênero antes de uma ocupação acontecer como a 
interdição de relações sexuais entre “militantes do movimento” e “novos acampados”. 
Muitas vezes certas roupas de mulheres são consideradas, pelos militantes, potencial-
mente promotoras de alvoroços, assim como o álcool em relação aos homens, também 
o funk. Há a afirmação permanente de que se trata de um movimento de famílias, mas 
quase sempre em vão – o ordenamento da matriz heterosocial do casamento parece 
sempre estar por um fio para se desordenar bruscamente.  

Nas ocupações, gênero é sempre o feito (Butler, 2003) e o negociado. Presenciei 
muitas situações de violência limite, quando, por exemplo, Fernando empurrou Ca-
mila de um barranco durante uma briga. Camila desejou uma mediação, se perguntava 

“porque ele faz isso comigo se eu amo tanto ele?”. Ela desejava saber o que produzia 
aquela situação: “conversa com ele, eu quero saber”, ela repetia. Os outros homens da 
autodefesa foram convocados a negociar entre masculinidades aquele acontecimento, 
seguimos dias narrando a situação na cozinha, pensando juntas a cenas e suas conse-
quências. Raramente, depois de uma situação limite como essa, as mulheres exigem a 
expulsão dos homens. Minha impressão é que elas se lançam e convocam a todos em 
uma investigação afetiva compartilhada tramada por renarrações do momento limite. 
Aquela dor precisava ser compartilhada, narrada, e o entendimento da situação precisa-
va ser produzido coletivamente. De forma oposta, quando mulheres viveram situações 
parecidas depois da ocupação “sair de terreno” – ou seja, depois do fim da ocupação 

–, não havia mais nada a ser feito. Perdemos a chance das negociações e investigações 
coletivas. “Agora sem a ocupação fica difícil”, me contava Renata, grávida, e tendo que 
descobrir sozinha como lidar com uma situação limite de dor e violência que vivia.

Judith Butler reativa o Nietzsche da genealogia da moral quando o filósofo afirma 
que não há um “ser” por trás do fazer, do realizar e do tornar-se. O “fazedor” é uma mera 
ficção acrescentada à obra. “A obra é tudo”. Por isso as festas e o fogo – da cozinha e da 
trilha; festa e guerra – interessam tanto: porque eles são excelentes dispositivos para 
tornar-se, deslocar-se, experimentar-se, colocar-se à prova e também provar da expo-
sição do outro, convocar testemunhas. Corpos e obras costuram assim um tecido vivo, 
negociado, mas nada simples, irrigado de conflitos, caminhos da luta. Como bem suge-
re Judith Butler, o regime baldio também nos faz pensar que:

 
Se as identidades deixassem de ser fixas como premissas de um silogismo polí-
tico, e se a política não fosse mais compreendida como um conjunto de práticas 
derivadas dos supostos interesses de sujeitos prontos, uma nova configuração 
política surgiria certamente das ruínas da antiga (Butler, 2003: 213).

O mundo da ocupação de terreno, o regime baldio e seus dispositivos, possibilitam 
a experimentação de uma transitoriedade, um modo de vir a ser que acontece no en-
trelaçamento entre pele, sabores, encontros, modos de modificações corporais e todas 
as suas negociações constitutivas; investigações que possibilitam atravessar a fronteira 
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entre natural e sobrenatural, o feminino e o masculino, a casa e a ocupação, a assembleia 
e a festa. E se o fazem, o fazem porque produzem interferências no divisores que sepa-
raram objetividade e subjetividade como domínio da exterioridade e de interioridade; 
o fazem porque seguem a linha errática e porosa do corpo em um território existencial 
constituído por sua impermanência, porque insistem na possibilidade ter que resolver 
nossos próprios problemas.

Durante uma visita que fizemos em 2019 à uma aldeia Guarani no extremo sul de São 
Paulo, Tenondé Porã, para trocarmos experiências entre aldeia e ocupação, me chamou 
a atenção o fato de que Joseane, uma mulher com seus 65 anos, e que veio de uma ocu-
pação do extremo da Zona Leste, ter feito a primeira pergunta sobre a vida na aldeia: “e 
os índios, como será que eles fazem sexo?”. Depois de conversarmos e comermos jun-
tas, Luciana, também de uma ocupação da Zona Leste, comentou, ainda na aldeia: “eu 
reparei que vocês gostam de cozinha como a gente. Tudo acontece na cozinha, né?”. 
Uma das mulheres Guarani nos ofereceu um pãozinho xipa que ela havia preparado e 
Luciana comentou que se soubesse antes daquela receita iria ter feito mais pão como 
aquele “quando o dinheiro faltava até para comprar pão”. Elas desejaram contar para as 
mulheres indígenas que já haviam sido “muito evangélicas”, e que na igreja delas “a obra 
mais poderosa era ir evangelizar algum índio na aldeia”.

 
Agora eu cheguei aqui na aldeia de vocês e vi que vocês vivem essa vida tranquila, 
essa vida aqui de sossego. A gente fica que nem gado pra lá e pra cá nessa cidade, 
é metrô, ônibus, agora que dá pra perceber que os evangélicos querem tirar esse 
sossego de vocês! (Luciana).

 
“Agora eu sou só da igreja biscateriana”, comentou Luciana, arrancando muitos risos 

das mulheres Guarani. Nas ocupações, cozinha e sexo irrompem das cenas privadas e 
domésticas durante festas tecendo uma língua comum e corporificada de experimen-
tação e prazer – uma metafísica do sensível reelaborada desde o corpo, da pele, do que 
se come, com o que se mistura. O que funda as ocupações é o encontro entre a festa e 
a guerra. No regime baldio, assim como na socialidade piaroa, “a folia está no coração 
do social. A condição social humana só pode ser realizada através do espírito de folia” 
(Overing, 2004: 20).

“O movimento é a Infra: 
ocupação é a invasão que vira 

                     
Dicen copyright. Decimos código abierto y programación 
estado beta: incompleta, imperfecta, procesual, colectivamente 
construida, relacional. (P. Preciado)

 Tem que sentir o ponto do cimento, não tem explicação
(Nildo, Capão Redondo)

4.
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 Nós respondemos ‘sim’ à pergunta “poderia ser de outra maneira?” 
Falta responder às perguntas que se atropelam depois desse 
‘sim’: Como é essa outra maneira, esse outro mundo, essa outra 
sociedade que imaginamos, que queremos, que necessitamos? O 
que tem que ser feito? Com quem? Temos que buscar as respostas 
a essas perguntas se não as temos. E se as temos, devemos torná-
las conhecidas entre nós
(subcomandante Marcos)

La furia de la revuelta no está separada de la inteligencia que 
construye la posibilidad de vivir de otra manera. La cooperación 
vivida en el sabotaje de la metrópoli es la misma que es capaz de 
construir una comuna. Saber levantar una barricada no quiere 
decir mucho si al mismo tiempo no se sabe cómo vivir detrás de 
ella 
(Marcello Tarí)

“No fundo, o mtst é a infra”, me disse Marilene certa vez. Estar em uma ocupação 
é, de um modo ou de outro, atentar-se ao fato de que ela está sempre aconte-

cendo. Os sons de marteladas, serrotes, o vento batendo nas lonas, os infinitos reparos, 
gambiarras, canos e fios; pedaços de madeira, pregos, os bambus e seus movimentos 
fazem a trilha sonora do lugar. O “pessoal da infra”, desde o começo da ocupação, é o 
pessoal responsável por esse mundo de matérias e suas criações, composições. Homens 
que são eletricistas, pedreiros, trabalhadores diversos da construção civil, marceneiros, 
mecânicos – “nós é pau pra toda obra!”. “Mas o bom na ocupação”, me disseram muitas 
vezes, “é que, aqui, a gente faz as coisas no nosso tempo. Não é pelo ganho”. 

Na ocupação, a “infraestrutura” é entendida como o conjunto de atividades que es-
capam do regime do ganho para se converter em um trabalho de criação material de 
uma nova espacialidade. Os autores gostam sempre de exibir suas obras: “olha, esse 
piso aqui, bem lisinho assim, eu e Márcio que fizemos”. “Gostou dessa mesa nova? Bo-
nitona, né?”. Os mutirões de construção e reformas são repletos de discussão a respeito 
das controvérsias das formas e técnicas. “Aqui não tem patrão, então o pessoal fica dis-
cutindo o tempo todo”. Isso porque o trabalho coletivo não pode apagar as diferenças 
que se expressam na relação de cada corpo e experiência com seu feito, como acontece 
no trabalho pelo “ganho” ou pelo salário. O piso liso, o telhado que desabou e foi refeito, 
a compreensão sobre o declive do terreno e as melhores estruturas de sustentação, as 
propriedades de cada material, são todos elementos que vão constituindo uma singula-
ridade entre materiais e realizadores.  Discussões sobre o ângulo correto dos telhados 
para que não entre água em dias de chuva, debates sobre a extensão de paredes, dispu-
tas pelos melhores pedaços de madeira e seus possíveis usos para a sua criação singu-
lar: bancos, bancadas, portas, separadores, mesas, as melhores disposições. Nas minhas 
gravações de entrevistas em ocupações, quase sempre o ruído de martelos e serrotes é 
o que mais se escuta.

Certo dia, Nildo chegou na ocupação do Capão Redondo muito alegre anunciando 
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que havia conseguido uma “doação de piso novinho” porque a “mulher do patrão achou 
que não combinava com os móveis”. Depois de entrar em uma ocupação de terreno 
você se torna um verdadeiro coletor: a todo tempo, pela rua, nos lugares do trabalho, 
na própria casa, por onde quer que você passe os olhos buscam materiais que possam 
ser coletados e reutilizados de alguma forma na ocupação. A cidade toda torna-se uma 
imensa floresta. “Tudo que a gente encontra por aí, a gente traz pra cá: resto de fio, 
sanitário, canos, pneus para as fossas do banheiro”, disse Nildo. A economia dos lati-
fúndios monocultores da cidade de repente é ocupada por uma outra: a de coletores 
e cozinheiras, especialistas em materiais, seus usos e transformações na produção de 
uma vida outra.

Os materiais precisam sempre estar em negociação com as limitações jurídicas de 
uma ocupação. “Subir bloco”, construir alvenaria em espaços que pertencem à prefeitu-
ra é considerado “irregular”, do ponto de vista legal, e pode ser “destruído pela máquina”. 
Por conta disso, e também pelo estado sempre provisório da ocupação, o mundo de 
materiais que ali vai se constituindo é de natureza móvel e flexível, quase sem cimento. 
Os dias passam entre essas pequenas tarefas. Quando uma cozinha, subitamente, tem 
sua água interrompida, alguém grita para avisar o bloqueio. Gabriel, um jovem de 21 
anos, foi verificar a origem do encanamento enquanto me contava da sua vida em Vitó-
ria da Conquista: “mas aqui também não tem mais emprego, não”, comentava. Depois 
fomos plantar uma muda de erva-cidreira e erva-doce na  “horta de remédios”, e ele me 
explicava a diferença entre elas: texturas, cheiros, gostos, efeitos. Eu perguntei como ele 
estava levando a vida sem emprego. 

Aqui (na ocupação) não tem que gastar nada. Tudo é de doação ou coisa que a 
gente vai pegando. Eu, como durmo aqui, não preciso de mais nada, né? (...) Eu 
cheguei na ocupação (em São Bernardo do Campo) e a Andreia [uma das lide-
ranças importantes da ocupação] começou a me chamar pelo nome, me colocava 
pra fazer as coisas da infra. Eu gosto muito dela, a gente é uma família aqui, todo 
mundo se ajuda, ninguém passa aperto. 

 
Para que uma ocupação aconteça é preciso que uma equipe da infra organize an-

teriormente o material necessário para a entrada. Isso significa, por exemplo, sair em 
busca de bambus e fazer uma grande colheita. E quando a ocupação acaba, é também 
o “pessoal da infra” que vai recolher o material que ainda poderá ser aproveitado para 
novas ocupações. Ali, quase nada é comprado, e uma economia dinâmica de reapro-
priações é perseverada. “Tudo passa pela infra”.

 
A infra é a ocupação. A infra é o mtst. É o barulho do martelo, do serrote, da 
lona. “Vamos esticar a lona porque se chover vai dar problema”, mas eles são 
muito desvalorizados. A infra não é só lona e prego, mas é a cozinha, é quem fica 
lá dentro da cozinha. Tudo passa pela infra: correr atrás de um gás, é quem faz 
o palco da assembleia, é quem arruma as ruazinhas pra passar entre os barracos 
(Marilene).
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 A infraestrutura é um “setor” fundamental para toda a ocupação. Sem ela as cozi-
nhas não seriam possíveis. Trata-se de um saber técnico sobre o mundo de materiais 
que torna a ocupação possível no seu dia-a-dia, mas que quase nunca é compreendido 
como uma atividade valorizada politicamente, como bem expressou Marilene. A classe 
da infra nunca está à frente de uma assembleia ou reunião. No entanto, é ela que opera 
todo o funcionamento, não apenas da ocupação, mas da cidade “lá fora”, o pessoal da infra 
é o que faz funcionar os transportes, a construção civil, energia elétrica, a materialidade 
que faz com que os fluxos do capital possam, de fato, circular. 

Um dos seus melhores membros, Araketu, é operário dos trilhos do metrô de São 
Paulo. Ele me disse que quando chegou da Bahia foi morar “de favor” com uma prima. 
Naquela época, ele trabalhava com “serviços gerais”. Um dia, contou, a prima o expul-
sou de casa. Eles brigaram feio e ele me mostrou uma cicatriz no braço de uma mordida 
dada por ela. “Os meus amigos da capoeira falaram que eu tinha que reagir. Mas eu pen-
sei na minha mãe me vendo atrás das grades. Eu resolvi não fazer nada, eu também não 
ia conseguir fazer nada contra ela”. Depois disso, ele conseguiu alugar um quarto por 
100 reais perto do Campo Limpo. Araketu tem uma coleção invejável de hidratantes e 
cremes de cabelo da qual se orgulha. Um dia, um amigo disse que invadiram um terreno 
e falou pra ele ir lá pegar um pedaço de terra. Araketu é hoje um dos melhores coletores 
de bambus e está presente em praticamente toda nova ocupação e também em quase 
todas as festas, um dos melhores e mais reconhecidos membros da infra.

 Esse trabalho invisível “no mundo lá fora”, tal como o da cozinha, só é percebido 
quando interrompido. As ocupações parecem querer nos atentar para esses regimes de 
visibilidade e invisibilidade do mundo “lá fora” restituindo em seu espaço precário e 
provisório um verdadeiro retrato do que realmente sustenta materialmente e possibilita 
uma vida vivível. Não é possível permanecer sem água, luz, sem espaços minimamente 
abrigados e com algum conforto, sem uma estrutura mínima de banheiro, sem uma 
instalação de gás, sem cozinha e todos essas tecnologias de cuidados, de habitabilidade, 
que fazem da experiência da ocupação uma experiência de “voltar à vida”, como dizem 
muitas mulheres. A pergunta que move o “pessoal da infra” é sempre como fazer, e não 
o que fazer. Como pergunta o Comitê Invisível (2016): “Será que uma perspectiva revo-
lucionária já não tem simplesmente que ver com a reorganização institucional da socie-
dade, mas com uma configuração técnica dos mundos?”. 

Fazer pegar, fazer virar são expressões corriqueiras no mundo das ocupações que com-
põem uma filosofia pragmática, uma poética da infraestrutura e da inteligência técnica 
presente nos operários do acampamento. Reside aí toda uma ecologia no terreno das 
práticas, mas que é também uma proposição política. Fazer pegar ou fazer virar uma ocu-
pação, uma instalação elétrica ou hidráulica, uma horta no terreno, tem a ver com uma in-
teligência experimental, com uma dedicação à situação e uma poética da técnica que nos 
exige estar presentes, fazer funcionar os elementos que nos são disponíveis, fazer dar certo. 
Uma política de compostistas, na qual também se incluiu Donna Haraway, feita de adubos, 
apropriações férteis, materiais e cuidado na configuração de mundos técnicos. Fernandes 
(2013) recupera uma passagem de Benjamin sobre sua visita à cidade de Nápoles em que 
o filósofo a descreve por sua característica aberta, como uma cidade que resiste ao “defini-
tivo”, uma cidade que se faz pela sua “porosidade” (aliás, uma propriedade da pele). 
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 Em todos os lugares se preservam espaços capazes de se tornar cenário de novas 
e inéditas constelações de eventos. Evita-se cunhar o definitivo (…). Em tais 
recantos mal se percebe o que ainda está sob construção e o que já entrou em 
decadência. Pois nada está pronto, nada está concluído. A porosidade se encon-
tra (…), sobretudo, com a paixão pela improvisação (…). A porosidade é a lei 
inesgotável dessa vida, a ser redescoberta (Benjamin, 1997: 148-150 apud Fernan-
des, 2013).

Na ocupação do Capão Redondo, em 2018, construímos uma rádio, um grande barra-
cão para aulas e atividades diversas, um salão de beleza e um bazar. A cada inauguração 
de espaço havia uma grande festa – festas para celebrar o feito de uma infraestrutura.  
Um espaço que “funciona” é aquele que cria encontros e, por isso, há a decisão sociotéc-
nica tomada pelo “pessoal da infra” de fazer os espaços de reunião de cada grupo como 
uma extensão das cozinhas e não afastados destas. A ocupação vai se compondo, então, 
por uma arquitetura modular e flexível que é capaz de ir se transformando durante os 
dias: cozinhas ampliadas, encanamentos refeitos, escadas e rampas para aqueles e aque-
las com dificuldade de locomoção, um sistema de aquecimento elétrico de água para a 
cozinha que economize o gás, um piso de cimento – saber que o cimento também se 
tempera e como a massa de um bolo e que também precisa de um “ponto”:  “tem que ir 
temperando assim, jogando o farelo por cima”. Quando algo deixa de funcionar, “chama 
o Luciano!”, “chama o Araketu!”, “chama o Cláudio!”. Cada material exige um tipo de 
relação, um saber, um tempo, tratamento, composição e uma atenção ao meio: o vento, 
a chuva, o calor, o sol, o frio, o modo pelo qual as pessoas vão ocupando os grandes 
terrenos. De certa forma, são as infraestruturas que permitem e organizam as relações 
e suas espacialidades. 

Mais uma vez há, aqui, o paradigma da composição, e não da força exterior que 
pretende alterar a substância de corpos. E não é à toa que todo um universo semântico 
nas atividades da infra se pareça com as atividades da cozinha: o “ponto do cimento”, 
ou “colocar a mão na farinha” como sinônimo de “colocar a mão na massa” – práticas de 
um mundo-em-formação no qual a composição entre corpos e técnicas é fundamental. 
Trata-se de um território vivo porque é feito por corpos que podem se afetar pelas dinâ-
micas e encontros que o atravessam. Desse ponto de vista, a prática da ciência da ocupa-
ção está, sem dúvida, muito mais próxima dos alquimistas: tanto na cozinha como nas 
tarefas da infra, não se trata de impor forma à matéria, mas de reunir muitos materiais 
e elementos, combinando, experimentando, redirecionando seus fluxos na expectativa 
do que pode surgir (Ingold, 2018). 

 
Talvez seja este um dos segredos do bricoleur: os restos e as sobras de estruturas 
simbólicas que lhe são mais preciosas permanecem às margens de sua obra, es-
condidos nas dobras da cultura, em testemunho do inacabamento de suas “solu-
ções”, configurando um acervo de coisas boas para fazer pensar (Dawsey, 2009: 
369).

  
Com Fernanda Bruno, gostaríamos de restituir a experiência das ocupações e sua 
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infra, não apenas como jogos de improvisos, nem à “capacidade de produzir soluções e 
objetos a partir da precariedade de recursos” (Bruno, 2017: 138). Antes, as ocupações re-
velam em sua composição sociotécnica uma proposição de transparência de seus arran-
jos técnicos inversamente proporcional à opacidade dos “objetos industriais fechados” 
(Idem: 138). Podemos acrescentar, ainda, que é inversamente proporcional também à 
própria opacidade da política como exterioridade, como assunto de “especialistas” no 
qual o “saber técnico” se faz a partir de códigos fechados.

 
Diferentemente dos objetos fechados ou das caixas pretas, as gambiarras mate-
rializam uma outra tecnicidade. Elas nos lembram, para retomar alguns trechos 
de A esperança de Pandora (Latour, 2001), que “cada peça da caixa-preta é, em si 
mesma, uma caixa-preta cheia de peças” (p. 212). É como se a prática da gambiar-
ra visse o mundo técnico segundo uma “perspectiva explodida”, termo da arte 
do desenho, que designa a técnica de representar objetos mostrando seus com-
ponentes e engrenagens. A gambiarra é a arte de montar, desmontar e remontar 
objetos cujas peças vêm de muitas e distintas partes (Bruno, 2017: 142).

 
Mais do que isso, o mundo técnico que sustenta uma ocupação funciona tal como a 

própria proposição de ocupar o terreno baldio onde temos o uso contra a propriedade. 
Trata-se de um mundo de utilizadores/praticantes e não de donos/mordenizadores/
possuidores e por isso, o mundo do baldio suscita a produção de tecnologias do Co-
mum. Nildo, o radialista e músico que comanda a rádio da ocupação, é também enten-
dedor de toda a técnica de som, frequência, do espectro eletromagnético além de ser 
pedreiro. “Eu gosto da música porque ela funciona que nem uma magia, você ouve e o 
corpo vai se balançando e você não consegue resistir”. Todo arranjo técnico existente 
na ocupação é apresentado aos visitantes como um feito, uma obra, um processo de 
criação. Das cozinhas à rádio, dos barracões às hortas, passando pelas pias, chuveiros, 
assentos, temperos. 

 
O utilizador deve tomar o lugar do construtor. É preciso para tanto que ele coin-
cida com o esquematismo essencial inscrito no ser técnico, que ele seja capaz 
de pensá-lo, de compreendê-lo e de amá-lo como se o tivesse feito (Simondon, 
2014: 252 apud Idem).

 
O que começa como protesto e denúncia (do déficit habitacional, da crise de mora-

dia, da desigualdade), ou como uma busca imediata por um pedaço de terra – a segu-
rança da “casa própria” em mundo de tanta predação à vida digna –, as ocupações aca-
bam por se tornar, inesperadamente, e mesmo sem que o movimento assim o elabore, 
um protótipo de um mundo permanentemente aberto e em composição; uma prática 
de movimento instituinte, portanto. A ideia do protótipo é de assumir o caráter pro-
visório e experimental de qualquer criação (Parra, 2019). Nos faz “pensar um poder 
que está nas infraestruturas, nos meios que as fazem funcionar, que as controlam e que 
as erguem” (Comitê Invisível, 2016); um “caso particular do possível” como dizia José 
Sérgio Leite Lopes (1988).



Experimentações baldias & paixões de retomada272

A infra nos faz retornar ao tema da técnica como possibilidade mágica, de fazer pe-
gar um mundo, tal como nos mostrava Malinowski nos Coral Gardens and Their Magic 
(1935). Na bonita leitura de Alfred Gell (2005): “As hortas Trobriand são, portanto, o 
resultado de um certo sistema de conhecimento técnico e, ao mesmo tempo, uma obra 
de arte coletiva” produzida entre palavras, encantamentos e um sentido forte sobre 
acreditar no mundo. Toda reforma ou construção pede uma música, uma bebida que se 
compartilha, histórias técnicas misturadas com o ritmo de festas.

As ocupações reativam, enquanto experimentos políticos que são, ainda que pro-
visórios, a possibilidade de sermos interpelados sobre o que é fazer uma vida comum 
também em sua dimensão sociotécnica: uma vida boa e não “melhor”; o entrelaçamen-
to entre corpos, relações, mas também um saber técnico. Uma ciência experimental, um 
regime de conhecimento em um mundo em constante inacabamento. Na história da 
antropologia, a hierarquização do campo das técnicas forjou em grande parte a ficção 
evolucionista da civilização e do progresso (Clastres, 1974). Tecnologias de controle, 
por outro lado, nos informam a proeminência da teleologia do Estado fabricando suas 
tecnologias de classificação e monitoramento. Clastres apontava para a “potência técni-
ca” das sociedades contra o Estado em que “nada é fornecido de uma só vez, há sempre 
o paciente trabalho de observação e de pesquisa, a longa sucessão de ensaios, erros, 
fracassos e êxitos” (Idem: 5).

A tecnicidade de uma ocupação de terreno produz uma experiência radical de recur-
sividade, uma propriedade da ciência da computação (ou, antes, do pensamento selva-
gem contrabandeada pela computação?) que pode ser muito bem contrabandeada para 
a reflexão sobre formas de vida e outras imagens no que diz respeito à democracia. A 
capacidade recursiva é aquela que está implicada na resolução de um problema localiza-
do, mas que a cada movimento volta ao seu objetivo inicial, então com um novo apren-
dizado. Ou seja, sua “eficiência” vincula-se à capacidade que um dispositivo possui de 
se transformar a cada nova ação, de ser aberto e produzir poros. Se um teto está sendo 
atravessado por infiltrações, se uma quantidade de arroz não rendeu o suficiente, se a 
eletricidade está “caindo” ou oscilando, se um banheiro está entupido, se as pessoas não 
estão indo mais às assembléias – todas essas experiências geram discussões (algumas 
brigas) e, em seguida, novos arranjos, novas respostas, novos desenhos, criações. “Pes-
soal, temos que fazer uma feijoada pro pessoal vir para o mutirão”, sugere Mara, lem-
brando que algumas práticas de cozinhas são mais efetivas e atraentes do que outras en-
quanto tecnologia de encontro. Aqui, estamos no mundo das técnicas e não da Técnica: 

Toda uma gama de agenciamentos sociotécnicos e de invenções institucionais, 
alguns muito antigos, outros muito recentes, que vão dos sistemas de parentesco 
e dos mapas totêmicos dos aborígenes australianos à organização horizontal e à 
tática defensiva “Black Bloc” dos movimentos de protesto altermundialistas, das 
novas formas de produção, circulação, mobilização e comunicação criadas pela 
internet (Wark, 2004), às organizações de guarda e troca de sementes e cultiva-
res tradicionais em várias zonas de resistência camponesa pelo mundo afora, aos 
eficientes sistemas de transferência financeira extra-bancários do tipo hawala, à 
arboricultura diferencial dos indígenas amazônicos, à navegação estelar polinésia, 
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aos “agricultores experimentadores” do semiárido brasileiro, a inovações hiper-
contemporâneas como o movimento das ecovilas, a psicopolítica do tecnoxama-
nismo ou as economias descentralizadas das moedas comunitárias, do bitcoin e 
do crowdfunding  (Viveiros de Castro; Danowski, 2015: 131).

Hui (2019) afirma que a “recursividade” representou um corte epistemológico com 
relação ao pensamento cartesiano que marcou o século xvii e xviii. Isso porque, em 
um modo mecânico e linear de operação, a contingência, o evento, podem causar um 
colapso no sistema. Mas no modo recursivo, a contingência é necessária, é ela que per-
mite o desenvolvimento do sistema – os acampamentos são sobretudo contingências 
e imprevisibilidade. Aqui, os “saltos” acontecem quando ocorre uma “irregularidade” 
que se desvia das regras, uma forma política que funciona pela fricção. A experiência 
desse saber técnico recursivo e de sua criação também se inscreve no corpo, como re-
latou emocionado Anderson, um membro da classe da infraestrutura, que depois de ter 

“arrumado um emprego” teve que sair da ocupação, mas passou à sofrer de uma intensa 
depressão. 

Foi o melhor momento da minha vida, eu até tenho vontade de chorar quando 
eu lembro. Eu tinha uma família ali, eu tinha pessoas que dependiam de mim, 
que me procurava para fazer alguma coisa. “Me ajuda a arrumar meu barraco”, 

“me ajuda a fazer isso”. Aquilo era tudo, aquilo me livrou de tudo. Depois eu tive 
que sair porque arrumei um trabalho, mas aquele foi o melhor momento (An-
derson, 31 anos. Embu).

São arranjos societécnicos na dedicação permanente de fazer pegar, fazer vingar 
atuando por um conjunto de relações, materiais, ingredientes que ativam uma atenção 
imanente ao que já existe e pode ser reconfigurado, diferir, entrar em novas associações, 
uma atenção imanente às forças do mundo vivo e seus materiais. De certa forma, a 
filosofia pragmática da infra é de natureza oposta àquela que coordena os espaços do 
político nas ocupações cujos esforços estão relacionados à critérios transcendentes aos 
contextos; uma certa ideia de forças exteriores que precisam intervir para “moldar” a 
realidade, as pessoas e suas relações.

Ao lado da cozinha e da autodefesa, a infraestrutura compõe essa tríade de lugares 
de imanência, recursividade e interdependência, que faz a ocupação e nos mostra ou-
tros possíveis democráticos. Essa tríade se apresenta como um circuito interconectado 
de uma “tecnologia da pertença”, produz uma economia política dos afetos e dos efeitos 
em um regime de “dependência tática”9. Elas recolocam a problemática das formas de 
engajamento que as tornam aptas a produzir “nós” contingenciais e ao mesmo tempo 
vinculantes. Stengers (2005) sugere pensar essas “tecnologias de pertencimento” como 
aquilo capaz de produzir obrigações e conexões transversais. Toda prática política deve 
produzir uma experimental togetherness, e esse exercício teórico e prático é o que pode 
escapar das armadilhas “salvacionistas” ou “emancipadoras” desde cima, suas imagens 
de unificação, seus sistemas fechados. A ideia de “attachments” (vínculos/engajamentos 
relacionais/compromissos), para Stengers (2005), é o que nos permite “pensar e sentir, 

9. Essa expressão me foi dita 
por Benjamin Seroussi em 
uma conversa pessoal sobre os 
sentidos contemporâneos do 
Comum e as estrruturas flexíveis.
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sermos capazes e nos tornarmos capazes”. Como dinamizadores de uma economia de 
coletores, inventividade técnica, doações que abastecem cozinhas, vigílias noturnas que 
amparam a precariedade dos corpos e da própria ocupação em uma função-guerreira, 
mas que, ao mesmo tempo, abrem-se para reelaborarem a própria precariedade diante 
das fogueiras. Novos circuitos políticos da dádiva que, diante da falência neoliberal e 
também das esquerdas, experimentam lugares de um fazer político outro, bem no cora-
ção da metrópole.

As ocupações de terreno em sua materialidade flexível e aberta, em constante fazer-
se, figuram na cena da cidade e das experiências corpóreas daquelas e daqueles que as 
produzem em uma zona muito próxima do que Paul Klee (1990: 169) afirmava em sua 
obra: “o essencial, é precisamente o caminho, pois o vir-a-ser é mais importante do 
que o ser”. Nesse sentido, trata-se do  avesso do que Fanon (1968: 55) identificava nos 
Condenados da Terra em relação à cidade do colono: “a cidade do colono é uma cidade 
sólida, cheia de ferro e pedra”. Também tal qual no já conhecido lema zapatista “o que 
importa é o caminho não o caminhante”. Mais importante do que a “identidade da clas-
se”, o vir-a-ser das ocupações é a própria classe da viração em sua variação – “será que 
vira?”, é a pergunta curiosa sobre algo funcionar ou não – não sobre “o que é”, mas é uma 
pergunta interessada sobre algo vir a ser. “Ocupação é a invasão que vira!”, me disse 
uma vez um rapaz experiente em invasões, na ocupação de Pirituba. A inteligência téc-
nica e experimental (o “fazer virar”) ativada pelo regime baldio só acontece por conta 
de sua capacidade de fabricar poros, de se deixar afetar pelo mundo e seus imprevistos e 
de aceitar que as realizações são provisórias e que os feitos são produzidos na diferença 
e em relação.

E por isso, porque não dizer que as ocupações do mtst são territórios de travessia 
que entrelaçam em um mesmo experimento território, corpos e arranjos sociotécnicos, 
naquele sentido em que Preciado abre a possibilidade de se pensar as “práticas de tra-
vessia” e a “fluidez das encarnações sucessivas”?. Cada ocupação é uma oportunidade 
para uma nova travessia, um novo movimento de si, um novo encontro, “micropolíticas 
do cruzamento fazendo frente ao aumento das forças edípicas e fascistas” (Preciado, 
2019), micropolíticas do cruzamento fazendo a classe:

 
A travessia é o lugar da incerteza, da não-evidência, do estranho. E tudo isso não 
é uma fraqueza, mas um poder. “O pensamento do tremor”, diz Glissant, “não 
é o pensamento do medo. É o pensamento que se opõe ao sistema (…). A voz 
que treme em mim é a voz da fronteira. Como diz Glissant, “entendemos melhor 
o mundo quando trememos com ele, porque o mundo está tremendo em todas 
direções” (Preciado, 2019).

 
A ocupação e seu mundo provisório que “treme em todas as direções” com o pessoal 

da infraestrutura, nos obriga a pensar em termos de “materiais”, e não mais da abstração 
sugerida pela expressão “materialidade”. É o que sugere Tim Ingold quando propõe a 
permanência dos “materiais” para pensar, não apenas “objetos sólidos”, mas de modo a 
abranger a terra, a água, o vento, e incluímos também o fogo, a cozinha, os corpos, “tudo 
que está em fluxo e transformação” (Ingold, 2018: 44). Ingold retoma a origem latina da 
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palavra material – uma extensão do termo mater (mãe) – para lembrar que, longe de se-
rem coisas inanimadas, “tipicamente imaginadas pelo pensamento moderno”, materiais, 
neste sentido original, “são os componentes ativos de um mundo-em-formação (...). 
Onde quer que a vida esteja acontecendo, eles estão incansavelmente em movimento – 
fluindo, se deteriorando, se misturando e se transformando” (Idem: 61). O mundo do 
acampamento nos faz experimentar e ver melhor o fato de que toda forma associativa 
depende de um regime de materiais, e que para cada regime de materiais (sua arquitetu-
ra, desenho, disposição, grau de abertura e instabilidade, visibilidade, potencial de dis-
tribuição ou de centralização, tecnicidade) temos a expressão de uma forma associativa, 
um modo de relacionar heterogêneos e de fazer proliferar em seu meio mais ou menos 
bons encontros, mais ou menos variações, mais ou menos confianças, mais ou menos 
desejo de formas autônomas para sustentar a vida comum.

Consideremos, por exemplo, o fato do principal aparato sociotécnico das grandes 
manifestações ser o carro de som e o da ocupação serem as cozinhas coletivas. Algo se 
passa entre uma política sem-teto e uma política de “mobilização das massas”. O que 
perdemos visivelmente é a dinâmica distribuída, aberta e imprevisível do cotidiano, a 
possibilidade de falar a língua da pele e da experimentação, em relação a uma outra 
que é marcadamente previsível em seus lugares de comando, ordenamento, discurso 
e visibilidade. A forma carro de som, atravessada por uma política majoritária, pode ser 
descrita como um objeto, em contraposição à forma ocupação, atravessada pela política 
sem-teto que, por sua vez, mais parece, na conceitualização de Ingold, com um mundo 
de coisas:

O objeto coloca-se diante de nós como um fato consumado, oferecendo para 
nossa inspeção suas superfícies externas e congeladas. Ele é definido por sua pró-
pria contrastividade com relação à situação na qual ele se encontra (Heidegger, 
1971: 167). A coisa, por sua vez, é um “acontecer”, ou melhor, um lugar onde vá-
rios aconteceres se entrelaçam. Observar uma coisa não é ser trancado do lado de 
fora, mas ser convidado para a reunião (Ingold, 2012: 29).

Para Ingold, a “tarefa da antropologia” seria justamente “seguir o que está aconte-
cendo, rastreando as múltiplas linhas do devir, aonde quer que elas conduzam. Rastrear 
esses caminhos é trazer a antropologia de volta à vida” (Ingold, 2012: 41). Ao contrário 
das linhas majoritárias e dos expedientes superiores (a “política”, a consciência, a re-
presentação, a socialização, etc.), as linhas de produções conjuntivas-recursivas inespe-
radas são as que ativam variações, entrelaçam corpos, espaço, materiais e que tornam 
possível a ecologia política pragmática das ocupações: um pneu pode ser o suporte para 
uma nova horta e bloquear uma avenida; a Tia Angélica pode ser uma mulher evangé-
lica e, ainda assim, entrar na madrugada em um terreno “dos outros”; um macarrão que 
pode vir a ser uma sopa; uma porta da fábrica abandonada que pode ser uma parede;  
o André pode ter já agredido a mulher com quem já morou e ser o responsável por 
garantir a integridade física de mulheres que chegam às ocupações para se proteger da 
violência doméstica contra outros homens; o Gabriel, que já trabalhou para o crime em 
Vitória da Conquista e que agora se ocupa de fazer uma “horta de remédios” com plan-
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tas que curam;  a Diana, que é uma mulher trans em situação de prostituição e também 
considerada uma ótima cuidadora de crianças pelas mulheres evangélicas que gostam 
de cozinhar; o Jonas, um menino de 17 anos que até recentemente trabalhava para o 
corre – “tirava mil e quinhentos por semana, mas não vira não, vi muito amigo morrer” –, 
e agora é coordenador de um grupo na ocupação de Pirituba e gosta de mediar conflitos 
entre acampados. 

“Aqui todo mundo é ex alguma coisa”, definiu uma vez Patrícia, que se diz “afastada 
da igreja, mas pode voltar, quem sabe”. O que importa é transitividade e os modos de 
encontros conjuntivos; um mundo de materiais e não de substâncias, de corpos e não 
de uma metafísica de sujeitos terminados. Vir a ser, quem sabe. Nesse sentido, a forma

-ocupação e sua configuração técnica é o seu próprio movimento entre variações, é tam-
bém uma investigação sobre outros mundos possíveis: “a verdadeira estrutura do poder 
é a organização material, tecnológica, física deste mundo” (Comitê Invisível, 2016). O 
regime baldio instaura um espaço/tempo que, a despeito de todos os outros em nossas 
cidades, não possuem uma “funcionalidade”. Desde o momento da entrada, entretanto, 
trata-se de investigar uma possibilidade técnica e relacional de sustentarmos um mun-
do Comum.

Amador Savater (2017) vem pensando sobre duas formas políticas que coexistem 
nas imagens de pensamento sobre o fazer político e suas práticas contemporâneas, o 
que compreendemos também como duas matrizes relacionais, ontológicas, e que pro-
duzem e são produzidas por diferentes modos de conhecer. De um lado, estaria o que 
ele reconhece como o “paradigma do habitar”, do outro, o “paradigma do governar”. No 
paradigma do governar, a política é entendida como aquilo que faz a realidade ser “mol-
dada” à forma, essa última produzida pela razão primeira e anterior aos contextos nos 
quais as relações emergem. Projeta-se então o que “deve ser” e a ação deve conformar 
a realidade à forma projetada. Este pensamento estratégico, apoia-se numa dissociação 
entre meios e fins, mas também na dissociação e assimetrias entre quem concebe e 
quem executa: experts x amadores; militantes x trabalhadores, e assim por diante (Mo-
raes; Parra, 2020).  As linhas do paradigma do governar exigem então:

 
Um: abstrair e modelar. Deduzir teórica e especulativamente o que se deve fazer 
(o Plano, o Programa, a Hipótese), “arrancando os olhos” para isso, ou seja, colo-
cando entre parênteses o que há (o mundo tal e como é, as práticas já existentes) 
porque induz ao erro (nunca está à altura do dever-ser, sempre lhe falta algo).
Dois: aplicar e forçar. Levar a cabo, pensar estrategicamente e organizar os meios 
segundo os fins, empurrar o que é em direção ao que deve-ser, combatendo para 
isso sem trégua os mil obstáculos que sempre aparecem neste caminho: a reali-
dade e sua obstinada tendência de desviar-se da linha correta, os rivais que têm 
outra ideia do que deve-ser, a plebe que teima em seguir olhando com seus pró-
prios olhos etc (Savater, 2017).

 
No paradigma do governar a política é algo que vem de algum lugar do exterior.  A 

“estratégia, como um ajuste fino entre os fins e os meios; o ativismo, como aquela força 
de vontade que empurra o que é para o que deve-ser; a temporalidade política como 
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um tempo sempre de atraso: um adiamento perpétuo, nunca uma plenitude presente 
etc” (Savater, 2017). O paradigma do habitar, por sua vez, é definido a partir de outros 
regimes de sensibilidade, mas sobretudo, outros modos de fazer com o que nos faz. 

“Em lugar de aplicar leis e forçar-dobrar a realidade, consiste em cuidar, acompanhar 
e favorecer os diferentes pontos de potência (…) trata-se de inventar dispositivos de 
intensificação para ver-sentir mais e melhor o que há” (Savater, 2017). O paradigma 
do habitar distancia-se assim de um gesto heróico de impor nossas vontades à uma 
situação, mas antes é um saber compor com a localidade de cada situação: “Isso implica 
uma certa política da atenção, uma consideração estética da realidade que nos atravessa” 
(Parra, Moraes, 2020).

Foto: alana moraes

Foto: alana moraes
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Esses dois campos de forças e linhas conformam relações nas dinâmicas cotidianas 
das ocupações, como vimos no capítulo iii, mas também produzem e são produzidos 
pela sua própria espacialidade e dispositivos, seus arranjos sociotécnicos. As cozinhas, 
para funcionarem, precisam mobilizar um mecanismo cotidiano de engajamento e 
doação de alimentos entre os próprios acampados - é preciso fazer um almoço com o 
que se tem e por isso é tão importante experimentar combinações, aproveitamentos e 
transformações, “fazer render”, engajar as pessoas em seu funcionamento, “ganhar pelo 
tempero”. Nas festas, é preciso arriscar um esbanjamento mesmo quando não se tem 
muito; excessos, riscos, confissões, ser bom anfitrião, mas também um bom comensal. 
Aqui, tudo sempre pode dar errado: uma receita desandar ou os ânimos produzirem 
desentendimentos, novas paixões que desestabilizam antigos amores. A Tia Sandra que 
se recusou servir Augusto porque ele havia esquecido, uma vez mais, seus talheres e 
essa enorme ofensa sentida por Augusto interrompeu todo o almoço até que fossemos 
capazes de resolver a contenda. Uma cozinheira pode se sentir muito ofendida se não 
recebe elogios e se não é presenteada ou prestigiada de outras formas.

Por outro lado, nas assembleias, nas atividades de formação e nas reuniões de or-
ganização, a intenção é definir o que “deve ser” – tendo em vista uma certa conjuntura, 
estratégia ou negociação e uma melhor eficiência de mobilização pública para protestos. 
Nesse último caso, existe claramente um centro de irradiação que se pretende regulado 
e dotado de predição para que nada saia do controle (planejamento de pauta, número 
de falas e quem fala, etc), enquanto nas cozinhas, festas e trilhas, o movimento é de 
circulação, distribuição, composição e contingência (inclusive do ponto de vista das 
dinâmicas de conflitos que tornam-se muito mais descontroladas e “perigosas”, “o dia a 
dia sempre sai do controle”, repetem os militantes). 

Do ponto de vista da concepção física de movimento, Deleuze (2007) lembra que 
a concepção “energética” pressupõe um ponto de apoio para funcionar como a “fonte” 
do movimento: uma alavanca, lançar um peso, iniciar uma corrida - aqui estariam as as-
sembleias e os cursos da “formação”; o “trabalho de base” amparados por uma renovada 
e inusitada interpretação maoísta-leninista que conforma grande parte das ações do 

“setor de formação” do movimento, seus principais membros, muitos vindos da fflch 
(faculdade de filosofia, letras e ciências humanas da usp), gostam de citar as frases que 
ilustram a “missão” de “esclarecer o povo”, “encorajá-las a progredir”, como ensinava 
Mao Tse Tung – alguns gostam de reivindicar a figura de Stalin como imagem-limite da 
força do que “deve ser” para uma revolução vitoriosa.

Por outro lado, temos o clássico exemplo do surfe oferecido por Deleuze no qual o 
movimento está em um modo de se colocar em uma onda já em movimento, é o saber 

“caminhar junto”, como explica tantas vezes Tânia, entrar em uma “mesma caminhada” 
como se pega uma onda, mas também é o modo de fazer funcionar uma cozinha que, ao 
invés de zonas de explicação, instaura uma zona permanente de experimentação, mis-
turas e cumplicidade. No primeiro caso, temos a ideia de que sujeitos e corpos estão 
prontos em suas formas bem delimitadas, no entanto o que pode se transformar com o 
fim da mobilização é o conteúdo, a substância, “a consciência”. No segundo caso, corpos 
estão sempre em movimento e o que transforma (corpos, ingredientes, pessoas, sabo-
res, pensamentos, relações e práticas) é o exercício da experimentação pelo encontro, o 
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deslocamento e a composição, a temperatura e o risco: aqui o corpo nunca está “pron-
to”, mas está sendo sempre feito e refeito, desfeito e variando.
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o paradigma da 
“socialização dos pobres”

Aqui eu me senti mulher outra vez, mulher de verdade
(Patrícia, ocupação São Bernardo do Campo)

Falamos da consciência e do espírito, tagarelamos sobre tudo isso, 
mas não sabemos do que é capaz um corpo, quais são suas forças 
nem o que elas preparam 
(G. Deleuze)

Zona sul é o invés, é estresse concentrado
Um coração ferido por metro quadrado 
(Racionais MC’s)

Em uma das minhas primeiras semanas na ocupação do Capão Redondo, enquanto 
conversávamos no fim de tarde ao lado da cozinha, como de costume, Andreia 

perguntou porque Diana, uma mulher de 34 anos, estava tão calada e logo intuiu: “Não 
tomou seu remédio hoje, né?”. Diana sorriu e respondeu prontamente: “pois é, acabou, 
tenho que pegar mais”. Naquele mesmo instante, perguntei à Andreia como ela sabia 
que Diana não havia tomado seu remédio e ela respondeu: “É porque ela fica com esses 
olhos de Medusa. Você não percebe? Dá até medo. Se ela fica muito tempo sem tomar, ela 
fica meio descontrolada, com esses olhos”. Perguntei um pouco mais sobre o que eram os 

“olhos de Medusa” e Andreia encenava, muitas vezes, o que seriam os tais olhos: arre-
galados, mas fixos; assustados, ao mesmo tempo que interpeladores; olhos de quem 
deseja subitamente dizer alguma coisa sobre a qual não há palavra. 

1.
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Medusa, em grego, significa a “guardiã”, embora nunca ninguém tenha falado sobre 
o que Medusa guarda – um segredo, uma conspiração, uma forma de dizer? Depois 
desse ensinamento de Andreia, eu passei a reconhecer muitos outros olhos de Medusa, 
fora e dentro das ocupações: olhos que se inclinam, desconfiam, interrompem um juízo. 
Já havíamos comentado que “parece que de repente eu acordei”, é a imagem acionada 
frequentemente por muitas mulheres para relatarem a experiência de entrar em uma 
ocupação. Quase todas, quando o fazem, arregalam os olhos, mostram os olhos abertos 
e firmes. 

 Não é difícil constatar a massiva medicalização de psicotrópicos entre as mulheres 
na periferia, especialmente de benzodiazepínicos. E as conversas sobre os medicamentos 
são constantes no cotidiano das ocupações. Minha avó, assim como muitas das suas 
vizinhas, em um bairro na periferia sul de São Paulo, guardava uma gaveta lotada de 
remédios “calmantes”, dos quais, me dei conta tardiamente, ela havia estabelecido uma 
relação íntima de uso cotidiano durante décadas, o que possivelmente lhe rendeu um 
diagnóstico de Alzheimer ao final da vida. Um circuito aquecido de troca de receitas ou 
distribuição e troca dos próprios medicamentos acontece entre mulheres no cotidia-
no – conversas sobre sintomas, sobre não conseguir dormir ou não conseguir acordar, 
sobre sofrimentos e curas, efeitos de misturas de substâncias, bolsas que portam muitos 
medicamentos, toda uma cartografia de farmácias que vendem “sem receita” médica 
ou atendimento de saúde onde é mais ágil “pegar receita”. Ao lado da minha avó, na ala 
psiquiátrica de um hospital público da Zona Sul de São Paulo, muitas outras mulheres 
mais velhas compartilhavam, lado a lado, dos mesmos sintomas, e muitas outras mulhe-
res mais jovens as cuidavam, suas filhas, netas, noras e enfermeiras se revezando entre 
leitos – novas relações que vão emergindo entre cuidados e substâncias.

 Ao lado dos benzodiazepínicos (especialmente diazepan e o rivotril), também es-
tão: os antidepressivos, os medicamentos para “controlar a pressão”, os que atuam por 
conta de dores no estômago e também os relaxantes musculares para as dores no corpo. 
Uma parcela significativa de mulheres nas ocupações relata experiências passadas de ter 
caído na depressão – o termo parece estar inteiramente disseminado. Mas muitas mulhe-
res também elaboram a entrada na ocupação como um processo de cura, como Adriana, 
cozinheira e agora desempregrada:

 
Eu estava na cama, já não conseguia fazer nada, não. Vi aquela movimentação 
toda, o povo indo construir barraca. Uma mulher veio na minha casa com um 
bebezinho no colo, ela estava desesperada, sem emprego, nem nada... eu falei pra 
ela: “vai lá nessa invasão, eles parecem ser honestos”. Eu falei pra ela ir porque eu 
mesma não conseguia, não conseguia sair de casa, estava numa depressão mui-
to forte. Um dia eu fui, consegui. Cheguei naquele terreno e vi as coisas todas 
acontecendo, fui me metendo nas coisas, ajudando as pessoas, foi passando os 
dias assim e depois percebi que fui esquecendo da depressão, fui me curando 
(Adriana, liderança de uma ocupação da Zona Leste).

 
Por conta da intensa recorrência destes relatos, Guilherme Boulos, que é a maior fi-

gura pública do movimento, militante do mtst desde 2001 e também psicanalista, con-
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cluiu sua pesquisa de mestrado, no departamento de psiquiatria da usp, com uma aná-
lise clínica sobre os casos de depressão entre pessoas das ocupações. Segundo Boulos,

  Deparando-me continuamente com esta questão surgiu a motivação do presente 
trabalho. Sua proposta foi por à prova, através da combinação de métodos de 
pesquisa quantitativa e qualitativa, a hipótese contida no discurso dessas pessoas 
(Boulos, 2016: 4).

Em sua pesquisa de marcada influência biomédica e fisicalista, Boulos utilizou uma 
série de questionários clínicos nos acampamentos. Uma opção metodológica que, se-
gundo ele, encontrou algumas dificuldades importantes. Uma delas, aponta Boulos foi 
o “preenchimento incompleto ou inadequado: No público-alvo da pesquisa há segura-
mente um número maior de pessoas com dificuldade de leitura, escrita e interpretação 
de texto do que na média da população brasileira” (Boulos, 2016: 29). Boulos também 
fez entrevistas com questionários fechados, e apresenta alguns trechos das entrevistas 
em seu trabalho para depois fazer uma categorização. “Família desestruturada, subor-
dinação social, invisibilidade, ausência de autoestima e autoconfiança, eis as condi-
ções estruturais do sofrimento subjetivo de um terço da população brasileira”, conclui 
(Idem: 82). 

Para o autor, a experiência das ocupações reestabelece uma dinâmica coletiva capaz 
de “tirar” os indivíduos de um atomismo a partir do engajamento nas “tarefas cotidia-
nas” das ocupações, sendo este o segredo da cura. A ideia de “por à prova” também revela 
uma certa epistemologia que herda a imagem moderna da ciência (e da produção do 
conhecimento) como confrontação da “realidade primeira” – ergue-se uma forma de 
juízo como verificação do corpo e confia na classificação clínica do patológico como 
fenômeno de “disfunção” do normal. Temos então “a definição do normal como padrão 
regular de atividade do organismo sob certo modelo de funcionamento do meio que 
define o campo da clínica. Esta experiência clínica exige que o normal esteja assentado 
em um campo mensurável acessível à observação (…) Assim, a patologia será conju-
gada em uma gramática de desregulação setorizada de funções” (Safatle, 2015:345) que, 
por sua vez, corresponderá à uma “forma social” também anômala.

 Marco Fernandes (2011), em um texto cujo título é “Luta que Cura”, também analisa 
o “aspecto terapêutico” das ocupações de terreno do mtst a partir de sua experiência 
como militante e psicanalista nas ocupações. Em seu texto, que também é uma inter-
venção política, Marco afirma a importância dos militantes investirem no “conheci-
mento sobre os elementos imaginários, simbólicos, e até mesmo inconscientes de um 
povo, ou seja, tudo aquilo que diz respeito aos aspectos subjetivos – ou psicossociais”. 
Tal conhecimento seria, então, “capaz de potencializar nossa capacidade mobilizatória”. 
Marco segue sua análise afirmando a importância do “trabalho de base” para o entendi-
mento de “algumas demandas subjetivas do nosso povo”, e termina seu texto com uma 
convocação:

 
Enquanto, no nosso trabalho de base, não formos capazes de constituir espaços 
na periferia que atendam a essas necessidades profundas da classe trabalhado-
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ra – com as nossas formas e que difundam os valores nos quais apostamos –, 
vamos continuar a assistir ao povo lotando as igrejas pentecostais, enquanto seus 
pastores enriquecem e começam a disputar o poder político de nossa sociedade 
(Fernandes, 2011 s/p).

 
Mesmo que partindo de perspectivas diferentes, as análises de Boulos (2016) e Fer-

nandes (2011) mantém um divisor importante entre o “nós” (militantes, intelectuais, 
membros de organizações de esquerda, cientistas, os que “põe à prova”) e “eles” (o 
povo acampado em sofrimento), e ambas as análises tomam as ocupações como lugares 
de “socialização” de indivíduos no qual o “povo” é sempre um outro a ser “mobiliza-
do” e “reintegrado”. Para Boulos, é essa “socialização” e seus espaços “integradores” que 
oferecem a possibilidade de curas. Impossível “mobilizar” um “povo” que esteja adoe-
cido, comenta Fernandes, por isso é importante saber ler as “demandas subjetivas” do 
povo. Logo, segundo os autores, a cura torna-se uma pré-condição para a eficiência de 
uma política de mobilização de corpos, ela reflete a “socialização” entendida como in-
tegração e eficiência do funcionamento da classe. Mas o curioso é o fato de que muitos 
dos militantes-intelectuais também passem por sofrimentos e perturbações, e muitos 
também estão medicalizados ou em tratamento, possuem suas relações com substân-
cias diversas, enfrentam dificuldades cotidianas para dormir, episódios de depressão, 
assim como várias expressões de ansiedade, sem que, no entanto, essa vulnerabilidade 
seja compartilhada ou tematizada nas ocupações ou na produção teórica – sem que a 
experiência de cura seja, de fato, uma experiência reconhecível como um campo aberto 
e necessário de deslocamento do “sujeito” para pensarmos outras imagens de “política”.

 Curioso também é o fato de que na pesquisa de Boulos a palavra “corpo” apareça 
tão escassamente, ainda que nos relatos sobre o mal-estar e a experiência de “cair na 
depressão” elaborado por muitas pessoas (especialmente mulheres) no acampamento 
sejam acionados quase sempre por uma expressão do corpo: ausência de vontade de se 
mover, dores no corpo, a sensação de impotência que se instala no corpo: “meu corpo 
doía em todos os lugares”;  “não consigo dormir. Fica um apito no meu ouvido”; “eu fico 
sentindo assim, um aperto no peito, um sufoco”. Muitas vezes também me descreveram 
a depressão como uma “paralisia” do corpo. 

A única ocorrência da palavra “corpo” em seu texto – com exceção daquelas que são 
fruto de citações de outros autores ou das próprias falas das pessoas que participaram 
da pesquisa –  carrega o sentido de um “corpo social”; a ideia de uma totalidade inte-
gradora composta por diversas partes menores (os indíviduos): “As assembleias reú-
nem a todos para tratar de questões de interesse comum. Isso fortalece o sentimento 
de corpo, de pertencimento, enfim de ‘família’” (Boulos, 2016: 91). Boulos mobiliza um 
certo sentido “terapêutico” capaz de amortecer o mal-estar pelos dispositivos “sociali-
zadores” da organização das ocupações. Como problematiza López Petit (2014: 105), as 
imagens da socialização como neutralização do sintoma tentam, assim, “evitar que poda-
mos aprehendernos como la anomalía que somos”. Convocando uma vez mais a pergunta 
de Judith Butler, minha experiência nas ocupações foi marcada por suas ressonâncias 
porque “teorizar a partir das ruínas do Logos convida a se fazer a seguinte pergunta: ‘E 
o que ocorre com a materialidade dos corpos?’” (Butler, 2015: 13).
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A imagem da “socialização” há muito tempo habita os esquemas analíticos das so-
ciedades ocidentais e está presente especialmente em análises sociológicas e nos cons-
trutos políticos sobre a vida das classes populares. As pesquisas de Jessé Souza sobre 
os “Batalhadores” privilegiavam o aspecto da “socialização” e de uma “cultura familiar 
de classe” em suas análises – aqui a “família estruturada” aparece como entidade pri-
mordial socializadora e garantidora da própria reprodução da classe e sua eficiência 
produtiva. Para um dos seus pesquisadores, a “instabilidade” da ralé (Souza, 2009), en-
quanto classe, poderia ser explicada porque “a autoridade simbólica parental não está 
em condições nem de garantir as circunstâncias positivas da simbiose primária com o 
bebê e muito menos de compô-la com uma socialização disciplinar, visando formar 
um patrimônio de disposições apto ao sucesso escolar ou a se tornar um trabalhador 
produtivo” (Visser, 2016: 342).

Os diagnósticos sobre a derrota eleitoral de 2018 ainda encontram-se fortemente 
marcados pela constatação de uma “falha” no caráter socializador/conscientizador/es-
clarecedor da atuação política das organizações progressistas em relação aos mais po-
bres na última década. Tudo se passa como se o problema fosse o de partes e pedaços 
que precisariam ser colocados juntos novamente “em função de uma cultura a ser res-
taurada” (Strathern, 1992: 99), de uma consciência de classe que precisa ser reestabele-
cida como “maioria” auto-consciente, éticamente aprimorada. 

Essa linhagem analitica é especialmente problemática quando, no limite, afirma-se 
que os setores mais fragilizados economicamente das classes populares no Brasil (a 

“ralé”), por estar excluída de qualquer tipo de socialização que a confira dignidade, se-
quer pode refletir sobre a própria vida: “O distanciamento reflexivo da própria condi-
ção só é possível para quem tem acesso à possibilidade de mudar a própria vida. Para 
quem não tem acesso a “outros possíveis” resta fantasiar ou negar a própria realidade” 
(Souza, 2009a: 17). A impossibilidade de pensamento da “ralé” que não tem alternati-
va se não “negar sua própria realidade”, defende Jessé de Souza, vem do “auto-engano 
compreensível de quem não tem defesa contra a própria humilhação social de que se é 
vítima” (Idem: Idem). 

 Essa suposta precária condição existencial (vale destacar que a análise vai muito 
além de uma constatação da desigualdade socioeconômica, na medida em que parece 
ser em alguma medida uma impossibilidade ontológica) estaria fortemente conectada 
à ideia de que, segundo Jessé de Souza, “a reprodução da “família desestruturada”, como 
forma primeira de socialização,  só poderá ser “sanada” quando finalmente se reconhe-
cer a “importância das relações afetivas e emotivas familiares como pressuposto para o 
exercício de toda função pública seja como produtor útil seja como cidadão” (Ibidem: 
18). A cidadania, entendida como exercício da “boa função pública”, prescindiria, então, 
de uma ordenação familiar, biológica, doméstica cujos atributos generificados encon-
tram-se pressupostos: “Mesmo nas famílias mais bem estruturadas dessa classe, onde 
os pais permaneciam juntos e se esforçavam para ter uma relação afetiva e de cuidado 
com os filhos, as marcas do abandono social se mostraram presentes” (Ibidem: Idem).

Para Jessé de Souza, uma das principais referências do trabalho de Guilherme Boulos, 
o fator decisivo que diferencia a “nova classe dos batalhadores” da “ralé” é serem os pri-
meiros considerados “bem sucedidos” no mundo do trabalho, o que significa “a capaci-



Experimentações baldias & paixões de retomada288

dade de resistir ao cansaço de vários empregos e turnos de trabalho (…) a extraordinária 
capacidade de poupança e de resistência ao consumo imediato” (Souza, 2010: 50). Se-
riam eles bem sucedidos também no acesso ao mundo do consumo e bem posicionados 
nas exigências da categoria de “classe trabalhadora”, diferentemente dos últimos: anôma-
los, com relação eventual com o mundo do trabalho, vulnerabilizados existencialmente, 
ineficientes. Outro fator decisivo de diferenciação entre as chamadas classes populares, 
segundo o sociólogo, é o que ele chama de “capital familiar”: “a maior parte dos batalha-
dores entrevistados possui família estruturada, com a incorporação dos papéis familiares 
tradicionais de pais e filhos bem desenvolvidos e atualizados” (Idem: 50 – ênfase minha). 
Já a família típica da ralé, ao contrário, seria “monoparental”, “com mudança frequente no 
membro masculino”, “enfrenta problemas graves de alcoolismo”, ele segue.

Mas não termina por aí. No livro que se tornou umas das principais “interpretações 
do Brasil contemporâneo” na última década, Ralé Brasileira (2009), há um capítulo 
de Jessé de Souza – quem por um tempo presidiu o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) – voltado à criticar as análises antropológicas que levam em conta a 
compreensão das pessoas pobres sobre as suas próprias vidas, sofrimentos, impasses, as 
classificando como “politicamente corretas” e “pouco científicas”. No mesmo livro, há 
também um capítulo intitulado “A miséria do amor dos pobres”, no qual seus autores 
defendem que para “fazer ciência” é preciso “coragem de abrir mão das ilusões que só 
as pessoas imersas nessa miséria precisam para continuar vivas” (Silva; Torres; Berg, 
2009: 144). Defende-se que “o brasileiro da ‘ralé’, quando visto com a lucidez crítica 
da sociologia, é aquele despossuído de todos os pré-requisitos para a generosidade do 
amor” (Idem: Idem).

 Analisando algumas trajetórias de jovens meninas em contextos populares, o texto 
tem a “coragem”, como seus autores afirmam, de fazer ilações sobre a “miséria afetiva” 
de jovens mulheres que se reduzem a “objetos sexuais” e que não conseguem se pen-
sar “sem se reduzir ao interesse ‘vulgar’ de seduzir”. “A perspectiva de futuro para essas 
meninas se esgota na conservação desesperada desse corpo sexualizado”, condena o 
texto (Ibidem: 170). Nessa interpretação “científica”, seria essa extrapolação do erótico 
no corpo feminino que impossibilita a conformação de um regime afetivo doméstico 
familiar “estruturado”, o que certamente “resolveria” o problema da boa socialização 
dos pobres. No fundo, pede-se que as mulheres pobres amem mais ou se sacrifiquem 
mais, como uma forma de amor pelo bom funcionamento coesionado da “sociedade”, 
para que, assim, as crianças mais pobres tenham alguma chance de competir com as 
crianças mais ricas e suas famílias nas quais o amor transborda e funciona como “cola” 
da estruturação familiar e da boa socialização.

 
Nas relações eróticas entre as meninas e os rapazes da “ralé estrutural” urbana, 
a hipersexualização confere às mulheres a pior condição. Ainda que os rapazes 
tentem, muitas vezes com a melhor das vontades e das intenções, praticar o ro-
mantismo com as meninas, isso representa para eles um risco muito grande na 
luta pelo prestígio entre seus pares, outros rapazes que estão lá para chamar de 

“otário” aquele que se recusa a enganar e a “levar na lábia” mulheres que são só 
corpo (Silva; Torres; Berg, 2009: 171 – ênfase minha).
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Quase uma década depois dessa publicação sobre a ralé brasileira, o vice-presidente 
do Brasil – na época, em campanha –, General Augusto Mourão, também acionaria a 
imagem da “família desestruturada” como chave explicativa para os “problemas sociais 
do país”. Segundo o General: “Família sempre foi o núcleo central. A partir do momen-
to que a família é dissociada, surgem os problemas sociais que estamos vivendo e ata-
cam eminentemente nas áreas carentes, onde não há pai nem avô, é mãe e avó. E por isso 
torna-se realmente uma fábrica de elementos desajustados e que tendem a ingressar em 
narco-quadrilhas que afetam nosso país” (Exame, 2018).

O governo Bolsonaro – em parte eleito por um forte discurso amparado na “família” 
como lugar de socialização, ordenamento e produção da “paz social” – criou o “ministé-
rio da família” para não haver mais dúvidas sobre os modos pelos quais o Estado e uma 
certa ideia de família (como um único modelo conjugal, nuclear, biológico e heteros-
sexual) entrelaçam-se enquanto instituições tão fluidas efetivamente na organização de 
modos de vida, produzindo rotinas e também ficções sobre boas condutas de gênero e 
sobre o acesso à uma “cidadania merecedora” na biopolítica familista neoliberal. Lugo-
nes (2014: 5) já havia afirmado que a “dicotomia homens/mulheres como construção 
normativa do social – uma marca de civilização, cidadania e pertencimento à socieda-
de civil - foi e é constantemente renovada”. 

O recente estudo de Melinda Cooper (2017) sobre neoliberalismo recupera os sen-
tidos que estruturam a razão neoliberal, e demonstra que a oposição entre neoliberalis-
mo e conservadorismo sempre foi uma caricatura. No centro deste projeto está a noção 
de família como “unidade” básica da sociedade de mercado, e muitas políticas sociais 
voltam-se para a ideia de “benificiar” a “responsabilidade com a família”. De certa forma, 
o neoliberalismo renova, à sua maneira, o “mito teológico e político do contrato social”: 

“O mito teológico e político do contrato social é sempre também um contrato sexual, 
com implicações distintas em relação à gerência e à produção da violência no âmbito 
doméstico e no privado” (Vianna; Farias, 2011: 93). O paradigma da socialização dos 
pobres é erguido por arquiteturras genereficadas e por uma imaginação heterosocial1 e 
biológica do “bom funcionamento” da classe produtiva

A crença é que a própria cultura exige que um homem e uma mulher gerem uma 
criança e que a criança tenha esse ponto de referência dual para sua própria ini-
ciação na ordem simbólica, onde a ordem simbólica consiste num conjunto de 
regras que ordenam e apóiam nossos sentidos de realidade e de inteligibilidade 
cultural (Butler, 2003a: 244).

 
Mesmo figuras públicas e dirigentes do movimento retornam à essa imagem da de-

sestruturação familiar e das “falhas” de socialização para evocar uma noção frequente 
que atravessa, não só as ocupações, mas a vida das mulheres na periferia. Os “probemas 
sociais” da “violência doméstica/violência contra a mulher”, do “pai ausente”, do alco-
lismo, confluem para conformar a imagem de uma socialização deficiente que precisa 
ser restaurada no domínio do doméstico. Essa é uma imaginação moral recorrente do 
progressismo pedagógico e de muitos feminismos em relação aos pobres. Como sinali-
zou uma militante do mtst, em entrevista: “Mulheres estão morrendo na periferia por 

1. Preciado (2018) define 
essa imaginação heterosical 
como forma de governo, uma 
definição que nos contempla: “A 
heterossexualidade necropolítica 
é uma prática de governo que 
não é imposta por aqueles 
que governam (os homens) 
às governadas (as mulheres), 
mas uma epistemologia que 
determina as respectivas 
definições e posições de homens 
e mulheres por meio de regulação 
interna. Esta prática de governo 
não toma a forma de lei, mas 
de uma norma não escrita, uma 
transação de gestos e códigos 
cujo efeito é o de estabelecer 
na prática da sexualidade uma 
divisão entre o que se pode e o 
que não se pode fazer”. 
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falta de políticas públicas e, por outro lado, vemos um menininho ser ensinado a dar 
porrada. Depois, sofremos a consequência quando esse homem bate em mulher”. As 

“políticas públicas” começam a aparecer a partir dos anos 2000, mesmo no seio dos mo-
vimentos sociais, como espaço de ordenação e funcionamento do social. Aos poucos, o 
Estado vai se dissolvendo como produtor e agente de violência para se converter em re-
gulador dos conflitos e agente da “boa socialização”, muitas vezes a partir de arquitetu-
ras de políticas públicas que exigem também a “participação” dos movimentos sociais.

Poderíamos também nos perguntar o quanto as ideias de “formação política”, ou 
“trabalho de base”, como discutimos no capítulo anterior, cujo objetivo seria transfor-
mar a classe trabalhadora em uma versão eticamente “aprimorada”, ordenada e cons-
ciente de si, não são informadas por uma certa imaginação generificada da política, 
reconfigurando o social “mediante a qual se designa significação” – a classe mostra-se 
como “superfície passiva” e a “política” atua como “o ato de penetração”:

Uma questão que as feministas levantaram é, então, se o discurso que representa 
a ação de construção como uma espécie de impressão ou imposição não é de fato 
tacitamente masculinista, enquanto a figura da superfície passiva, aguardando o 
ato de penetração pelo qual o significado é atribuído, não é tacitamente, ou talvez 
muito obviamente, feminino (Butler, 2002: 21 – tradução minha)2. 

 
Patrícia, uma jovem mulher de 29 anos, me contou sua história de vida, a partir de 

passagens que a ela são importantes na construção de uma biografia afetiva, enquanto 
andávamos pela ocupação de São Bernardo do Campo. Suas histórias de perda do pai 
e da mãe quando ainda muito criança marcaram um momento importante da sua vida. 

“Eu tive que ser criada pelo meu tio, mas o juíz falou que ele tinha que ser casado pra 
me criar, porque eu era menina. Aí ele voltou com a ex-mulher dele, mas ela me batia 
muito, não gostava de mim. Foi aí que eu fugi de casa para morar com o pai da minha 
filha”. Patrícia nos conta sobre os modos pelos quais as burocracias estatais pressupõem 
e fazem famílias ao prescreverem um certo “ordenamento doméstico” para a gestão de 
corpos – uma ordenação moral de intervenção tutelar que, como traz Patrícia, é produ-
tora muitas vezes de conflitos, dissociações e rupturas.

Ela segue: “Depois eu fui ficando mais velha e percebi que ficava casando só para ter 
ajuda para pagar o aluguel: minha vida era assim, casava e separava, ia pra casa de um, 
pra casa de outro. Eu sempre tive que me virar sozinha porque o pai da minha filha não 
ajuda em nada e na minha família é cada um por si”. Desemprego, separações conjugais, 
esgarçamentos familiares e novas recomposições. Patrícia contava sobre suas estraté-
gias para cuidar da filha que incluía, inclusive, novos arranjos conjugais e domésticos 
e todas as suas tensões, novas rupturas. Reconhece, assim, o jogo do regime cis-hete-
rossexual que conforma a possibilidade do acesso à moradia para mulheres pobres em 
uma realidade de desigualdades patrimoniais e concentração urbana. Suas estratégias, 
que podem ser lidas como “falhas” no papel de reprodução, procuravam, entretanto, 
caminhos possíveis de cuidado e dedicação à filha. 

Antes de entrar na ocupação, a tia que a criou havia lhe alertado: “cuidado, vão abu-
sar da sua filha nessa ocupação!”. Patrícia recuperou a fala dessa tia para compartilhar a 

2. “Una cuestión que han 
planteado las feministas es, pues, 

si el discurso que representa la 
acción de construcción como 

una especie de impresión o 
imposición no es en realidad 

tácitamente masculinista, 
mientras que la figura de la 

superficie pasiva, a la espera del 
acto de penetración mediante 

el cual se le asigna significación, 
no es tácitamente o tal vez 
demasiado evidentemente 

femenina”.
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reflexão que teve no momento em que decidiu enfrentar o “risco” de entrar no acam-
pamento: “engraçado, porque eu fui abusada em casa mesmo, mas eles acham que na 
ocupação vão fazer com a minha filha”. Patrícia alternava a presença da filha entre a casa 
de uma madrinha e a ocupação porque tinha “medo do conselho tutelar chegar aqui e 
tirar ela de mim”. Além do mais, as regulações em torno das “boas condutas maternas” 
também atravessam a manutenção de benefícios sociais, como o bolsa família, impor-
tante para Patrícia – ao menos no que diz respeito aos “rumores” da perda do benefício. 
Ela terminou seu relato com um desabafo que se desdobrou em uma pergunta, algo que 
interpelava a todos que passavam por ali, um convite para a reflexão sobre sofrimento, 
cansaço, mas também sobre os limites que precisam percorrer para continuar existindo 
como mãe na periferia, sobre o fato de que a “casa” e a “família” nem sempre serem lu-
gares de “estabilidade” e “estruturação”:

 
Eu tô cansada, eu já cheguei a um ponto de querer tirar a minha vida e a vida 
da minha filha. Porque nada dá certo. Mas eu conheço um pouco a bíblia e lá 
tá escrito que, se eu tirar minha própria vida, eu não tenho perdão, e eu já pe-
quei tanto. Eu cheguei a comprar um chumbinho. Eu me sentia sozinha, e aí me 
preenchia com álcool, era só bebida, bebida. Eu cheguei a pensar a me prostituir, 
porque eu tenho filha, né? Então quem não tem cão caça com gato. Eu pensava: 
Deus, eu só vim nessa vida pra sofrer?

 
A pergunta de Patrícia nos convida a pensar em companhia. Ela vem acompanhada 

de um silêncio necessário. Seu relato nos convoca à uma experiência radical de habitar 
um espaço marcado por uma topografia moral de alta intensidade: uma mãe que con-
sidera tirar a própria vida da filha em um momento limite, como a expressão radical de 
uma forma de cuidado nada romantizada, e que nos faz enxergar as muitas impossibi-
lidades do exercício da maternidade, ou de um certo cumprimento de formas de ma-
ternagem que são localizadas em arquiteturas de suspeição e administradas, seja pelas 
regulações estatais, seja pelas próprias tramas familiares que volta e meia acionam esse 
conjunto de regulações estatais. Conforme formulam as mulheres que perdem seus 
filhos vítimas de violência de Estado, trata-se mesmo de muitas formas de perda do 

“direito de ser mãe” (Vianna; Farias, 2011), de uma impossibilidade atravessada por um 
terreno irrigado de condenações, regulações morais e violência racializada. Essa é uma 
dimensão do cuidado que quase nunca aparece nas análises sobre “cuidado e reprodu-
ção da vida”, mas a partir dos acampamentos foi possível reconhecer que muitas vezes, 
cuidar significa correr riscos, e não “restaurar” um certo ordenamento, como nos contava 
Patrícia. As regulações morais permanentes sobre um certo cuidado e seu ordenamento 
produzem cenas limites, impossibilidades e adoecimento.

 Patrícia arrisca-se quando decide entrar na ocupação. Arrisca-se, também, em mui-
tas relações de cumplicidade no qual seu relato pode encontrar uma escuta. Não só ela. 
Alguns outros relatos de mulheres nas ocupações retomam histórias sobre outras mu-
lheres que “pensaram em tirar a própria vida e a do filho”: “uma mulher que eu conheci 
lá na Ocupação”, “Suzana do Embu, sabe?”. Essas histórias circulam como expressões 
das experiências limites, como produção de um extraordinário sempre virtual e laten-
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te que testemunha situações nas quais a posição de “mãe guerreira” inclina-se, dobra-
se, expõe sua vulnerabilidade. As muitas histórias de “paralisia” e as administrações de 
medicamentos para a depressão se inserem, também, nas diversas tentativas de lidar 
com essa irrealização da figura da “mãe resiliente” e “batalhadora”, “boa beneficiária” e 
responsável por amortecer todo o conflito social em um país que vive uma guerra racial 
desempenhada pelo Estado nas periferias. 

 Dentro desse arcabouço sociológico do paradigma da “socialização dos pobres”, às 
classes pobres sempre falta algo que lhes impede de acessar uma existência dentro dos 
marcos da “cidadania emancipada”, algo que se deveria a uma falha nos “processos so-
cializadores” e a um “mau funcionamento” da ordem familiar que é produzida pelas 
operações de gênero. O “paradigma da socialização dos pobres” é uma expressão drás-
tica de uma sociologia de Estado masculinista que pensa sempre em termos de incor-
poração, “proteção” e gestão de condutas, em que o Estado deveria substituir a “má 
família” (ou o “pai ausente”) em sua função integradora e disciplinadora na formação 
de uma classe trabalhadora funcional. É, portanto, uma complexa tecnologia de gênero 
reelaborada e atualizada pelas políticas neoliberais e seus dispositivos. A “fragilidade”, 

“inconstância”, imagens pelas quais muitas vezes são representadas a “ralé”, nos faz pen-
sar sobre as estratégias de feminilização da classe que precisa ser finalmente corrigida 
e emancipada. Como nos lembra Butler: “corpo e natureza são considerados como a 
facticidade muda do feminino, à espera de significação a partir de um sujeito masculino 
oposto” (Butler, 2003: 66). “E mais um Lorax para aguentar”, diz uma vez mais Andreia, 
sem-teto, expressando também o cômico do corpo que não aguenta mais e assume sua 
medicação companheira.

 É ainda pelo paradigma da socialização que Jessé Souza e William Nozaki (2017) 
sintetizam a importância da função socializadora da família e também o seu fracasso 
definitivo na vida precária da ralé:

 
É preciso partir do literalmente do “berço”, ou seja, da socialização familiar pri-
mária, para que se compreenda as classes e sua formação e como elas irão definir 
todas as chances relativas de cada um de nós na luta social. As classes são repro-
duzidas no tempo pela família e pela transmissão afetiva de uma dada “economia 
emocional” pelos pais aos filhos. O sucesso escolar dependerá, por exemplo, de 
disciplina, pensamento prospectivo – a capacidade de renúncia no presente em 
nome do futuro – e capacidade de concentração são transmitidas aos filhos. Sem 
isso os filhos se tornam no máximo analfabetos funcionais como veremos (Sou-
za, Nozaki, 2017 s/p).

Gostaria de voltar à Tia Nilceia, agora na ocupação do Capão Redondo, quando ela 
nos contou da sua luta contra um câncer no útero (que lhe atribuíram como uma con-
sequência de um aborto mal-sucedido, aliás) enquanto tomávamos um café e falávamos 
sobre coisas do dia a dia da ocupação. Ela contava sobre a intensidade de seus sangra-
mentos, dizia que, se não fosse a ocupação, “ela ia ficar só no sofrimento”, mas havia algo 
ali que lhe dava forças pra seguir: “Não sei, aqui nossa cabeça fica ocupada, a gente fica 
se sentindo viva nessa confusão de gente”. Ela continuou: “meu marido não queria, não 
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gostava que eu viesse, ele dizia que eu passava mais tempo na ocupação do que em casa. 
Falou: ‘eu ou a ocupação’. Eu falei pra ele que marido eu arrumava outro, mas isso aqui 
que eu arrumei aqui, eu não ia mais conseguir”.

 
Quando comecei a fazer o barraco e ver todas aquelas pessoas... eu senti alguma 
coisa muito forte, me puxando para ali, me chamando (…). Eu estava com cân-
cer, me sentia muito mal, e na ocupação, eu não pensava mais nisso. Só lembra-
va que tinha câncer quando era o dia do exame ou da quimioterapia. Aqui (na 
ocupação) você via que tinha gente com problemas bem piores que o seu. Eu só 
tinha um câncer. Tinha que usar fraldas porque eu sangrava demais. Mas era só 
um câncer. Se eu não estivesse no acampamento, teria morrido (Tia Nilceia, 54 
anos).

 
Tia Nilceia, moradora do Capão Redondo há 30 anos, gosta de contar todas as difi-

culdades como aventuras que viveu: fugir de casa muito jovem, dormir na rua, o câncer 
no útero, e quase sempre ela emenda com orgulho algo que considera ser seu melhor 
feito, depois de tantas provações: “criei meus filhos pra não virarem bandidos. Tive que 
ser muito dura, mas tá aí. Olha que preto metido! Ele tem até vergonha de vir pra ocu-
pação”. Em uma das nossas conversas, ela contou como precisou ser rígida na educação 
dos filhos: “Quando ele tinha 12 anos levei ele pra conhecer uma delegacia e pedi pro 
delegado mostrar umas celas pra ele. Eu queria que ele conhecesse aquele lugar. Ele 
chorou muito, ficou com medo de ficar trancado lá. Mas funcionou, né?”.

 Tia Nilcéia, como outras tantas mulheres nas ocupações, nos fazem compreender 
o regime de interpelações pelas quais seus corpos são marcados pelo contrato sexual 
fundante de todo Estado Nacional, “a célula mater de qualquer sociedade saudável, a 
família”, como reafirmou Bolsonaro em seu discurso na onu (Istoé dinheiro, 2019). 
Agora, as mulheres não mais criam os bons soldados dispostos a sacrificarem suas vidas 
pela honra da nação contra um inimigo estrangeiro, mas as mulheres nas periferias são 
aquelas cuja toda vigilância e regulação recaem pela acusação sempre presente de tor-
narem-se as mães dos “inimigos internos” da nação, os bandidos, a classe “disfuncional” 
incapaz de se tornar “batalhadora”.  

É nesse mesmo diagrama que as mães que tem seus filhos assassinados pela violência 
policial precisam atuar: “provar que os mortos eram ‘honestos’ e não ‘bandidos’ ou ‘tra-
ficantes’. Ou seja, para inseri-los primordialmente no mesmo lugar de direito daqueles 
que devem ser protegidos – e não aniquilados – pelo Estado, aqui corporificado nos 
policiais” (Vianna; Farias, 2011: 95). Mas elas também são as mães que viram as tias 
nas ocupações nos mostrando o caminho da luta nesse terreno tumultuado entre cor-
pos, dores, festas e novos parentescos. É com elas que seguimos contra as sociologias 
tristes dos ordenamentos da “socialização”. É com elas que constatamos o esgotamen-
to e limites de corpos que estão sendo intensamente atravessados por rotinas estatais, 
burocráticas e regulações morais em torno de uma “boa maternidade”, tecnologia de 
gênero racializante fundamental na biopolítica do neoliberalismo, em muito amparada 
pelas imagens de socialização como “bom funcionamento” dos pobres. Esse trabalho 
dedicou-se, entretanto, aos lugares e corpos que apresentam seus ruídos e anomalias, 
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fazendo do “não funcionamento” matéria de novas associações e variações do que pode 
ser a vida3. 

 
 

Corpografias de cura 
e zonas de cumplicidade: 
“a pior coisa que tem é você ficar dentro de casa”

 
“Yo soy una espantosa fuerza de vida sin cesar incrementada por 
mi sufrimiento y mi dolor” (Artaud)

como é que, na produção de suas vidas, os seres humanos criam a 
história? 
(Tim Ingold)

Como comentado, muitas mulheres chegam às ocupações com relatos de dores no 
corpo e depressão. A língua do corpo que narra e perfaz o sofrimento e as suas 

experiências limites, muito presente entre mulheres nas ocupações, é um importante 
dispositivo de abertura. Esses momentos abrem um campo imediato de uma vulnera-
bilidade compartilhada, ao contrário da língua do militante que parece quase sempre 
vir de um corpo não marcado. Falo sobre “línguas” porque é dessa forma que mui-
tas mulheres expressam seus estranhamentos quando em reuniões das instâncias de 
direção do movimento ou quando algumas outras lideranças da esquerda vão “fazer 
formação” com militantes das ocupações: “Parece que eles falam uma outra língua”.  A 
língua do corpo, por sua vez, como vem nos ensinando Despret, é aquela que aprende 
a ser afectada, aquela que fala a partir de afecções, matéria viva dos acampamentos e suas 
cozinhas.

 É a língua do corpo que narra a reelaboração da própria existência no terreno da 
luta. Como o fez Cleia, a melhor amiga de Patrícia na ocupação de São Bernardo do 
Campo, quando contou sua experiência limite de sofrimento. Ela contou que havia per-
dido sua “expectativa de vida”, oferecendo, desse modo, outra densidade para uma ca-
tegoria sociológica: não mais uma medida quantitativa cuja referência são populações, 
mas “expectativa de vida” como um plano de intensidade que indica uma vontade de 
vida singular: “eu cheguei aqui de cabeça baixa e a Andrea nem me conhecia e já veio 
me dar um abraço e me falou: “bem vinda, chega mais!”. Aí foi muita emoção, a ocupa-
ção me deu vontade viver outra vez”. 

 Algum tempo depois, em uma ocupação na Zona Leste, Ana Vitória também con-
tou sobre sua depressão passada enquanto estava casada. Ela disse que “diazepan era 
água” e que “queria muito olhar pro médico e falar: me dá um remédio porque eu não 
aguento mais, era uma angústia que eu não aguentava mais”. Ana Vitória narra seu so-
frimento como um sofrimento que “não cabia mais naquela casa”, ela diz: “uma depres-
são pesada mesmo”. Tereza, em outra ocasião, contou que “vivia mais sedada do que 
lúcida”, porque, “comecei a ficar muito nervosa e queria morrer. Chorava dia e noite. 

3. Secco (2020) retoma um 
trabalho historiográfico sobre 
o período colonial importante 

para pensar a relação entre 
domesticidade, raça e gênero 
produzindo outra natureza de 

conflitualidade dificilmente 
considerada da historiografia 

épica dos eventos políticos de 
transfromação social: “Para Maria 

Odila as tensões domésticas eram 
sentidas pelas mulheres como a 

mediação dos conflitos sociais. A 
violência que sofriam de maridos, 

amantes ou senhores não aparece 
desconectada de processos gerais 

como a derrocada da escravidão 
urbana e o empobrecimento 

das pequenas proprietárias de 
escravos. A historiadora encontra 

as marcas estruturais nos 
processos de divórcio, dívidas, 
inventários e testamentos. As 

mulheres “canalizavam o sistema 
de dominação em crise”.

2.
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Era uma depressão forte, danada”. Quase todos os relatos de sofrimento de mulheres 
que eu escutei nas ocupações tem a ver com o registro da domesticidade, coabitação, 
conjugalidade, maternidade, cuidado e as muitas formas de se relacionar com o Estado 
que atravessam essas dimensões. “Antes deu entrar na ocupação eu vivia dentro de casa 
deprimida, limpando a casa o dia inteiro, era um ansiedade doida, não gostava de nada 
fora de lugar, só ficava arrumando. Depois que eu entrei na ocupação eu me libertei 
disso, eu me senti útil de saber que eu estava lá lutando” (Creuza, 36 anos). 

 As paralisias e estados de impotência produzem uma fixidez do corpo da casa que 
é substituída por um regime de trânsito e movimento das ocupações, mas que pode re-
converter-se, entretanto, em um novo momento de fixidez, como contou Suzana, uma 
mulher de 38 anos que passou pela experiência de uma ocupação no Valo Velho, mas 
que “conquistou”, posteriormente, sua casa própria e voltou a um estado agudo de so-
frimento e medicalização em seu novo apartamento: “eu tô muito apagada perto do que 
eu era (…) agora eu me sinto isolada aqui, não consigo mais ser o que eu era. Vou te 
falar, pra mim era muito prazeroso o tempo que vivi lá (na ocupação)”. Suzana foi uma 
importante coordenadora da sua ocupação. Ao contar sobre suas memórias da vida no 
terreno, ela destaca um episódio das transações dos biocódigos performativos, do cor-
po em travessia que ela produzia nos acampamentos:

 
Eu ia pro acampamento como homem, praticamente vestida como homem. Um 
dia eu tinha médico e foi muito engraçado, porque eu me arrumei pra ir pra lá e 
de lá pro médico. E quando eu cheguei no acampamento, ninguém me reconhe-
ceu. “Não, você não é a Suzana, a Suzana não é assim”. Eu estava maquiada, com o 
cabelo solto, eu estava de vestido e o pessoal ficou: “Mas não é você!”. E eu falei: 

“Ah, se não fosse eu, eu não estava aqui, né?”.
 
Suzana é casada, mãe de dois filhos, e vive hoje em um intenso conflito com seu 

marido: “ele me separou da minha família [ela se refere à mãe e as irmãs] e diz que tudo 
que eu sinto é frescura”. Ela diz que a sua família “tem um histórico de depressão, minha 
mãe, minha irmã”. Falando sobre sua condição, ela comenta: “meu psiquiatra passa os 
remédios, eu tenho muita dificuldade para dormir. Eu tomo às 11h da noite e à 1h da ma-
nhã eu estou acordada ainda (…). E eu estou me fechando ao invés de tentar me abrir, 
tentar colocar pra fora isso, eu vou guardando. Os remédios me acalmam um pouco”. 
Comparando com sua experiência no acampamento, perguntei porque ela acredita que 

“naquele tempo” ela não sofria com a depressão: “então, é porque não tinha tempo para 
pensar em mim, não dava tempo de ser eu”. Ela continuou: “a pior coisa que tem é você 
ficar dentro de casa. Estou até pensando em procurar emprego, quando eu melhorar, 
mesmo no telemarketing que é uma coisa que eu odeio, mas se eu ficar aqui dentro 
desse apartamento eu vou acabar ficando louca”.  

Suzana também sempre fala de como era mais fácil deixar seu filho mais novo com 
outras pessoas no “tempo do acampamento”: “todo mundo olhava, eu não tinha proble-
ma de sair e deixar ele lá porque eu sabia que ele estava bem cuidado”. Em comparação, 
no condomínio: “aqui é mais difícil, eu não gosto de ficar batendo na porta das pessoas 
pedindo pra olhar ele, eu fico com vergonha”. O fato do novo apartamento ter sido re-
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gistrado no nome dela, e não dele, também é identificado por ela como uma zona viva 
de conflitos. 

 Aline, 29 anos e cozinheira, moradora do Embu, foi responsável por coordenar uma 
ocupação em 2017, nos fala sobre sua depressão a partir dos circuitos afetivos e de ten-
são da coabitação que, não só apenas ela, mas muitas pessoas nas ocupações experimen-
tam. “Eu estava morando com meus pais e meus irmãos, meus filhos pequenos, todo 
mundo junto”. Em sua experiência, uma vez mais, a relação da maternidade aparece 
com força, como uma zona de negociação entre tensões, papéis e disputas dentro do 
próprio arranjo familiar:

 
Minha família não queria aceitar muito que eu estava me libertando daquele jeito 
[depois que começou a ir para a ocupação]. Eu lembro um dia que eu cheguei em 
casa muito cansada depois de um dia inteiro de ocupação, eu cheguei, peguei mi-
nha filha que estava bem pequenininha... mas sabe quando você está com aquele 
cansaço muito grande? O cansaço estava tão grande que eu não conseguia fazer 
minha filha parar de chorar. Aí veio um irmão meu, arrancou ela de mim. E aí 
minha mãe falou assim: “é isso que ela quer, ficar livre dos filhos dela!”. Mas nessa 
época eu já estava empoderada, não vivia naquela tristeza que eu vivia antes, não 
queria um macho fazendo aquilo comigo, eu fui e enfrentei ele e nisso ele me deu 
um soco no meu olho. Pra mim foi muito difícil, eu não tinha mais apoio da mi-
nha família, mas tive apoio da Tia Cida [também militante das ocupações] que é 
feito uma mãe pra mim e de outras amigas que fiz no movimento.

 
Aline comenta que “sofreu uma violência difícil porque nem é a violência mais 

normal do marido, mas de um irmão, da própria família”. Ainda que essas cenas sejam 
importantes em suas vidas e trajetórias, no cotidiano das ocupações, os relatos sobre 
sofrimento estão longe de se constituírem como lugares de vitimização. Nos acampa-
mentos, os relatos inscrevem uma marca, uma diferença, um lugar onde, vez ou outra, 
é preciso voltar, visitar, para que se saiba que já não se está mais lá. Mostram-se no 
cotidiano como expressão da “capacidade de individualizar processos tendo em vista a 
constituição de inflexões singulares da vida” (Safatle, 2015:348). Eles fabricam zonas de 
cumplicidade, sustentadas por intensos intercâmbios entre narradoras e escutas ativas, 
feitas para que se despregue do sofrimento. Costuram-se zonas de movimento – na vida 

“com parede”, como contava Suzana, essas zonas são interrompidas. O que o circuito dos 
relatos produzem enquanto experiência é um efeito de abertura, e não de encerramen-
to: “eu achava que minha história era sofrida, mas você já ouviu a história da Marisa?”. 

Foi possível também entender que a noção de “violência”, longe de ser uma cate-
goria rígida congelada na noção de “violência contra a mulher”, adquire plasticidade e 
muitas negociações de hierarquização que são realizadas em torno do que cada relato 
elaborado sobre a experiência vivida: a violência “mais difícil” da agressão física de um 
irmão; a violência contra um filho ou uma filha “bem pior” do que uma violência contra 
a própria mulher que narra; a violência da perda de um filho – “a pior dor do mundo” –; 
como também a violência de perder a guarda do filho; a violência de se sentir sozinha 
com seus próprios fracassos, de “perder tudo”: emprego, amores, irmãos; a violência 
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de estar bloqueada em outras composições de relações por conta de um novo regime 
doméstico proprietário. 

Estas conversas acontecem com frequência nas ocupações. Nos primeiros meses 
da pesquisa eu me impressionava com relatos tão intensos sobre experiências limites 
narrados em cenas cotidianas e absolutamente desprotegidas. “Mas a ocupação cura”, 
elas repetem. Aqui, como gostava de lembrar Guimarães Rosa, narrar é uma forma de 
resistir, e se resiste também instaurando zonas de cumplicidade capazes de produzir 
deslocamentos, novas alianças. Quando Patrícia me narrou sua experiência, entendi 
que nas zonas de cumplicidade não se é convocada à demonstrar saber o que se passou 
exatamente naquele momento limite, nem tampouco à expressar compaixão, mas elas 
nos exigem simplesmente assumir uma posição de recusa em erguer um tribunal, um 
veredito ou um diagnóstico. Deleuze escreveu sobre como o juízo interrompe a chega-
da de qualquer modo de existência: “O juízo impede a chegada de qualquer novo modo 
de existência. Pois este se cria por suas próprias forças, isto é, pelas forças que sabe 
captar, e vale por si mesmo, na medida em que faz existir a nova combinação” (Deleuze, 
1997: 153).

A cumplicidade, como modo de narrar e existir, exige uma condição de compro-
metimento com o que o outro oferece de si enquanto relato, a verdade de si. Depois 
de muitas conversas entre refeições e atividades, me dei conta de que alguns relatos 
de experiências consideradas limites – como “perder tudo e dormir na rua”; “fugi de 
casa e fui pra rua” –, relatos sobre violência sexual, cenas de humilhação, a sensação de 

“perder o chão”, são acionados justamente como um experimento de cumplicidade no 
qual quem relata procura saber e investigar a natureza daquela escuta que é também 
um modo de comopor relações – de afetar e ser afetado, como nos disse Favret-Saada 
(1990) em sua mais importante lição antropológica. Os territórios de cumplicidade in-
vestigam as linhas de força de afecção, a natureza de uma relação, perfazem caminhos 
e reelaboram a própria existência diante de um outro. E também por isso atuam como 
cura, como um experimento de composição próprio do mundo das cozinhas coletivas. 

No latim, a palavra cumplicidade pode significar uma condição de parceria, confe-
derada, mas também “dobrar junto” – “com” e “plicare”: “dobrar”. Dobrar junto é uma 
forma de aproximação que supõe um duplo movimento, um duplo deslocamento. 

“Esse modo de voltar a narrar os acontecimentos mais dolorosos às vezes permite às 
pessoas abandonar uma posição”, lembra Das (2008a: 454). Uma zona de cumplicidade 
é sempre uma dobra para fora – não tem a ver com identificação (que seria uma dobra 
para dentro), nem mesmo com uma escuta condescendente, mas é uma prática de fazer 
relações, de fazer circular histórias. Estar em um acampamento, praticar junto um lugar 
e uma experiência é, fundamentalmente, tornar-se cúmplice de algumas histórias e se 
refazer a partir delas – assim como a prática antropológica, aliás. As zonas de cumpli-
cidade que se abrem nas cozinhas também são zonas investigativas sobre os limites do 
corpo, as possibilidades da existências, os caminhos dos contornos e composições com 
forças aumentativas da vontade de existir que habitam os relatos. “A luta me curou”. A 
luta se afirma como aquilo que devolve o apetite, os movimentos que reativam “a ca-
pacidade da vida de constantemente ultrapassar as destinações que são atiradas em seu 
percurso” (Ingold, 2015: 26). Como o ato de entrada em um terreno vazio, “a vida, em 
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suma, é um movimento de abertura e não de encerramento” (Idem: 26). 
Foucault, já no fim de sua vida, recorre a um conceito esquecido da filosofia antiga, 

a parresia ou parrésia, e se pergunta os motivos de seu desaparecimento. Parresia, inves-
tiga o filósofo, se constituía para os gregos como uma prática de dizer a verdade sobre 
si mesmo: a “coragem da verdade”. Para Foucault, não se trata de se perguntar sobre as 
condições de verdade de um discurso (uma questão epistemológica), mas compreen-
der sob qual forma, em seu ato de dizer a verdade, “o indivíduo constitui a si mesmo 
e é constituído pelos outros como um sujeito que pronuncia um discurso de verdade, 
sob que forma se apresenta, a seus próprios olhos e aos olhos dos outros, quem diz a 
verdade, [qual é] a forma do sujeito que diz a verdade” (Foucault, 2009: 3). O sentido 
da parresía, defende Foucault, “não é convencer uma assembleia, mas convencer de que 
se deve cuidar de si e dos outros, isso significa que se deve mudar de vida”. 

Ao invés de conceitos como os da neutralidade, da objetividade, da descoberta 
da verdade interior e da negação de si, que acompanhavam a vontade de saber 
ocidental, Foucault encontrou noções tais como coragem, liberdade, risco, esté-
ticas da existência, cuidado de si e dos outros e ética (Vieira, 2013: 192).

 
Os corpos que falam e experimentam curas, falam também sobre a experiência de 

um corpo que não aguenta mais. E esses relatos e suas escutas são o que transitam no cir-
cuito de corpos e curas das ocupações; eles nos interpelam no sentido de pensar junto 
sobre uma situação limite de um corpo e sobre o que pode nos mover – o que pode 
nos “puxar”, como me falou Nilceia. A partir de Lapoujade (2002: s/p) podemos pensar 
na pergunta sobre “o que é que um corpo não aguenta mais?” como fio investigativo 
da vida-ocupação: “Diremo-nos, talvez, que não aguentar mais é o signo de que não 
resistiremos por muito mais tempo”. Ele segue: “Parece-me ser a mesma questão em 
Nietzsche e em Deleuze: que o sofrimento não seja mais uma doença, que ele se torne 
um meio para a saúde (não médica)”.

 
Sofrer é a condição de estar exposto ao fora. Um corpo sofre de sua exposição à 
novidade do fora, ou seja, ele sofre de ser afetado. Como diz Deleuze, um corpo 
não cessa de ser submetido à erupção contínua de encontros, encontro com a 
luz, com o oxigênio, com os alimentos, com os sons e palavras cortantes etc. Um 
corpo é primeiramente encontro com outros corpos (Lapoujade, 2002: s/p).

O corpo que não aguenta mais nos exige retomar o corpo “naquilo que lhe é mais 
próprio: sua dor no encontro com a exterioridade, sua condição de corpo afetado pelas 
forças do mundo” (Pelbart, 2003: 45-46). A dor de um corpo é sempre uma expressão 
forte de sua singularidade, ela produz uma interferência importante entre os diviso-
res que nos apresentaram imagens opostas entre interioridade e exterioridade, mente e 
corpo, tal qual a expressão da sua dualidade mais importante: subjetividade e objetivi-
dade. Quando surgem conversas nas ocupações sobre as experiências de dor e violência, 
quase sempre as vozes que as narram o fazem para dar o testemunho de uma travessia 
pela destruição, sobre o exercício permanente de recomposição de um mundo rompi-
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do. “Às vezes a gente resolvia sentar, bater um papo, conversar da vida e era isso que a gente 
fazia, era isso o mais importante da ocupação”, lembra Aline. “Eu fui pegando amor pela 
ocupação”, ela diz. É também uma investigação de um campo de forças, como disse uma 
vez Dona Miriam, uma senhora negra com seus 68 anos do Capão Redondo, nascida no 
Piauí, interrompendo, com vigor, uma roda de conversa entre mulheres que narravam 
experiências de violência doméstica conjugal na ocupação: “Eu já passei por tudo, já 
dormi na rua, já apanhei muito de macho, mas eu não vou fazer conversa de vítima, não! 
Eu estou aqui pra falar pra vocês que tem uma força dentro da gente”.

Anderson, 35 anos, morador do Embu das Artes, foi uma presença constante em 
ocupações da Zona Sul. Antes motoboy e hoje desempregado, Anderson passa por um 
momento difícil de sofrimento e diz que “antigamente o pessoal só enxergava depressão 
nos ricos, mas ainda hoje minha família olha pra mim e diz que é frescura”. Ele conta 
que “caiu na depressão” e que se sente “largado”, “sem ter ninguém para conversar”: “Eu 
não sinto fome, já passei um mês sem comer e fui parar no hospital. A minha mente não 
me ajuda, eu me afastei de todo mundo”. Ele lembra saudoso e diz que a experiência 
da ocupação foi o “melhor momento” da sua vida: “lá tinha pessoas que me pediam 
ajuda, eu era apoio, eu era muita coisa, as pessoas me procuravam, todo mundo junto 
na cozinha. Eu saí do movimento porque tive que trabalhar mesmo, tenho que correr 
atrás. A ocupação me livrava de tudo. Era deus lá em cima e o movimento aqui embaixo”. 
Em seu relato difícil, há um elemento bastante comum nas trajetórias que passam pelas 
ocupações: muitas pessoas precisam “sair” das ocupações por causa de um emprego, 
um trampo, o que acaba impossibilitando a participação nas dinâmicas da ocupação 
que exigem e contam como presença nas atividades internas. Não só no caso do Ander-
son, mas em muitos relatos “arrumar o emprego/serviço” aparece como uma expressão 
de frustração porque interrompe a dinâmica aquecida de relações na qual as pessoas 
estão inseridas nas ocupações – o trampo, como a casa, suspende a interrupção, reativa 
a doença e as forças que fazem “cair”.

As curas acontecem por uma disponibilidade de fazer com que outras histórias des-
loquem a sua história e te fazem mudar de perspectiva. O que essas mulheres carregam 
em seus relatos são as marcas de um deslocamento, sobre como traçaram suas linhas 
de contornos e fugas, como foram compondo com o próprio mundo que habitavam 

– trabalho, família, filhos, maridos – para encontrar suas tangentes, viver em novos per-
sonagens que contornam os códigos de inteligibilidade sobre serem “boas mães”, “boas 
esposas”. A cura, nesse sentido, não reifica uma certa “funcionalidade” do corpo rees-
tabelecida, mas apresenta uma passagem, uma história de movimento e de vida, uma 
perfuração. Canguilhem (2002:161) defende que, a partir desse ponto de vista, pode-se 
dizer então que “normal é viver em um meio no qual as flutuações e os novos acontec-
imentos são possíveis”. 

As curas também fazem parte de um circuito de reelaboração das inscrições do pró-
prio corpo, da possibilidade de poder enxergar nossas marcas uns nos outros. Uma des-
sas histórias que sempre circulavam na ocupação do Capão Redondo como uma “boa 
história” é a história da Tia Maria, que, por sinal, era também uma das maiores lideran-
ças da ocupação. Ter “boas histórias” também é um aspecto importante da construção 
de prestígios. Um circuito aquecido de narrações biográficas e autobiográficas consti-
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tuem as ocupações. As ocupações, ao final, são territórios de encontros de histórias nos 
quais é possível juntar sua história à outras histórias, reconhecer a luta como produção 
intensiva de cumplicidades e curas. De certa forma, a história da ocupação do Capão 
Redondo era também a história de Tia Maria, contada por ela tantas vezes, caminhos 
que desaguam na afirmação de que, segundo ela: “alimentar é ter prazer”. 

Meu tio que estava lá em Belém do Pará disse que eu tinha duas tias que moravam 
no Capão. Aí eu vim, com 16 anos. O tempo foi passando, minha tia começou a falar 
que eu tinha que ir embora porque ela não ia mais me sustentar. Nisso, minha irmã 
conseguiu um emprego em uma pensão no centro. Aí eu fui morar com ela, mas ela 
também depois de um tempo disse que tinha que ir embora. Mas nessa pensão eu co-
nheci meu marido. Ele disse que eu podia trabalhar na pensão, limpar tudo e ele ia me 
pagar. Aí eu fui trabalhar de doméstica lá no quarto dele e acabei me envolvendo com 
ele. Mas ele era um alcoólatra e muito ciumento, e chegou uma hora que ele começou 
a me dominar, ele saía pra trabalhar e me trancava dentro do quarto. Ele achava que 
ele era meu dono, que podia me trancar, me espancar, mas eu fui sobrevivendo. Logo 
veio minha filha, depois veio outra. Depois eu entrei pra Igreja e Deus foi me dando 
força e me ajudando a aguentar aquela situação. Antigamente era assim: a gente ia 
ocupando os terrenos vazios, ia fazendo os barracos e ia morando. Hoje tá mais difícil, 
mas antigamente era assim. Então meus irmãos vieram pro Capão, construíram os 
barraquinhos deles e me chamaram pra vir pro Capão. Aqui no Capão eu conheci 
muita gente e aí foram falar com ele que ele não podia mais me bater e ele foi embora. 
Minha irmã me deu a laje da casa dela e eu fui construindo minha casinha. Eu como 
estava acostumada a trabalhar com cozinha comecei a construir um bar pra traba-
lhar por conta, faço umas marmitas.  

Eu tinha raiva de sem-teto porque às vezes quando eu ia trabalhar, as manifestações 
atrapalhavam o trânsito. Eu não entendia que eles estavam ali pra que eu não ficasse 
mais naquela vida, só trabalhando para os outros, só enricando os outros.

Quando cheguei na ocupação e eu vi aquele tanto de gente e vi todo mundo cantando 
as músicas do movimento, aí eu pensei: isso aqui não é mentira não, isso aqui é verdade. 
Isso tem fé, isso aqui é verdade. Aí pensei: vou lutar com esse povo, é aqui que vou ficar. 

Eu acho que eu tenho facilidade de lidar com o povo, porque eu já passei por muita 
coisa e aí eu acho que eu entendo mais as pessoas. Tem que fazer amizade. Eu fechei 
meu bar durante um ano pra ficar na ocupação. Cada um tem uma história e aí você 
vai conhecendo um por um. Você tem que entender de gente, sabe? 

Eu gosto de alimentar o povo, isso me dá um prazer. Eu quero alimentar as pessoas, eu 
acho bonito quando tem a fila, é animado, é bonito. “Vai ter comida pra todo mundo!”.

Jesus morreu na cruz por todos nós, não foi só pelos mais ricos. Então o que a gente tem 
que ter é amor, amor e coração. Hoje eu sou outra mulher. 
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A dualidade subjetividade-objetividade nos faz constantemente afirmar o sofrimento 
como algo que pertencente à “subjetividade”, à “vida interior” dos afetos e emoções, algo 
apartado de uma certa noção de política como domínio dos discursos, das ordenações, 
da emancipação ou esclarecimento. A ação política racional seria própria do domínio 
objetivo dotada de uma missão ética cujo sentido é a transformação social a partir de um 
reordenamento de corpos4, da produção de uma “experiência universal”. Sobretudo, ela 
nos exigiria, dentro dos marcos racionalistas, que nos livremos dos nossos corpos para 
pensar a partir de um “todo”. Deleuze (1981) fala sobre a moral como empreendimento 
de dominação das paixões pela consciência, e também grande parte das reflexões de 
Judith Butler retoma o problema de fundo da “distinção ontológica entre corpo e alma 
(consciência, mente) (que) sustenta, invariavelmente, relações de subordinação e hie-
rarquia políticas e psíquicas. A mente não só subjuga o corpo, mas nutre ocasionalmente 
a fantasia de fugir completamente à corporificação” (Butler, 2003: 32). Essa fantasia, em 
grande parte, também configura nossas imaginações sobre “democracia” ou “cidadania”, 
e certamente sobre “política”. A empreitada “racionalizadora” é, entretanto, uma podero-
sa tecnologia de gênero: “Resulta que qualquer reprodução acrítica da distinção corpo/
mente deve ser repensada em termos da hierarquia de gênero que essa distinção tem 
convencionalmente produzido, mantido e racionalizado (Idem: 32).

Butler se pergunta: “Mas o que estabelece esse dualismo para nós? O que separa ‘o 
corpo’, o caracterizando como indiferente à significação, da própria significação como 
ato de consciência radicalmente desencarnado – ou, antes, como ato que desencarna 
radicalmente essa consciência?” (Butler, 2003: 186). Nas tramas de histórias das ocupa-
ções na qual pessoas se narram e depois são também narradas por outras, é possível per-
ceber elementos que entrelaçam corpos, territórios, parentescos, fé; as exigências dis-
cursivas sobre uma fala pública de muitos sem-teto, seja nas assembleias, nas reuniões 
ou das atividades externas com outras organizações políticas, ao contrário, acabam por 
inscrever uma exigência que tem a ver com a produção de uma fala “geral” sobre “con-
dições de vida” e não suas possibilidades, sobre a “opressão” e as “demandas subjetivas” 
produzidas por elas e não sobre as coreografias de movimentos e aberturas. 

 Fernando Dias Duarte, a partir de uma leitura de Dumont, sintetiza o que seria a 
expressão da noção de “Pessoa individualizada moderna”, uma produção permanente 
que opera “a racionalização e afastamento do sensível, a fragmentação dos domínios e a 
universalização dos saberes, a interiorização e psicologização dos sujeitos, a autonomi-
zação da esfera pública e a institucionalização do liberalismo em sentido lato, a intimi-
zação da família, a autonomização dos sentidos e, conseqüentemente, de uma ‘estética’ 
e de uma ‘sexualidade” (Duarte, 1998: 19). Para o antropólogo:

 
A lamentada perda da totalidade da experiência do adoecer em nome de um pri-
vilégio da realidade reificada das ‘doenças’, a que se dedica uma crescente ‘espe-
cialização’ e ‘tecnicização’, não é senão um dos aspectos desse longo e inevitável 
processo (Duarte, 1998: 19).

 
Dias Duarte criou a noção de “perturbações físico-morais” para se referir, não ape-

nas às situações e condições em que sujeitos afetam-se com alguma ordem irregular 

4. Daston nos apresenta a história 
da noção da objetividade e da 
subjetividade e mostra como 
foi apenas durante o século XIX 
que a subjetividade “se tornou 
sinônimo de individual e de 
solitude; objetividade, de coletivo 
e de convivial” (Daston, 2017: 30). 
A “história moral da objetividade”, 
afirma, contém a produção de 
uma certa “nobreza no abandono 
do que é pessoal, um sacrifício 
do si-mesmo pelo coletivo” 
(Idem: 54). A esse processo de 
depuração do lugar do qual 
se enuncia, Daston chama de 
“objetividade aperspectivística”, 
assentada na imagem de uma 
“visão a partir de lugar nenhum”,  
protegida das “auto-ilusões” e das 
“contaminações” da vida do corpo 
e seus movimentos aberrantes.



Experimentações baldias & paixões de retomada302

de suas experiências físicas-corpóreas, mas também à sua vida moral. Ele salienta, no 
entanto, que não há nenhum lugar na nossa cultura onde se possa vivenciar uma ex-
periência exclusivamente moral: “Alguma dimensão da corporalidade acaba sempre 
comprometida nessa vivência, mesmo que representada como um deslocamento ou 
afecção secundária” (Duarte, 2003: 177). Sua hipótese principal, entretanto, construída 
desde o final dos anos 1980, é de que as formas de construção da pessoa entre as classes 
populares não entram de acordo, necessariamente, com a ideia moderna de indivíduo e 
individualismo, mas a tão recorrente noção de “nervoso” indica uma ordem relacional, 
como também o não reconhecimento, da dicotomia entre mente e corpo.

 
Os nervos são pensados como um meio físico de experiências tanto físicas quan-
to morais – em perfeita oposição à idéia do psiquismo, concebido para se subs-
tituir ao antigo nível moral e estabelecer sobre o físico uma nova hegemonia. Os 
nervos são uma típica representação relacional da pessoa, enquanto o psiquismo 
é uma representação individualizada, associável às marcas ideológicas mais am-
plas da modernidade ocidental (Duarte, 1994: 85).

 
Quase 40 anos depois das primeiras pesquisas de Duarte, a categoria do “nervoso” 

parece ter se transformado – ao menos no contexto etnográfico a qual esse trabalho se 
produz. No lugar dela, nas ocupações, sintomas muito mais bem definidos dentro da 
gramática médica e hiper inclusiva, como a “depressão”, assumem um lugar privilegiado 
nos discursos que portam diagnósticos sobre perturbações e sofrimentos em uma reno-
vada racionalidade diagnóstica que circula entre percursos no Sistema Único de Saúde 
(SUS), igrejas evangélicas, discursos midiáticos. Muitos estudos vêm refletindo sobre a 
psiquiatrização das queixas, a imensa influência da indústria farmacêutica na produção 
do sintoma. Dunker (2015) aponta para uma “condominização do sintoma”, que muito 
bem se relaciona com a racionalidade neoliberal como um dispositivo de isolar o sinto-
ma, tratá-lo com autonomia em relação à complexidade das formas de vida. Para isso, é 
preciso terceirizar sua administração à “especialistas” (os “síndicos”, mas podemos dizer, 
também, os pastores) que poderiam, então, se “responsabilizarem” pelo tratamento do 
sintoma.  

Não podemos ignorar, entretanto, o fato de que o “nervoso”, como categoria êmica, 
passou por décadas de não reconhecimento médico nas rotinas de atendimento, ope-
rando a desconfiança em relação à doença “realmente existente”, e de modo a constran-
ger os relatos de perturbações como se estes pertencessem ao “mundo das crendice” 
(Silveira, 1999). “Antes as pessoas achavam que a depressão era só doença de rico”, ouvi 
muitas vezes. Algo que expressa a conflitualidade da luta de classes também nas legiti-
midades sobre a doença. Nos perguntamos se a substituição do nervoso pela “depressão” 
não indica também uma certa reivindicação de acesso à uma cidadania do sofrimento, 
uma forma de perfurar o biocódigo fechado das formas de perturbação físico-moral 
reservado às classes abastadas. 

Nesse sentido, assumir discursivamente a doença em sua forma médica e psiquiatri-
zada nos parece um modo possível e biomedicamente referendado de habitar a recusa 
ou a impossibilidade do bom desempenho, uma forma digna e reconhecível de sofrer 
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e interromper as expectativas do “bom desempenho”, do corpo como função. Ao mes-
mo tempo, a profusão do diagnóstico e suas medicações apontam para a produção de 

“zonas artificiais de contenção, de excitação, de anestesia e de separação que funcionam 
como muros de proteção contra o mal-estar e zonas de exceção contra o sofrimento” 
(Dunker, 2015: 28). Se há 40 anos, o diagnóstico psicopatológico podia representar um 
temível e perigoso enquadramento jurídico-hospitalar, “agora ele parece ter se tornado 
um poderoso e disseminado meio de determinação e reconhecimento”. (Idem: 33). En-
contramos no corpo da classe as encruzilhadas entre a disciplina e o controle no coração 
da maquinaria biopolítica neoliberal:

 
Isso decorre do fato de que ter um sintoma é participar de uma exceção, e ser 
uma exceção nomeável responsabiliza e implica os dispositivos de subjetivação 
como o hospital, o direito, o Estado, a escola. Ser pobre, miserável, analfabeto, 
faminto, negro não constitui um diagnóstico; afastam-se, nesse casos procedi-
mentos de inclusão diferencial (Dunker, 2015: 34).

A pesquisa de Dunker (2015) parte da constatação de que, em uma cultura organi-
zada pelos critérios de desempenho, cultiva-se também o declínio das reflexões sobre 
a cura. Evidencia-se o fato de que a “depressão” passa a se constituir como um terreno 
muito amplo das “perturbações físico-morais”, no qual o fracasso do desempenho e 
das fábulas heróicas do empreendedor, da independência, da mãe exemplar, da mãe 
merecedora das políticas públicas, da “família estruturada”, dos “batalhadores”, e de 
todos os cruéis personagens que se inscrevem em uma pedagogia de gênero do neoli-
beralismo das últimas décadas podem repousar com algum nível de reconhecimento e 
inteligibilidade.

Quase todos os relatos que ouvi sobre a depressão vem acompanhado de uma ou-
tra palavra: “cair”. “Foi aí que eu caí na depressão”, ou então, “Já caí na depressão, não 
posso cair outra vez”. Ou mesmo: “entrei no buraco da depressão”, “caí no buraco”. Se 
o “nervoso” nos indicava o borramento na fronteira que separa o corpo da mente, os 
usos da depressão como auto-diagnóstico e localização são atravessados por metáfo-
ras de movimento, ou melhor, da relação do movimento do corpo suscetível ao mo-
vimento e forças do mundo: cair, sair, entrar, ser puxado. Tais metáforas continuam 
nos apontando para noções mais amplas do corpo em relação com o mundo; interior 
e exterior confundidos, noções que não são uma reflexão “sobre o corpo”, mas nos 
apresentam o mundo desde o corpo. Essas cenas do sofrimento nos apontam também 
para a insuficiência (uma vez mais) da metafísica da substância que imagina sujeitos 
prontos, fixados em suas identidades – trabalho, território, gênero, papéis sociais para 
serem mobilizados e representados. Sobretudo as falas que narram a depressão, falam 
sobre lugares distintos, dores singulares, momentos limites, outros de conciliação com 
a doença: certa vez ela se manifesta como paralisia, outras vezes como insônia, outras 
vezes como pânico, com delírios, dores, com ausência de vontade, de apetite, com 
dificuldade de ir trabalhar, de cuidar, de falar. Como já nos contava AnneMarie Mol 
(2002), a depressão também é feita por uma coexistência de múltiplas entidades que 
recebem o mesmo nome.
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Dunker também identifica uma mudança importante a partir dos anos 2000. Ele 
defende que a política de saúde mental no Brasil, depois da reforma psiquiátrica, “tem 
privilegiado cada vez mais a substituição das práticas clínicas baseadas na palavra em 
favor da administração massiva de medicação” (Dunker, 2015). Existe um reconheci-
mento geral, segundo ele, de que “a maneira mais barata e acessível de manter milhares 
de pacientes sob atenção em saúde mental baseia-se em protocolos simples de diagnós-
tico e medicalização” (Idem: 28). A perspectiva que se abre nos acampamentos, como 
nota Safatle (Ibidem: 11) no prefácio de Mal-estar, sofrimento e sintoma (Ibidem), é a de 

“mostrar como o sofrimento psíquico é a expressão de um social ainda não reconhecido, 
ou não mais reconhecido, que continua a insistir como carta não entregue, promessa 
não cumprida”. O coletivo Tiqqun também elaborou algumas linhas sobre as forças de 
neutralização dos sintomas no neoliberalismo que nos parece valer a pena retomar: 

Se bem vemos, a biopolítica nunca teve outro propósito: garantir que nunca se 
constituam mundos, técnicas, dramatizações compartilhadas, mágicas, nos quais 
a crise da presença possa ser superada, assumida, possa se tornar um centro de 
energia, uma máquina de guerra (Tiqqun, 2015: s/p – tradução minha)5.  

Existe aí um biocódigo emergente, uma insistência no corpo, uma sintomatologia 
copyleft que vem sendo neutralizada ou normalizada pelos aparatos sociológicos e de 
análise política que esvaziam o corpo da classe em uma contenção profilática. Aos po-
bres, bastaria a casa própria, o “bom emprego”, a geladeira nova, o sacrifício, o diazepan, 
o “alinhamento eleitoral”, o ordenamento estatal. O regime baldio, de certa forma, apre-
senta-se como um lugar no qual torna-se possível “vencer a crise da presença”, técnicas 
de reativação de um tecido vivo porque relacional – dramatizações compartilhadas. Os 
relatos de sofrimento e de cura nos parecem muito se coadunar com a constatação de 
Tim Ingold de que os lugares são definidos pelo movimento e “não pelos limites ex-
teriores ao movimento” (Ingold, 2018: 220). Encontrando Deleuze e Guattari (2004), 
mas também alguns aspectos fundamentais do pensamento mágico, Ingold retoma a 
afirmação de que a relação essencial no mundo da vida não é entre matéria e forma, 
mas entre materiais e força. Relação esta, também essencial para a compreensão da luta 
como cura.

A afirmação do lugar de cura é, entretanto, controversa, assim como toda a rede de 
relações de dependência que envolve as formas de cuidado. O que Foucault (2008) cha-
mou de “poder pastoral”, seria um dos pontos de apoio fundamentais da governamen-
talidade – conjunto de práticas, procedimentos, cálculos referentes às novas artes de 
governar emergentes a partir de meados do século xvi, que toma a população e todos 
os processos que a envolvem como objeto de governo. O poder pastoral abrangeria as 

“artes de conduzir”; um “poder sobre a vida” a que Foucault denomina “poder de cuida-
do”: “ele tem como papel fornecer ao rebanho a sua subsistência, zelar cotidianamente 
por ele e assegurar sua salvação; enfim, trata-se de um poder que individualiza, conce-
dendo, por um paradoxo essencial, tanto valor a uma ovelha quanto ao rebanho inteiro” 
(Idem: 490). As formas de “cuidado” são acionadas, preferencialmente, pelos exercícios 
de poder culturalmente imaginados como “femininos”, como bem demonstrou Adria-

5. “Se bem vemos, a 
biopolítica nunca teve outro 

propósito: garantir que nunca 
se constituam mundos, técnicas, 

dramatizações compartilhadas, 
mágicas, nos quais a crise da 

presença possa ser superada, 
assumida, possa se tornar um 

centro de energia, uma máquina 
de guerra”.
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na Vianna em sua pesquisa sobre o “governo da doce tutela” (Vianna, 2014). Em tempos 
de estreitamentos mais evidentes entre práticas de governo e fabricações estatais-neo-
pentecostais de modos de vida, torna-se mais escandalosamente nítido o acionamento 
da “doce tutela”, quando, por exemplo, a ministra Damares “das mulheres e da família” 
diz-se “protetora das mulheres e crianças”, ao mesmo tempo em que se arvora à missão 
de “curar” sujeitos de práticas sexuais “desviantes” do modelo heterossexual e procriati-
vo, ou tutelar populações indígenas a partir de um ideal familista colonial e “integrador”. 

Nos parece sempre imprudente ignorar a dimensão que relaciona cuidado e contro-
le. No entanto, a disseminação da gramática da cura e do sofrimento nas periferias – e, 
como não poderia deixar de ser, nas ocupações – nos indica a renovada importância 
nos debates sobre a noção de “pessoa” desde o par saúde/doença como lugar inesca-
pável da política contemporânea. As movimentações entre doença e cura constituem 
e revelam novos embaraços em relação às ideias de indivíduo, autossuficiência, desem-
penho, sucesso e fracasso, tão caras ao neoliberalismo, mesmo em sua fase áurea de 

“expansão do consumo” entre os mais pobres. Os novíssimos circuitos neopentecostais, 
aliás, emergem e atuam nesse terreno, como revelam as muitas placas neopentecostais 
em pequenas garagens nas periferias e que prometem “acabar com o seu sofrimento” e 
curar. 

Nas ocupações, entretanto, não existe a figura do curador, mas a cura é uma ex-
periência composta por múltiplos vetores de experiências e forças dos encontros. As 
pessoas chegam aos acampamentos e muito frequentemente se desdobram conversas 
sobre as “doenças” de cada um; mulheres falam sobre suas dores no corpo, estôma-
go, cabeça, sobre a “pressão alta”, sobre insônia, “apertos”, sobre depressão, diabetes. O 
patológico abre-se como um idioma do corpo em relação: “Patológico implica pathos,  
sentimento direto e concreto de sofrimento e impotência, sentimento de vida contra-
riada” (Canguilhem,  2002: 106). As noções de cura correntes nos acampamentos não 
falam sobre uma cisão bem delimitada entre saúde e doença6. Ao contrário, fala-se de 
cura remetendo à doença. E a doença, quase sempre, delimita, coreografa esgotamen-
tos, limites do corpo. Fala-se da doença para testemunhar e elaborar sobre seu campo 
de forças, sobre as relações que a constituem, sobre como o corpo é afetado por esse 
campo de forças e de relações. A doença é uma forma pela qual a vida se expressa. O par 
saúde/doença, podemos pensar com Levi-Strauss, vai constituindo um “dualismo em 
perpétuo desequilíbrio” (Levi-Strauss,1991: 316). Voltando à uma idéia chave do pensa-
mento de Canguilhem (2006), podemos pensar que curar é criar para si novas formas 
de vida: “A consciência do fato de que curar não é retornar, ajuda o doente em busca 
de um estado de menor renúncia possível, liberando-o da fixação ao estado anterior” 
(Canguilhem, 2000:70).

“A luta me curou” também expressa o lugar da luta coletiva como território de deslo-
camento, experimentação e implicabilidade. Para Canguilhem, a doença é o “abismo da 
impotência” (Canguilhem, 2002:91), a luta seria a ação pela possibilidade de produzir 
o mundo, “como capacidade de ultrapassar a norma que define o normal momentâ-
neo, a possibilidade de tolerar infrações à norma habitual e de instituir novas normas 
em situações novas” (Canguilhem, 2002: 151). As experimentações de cura não falam 
sobre um mundo de partes que precisam ser ligadas ao todo – a política pensada como 

6. Falo em “doença” porque a 
depressão, na maior parte das 
vezes, é descrita pelas pessoas 
como doença.
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forma de “integração” a um “corpo social” – mas como deslocamento em relação à uma 
“fixação”, como diz Canguilhem: “É  o  sentimento de uma capacidade de superação das 
capacidades iniciais, capacidade de levar o corpo a fazer o que ele parecia inicialmente 
não ser capaz de prometer” (Canguilhem, 1990:26).

Os percursos das histórias da depressão se fazem, inclusive, em muitas apropriações 
dos espaços clínicos. Muitas mulheres que relatam suas depressões, destacam: “a psi-
cóloga disse que eu preciso pensar mais em mim”, e assumem essa fala dentro de um 
registro da autoridade médica como fonte de legitimidade de negociações para suas 
permanências nas ocupações – a despeito de todas as difíceis negociações da casa que 
envolvem filhos, maridos, sogras. No entanto, o “cuidado de si”, nas ocupações, assume 
um lugar de desapossamento e a um certo “abandono de si”7: “aqui vi que tinha proble-
ma muito pior do que o meu”; “parei de olhar pro meu umbigo”, sempre acompanhado 
de um relato do tempo de antes (da ocupação)  – “antes eu não conseguia me mover”; 

“antes eu só ficava em casa”; “antes eu não conseguia mais nem pentear o cabelo”, “antes 
eu só queria saber de ficar limpando a casa”, etc. Converte-se o “cuidado de si”, como 
sugere Agamben (2017), com práticas de “uso de si”. A “verdade do uso”, para o filósofo, 
é justamente aquela que não conhece mais sujeito e objeto, agente nem paciente: “to-
mado nessa indeterminação, também o prazer se torna anônimo e comum” (Idem: 55). 

Diego Sztulwark (2019) localiza aí o que ele chama do impasse da política contem-
porânea: o neoliberalismo é inseparável de seus determinados modos de tratar o sinto-
ma. Os corpos que narram suas crises revelam uma crise da ordem, sugere; uma “perda 
de eficácia na capacidade de produzir ou captar modos de vida” (Idem: 48), “uma inter-
rupção nos mecanismos de adaptação” (Ibidem: 136). Uma “política do sintoma” supõe 
uma escuta, uma aliança com o sintoma e um saber ativar os saberes que existem nele 
(Ibidem) como prática coletiva, como forma de vida. Sztulwark recorda que não é sim-
ples assumir uma forma de vida, mas trata-se de uma aprendizagem, se requer práticas 
que a exercite.

Vale lembrar que, quando falamos em neoliberalismo, nos referimos a uma for-
ma particularmente totalitária de capitalismo, no sentido de que seu interesse 
está nos próprios detalhes dos modos de vida. O neoliberal não designa, segun-
do essa definição, um poder meramente externo, mas a vontade de organizar a 
intimidade dos afetos e de governar estratégias existenciais. Chamamos de neoli-
beralismo, então, o devir micropolítico do capitalismo, suas formas de fazer viver. 
(Sztulwark, 2019: 61 – tradução minha)8.

Uma política do sintoma nos exige assumir o lugar compartilhado da vulnerabili-
dade, “vulnerabilizar-se diante da tormenta” (Ibidem: 114). Como na proposição de 
Donna Haraway, que nos convida a permanecer um pouco mais com o problema, no 
terreno incerto do sintoma não nos é permitido “interpretar”, tendo em vista um lugar 
seguro do diagnóstico que contorne o mal-estar. O que aprendi nas ocupações é uma 
forma sempre localizada de habitar uma situação de completa instabilidade que assuma 
e parta do reconhecimento das nossas impossibilidades: “eu tinha perdido tudo e aí 
resolvi vir e arriscar”. Trata-se de uma forma, entretanto, obstruída e ilegível quando 

7. O amigo Silvio Rhatto 
lembrou sobre a vizinhança 
etimológica entre “baldio” e 

“abandono” – o terreno baldio, 
aliá, é frequentemente tido como 

“abandonado”. Em francês, a 
expressão “à bandon” significava 

“em liberdade”.
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passamos a nos referir aos lugares políticos de mobilização e representação. “A gente 
precisa fazer formação porque as pessoas chegam aqui muito perdidas, elas precisam de 
resposta”, me disse uma vez um dirigente do movimento. 

Aos poucos nos foi possível perceber que os momentos de cura são produzidos pe-
las indagações compartilhadas, pela experiência de não saber juntos e ainda assim com-
partilhar o lugar do risco, as linhas de movimento que tecem tramas relacionais, e não 
por “encontrar uma resposta”. A insistência no corpo como índice de si na relação com 
o mundo, entre os sem-teto, nos leva a enxergar a miopia de grande parte das teorias 
e preocupações progressistas contemporâneas obcecadas com a ideia de “consciência”, 
pouco atentas às dinâmicas materiais de composições e recomposições de corpos e(m) 
relações.

As ocupações de terrenos que podemos acompanhar abrem-se para uma nova ex-
periência coletiva corpórea de investigação sobre sofrimento e mal-estar: “Esse lado 
psicológico aqui é muito forte, sabe? Você tá sempre ouvindo ou contando da sua vida”, 
dizem muitas mulheres. Veena Das (2008) nos dá pistas etnográficas importantes so-
bre a relação entre sofrimentos, formas de narrar a vida cotidiana. Em sua conversa 
com Wittgenstein, a antropóloga nos informa, por meio de sua etnografia, sobre uma 
compreensão da linguagem fora da expectativa representacional, mas como meio no 
qual estamos implicadas. A “subjetividade” não é algo que possa emergir em algum mo-
mento da vida porque os sujeitos são eles próprios fronteiras do mundo – os sujeitos 
nunca estão prontos ou encerrados. Veena Das nos fala sobre a prevalência de zonas de 
silêncio em muitas situações etnográficas. Penso sobre como a abertura de espaços nos 
quais o silêncio é possível e, portanto, a ansiedade sobre a expectativa representacional 
da linguagem é suspensa, faz-se constitutiva nas práticas de cumplicidade e experimen-
tação de renarração nos acampamentos. Narrar é também produzir alianças a partir das 
histórias que queremos e desejamos seguir. 

As práticas de cozinha – cozinhar, preparar o alimento, servir a comida, comer, sen-
tir a reação sensível daquele que prova sua comida, assim como os momentos noturnos 
da fogueira – constituem-se como aberturas nas quais as formas de relato de si emer-
gem inesperadamente, como um novo ingrediente: “tá tudo bem? Você está com os 
olhos mais baixos hoje”, suspeitou sagazmente Marinete de uma tristeza em Flávia em 
uma noite em volta da fogueira: “em volta da fogueira parece que o corpo da pessoa fica 
mais transparente”, me ensinou Marinete. Quando as mulheres são convocadas para 

“representar o movimento” em reuniões públicas, ao contrário, o que se passa é uma 
situação de imensa tensão sobre realizar uma expectativa de representação de si, o que 
inclui uma gramática desencarnada sobre “capitalismo”, “desigualdade”, “organização”, 

“violência doméstica” ou o sofrimento “de um modo geral”. “Eu fico muito nervosa de 
ter que falar nessa língua. Eu era muito alienada, não sabia nada de política. Mas eu 
estou estudando!”, me confessou uma vez uma liderança da Zona Sul, mas ansiedades 
desse tipo são muito frequente entre as mulheres.

Patrícia, em um almoço, voltou a falar sobre como na ocupação ela se fez e se sentiu 
“uma mulher de verdade”, sobre como foi importante para ela saber que não “precisava 
apenas da minha família que não fazia nada por mim”. “Eu cheguei aqui e me interessei, 
fiquei interessada”. Contou sobre o novo namorado que conheceu ali no acampamento: 
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“estou apaixonada, né?”. Disse que agora se sentia bonita e sobre suas novas parcerias e 
amizades – o Vítor, a Cléia, a Joelma. “Eles sabem que eu tenho asma, então se eu come-
ço a tossir, eles sabem que eu tenho que usar a bombinha”. Novas relações são também 
novas formas de ser-em-relação. Seu relato de cura é um relato sobre encontros, sobre 
como é possível reativar uma possibilidade erótica de relação consigo e com o mundo 
vivo, muitas vezes por fora das expectativas representacionais do discurso, dos modos 
de inteligibilidade herdados do direito. Na ocupação, ela afirmou, “tudo é de carne e o 
osso, aqui tudo é de verdade”. “A ocupação foi que me tirou de me afundar nas drogas, 
muita cocaína. Por que? Porque aqui na ocupação ninguém sabia que eu usava drogas, 
então quando eu cheguei aqui eu era outra. Aí aqui eu não usava. Aí eu pensava: ‘tá, se 
na ocupação eu não uso, então porque eu não vou morar lá?’” (Patrícia).

Byung-Chul Han (2014) escreveu sobre “o inferno do igual”, no qual a sociedade 
neoliberal se assemelha cada vez mais. No inferno do igual, não há mais nenhuma ex-
periência erótica porque não se tem experiência com o outro em sua diferença. Eros é o 
que arranca o sujeito de si e parte para uma investigação sensível, arriscada e irresistível 
sobre esse outro que se aproxima.

Eros e depressão são opostos um do outro. Eros arranca o sujeito de si mesmo e o 
leva para fora, em direção ao outro. Já a depressão, ao contrário, o faz desmoronar. 
O atual tema narcisista da performance está fadado, acima de tudo, ao sucesso 
(Han, 2014: 11 – tradução minha)9.

Se o corpo não é um “ser”, uma substância, mas uma fronteira variável, como suge-
re Butler e as mulheres sem-teto, uma superfície “cuja permeabilidade é politicamente 
regulada, uma prática significante dentro de um campo cultural de hierarquia do gêne-
ro e heterossexualidade compulsória”, então “que linguagem resta para compreender 
essa representação corporal, esse gênero, que constitui sua significação ‘interna’ em sua 
superfície?”, ela pergunta (Butler, 2003: 198). É o que Foucault sugere chamar de “es-
tilística da existência”, e Butler chama de “estilos da carne”, ao que Patrícia e Luciana 
concordariam em suas muitas formulações sobre a vida-ocupação em “carne viva”.

A força da vida é frequentemente acionada para narrar essa experiência entre as mu-
lheres das ocupações: “voltei à vida”; “me senti mais viva”; “antes eu queria morrer”; “a 
luta faz você se sentir viva”. Intuímos aqui a existência, finalmente, de uma outra bio-
política no terreno da luta - uma “contrabiopolítica”, nos termos de Latour, ou uma 
biopolítica menor enredada em tramas cotidianas de luta por dessubjetivação, como fala 
Agamben (2000). Não aquela que age como tecnologia de contenção da vida, e nem 
aquela que só pode atuar em um campo discursivo/ideológico das operações de “so-
cialização”, formação de identidades e de mobilização de corpos, mas uma que escapa 
na direção de uma definição muito próxima daquela que Tim Ingold elaborou como o 
eixo central de toda a antropologia. Trata-se de pensar a vida-ocupação como a inves-
tigação constante das condições e potenciais da vida humana e essa investigação é sempre 
experimental, sempre atua com o corpo e pelo corpo. Pensando com Deleuze, e em sua 
insistência filosófica na vida (da qual também parece Tim Ingold se inspirar), Lapouja-
de (2016) sugere que a chave para o vitalismo que o filósofo propõe está no conceito de 

9. “Eros y depresión son 
opuestos entre sí. El Eros arranca 

al sujeto de sí mismo y lo conduce 
fuera, hacia el otro. En cambio, la 
depresión hace que se derrumbe 

en sí mismo. El actual sujeto 
narcisista del rendimiento está 
abocado, sobre todo, al éxito”.
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“movimentos aberrantes”; os movimentos de abertura da vida que desliza e escapa de 
suas fixações. Tal abertura pode ser, tanto sanadora, quanto perigosa: o vitalismo aqui 
é turvo, não promete emancipação, “agências”, mas diante da própria vulnerabilidade, 
aposta nos riscos dos encontros e na investigação de novas intensidades. Vida-Ocupa-
ção: “Eu entrei aqui porque resolvi arriscar”, me dizem. Como vem insistindo Latour 
(2015: 128): “A questão não é mais de saber se devemos ser livres ou vinculados, mas se 
somos bem ou mal vinculados”.

As curas são processos de vazamento para fora do corpo, o momento no qual se tran-
sita pelas dobras de um novo tecido de relações; uma “estratégia de desmanchamento 
do corpo”, como sugeriu Ricardo Teixeira (2016), estratégia de contornamento daqui-
lo que ameaça sua própria existência, mas também uma experiência de re-erotização 
do corpo, de deixar-se afetar pela presença erótica do outro. Também Nancy Cardoso 
Pereira desenvolve um diagnóstico, a partir de um balanço crítico da Teologia da Li-
bertação, de que “convivemos com cotidiano de desgastes (…) fantasias impronunciá-
veis, desejos adiados e a capacidade enorme de aceitação do marasmo erótico como se 
não soubéssemos que os mecanismos de dominação precisam de corpos eroticamente 
alienados para impor seu projeto”. Ela defende, então, que “um projeto libertador pre-
cisa conhecer seus pontos erógenos, precisa se deixar seduzir pelo sagrado presente em 
todo o mundo habitado” (Pereira, 2001: 8).

Esses percursos atravessados por sofrimentos e curas narram um corpo em seus re-
gimes de variação e materialidade, modos de singularização que são tecidos por dife-
rentes formas de afecção. Nesse sentido, podemos compreender que trata-se mesmo 
de uma corpografia que nos revela os diferentes modos pelos quais corpos se fazem em 
composição com outros corpos – nos regimes domésticos da casa e no regime baldio 
das ocupações, entre muitas mediações e negociações. Paola Jacques (2008) fala de cor-
pografia como a cartografia do corpo, a inscrição da experiência urbana no corpo. Mas 
podemos expandi-la para pensar as experiências de variados arranjos relacionais e seus 
meios que nos constituem ao longo de nossa vida, e como esses arranjos nos fragilizam, 
ou nos fortalecem, fazendo-nos experimentar as potências aumentativas da existência, 
como pensava Espinoza. 

A cura sem-teto nos revela outros caminhos possíveis para pensar a vida e a luta, para 
além dos velhos binômios sujeito versus estrutura ou dominação versus emancipação. 
Estar viva, lembra Haraway, é fazer parte de processos complexos de simbiogênese. E 
os modos pelos quais vamos compondo com o mundo e seus viventes nos permitem 
reconhecer as variações do corpo que são experenciadas como curas e também como 
a ativação de uma memória do corpo que existe nos interstícios dos contornos da casa 
ou do trabalho, como ativação de histórias capazes de entrelaçar outras histórias, outras 
paixões. “Quando eu entrei na ocupação parece que eu tinha entrado no mundo”, disse 
uma vez Fátima. Por isso, em muitos relatos, a “casa” aparece a partir de sua corpografia: 
fixidez, repetição, frustrações, paralisias, ansiedades, solidão, assim como os relatos das 
ocupações aparecem em outras corpografias: movimento, abertura, encontro, mundo, 
cumplicidade, danças, festas, cozinhas, fogueiras, abraços, novas paixões. Quais ima-
gens do fazer político as corpografias da cura da vida-ocupação nos permitem ver?
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As paixões do mundo: 
poéticas da contaminação e travessias 
nos interstícios neopentecostais 

 
Sei agora, a duras penas
Porque os santos levitam
Sem o corpo a alma de um homem não goza
Por isso Cristo sofreu no corpo a sua paixão
 adoro Cristo na Cruz  
(Adélia Prado)

Ana Vitória é umas das mulheres importantes do movimento, mora e atua na Zona 
Leste. Uma mulher de 42 anos, nascida em Goiás, veio para São Paulo com os 

pais aos 2 anos de idade e viveu em Osasco boa parte da vida. Em 2013, mudou-se para 
Itaquera: “sempre aquela coisa nômade buscando aluguel mais barato, né?”. Disse que 

“sempre namorou” um terreno vazio localizado nas proximidades de sua casa: “aquela 
terra ali na frente, vazia. E eu pagando aluguel. Todo dia eu pensava: um dia ainda vou 
construir nesse terreno aí! Mas não tinha coragem, né? Um dia veio o movimento e 
ocupou o terreno, eu fiquei até com inveja: o que estão fazendo ainda no meu terreno? 
(risos)”.

Relembrando sobre sua entrada no acampamento, em 2014, Ana Vitória quis con-
tar que não tinha uma boa relação com a mãe e o padrasto. Fugiu de casa com 15 anos, 
grávida, porque “queria se sentir livre” e estava apaixonada. Mas não demorou para per-
ceber que o “conto de fadas tinha virado um pesadelo”. Muitas vezes, as conversas nas 
ocupações servem para voltarmos às nossas histórias e reelaborarmos nossas experiên-
cias passadas. Conhecer pessoas novas é também uma possibilidade de se refazer, se re-
contar. E, por isso, a insistência de Cleia ao intuir que precisava entrar na ocupação para 

“conhecer pessoas novas e ter minha independência”. E por isso também as fogueiras 
noturnas são esses espaços fundamentais de contar nossas histórias e nos refazermos 
em companhia. Como lembra Macedo (2017), a cosmologia Guarani pode nos dar boas 
imagens para pensar essas questões porque é fortemente marcada pela dualidade sofri-
mento-fortalecimento, uma circularidade que tem a ver com uma dinâmica de afecções 
produzidas por encontros. Bons encontros, Maus encontros: “Fortalece-se com outros 
porque se adoece de outros” (Idem: 530). 

Ao contar sobre seu casamento e seu primeiro filho, Ana Vitória constrói uma con-
versa generosa consigo mesma no passado:

 
Eu fico pensando hoje, imagina eu com 16 anos, eu me cobrava demais, eu não 
conseguia dar conta da criança, da casa, ela chorava muito a noite, ninguém con-
seguia dormir. Ele (o ex-marido) tinha uma válvula de escape, ele saí ia pro bar, 
jogava bilhar e chegava tarde... mas quando eu engravidei do terceiro ele descam-
bou a beber e eu desesperada fui buscar ajuda na religião. Era a igreja que a minha 
sogra já seguia há muitos anos, a congregação cristã.

3.
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Esse é um caminho comum encontrado por muitas mulheres até à igreja, majorita-
riamente as de denominações neopentecostais. E grande parte das mulheres que estão 
ou passaram pelas ocupações já foram ou ainda são frequentadoras dessas igrejas. Há já 
muita literatura sobre gênero e o neopentecostalismo (destaco os trabalhos de Jaque-
line Teixeira 2012; 2018). A expansão do neopentecostalismo, no Brasil, é hoje um fe-
nômeno incontornável para a compreensão dos operadores de sexo-gênero, ainda que 
o fenômeno seja diverso e possua aspectos muito diversos entre demonimações e uma 
rede descentrada de pequenas igrejas. É evidente que, no interior do que se reconhece 
como “neopentecostal”, habitam milhares de recomposições, estratégias e reapropria-
ções, como mostraremos mais adiante. Mais nos interessa aqui, identificar brevemente, 
alguns dos esforços ordenadores de uma das mais influentes pedagogias neopentecos-
tais: aquela produzida pela Igreja Universal do Reino de Deus.

 A “contra-teologia10” da Igreja Universal do Reino de Deus (iurd), o maior ex-
poente do fenômeno neopentecostal11, é sem dúvida a melhor síntese popular do novo 
contrato social/sexual neoliberal. Configura-se como uma contra-ofensiva poderosa 
e hipermediatizada de fabricação de condutas e auto-regulações que conecta declara-
damente o “sucesso econômico” ao fortalecimento da família heterossexual, na qual o 
homem é “o cabeça” e a mulher “o corpo”, como gosta de repetir o Bispo Macedo; uma 
unidade econômica e familiar que assume a domesticidade como produtora do sucesso 
ou do fracasso, bem como da própria cidadania agora infiltrada pela imagem dos “ho-
mens de bem”. Ou seja, ao menos se tratando da iurd, é possível falar da produção de 
fiéis como uma produção ativa e imanente de corpos e corporeidades que se assenta no 
idioma da cura do corpo e na instituição do casamento como pré-condição de prospe-
ridade, proteção e acesso à comunidade. 

A teologia neopentecostal, Iurdiana, especialmente, nos apresenta de maneira brutal 
o fato de que não há “questões morais” separadas das “questões econômicas”, como 
gostam de hierarquizar os nossos responsáveis12. Mas na atual fase neocolonial do neo-
liberalismo, elas se mostram cada vez mais entrelaçadas, indiscerníveis. O neopente-
costalismo, entretanto, logrou sintetizar muitos dispositivos de rotinas estatais e regu-
lações morais que, de certa forma, já operavam no tecido social: a noção de “cidadania” 
dependeu, tanto da disciplina do trabalho assalariado, quanto da família heterossexual 
enquanto “sede” de direitos e “bom funcionamento” do socius de direito e da “sociali-
zação”, assim como a figura do Cidadão de Bem é também produto desse duplo fazer.

Um dos dispositivos fundamentais de muitas destas denominações é o acionamen-
to do sofrimento, ou melhor, do corpo que sofre como linguagem primeira de identi-
ficação e chamamento dos novos fiéis. A promessa “pare de sofrer” e suas variantes se 
multiplicam em placas de todos os tamanhos e cores pelas periferias em uma renovada 
e dinâmica economia de curas espirituais, “Deus é o médico que cura e que liberta”, me 
disse uma vez Ivaneide sobre suas histórias de fé. 

Muitas das mulheres que relatam sobre sua busca pela igreja, como Ana Vitória, o 
fazem justamente a partir de um ponto: “era muito sofrimento”; “eu não aguentava 
mais aquele sofrimento”. De algum modo, é possível constatar como algumas denomi-
nações neopentecostais reproduzem, mais do que nunca, as lições sobre o nascimento 
da biopolítica de Foucault, especialmente a constatação de que “o controle da socieda-

10. Chamo de contra-teologia 
porque, desde seu início, Bispo 
Macedo (1993) declara seu projeto 
religioso desde uma crítica à 
teologia e à desvalorização da 
formação teórica teológica da 
qual ele chama de “fútil”.

11. Ainda que a IURD seja um 
expoente indiscutível em termos 
de tamanho e influência, é 
importante sempre lembrar a 
heterogeneidade neopentecostal, 
as centenas de ramificações e 
pequenas denominações que 
sequer se conectam com uma 
“matriz”. Mas, nas periferias, 
especialmente, tomam caminhos 
próprios de funcionamento, 
práticas de fé e liturgias. A 
generalização “os evangélicos”, 
portanto, não nos parece efetiva 
nem honesta.

12. Isabelle Stengers chama 
de “os responsáveis” aqueles 
que se pensam como “nossos 
representantes”; os que pensam 
que possuem uma visão 
privilegiada do “jogo político” 
e que nos dizem para nos 
contentar, porque “é isso que tem 
pra hoje”.
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de sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia, 
mas começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal que, 
antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma realidade biopolítica” 
(Foucault, 2001: 82). As doenças do corpo são, segundo a iurd, expressões da pos-
sessão, de um corpo contaminado por forças malignas. O Bispo Edir Macedo (1996: 
65) descreveu algumas doenças que caracterizam a possessão: “nervosismo, dores de 
cabeça, insônia, medo, desmaios ou ataques, desejo de suicídio, doenças de causas não 
diagnosticadas pelos médicos, visões de vultos ou audição de vozes, vícios e depressão”. 
São quase todas estas as doenças que mulheres relatam, em volta do fogo, em suas ex-
periências passadas – “antes da ocupação” –, doenças entendidas culturalmente como 

“femininas”.
As “doenças” descritas por Bispo Macedo são doenças imaginadas como feminili-

zantes, pertencem a um universo que remetem a um corpo feminino descontrolado, 
possuído e, portanto, perigoso. As vertentes majoritárias (no sentido de Deleuze) do 
neopentecostalismo vem produzindo uma atuação no sentido de renovar os dispositi-
vos de disciplina e, sobretudo, de contenção do corpo feminino como sustentação de 
toda uma economia religiosa da prosperidade, assim como de um renovado contrato 
sexual encarnando a soberania neoliberal: “Você sabe que o homem sempre foi o pro-
vedor, o conquistador, o caçador, era ele quem supria as necessidades da mulher, então 
se eu estivesse bem com minha mulher eu teria condições de caçar, de vencer, sem ter 
maiores problemas” (Bispo Edir Macedo apud Teixeira, 2012: 125). Os caminhos da 
cura, nessa lógica, buscam proteger os corpos dos ruídos “do mundo” e preservar a 
coreografia da “Conquista”, como explicita Edir Macedo. No entanto, o “mundo” entra, 
como nos contam muitas sem-teto, muitas vezes pelas “paixões”. O “mundo entra” e 

“danou-se”, como me disseram tantas vezes.
Ivaneide, que hoje mora no condomínio “conquistado pelo movimento” no Taboão 

da Serra, me contou sobre sua entrada na igreja. Ela relata que foi seu marido quem “fez 
a luta” para a conquista do apartamento, e que ela é “mais de ficar em casa”. “É com Deus 
que a gente passa os problemas que a gente passa no casamento. Eu passei um proble-
mão muito grande”. Ela segue:

 
Eu passei por problema de traição. E aí, no momento, você entra em desespero, 
você quer entrar numa depressão. Aí o marido vai embora de casa e você sabe 
que quem ganha é a outra. E aí ele se apaixona e fica aquela paixão grande, ele 
tinha se apaixonado por uma jovem (…). Aí que Deus prova nossa fé. Aí eu co-
mecei a falar com Deus, comecei a orar: “traga o meu esposo de volta”. Orando 
dia e noite e falando com Deus e Deus falando que ia fazer um milagre. E eu fui 
pra igreja numa terça feira, eu falei pra Deus: “senhor eu preciso do meu esposo 
até domingo aqui, meu Deus” (Ivaneide, 48 anos).

 
O marido de Ivaneide voltou para casa antes do domingo, como ela havia pedido a 

Deus. Perguntei à Ivaneide porque ela tinha achado que tudo aquilo tinha acontecido e 
ela me disse que “É porque quando a pessoa tá no mundo e não está na presença de Deus, o 
Diabo, ele entra na pessoa que não é a pessoa mesmo que tá ali agindo mesmo. Não é um ser 
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humano que tá ali agindo, é uma legião de demônios que tá na pessoa. Então a pessoa não 
ouve ninguém”.  

 O “mundo” – uma expressão muito acionada por muitas denominações neopente-
costais – seria tudo que está fora do universo controlado da igreja: cultos, prescrições, 
músicas, louvores, em uma perigosa exterioridade – tudo que possui um potencial con-
taminador. O mundo está povoado por demônios que podem se manifestar nos corpos 
de diferentes formas: pela “traição conjugal”, mas também por algumas doenças, como 
a depressão, insônia, desmaios, alcoolismo, sendo as primeiras tipicamente doenças fe-
mininas e a última, masculina. O mundo é a força que age sobre o corpo, uma força de 
difícil negociação porque, muitas vezes é não planejada, ela “acontece” sobre nós. A 
Igreja serve como uma grande contenção às “forças malignas do mundo” que produ-
zem disfuncionalidades no corpo. Diz-se que um casamento feliz é um “casamento blin-
dado”, e grande parte da força Iurdiana está localizada nos cultos e investimentos em 
torno do que eles chamam de “Terapia do Amor” grandes cultos (mas também cursos, 
livros, vídeos) que funcionam como uma “terapia de casal” disseminada, prescrevendo 
condutas e papéis de gênero, mas que também funcionam para formar novos casais 

“blindados”.
Em um dos seus muitos textos sobre Guerra e Fé, Bispo Macedo afirma: “Quem está 

na fé, está no Espírito e quem está no Espírito, está na fé. Consequentemente, está na 
guerra. Não há paz nesse mundo para quem vive pela fé” (Macedo, 2010). Diferencian-
do-se de um certo cristianismo católico popular (que mobiliza a ideia da paz recorren-
temente em sua liturgia – o momento da “paz de cristo”, por exemplo, é um momento 
crucial nas missas), a iurd fabrica sua matriz relacional a partir da ideia de guerra: “É 
por isso que o Senhor Jesus disse: Não penseis que Vim trazer paz à Terra; não Vim trazer 
paz, mas, espada. Pois, Vim causar divisão… Isto é, a fé cristã separa os da luz dos das trevas; 
os bodes das ovelhas, enfim, os que são daqueles que não são de Deus” (Idem). O idioma da 

“guerra contra o mal”, comum entre muitas denominações neopentecostais torna-se um 
dispositivo capaz de articular e mobilizar, por exemplo, um inimigo composto tanto 
por “defensores da ideologia de gênero” como pelos “vagabundos disfuncionais” – o 
mal aqui é a imagem do corpo que recusa a sua “funcionalidade”. O diabo reemerge no 
cristianismo popular na fase avançada do neoliberalismo conferindo possibilidades de 
narrar os sofrimentos, ao mesmo tempo em que possibilita o ordenamento espiritual 
para as novas guerras de defesa do “social” ou da “comunidade” contra o “mundo” con-
taminado, desordenado, maligno e portador de “disfuncionalidades”13.

Assim como nas filosofias animistas, o mundo, aos olhos Iurdianos, está vivo, po-
rém povoado de forças demoníacas corruptoras e ameaçadoras contra as quais deve-se 
construir muros, ordenamentos, condomínios e contenções. A partir da constatação da 
produção intensiva de sofrimentos, os novos modos de subjetivação-securitária encon-
tram aí um terreno aquecido de sínteses compostas por emergentes afinidades eletivas: 
de um lado, as promessas de “blindagem” e segurança da própria existência contra “o 
mundo”; de outro lado, o desejo de punição para os outros e outras que apresentam 
ameaça à “blindagem” da casa e do casamento. Mas também existe aberta uma zona de 
cumplicidade que faz o corpo experimentar o sentido forte da cura como o movimento 
de contornar obstáculos que são atirados contra a vida e oferecer o relato de sofrimento 

13. Uma das primeiras aparições 
da busca “disfuncionalidade” no 
google é a do termo, feito pelo 
Wikipedia, “família disfuncional”.
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do corpo à uma comunidade de afetados. Este complexo industrial de subjetivação-
securitária, apoiado por algumas formas do neopentecostalismo, junto a outras forças 
de disseminação da punição Estatal possui uma existência concreta no tecido urbano 
e suas arquiteturas, e produz, sobretudo, regimes de afecção, corpos em novas relações 
vinculares.

 A “condominização da vida”, da qual fala Dunker (2015), é o movimento pelo qual 
modos neoliberais de subjetivação disseminaram-se como formas de vida. “O apelo à 
vida em forma de condomínio baseia-se, como os antigos leprosários e hospícios, na 
promessa de recuperação e reconstrução da experiência perdida. A antiga noção de 
cura não tem outro sentido que não a de um reencontro de um lugar” (Idem: 52). A 
lógica do condomínio tem por premissa, defende o psicanalista, excluir o que está fora 
de seus muros. E não é coincidência o fato de o maior programa de habitação popular 
da história recente brasileira, o Minha Casa, Minha Vida, ter sido construído como 
uma emulação e disseminação da forma-condomínio, e ter se consolidado no mesmo 
momento em que a população carcerária explodiu no Brasil. A vida em condomínio 
converteu-se em um signo de reconhecimento, conquista e prestígio, ela expressa o 
bom ordenamento da vida doméstica, a proteção em relação ao “fora”, a restauração da 
funcionalidade. O condomínio é o outro opositor da “favela”, da “desordem” e impure-
zas, do corpo vagabundo.

 O diabo emerge com toda a força nos circuitos iurdianos e em muitas outras de-
nominações. Apesar de ser mais raramente lembrado, o diabo é também uma entidade 
que foi recuperada pela Renovação Carismática católica, como demonstra Sales (2009). 

“A rua é o domínio de Satanás, e todos os que estão na rua – fora dos rituais carismá-
ticos – encontram-se expostos à influência do mal” (Idem: 200). Sales constata, em 
sua pesquisa, o uso da linguagem imunitária da “contaminação” e da “infecção”, muito 
frequente entre os carismáticos para se referirem ao diabo e ao mal, a vida “do mundo”, 
sempre perniciosa. Os testemunhos que relatam experiências de sofrimento anteriores 
à conversão encontram uma convergência na ação do diabo entre católicos da renova-
ção caristmática e neopentecostais. 

[Eles] expressam os sofrimentos e os contextualizam significativamente como 
pertencentes ao universo dominado pelo diabo e, dessa forma, atribuem senti-
dos a esses sofrimentos, permitindo que sejam compreendidos. Ou seja, a visão 
de mundo desses grupos sobre o mal, seu universo simbólico relacionado ao 
diabo, organiza os sofrimentos humanos, dando-lhes sentido (Sales, 2009: 208).

  
Em sua inescapável etnografia, Taussig (2010) nos mostrou como a figura do diabo, 

trazida às Américas pela colonização cristã, foi sendo apropriada, na década de 1970, 
pelos trabalhadores da cana e das minas na Bolívia e Colômbia, enquanto um mediador 
entre a nova lógica da produção capitalista, compreendida como devastadora e hostil, e 
as estratégias de perseverar da vida diante da devastação. Os “pactos com o diabo” ten-
sionavam, assim, a lógica da mercadoria por atravessamentos que insistiam na dádiva e 
nas mediações da sobrenatureza indígena, além de tomarem para si o inimigo de seus 
inimigos.
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Também na década de 1970, o trabalho de José Sérgio Leite Lopes (1978), entre ope-
rários da cana de açúcar em Pernambuco, encontrava a imagem do diabo como represen-
tação do duro trabalho nas usinas: “um lugar onde só pode trabalhar o diabo”, segundo 
aqueles operários. O diabo, como sintoma colonial, é recuperado pelas denominações 
neopentecostais e seus trabalhadores pós-industriais e endividados como a atualiza-
ção de um mundo desordenado, perigoso, enganador e produtor de sofrimentos. Silva 
(2019), em sua etnografia na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, sugere que a retomada 
de Exu por algumas denominações neopentecostais remete a seu “poder de perturbação”. 
Ele vai além, propondo que esse poder revigorado de Exu e sua “ontologia da confusão” 
deveria nos ser sugestivo para pensar práticas epistemológicas e políticas que conside-
rem “a existência de confusões enquanto formas imanentes”, perturbações de fronteiras. 
Os acampamentos e sua ontologia da mistura, como comentamos no segundo capítulo, 
parecem nos sugerir caminhos interessantes – os avessos da forma-condomínio.

 Interrompendo uma das nossas conversas, uma vizinha do condomínio do Minha 
Casa, Minha Vida entrou no apartamento de Ivaneide para pedir ajuda para “olhar o me-
nino”, seu filho, porque ela precisava “dar uma saída”. Ivaneide comentou como exemplo 
de sua explicação sobre estar no mundo: “Tipo essa mulher aí, se ela tivesse Deus, ela 
não estaria dessa maneira, bêbada assim, eu tenho certeza. Se ela tivesse com Deus, ela 
não estaria nessa vida porque eu tô vendo a hora dela morrer ou fazer alguma tragédia”. 
A vida “no condomínio” do Minha Casa, Minha Vida parece que muito rapidamente 
se envenenou, como diagnosticam muitas das mulheres que ali vivem, dizendo que a 
vida “virou um inferno”, especialmente porque “todo mundo só fica cuidando da vida 
do outro, falando mal pelas costas” (para não esquecermos das ambiguidades da noção 
de “cuidado” como controle). As dinâmicas coletivas de arranjos das conflitualidades 
emergentes foram substituídas pela figura do “síndico” como o regulador de conflitos 
e árbitro moral: “ele reclama quando tem roupa pendurada na janela, mas na minha 
casa o sol bate na janela, não posso fazer nada”. O jogo da “exterioridade” contamina-
dora se recompõe no condomínio, dinamizando formas de ordenamento e regulações 
sexuais. Como me contou uma vez Cristiane, cozinheira e hoje moradora do condomí-
nio: “Aqui todo mundo se acha melhor que todo mundo. Às vezes a gente nem se fala. 
Só da ‘oi’ e ‘tchau’. Antes, na lona, a gente comia no mesmo prato. Se um chorava, todos 
choravam juntos. Agora a gente não sabe quando um está chorando. Isso é um pouco 
triste. Acho que a gente era mais mais feliz na lona”.

 Nas conversas com Ivaneide ela me falava sobre um mundo cheio de ameaças, algo 
como um cruzamento entre os programas policiais televisivos, “atração” constante nos 
apartamentos do condomínio, e os programas da Igreja Universal: 

 
Porque, assim, se você tá passando na rua e alguém tá querendo te matar, como 
aconteceu com aquela jovem que morreu, morta pelo namorado que era gay. En-
tão assim, o que acontece? O diabo só toca se Deus permitir, mas porém quando 
a gente não tá na presença de Deus, aí vem o diabo e fala assim: “eu vou tirar 
aquela vida”. “Vou matar”, mas se Deus olhar pra você e falar “aquela dali não”. 

“Aquela dali você não vai matar porque ela é minha escolhida, eu escolhi ela”. En-
tão jamais o diabo pode tocar na sua vida.
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 A iurd e suas irradiações se dizem portadoras de uma tecnologia de cura fundada 
em uma “dimensão imanente em desfavor da transcendente, disso resulta o desloca-
mento da centralidade litúrgica, que retira seu foco da doutrina da salvação da alma, 
em busca da cura do corpo” (Araújo, 2007: 154). Nos cultos, cada pessoa é convocada à 
apresentar sua doença. Assim, cada doença abre uma possibilidade de múltiplas linhas 
de relações e falas – a doença é muito democrática em certo sentido, uma experiência 
reconhecida imediatamente, todos tem uma história para falar sobre alguma doença, 
uma experiência relacionada. A doença relaciona, de certa forma, nos relatos de fé, tes-
temunhos. Muitas vezes os pastores-curadores fazem uma referência à medicina e aos 
médicos, sempre como uma oposição: “o médico falou o que? Que isso era uma ‘hérnia’, 
né?”14, denunciando, assim, as reduções e simplificações clínicas nos modos de lidar 
com os sintomas dos médicos, para depois, oferecer àquela dor um campo de signifi-
cados muito maior do que o da expressão de uma doença ou diagnóstico. A doença é 
então reelaborada como um tipo de contaminação do mundo em si, uma porta aberta 
às forças demoníacas que precisa ser fechada. A doença fala do corpo e suas relações, é 
o corpo que se mostra em sua perturbação e impotência. 

Se um certo neopentecostalismo do qual falamos aqui é contra-teológico, ele é tam-
bém contra-biomédico, no sentido em que recupera, sempre que possível, uma contra-
posição à medicina em seus cultos de cura (“os médicos nem tocam de você”). Elabora 
para si uma eficácia terapêutica por meio da dilatação das situações de profunda satura-
ção, de neutralização do sintoma – se alguém sofre demais, é porque “Deus está testan-
do” sua resiliência para o recompensar depois; se uma mulher está sendo agredida pelo 
marido (em algumas situações que me foram relatadas), é porque Deus está testando 
a força daquele casamento: “Na igreja eles falavam que quanto mais você sofria, mais 
era Deus te mostrando que você era especial. Tá doido, ninguém aguenta isso, não”, 
comentou Ana Vitória. 

Pereira (2012: 511), fazendo referência ao texto clássico de Taussig (1992), afirmou 
que “a organização clínica canibaliza o potencial curativo que reside na intersubjetivi-
dade de paciente e curador”. Com Wittgenstein, Veena Das (2008) sugere que as for-
mas de expressar a dor são um convite à sua partilha. De algum modo, a disseminação 
das possibilidades de cura promovidas pelas igrejas neopentecostais afirmariam a po-
tencialidade dos modos curativos como matrizes relacionais, de produção de corpos, 
cuidados e pessoas, como fazem e sempre fizeram os povos indígenas ou as religiões 
de matrizes africanas. Recuperam também um campo tátil, do toque entre corpos, eró-
tico em alguma medida. Mas agora trata-se, no entanto, de uma versão traduzida por 
uma “ontologia da blindagem” que privilegia o encerramento à abertura, a segurança 
às conexões entre mundos, o binarismo à multiplicidade, o cuidado enquanto controle 
e neutralização do sintoma – ainda que a experiência estática do transe produza no 
corpo variações incontroláveis (muito mais intensas do que a contida “paz de cristo” da 
liturgia católica).

Mas eu gostaria de voltar à Ana Vitória e sua trajetória dissidente, como tantas ou-
tras que se movimentam nesse emaranhado de linhas que é a vida. Digo “dissidente”, 
porque ela e outras “afastadas da igreja”, tem uma brincadeira na qual se dizem parte, 
agora, da “Igreja Biscateriana”, e dentre os muitos assuntos que conversamos, um prefe-

14. Parte destas observações 
foram feitas quando acompanhei 

alguns cultos nas proximidades 
de uma ocupação na Zona Sul de 

são paulo.
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rido é sobre como elas vão reelaborando e negociando com a fé sendo atravessada pelas 
contingências da vida. Todas elas reconhecem essa difícil ambiguidade da igreja que 

“era o único lugar que eu tinha para aliviar o sofrimento”, como disse Luciana, mas que 
ao mesmo tempo exige sacrifícios, contenções e uma relação difícil com a exterioridade.

 Reelaborando sua trajetória, Ana Vitória conta como a igreja representou um “con-
forto espiritual” diante de sua vida doméstica de sofrimento profundo: “era o único 
lugar que eu ia fora de casa”. Ela diz que “o problema é que a gente foi morar no terreno 
da mãe dele e ela me controlava o tempo todo, dizia que eu não era uma boa mãe, queria 
que meus filhos obedecessem à ela e não a mim”. Ela continua:

 
Ele chegava bêbado e joga as panelas na parede, dizia que eu não prestava pra 
nada. E aquilo foi me dando um bloqueio mesmo e aí tinha dias que eu não con-
seguia fazer nada (…). Quando meu filho tinha uns 10 meses, eu caí. Eu ficava 
três dias no escuro com ele. Aí descobri que eu estava com uma depressão pro-
funda (…). Eu falei pro médico que eu sentia muita tristeza que eu não conse-
guia dormir e que eu tinha um pensamento estranhos que eu podia fazer mal pro 
meu filho, matar o meu filho, eu fiquei me achando um perigo pro meu filho. Eu 
não dava banho nele se não tivesse ninguém por perto com medo de afogar ele. 
E eu amava muito ele porque era o primeiro menino.

 
O sofrimento resultante de uma pressão (da sogra e do marido) de expectativa sem-

pre não cumprida de maternidade – “eles diziam que eu era uma imprestável e eu me 
sentia mesmo uma imprestável” – produziu em Ana Vitória alguns delírios/imagens 
sobre tirar a vida do próprio filho: “eu não conseguia dar banho nele, por exemplo, por-
que eu achava que eu podia afogar, não queria mais ficar sozinha com ele porque parecia 
que eu era um perigo pra ele”. Depois disso, Ana Vitória contou como começou a se 
medicalizar regularmente: “Eu tomava diazepan, mas pra mim parecia água. Eu fiquei 
nove anos na igreja. Eles falavam que era um combate espiritual, eles falavam que toda 
a pessoa que deus amava muito passava por essa provação”. Ela narra que a medicação 
cortou o efeito do anticoncepcional, e então ela engravidou mais uma vez: 

 
Foi outra tristeza, foi muito difícil aceitar aquela gravidez, eu vivia com uma raiva 
dele porque ele se aproveitava que eu dormia muito pesado. Eu ia na igreja, falava 
o que estava acontecendo e eles diziam pra eu ter paciência porque eu só podia 
separar em caso de adultério. Eles chamaram uma reunião com o ancião da igreja 
e o cooperador pra falar comigo e com ele. Eu tinha muito medo deles acredita-
rem na palavra dele e não na minha. Eles diziam: “vocês tem que tentar porque 
vocês são crentes, se vocês se separarem os dois vão pecar”. Mas separamos algu-
mas vezes e, na última separação, ele roubou os meus filhos de mim. Para ele, as 
meninas tanto faz, ele queria ficar com os meninos.

 
Sobre a primeira separação, entretanto, Ana Vitória conta que “ele dizia que eu só ia 

ver meus filhos novamente se eu voltasse pra casa (…). Mas aí minha cabeça já tinha 
virado. No pouco tempo que a gente estava separado, eu conheci outra pessoa e me 
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apaixonei. Me apaixonei por uma pessoa da igreja e ele era casado também, também vi-
via um casamento difícil”. A paixão, conta Ana, fez com que ela virasse do mundo. Depois 
disso, ela “só pensava em ficar com o outro. Ele me tratava bem, era pedreiro, não tinha 
estudo, mas era um homem maravilhoso e eu só sentia nojo do meu marido”. 

Agora, uma nova reviravolta. Depois de ter “virado do mundo”, conta Ana Vitória, 
sua nova paixão “não teve coragem de lutar pra ser feliz e continuou no casamento”. A 
luta aparece aqui como uma imagem que permite atender o chamado de uma paixão. 
Ana lutou e não foi correspondida, mas agora já era tarde, o “mundo” já havia entrado 
em Ana. Um velho amigo metalúrgico, Sebastião Neto, muito importante nas greves 
do final da década de 1970 e 1980 em São Paulo, costuma dizer, retomando um dos seus 
grandes aprendizados da luta política, que “a história é feita de ressentimentos e de no-
vas paixões”. No caso de Ana, a paixão fez com que o “espírito do mundo entrasse nela”:

 
Depois disso, eu comecei a ficar rebelde dentro da igreja. Que nem eles falam: 

“entrou o espírito do mundo nela”, “ficou mundana”. Aí não queria mais deixar o 
cabelo crescer, cortei o cabelo, fiquei com um corpão de adolescente, ia pra igreja 
de saltão. Aí eu desaforava mesmo, eu estava com 27 anos e botei na cabeça que 
eu ia voltar à estudar.

 
É flagrante como as linhas que riscam tangentes são traçadas, muitas vezes, não por 

cortes e rupturas, mas por uma composição de forças. Mesmo depois de ter se “revoltado” 
com a igreja, Ana conta que continuava indo “consultar deus” porque tinha fé: “Eu ia pra 
igreja consultar deus ainda. Eu perguntei: ‘deus, se eu arrumar um trabalho você per-
mite minha separação?’. E naquele dia deus falou: ‘vai que eu serei contigo!’, aí eu falei: 
‘pronto!’”. Ana começou a trabalhar na cozinha de um restaurante e a “fazer algumas 
faxinas também” para pagar um aluguel. “Pela primeira vez eu senti gosto de ser mulher”, 
ela lembra. Naquele momento, a “sogra entrou com um processo pra tirar a guarda dos 
meus filhos”. A composição entre muitas outras linhas de contornos fez com que Ana, 
enfim, encontrasse outro caminho, novos nós, outras tramas. Perder a guarda dos filhos 
a fez “cair na depressão outra vez”, mas foi precisamente naquele momento que uma 
ocupação de sem-teto emergiu ao lado de sua casa. “Aí quando o bichinho da lona preta 
te morde é fogo. Era muita atividade, muita tarefa, organizar festa, cartazes, a decoração, 
os transportes. Aí eu fui me curando outra vez”. O “bichinho da lona”, como uma nova 
forma de paixão, a interpela novamente. Assim como “o espírito do mundo que entra” e 
contamina, o “bichinho da lona” é mais um ente que nos apresenta o prazer da confusão 
de fronteiras, como diz Haraway, ou a ontologia da confusão, como carrega Exu. 

As curas que tanto circulam entre falas e corpos nas ocupações (e não no condomí-
nio) nos dizem sobre uma produção de um corpo que recusa a separação entre exterior 
e interior, ou que ao menos consegue produzir bons poros. As paixões expressam esse 
acontecimento de experimentar a diluição entre o dentro e o fora, um aquecimento nos 
seus intercâmbios. As paixões, como as lutas e a fé produzem imagens de  movimento; 
trata-se da capacidade de responder a um chamado. 

Lembro-me dos muitos momentos de partilha em que a expressão de uma dor se 
produz no terreno de uma ocupação. Tia Maria, uma das figuras centrais da ocupação 
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do Capão Redondo, no meio de um ciclo de mobilizações contra a reforma trabalhista 
aprovada pelo governo do Michel Temer, caiu de cama em uma tristeza profunda por-
que seu namorado havia “fugido com outra”. Ela não conseguia fazer mais nada de suas 
tarefas, dizia que não conseguia parar de olhar para foto do Adílson: “Essa dor de não 
ser mais amada é uma dor que corta o peito”, ela repetia, enquanto seis ou oito pessoas 
cercavam sua cama. Cada uma oferecia um conselho, às vezes uma água, uma história 
engraçada que a pudesse fazer rir. Esse drama convertia-se, para além dos problemas 
dos “grandes eventos” políticos, no drama central da vida-ocupação, porque com Tia 
Maria de cama, tudo parecia querer não funcionar no acampamento.

Também me lembro do momento em que Francis chorava na cozinha porque havia 
perdido seus móveis no último despejo. A proprietária do imóvel onde morava confis-
cou todos os móveis, roupas, objetos da família e não queria devolver enquanto não 
houvesse o pagamento do aluguel atrasado. Tudo isso se desenrolou no momento em 
que Francis estava se separando do ex-marido, com quem ela relata ter vivido uma re-
lação de muita violência. Seu último emprego havia sido como auxiliar de limpeza em 
uma empresa, e no momento estava desempregada. Ela também perdeu seu cartão de 
transporte e seus filhos estavam ficando com sua mãe que, por sua vez, não aceitava 
sua presença na ocupação e ameaçava “chamar o conselho tutelar”: “ela acha que eu 
não estou fazendo nada para mudar minha vida”. Diante de sua dor, algumas mulheres 
resolveram transferi-la da sua cozinha original, do começo da ocupação, para uma co-
zinha “mais movimentada”, para que, assim, ela pudesse ter mais momentos de alegria, 
conversas. “Aqui é mais agitado, eu fico falando com as pessoas e aí vou esquecendo 
um pouco dos problemas. O bom é que a gente faz umas festinhas também, aí é muito 
daora”, ela dizia.

 
É essa proximidade da relação, bem como as ações específicas que realizo, que 
alivia seu sofrimento, porque esse sofrimento é parcialmente baseado em uma 
experiência de isolamento. A dor e a doença interrompem a comunhão com o 
mundo natural e social e criam um solipsismo vivido. Quando se consente em 
criar um único corpo com outra pessoa cujo corpo pode até estar doente, seja 
um corpo que sofre, contorcido ou incapacitado, esse ato transmite uma força 
curativa (Das, 2008a: 433-434 – tradução minha)15.

 
O que nos interessa nesse conjunto de considerações da reflexão desenvolvida por 

Veena Das a respeito destes mundos “despedaçados” é o fato de que as pessoas, não 
apenas oferecem riscos umas para as outras (como evocam também as ideias de “vulne-
rabilidade” e “exposição”, de Butler), mas de que elas também “mantém esperança umas 
pelas outras”, nessa delicada tarefa de consertar uma “teia de aranha rasgada” – imagem 
oferecida por Wittgenstein e que Veena Das retoma como uma metáfora para o engaja-
mento do sofrimento, mas também o da “cura” que a vida cotidiana revela (Das, 2007).

A partir do que Veena Das chama de “força sanadora”, gerada por uma espécie de 
“solipsismo vivido”, proponho pensar nas zonas de cumplicidade emergentes nas ocupa-
ções. Elas operam por dobras porque produzem um duplo deslocamento: no momento 
em que eu ouço o relato de dor e sofrimento de alguém, eu desloco as minhas próprias 

15. “Es esta cercanía de la 
relación tanto como las acciones 
específicas que realizo lo que 
alivia su sufrimiento, porque 
ese sufrimiento se basa 
parcialmente en una experiencia 
de aislamiento. El dolor y la 
enfermedad alteran la comunión 
con lo natural y el mundo social 
y crean un solipsismo vivido. 
Cuando se consiente en crear un 
único cuerpo con otra persona 
cuyo cuerpo puede estar incluso 
enfermo, ser un cuerpo que sufre, 
contorsionado o incapacitado, 
ese acto trasmite una fuerza 
sanadora”.
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angústias de modo a me disponibilizar (escuta, corpo, atenção) para aquela relação. É 
esse deslocamento que faz ruir um certo lugar de vítima (no qual insistem as inscrições 
do direito), porque, ao estar disponível e “criar um corpo” com a outra pessoa, eu perce-
bo minha dor diminuir e sair de cena. Trata-se de uma espacialidade afetiva constituída, 
mais por um entre, do que por entes. 

 Essas zonas de cumplicidade e modos de cura que povoam o terreno de uma ocupa-
ção-acampamento não são um programa de ação – como se procura frequentemente 
nos estudos sobre movimentos sociais e seus “repertórios de ação” –, mas são, antes, 
modos de relação. Elas também nos fazem enxergar, não um mundo de “agências”, mas 
sim um outro de deslocamentos e de composições que podem fazer uma fenda em 
uma situação saturada. Os percursos de cura nas ocupações se apresentam, então, como 
uma dança de contato e improvisação (muito mais do que sugerem as imagens sobre 
empoderamento, ou seja, um reforço de si ou um problema de boa “auto-estima”) com-
posta por estes movimentos de abertura; como a possibilidade de um corpo vazar em 
companhia, em contato:

 
Esse processo permanente do extravasar das coisas é o que Ingold chama de tra-
zer as coisas de volta à vida. As coisas estão na vida porque vazam, porque estão 
no fluxo constante; daí que não lhe interessem as formas que surgem quando 
se freia o fluxo da vida, quando se freiam os processos (…). Seria não um mo-
vimento que busca conectar pontos, mas um movimento que “busca continuar 
andando” (Bonet, 2014: 336).

 
Os circuitos da “ocupação/luta como cura” também nos faz pensar no trabalho Lo-

gic of Care de Annemarie Mol (2008). Em sua pesquisa já clássica, Mol propõe o ter-
mo pacientismo para pensar práticas de cuidado na relação com a doença. O pacientismo 
funcionaria como um paradigma do cuidado em contraposição ao ideal neoliberal da 

“escolha” (logic of choice), que supõe indivíduos livres fazendo escolhas racionais sobre 
suas vidas e corpos – sobre remédios, terapias ou mesmo candidatos, se pensamos na 
democracia liberal. A lógica da escolha é boa para pensar, tanto as relações no mercado 
no qual pacientes convertem-se em clientes, como também nos modelos de cidadania 
em que os cidadãos são tidos como “portadores de direitos” e fixados por eles: “Por 
definição, um cidadão é alguém que controla seu corpo, que o domestica, ou dele esca-
pa. Cidadãos possuem a habilidade de fazer suas próprias escolhas no silêncio de seus 
corpos (Idem: 35).

 A autora mostra como no campo das práticas de cuidado o paradigma da escolha 
(e, podemos dizer, da agência) não funciona bem, até porque, lembra Mol, ninguém 
escolhe ter diabetes, mas a diabetes acontece. Ela sugere um campo investigativo de 
práticas de cuidado, uma heterotopia de cuidado, que possa compreender os modos 
pelos quais as pessoas vivem com suas doenças e, por isso, a ideia de pacientismo propõe 
abrir mão da idealização de um corpo sem doença como um “padrão do normal”, assim 
como de um corpo autônomo e independente que “sabe o que é melhor para si”. No 
pacientismo é preciso se afinar com as escutas permanente do corpo, produzir aliança 
entre tecnologias e cuidados, escutas, relações, estar entramado em bons encontros. As 
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práticas de cuidado que circulam nas ocupações nos apontam para essa outra lógica – a 
lógica do cuidado e suas tecnologias (cozinhas, fogueiras, festas, práticas de atenção), 
conforme sugere Mol, que podem espantar as lógicas da escolha e também do controle 
e das técnicas disciplinares (o acionamento do conselho tutelar, por exemplo), porque 
elas nos apresentam um mundo de interdependências no qual sabemos e sentimos que 
não estamos no controle. Os “cidadãos”, provoca a autora, nunca estão preocupados 
com seus corpos, enquanto que “pacientes” sempre estão. A noção de pacientismo, em 
oposição a ideia de “cidadania”, é sugerida, pois, enquanto esta última é um jeito de 
celebrar a autonomia do sujeito político moderno, a primeira precisa sempre revelar 
nossa precariedade, nos tornar investigadores de modos plurais e heterogêneos de fazer 
da vida uma vida “vivível”. A lógica do cuidado (com suas zonas de cumplicidade) não 
nos permite olhar desde um fora, de uma posição autorizada ou de julgamento. No pa-
cientismo, estamos todos vulneráveis cronicamente e até o fim (Ibidem).

Perceber as ocupações como espaços de curas nos parece uma possibilidade para 
pensar essa persistência de um corpo que pode “vazar para fora”16. Essa imagem foi me 
dada uma vez por Reinaldo, ao relatar sua difícil mas confortante relação com o álcool: 

“Eu sofro muito de saudade dos meus filhos, aí eu fico bebendo, bebendo. É um jeito de 
vazar isso, só que vazar pra dentro. Quando a gente chora é um jeito de vazar pra fora”. 
Suzana também relembra que “na ocupação quando alguém está triste o outro logo já 
sabe e isso era muito bom, é isso que a gente perdeu aqui no condomínio”.

 O neoliberalismo é um circuito complexo e integrado de dispositivos de coloniza-
ção e administração do corpo que não aguenta mais. Estes são os corpos de empregos 
mal pagos e subalternizados, das intermitências entre ter um ganho e não ter nada, os 
corpos das virações, das ocupações nada heróicas que, de tão desconsideradas do pon-
to de vista da satisfação e reconhecimento, são chamadas genericamente de “serviços 
gerais” ou “serviços de limpeza”; os corpos que vivem cuidando de outros corpos no 
circuito sempre ativo dos serviços domésticos e amortecendo o continum da violência 
estatal racista que administra e atualiza as desigualdades e organiza o substrato da eco-
nomia de gênero e da conduta da domesticidade – também pela gramática da “inclusão”. 
Vergès falando sobre as trabalhadoras da limpeza, defende que elas participam de uma 
indústria na qual “racialização, feminização, exploração, riscos à saúde, invisibilidade, 
subqualificação, baixos salários, violência, assédios sexual e sexista se combinam” (Vér-
ges, 2020: 25). São esses os corpos que narram a si mesmos como paralisados, cansados, 
esgotados, os “eu já não queria mais viver” que circulam nas ocupações (mas que tam-
bém chegam até as igrejas) como relatos de travessias, torções, experiências investiga-
tivas do cotidiano sobre o que pode um corpo, o que cura um corpo. Uma experiência 
complexa que nos diz sobre nossa colonialidade operante, mas também os modos de 
composição de pessoas atravessados pela linguagem da saúde e doença, do movimento 
e da paralisia do corpo, dos encerramentos e dos encontros, dos agenciamentos com 
substâncias, mas também com a luta e a fé.

16. Camus, em o Homem 
Revoltado, escreve uma 
passagem que nos parece 
importante aqui: “O 
ressentimento está definido 
muito bem por Scheler como 
uma auto-intoxicação, a 
substância nefasta, em copo 
fechado, de uma impotência 
prolongada. A rebelião, ao 
contrário, fratura o ser e o permite 
transbordar. Libera ondas que, 
de estancadas, se fazem furiosas 
(…). O ressentimento é sempre o 
ressentimento contra si mesmo. 
O rebelde, ao contrário, se nega a 
ser o que é. Luta pela integridade 
de uma parte do seu ser”.
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“Sem ter que chamar a polícia porque 
aqui ninguém quer polícia, não”: 
relacionalidades contra o Estado

Os relatos e experiências de sofrimentos, violências e curas nos sinalizam para dia-
gramas complexos de relações de parentescos e conjugalidades feitos e desfeitos, 

um terreno de conflitualidade dinâmico que se abre para muitas mediações no territó-
rio. São dinâmicas que não raramente são atravessadas pelo fazer do Estado em muitas 
práticas e rotinas de produção e regulação de condutas de gênero – a ação do conse-
lho tutelar que “ameaça” as condutas maternas, por um lado, a lei maria da penha que 

“ameaça” as condutas masculinas, por outro lado, os ordenamentos do “crime” também 
aparecendo no horizonte das mediações de conflitos conjugais, papéis de gênero e suas 
condutas heterossexuais, também as igrejas e seus inúmeros dispositivos de interven-
ção nas cenas domésticas conjugais. Todas sempre acionando o poder de uma media-
ção externa, dispositivos de governo dos corpos, capazes de reduzir e reenquadrar con-
tendas e tramas complexas de poder e intimidade, negociações e deslocamentos. 

O que se retoma nas ocupações é um exercício coletivo de reflexão sobre os confli-
tos e nossas capacidades de mediação. E como gosta de dizer Marinete: “sem ter que 
chamar a polícia porque aqui ninguém quer polícia, não”. Também sem ter que chamar 
pela mediação do “crime”, já que “com eles as regras são outras”, como dizem. Ou seja, 
nos acampamentos, a mediação do Estado e governo das condutas mais ou menos le-
gais passm a ser vistos como um fracasso coletivo, uma ameaça à coletividade e a pró-
pria existência do acampamento.

Quando um episódio considerado violento acontece, abre-se um parlamento mul-
tissituado de considerações no qual as partes são ouvidas17. Essas “escutas” não acon-
tecem ao mesmo tempo e não configuram-se como um tribunal constituído  de “defe-
sas” e “acusações”. Constantemente criam-se caminhos distintos para cada conflito e 
sua singularidade: em cada ocupação existem pessoas consideradas mais hábeis para 
mediar um tipo de conflito e muitas das vezes as cenas vão se desenrolando em conver-
sas separadas, em grupos menores que se reúnem nas cozinhas ou em outros espaços 
no cotidiano e que vão tramando suas alianças em relação à fabricação narrativa do 
acontecimento. Nessas conversas são reavivadas histórias anteriores: a relação de certa 
pessoa que agiu de forma considerada violenta com a coletividade – sua implicação,  
generosidade e prestígio – abrem-se então possibilidades de negociação e renarração 
do ato considerado violento, de modo que se possa conduzir a situação para um lugar 
de recomposição/repactuação ou de ruptura definitiva com a expulsão de alguém da 
ocupação.

Em um dos conflitos mais críticos que presenciei em um acampamento, um jovem 
rapaz agrediu com um cabo de vassoura sua companheira (o casal estava morando na 
ocupação) porque ela o acusou, diante de todos, de “não ser homem nem para garantir 
as fraldas” da pequena filha do casal. O “caso” nos parece emblemático porque o jo-
vem rapaz, no casal, se ocupava mais dos trabalhos considerados “domésticos” – era ele 
quem ficava a maior parte do tempo com a criança na ocupação, enquanto a sua compa-

4.

17. Com pesos diferentes, 
vale dizer. Os responsáveis pela 

“autodefesa”, assim como as tias 
e mulheres que construíram 
mais prestígio e liderança na 

ocupação, exercem um papel 
fundamental. Existem casos mais 
extremos nos quais militantes do 

movimento que não participam 
da ocupação na qual emergiu o 

conflito são acionados para uma 
espécie de intervenção. Estas, 

geralmente, costumam produzir 
mais conflitos, muitas vezes 

com rupturas definitivas com o 
movimento.
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nheira saía da ocupação para trabalhar, geralmente muito tarde da noite, o que levanta-
va “suspeitas” por parte de outras mulheres. Emblemático ele ter agredido a esposa com 
um objeto tão marcadamente doméstico, como um cabo de vassoura, ao mesmo tempo 
em que sua companheira o acusou de não cumprir o papel de “provedor”, falhando, 
portanto, na sua conduta masculina. O interessante, nesse “caso”, foi que a maior parte 
das mulheres da ocupação, ainda que tenha considerado grave a agressão, levou em con-
ta a relação do rapaz com a filhinha, assim como seu comprometimento coletivo com a 
ocupação (e também “desconfiança” da “boa conduta” de sua companheira). Por tudo 
isso, houve um apelo para que ele não fosse expulso e a narração do acontecimento ia 
se fazendo pelas cozinhas incorporando as qualidades consideradas femininas do rapaz 

– como o cuidado com a criança – que, de certa forma, dificultava a construção da figura 
de “um agressor”. 

Também sua companheira, que não decidiu pela ruptura conjugal, pediu que não 
houvesse a expulsão do rapaz – a expulsão, no caso genérico de “violência contra a mu-
lher”, está prevista nos códigos do movimento como regra. Mas a expulsão, nesse caso, 
faria com que toda a família tivesse que deixar o acampamento. Sua companheira, para 
revindicar um lugar negociado para a conduta violenta do rapaz teve que dispensar o 
lugar de vítima que a ela caberia nessa situação, se ela quisesse, por exemplo, acionar a 

“regra”. Mas a punição do rapaz teria uma consequência considerada mais devastadora e 
enquanto isso uma parte considerável das pessoas já havia ido conversar com o rapaz e 
compreendido que “ele se arrependeu”. 

O que percebemos é uma constante tensão (produtiva, pensamos) entre regras, os 
contextos nos quais os conflitos emergem, seus personagens e redes de relação; os po-
sicionamentos cruzados, os modos de formular uma situação como violência em seus 
diversos níveis, camadas e negociações. Mais uma vez, uma bifurcação de linhas duras 
e outras transversais se evidencia entre a dinâmica da vida-ocupação e a dinâmica do 

“movimento” – esse último, uma vez interpelado pelas organizações de esquerda e agora 
pelos compromissos eleitorais precisa afirmar a existência de uma regra “inegociável” 
que “combata a violência contra a mulher”. Nos acampamentos, entretanto, cada confli-
to assume uma especificidade e é enxergado por meio das relações que o constitui, uma 
trama que envolve muito mais gente e que convoca muitas posições para tomar parte da 
história, suas decisões e, sobretudo, consequências. 

Muitas vezes, entretanto, essas experiências têm sido sintetizadas no enquadramen-
to da “violência doméstica”, o que nos parece reduzir de forma drástica todas as mo-
dulações de desigualdades que estão em jogo nessas cenas, assim como suas próprias 
formulações sobre relação, contornamentos e negociações, reduzindo as cenas e con-
flitualidades em suas partes mínimas. Durante meu intenso percurso entre ocupações, 
reuniões do movimento e de outras organizações de esquerda próximas ao movimento, 
fui notando uma certa expectativa de que as mulheres sem-teto falassem sobre “violên-
cia doméstica”, sobre como as ocupações recebem as mulheres “vítimas de violência”. 
Em 2017, o mtst fez a primeira ocupação, denominada Tereza de Benguela (home-
nagem à uma liderança quilombola que, em uma das versões de sua história, teve sua 
cabeça decepada – assim como Medusa18), destinada a “receber mulheres vítimas de 
violência doméstica”, na Zona Leste. O curioso é que a expectativa de que “mulheres 

18. Ver: Borges, 2017.
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vítimas de violência doméstica” procurassem a ocupação não foi realizada inteiramente, 
e, aos poucos, o lugar foi se tornando um ponto de encontros, um local de atividades 
diversas, de convivência, de cozinha aberta. Por meio da prática de yoga na ocupação – 
lembrada sempre como uma das experiências mais interessantes –, por exemplo, as mu-
lheres experimentaram momentos singulares e sempre lembrados de investigação do 
corpo. “As ricas conseguem tocar no pé, a gente tem que conseguir também”, brincou 
Luciana em uma das aulas. A primeira decisão sobre não permitir a entrada de homens 
do movimento naquela ocupação foi logo revogada por uma outra proposta: para que 
os homens do movimento entrassem na ocupação, eles precisariam assumir um nome 
feminino. Assim, o Guilherme virava Guilherma, o Augusto transformava-se em Au-
gusta, o Cláudio em Cláudia e por aí vai. 

Uma das primeiras rodas de conversa sobre “violência contra as mulheres” foi orga-
nizada em uma ocupação na Zona Leste, em 2016, com o apoio de uma equipe de estu-
dantes de saúde coletiva da usp. Nos momentos que antecediam as rodas de conversa, 
primeiramente “só para mulheres”, um alvoroço tomava conta da ocupação – para as 
mulheres parecia algo muito cômico e inusitado estabelecerem um espaço com restri-
ções aos homens, de modo que elas seguiam fazendo piadas e instaurando linhas imagi-
nárias de interdição das quais eles não podiam ultrapassar, como um jogo. Ainda antes 
de começar, alguns homens trans e pessoas não binárias que faziam parte da ocupação 
decidiram ultrapassar a linha da interdição e permanecer na atividade. Para a minha 
surpresa os homens trans e pessoas não binárias foram recebides com felicidade pe-
las mulheres cis que lá estavam: “ah, então você vem com a gente!”. O mais sensível e 
forte dessa aliança é que ela torna imediatamente obsoleta a ideia de uma “experiência 
feminina” e uma “experiência masculina”; uma certa feminilidade e uma masculinida-
de. São essas alianças que emergem espontaneamente nesses pequenos momentos nas 
ocupações que nos fazem enxergar que, para além dos esforços de normatização binária 
(neopentecostais, estatais, de alguns feminismos), existe um movimento que conflui 
nas práticas de travessia, como bem nos sinaliza Preciado (2019), momentos criativos 
de pensar sobre a produção da masculinidade, da feminilidade, quando os segredos da 
conjugalidade heterossexual são “expostos”, trazidos para uma conversa, atravessados 
por outros corpos que “traem” as expectativas do regime sexual de poder. Nos acampa-
mentos, atua-se por uma certa recusa de estabilização da cena da “violência doméstica”, 
suas expectativa de “reordenamento” e “reestruturação” da família, mas com a abertura 
sobre pensar o que é “ser mulher” e o que se deseja ser, afinal;  o que pode fazer com que 
o corpo experimente outros movimentos; O que nomeamos como violências inego-
ciáveis e outras que podem abrir parlamentos multissutuados produzindo as próprias 
condições de narração. Atravessar a cena – com outros, contra outros; recompondo 
alianças e reativando o sentido mais compartilhados das cenas limites é mais produtivo 
(do ponto de vista das relações) do que a estabilização da “regra geral”. E é por isso que  

“o atual regime sexual, político, ecológico, criminaliza todas as práticas de travessia por-
que elas situam um corpo humano vivo nos limites da cidadania: Mas onde a travessia 
é possível, o mapa de uma nova sociedade começa a ser desenhado, com novas formas 
de produção e de reprodução da vida” (Idem).

Guita Debert e Maria Gregori, em um texto de 2008, refletem sobre os usos e deslo-
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camentos da noção de “violência contra mulher” no Brasil desde a década de 1980. As 
autoras nos apresentam uma importante reflexão sobre os limites da aposta no sistema 
de justiça criminal por parte de boa parte dos movimentos sociais e feministas no Brasil. 
Uma aposta que, segundo elas, produziu, também, “a crescente invasão do direito na 
organização da vida social” (Debert; Gregori, 2008: 165).

O que fica evidente nos debates em torno das delegacias de defesa da mulher e 
mais recentemente em torno da Lei “Maria da Penha” é o encapsulamento da 
violência pela criminalidade e o risco concomitante de transformar a defesa das 
mulheres na defesa da família (Debert, Gregori, 2008: 166).

A lei Maria da Penha, hoje com mais de uma década desde a sua promulgação, sem 
dúvida alguma consolidou nas malhas do cotidiano as figuras da “violência doméstica” 
e da “violência contra mulher” como possibilidades de acesso e reconhecimento para 
as mulheres ao mundo do direito. É a partir de seus marcos que mulheres sem-teto são 
convocadas a se pronunciar publicamente; é a partir de seus enquadramentos que a 
noção de “violência” converte-se em sua inscrição preferencial de “violência conjugal”. 
O que podemos acompanhar nas ocupações, entretanto, muito por conta delas serem 
compostas desde uma suspensão do regime jurídico doméstico da casa, são formas de 
produção de mediações e elaborações sobre conflitos – conjugais e não conjugais – em 
que se cruzam valores sobre “boas condutas” e pedagogias da punição (e as nossas for-
mas de desejar o desejo do Estado, como diria Butler), como também apostas em ou-
tros regimes de produção social dos conflitos intuídos pelas mulheres, especialmente, 
como formas de recusa da punição e do banimento; formas inventivas de tensionar as 
lealdades masculinas do “mandato de masculinidade”, como chama Rita Segato.

É o que faz Tânia, uma das mulheres com mais prestígio no setor da autodefesa. Tâ-
nia nos conta sobre dispositivos técnico-afetivos situados de deslocamento das mascu-
linidades e suas “revoltas”, em suas palavras, pela produção de novos parentescos, novas 
lealdades. Para Tânia, considerada a “mãe” da autodefesa, não se trata de domesticar a 
revolta masculina – “eu entendo essa revolta”, tampouco acionar alguma pedagogia da 
punição -  mas de lembrá-los do verdadeiro inimigo, e de fabricar, continuamente, novas 
conexões e alianças – desloca-las diante do acontecimento instável e precário do acam-
pamento: “Pô, o cara bate em mulher aqui, vem polícia, vem gente querer criar confusão. 
Aqui, não, né? Tem que saber que está todo mundo no mesmo barco, não pode arrastar”. 

O diagrama aberto de conflitualidade que existe nas ocupações, e o jogo de relações 
por ele movido, serve também para nos lembrar que os movimento sociais não preci-
sam ser lugares de efetivação e espelhamento do direito, de “resolução dos problemas” 
desde a perspectiva de exterioridade do Estado. Mas que a luta da classe pode apontar 
para a criação dos problemas, ao menos de novos e mais animados problemas – todo 
um campo fértil que envolve criatividade cultural na fabricação de alianças; a luta como 
uma “aprendizagem”, como repetem os sem-teto, como um lugar que nos oferece a pos-
sibilidade de pensar com a situação e ser atravessada por ela. Permanecer com os pro-
blemas quase sempre nos leva a constatação de que “nos necessitamos reciprocamente 
em colaborações e combinações inesperadas”, como nos conta Haraway (2019: 24) e 
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as “combinações inesperadas” exigem um trabalho efetivo de composição, localização, 
contextualização. Judith Butler (2004) nos aponta para uma certa atrofia ontológica no 
que se refere aos marcos do direito e sua relação com a produção da existência em tra-
mas relacionais. “Na maioria das vezes em que ouvimos falar de ‘direitos’, nos referimos 
a eles como algo que pertence a indivíduos”19 (Idem: 51 – tradução minha). A definição 
legal do que somos nenm sempre são descrições adequadas do que somos, menos ainda 
do que desejamos nos tornar. 

Mas podemos cometer um erro se entendermos a definição legal de quem somos 
como descrições adequadas de quem somos. Embora essa linguagem possa esta-
belecer adequadamente nossa legalidade dentro de um marco legal estabelecido 
por uma versão liberal da ontologia humana, ela não faz justiça à paixão, tristeza 
e raiva – a tudo que nos arranca de nós mesmos, nos liga aos outros, nos trans-
porta, nos desintegra, nos envolve em vidas que não são nossas, irreversivelmen-
te, senão fatalmente (Butler, 2004: 51 – tradução minha)20.

A possibilidade de retomar a inteligência estratégica que emerge do terreno incerto 
aberto pelas conflitualidades, a linguagem dos limites do corpo e da cura que circulam 
na vida-ocupação, como sugere Veena Das em sua contínua conversa com Wittgens-
tein, também podem indicar o clamor por uma possibilidade da minha dor habitar o 
seu corpo cujo potencial é desobrigar aqueles que sofrem de ter que assumir sempre a 
responsabilidade individual por seu destino (Das, 1995). Uma transação entre corpo, 
linguagem e a possibilidade de atuar pelas próprias circunstâncias que finalmente to-
mam lugar em um cotidiano que não é o da casa nem do direito, mas é o da luta. A luta 
contém então um princípio de irredução, ela sugere um terreno sempre aberto, precário 
e em negociação; um terreno feito pelas relações que o sustentam. 

 “Essa cozinha é uma terapia pra mim”: Para além de um espaço terapêutico, o par co-
zinha-luta nos aponta para uma evidente proposição política ontológica constantemen-
te esfumaçada pelas fórmulas que encerram a experiência em demanda ao Estado “luta 
pela casa própria”, e definitivamente esquecidas pelos arranjos habitacionais do Minha 
Casa, Minha Vida, obscurecidas pelos dispositivos conectivos (Berardi, 2018) de grandes 
mobilizações e rendimentos políticos em chaves majoritárias dos “movimentos sociais”, 
da “ação coletiva”, da “conquista da casa própria”. O par cozinha-luta nos apresenta um 
modo possível, um regime de afecção que atravessa a ontologia da separação dos domí-
nios públicos e privados e seus dispositivos, ou que ultrapassa formas transcendentes 
hierarquizadas de ordenar, de um lado, os assuntos políticos que importam e, de outro 
lado, os “aspectos subjetivos”, “assuntos domésticos”, “problemas familiares”, ou, como 
dizem muitos militantes “as picuinhas da ocupação” os problemas da vida, sobre viver 
junto, mas também sobre fabricar corpos e relações, sobre ativar certas disposições de 
si, alterar outras. A política baldia, fundada na cozinha, se define por “não ter uma auto-
ridade definitiva (é apenas uma proposição) e pode aceitar negociar-se a si própria para 
formar uma com-posição sem perder solidez” (Latour, 2007 :35). Tudo se prova, tudo 
se mistura, a vida coletiva existe em permanente negociações assim como o ser que está 
se fazendo por elas. 

19. “La mayoría de las veces 
que escuchamos hablar de 

‘derechos’, nos referimos a ellos 
como algo que pertenece a los 

individuos”.

20. “Pero quizás cometamos 
un error si entendemos la 

definición legal de quiénes 
somos como descripciones 

adecuadas de lo que somos. 
Aunque este lenguaje pueda 

establecer adecuadamente 
nuestra legalidad dentro de un 

marco legal establecido por una 
versión liberal de la ontología 
humana, no les hace justicia a 

la pasión, a la pena y a la ira – a 
todo aquello que nos arranca de 

nosotros mismos, nos liga a otros, 
nos transporta, nos desintegra, 

nos involucra en vidas que no son 
las nuestras, irreversiblemente, si 

es que no fatalmente”.
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 Se pensarmos o par cozinha-luta como o lócus fundamental de fabricação de cone-
xões, é possível acompanharmos Stengers, uma vez mais em uma conversa com William 
James, sobre conexão ser uma questão de “vir à existência”, algo que demanda, tanto 
confiança como uma arte de discriminação/diferenciação imanente. Ao contrário 
do refrão de Dostoievski, lembra Stengers, que demanda sempre um critério de jul-
gamento, na cozinha trata-se de abertura, experimentos e relações que transbordam o 
domínio discursivo para “entrar no sangue”, como dizem sobre o momento no qual a 
cozinha-luta fabrica substâncias de conexão e parentesco não mais legíveis para o fazer 
do Estado. Desse ponto de vista, nos parece que, como mostra Stengers, o problema 
da subjetividade não pode ser compreendido como um “evento puro” que poderíamos 
separar “do que ela exige e afirma” (Stengers, 2008: 51).

 As boas cozinheiras sabem cozinhar porque possuem uma habilidade experimental, 
intuitiva, porque nunca esquecem para quem estão cozinhando, porque aprenderam 
a produzir eficácias a partir dos elementos e ingredientes que estão disponíveis, e não 
os ideais, mas que mesmo assim ativam corpos, produzem reações, conexões, novos 
parentescos. “Muita gente deixa de comer carne em casa, só pra comer a comida da 
ocupação que às vezes é só um feijão com arroz. Porque tem um tempero da ocupação, 
às vezes é só um arrozinho com um tempero de ocupação, esse tempero não tem igual”, 
conta Tânia.

Estar/fazer a mesma caminhada, correr com nós é a expressão afirmativa recorrente, 
anunciada muitas vezes por Tânia, para um sentido compartilhado da cumplicidade. 
Ela expressa, não apenas a condição de estar “junto e misturado”, mas também de 
compromisso coletivo que diferencia o “aqui dentro” do “lá fora” (da ocupação), onde é 

“cada um por si”; o “lá fora” onde o inimigo espreita. E muitas vezes, o inimigo é aquele 
que supostamente “defende a lei”. Como disse Latour em uma entrevista: “O trabalho 
de compor é recolocado, assim como todos os sentidos do termo ‘composição’: o de 

foto; Alana Moraes
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compromisso, o de conflito, o de hibridação, o de gambiarra [risos]. São todos termos 
que põem em dúvida a noção de objetividade, de unificação de todas as ciências e 
de todas as atividades científicas em nome da natureza – algo que não havia ajudado 
a facilitar as políticas de produção de um mundo comum (Dias; Sztutman; Marras, 
2014).

 

Fármaco-Neoliberalismo: 
agenciamentos bioquímicos na 
somatopolítica da domesticidade 

Por isso, uma sociedade infecta inventou a psiquiatria, para 
defender-se das investigações feitas por algumas inteligências 
extraordinariamente lúcidas, cujas faculdades de adivinhação a 
incomodavam.
(Artaud)                             

                  

Uma parte significativa das mulheres que está nas ocupações, como comentei no 
início do capítulo, possui experiências de medicalização com os chamados ben-

zodiazepínicos ou antidepressivos, os medicamentos que são popularmente conheci-
dos como “calmantes”. Ou, como ouvi muitas vezes, os remédios “pra aguentar”, “pra 
dormir”, “pra acalmar”, “pra deixar menos ansiosa” e, por fim, “pra ajudar na depressão”. 
Os benzodiazepínicos são a classe de psicotrópico mais utilizada no município de São 
Paulo, estando à frente dos antidepressivos e dos antipsicóticos (Blay et al, 2014) e pos-
sui efeitos “ansiolíticos, sedativos, hipnóticos, anticonvulsivantes, relaxante muscular 
e coadjuvantes anestésicos”, fazendo com que a pessoa fique “menos responsiva aos 
estímulos externos” (Forsan, 2010: 14).

Eu não pude acompanhar nenhuma interação clínica no âmbito da atenção básica 
em minha pesquisa, para além de observar os muitos circuitos de circulação de medica-
mentos, receitas e conversas sobre o uso e seus efeitos nas ocupações. Por muitas vezes 
ouvi sobre “ir ao médico pra pegar receita”, o que sugere uma intenção de relação clínica 
fortemente mediada pela possibilidade de acesso aos fármacos, também expressa nas 
demandas das mulheres por fazer a “troca de receitas”, renovando o prazo de seu ven-
cimento. Em uma conversa com um agente comunitário de saúde, ele comentou: “tem 
muitas mulheres que chegam com a demanda de psiquiatra, não querem mais saber de 
psicólogo, pedem pra ver psiquiatra. As mulheres dizem que estão com princípio de 
avc, princípio de ataque cardíaco; como se fosse um pânico; mas muitas delas chegam 
falando sobre problemas com marido também, querem a medicação”.21

Em uma pesquisa sobre os altos índices de prescrições de benzodiazepínicos em 
São Paulo e Cuba, me chamou a atenção o relato de alguns profissionais da atenção 
primária sobre uma certa “autonomização” dos pacientes que pressionam os profissio-
nais de saúde no sentido de obterem os medicamentos a partir da segurança oferecida 
pelos sintomas de “insônia” e “ansiedade”: “As pessoas são muito autônomas com seus 

5.

21. Agradeço ao Henrique 
Ribeiro pelas conversas e 

reflexões.
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tratamentos, mas você não vê um diabético tão autônomo” (Farmacêutica – Cuba, en-
trevista individual in Fegadolli et al, 2019: 4).

 
Oferecer medicamentos em resposta à pressões pode indicar pouco empode-
ramento dos profissionais, decorrente de falta de acesso a processos de apren-
dizagem e de métodos de trabalho que permitam a tomada de decisões, além 
de dificuldades de reconhecimento de iniciativas com compartilhamento de 
responsabilidades. Esses comportamentos geram círculos viciosos: “Não sabe-
mos como resolver e somos também participantes porque nós é que estamos 
emitindo a receita que as pessoas usam” (Médico de família – Cuba, entrevista 
individual in Fegadolli et al, 2019: 4).
 

Nos relatos dos profissionais da atenção primária colhidos pela pesquisa (que che-
gam a falar em uma “dependência de benzo”), entretanto, vai aparecendo um certo tipo 
de paciente. Em um “relato síntese” da pesquisa (com elementos comuns entre os rela-
tos dos profissionais de São Paulo e Cuba), segundo os pesquisadores, um ginecologis-
ta em São Paulo oferece alguns elementos interessantes:

 
A principal causa que leva ao uso é um quadro depressivo que traz insônia. É um 
diagnóstico de depressão mal feito, já entram direto no benzodiazepínico. Eles 
vão tratar a insônia, a paciente continua depressiva e cada vez mais aumentam a 
dose do benzodiazepínico. Outra causa é a menopausa, a gente sabe que está as-
sociada com quadro depressivo, de insônia, de alteração do humor, a maioria dos 
clínicos associa isso a um quadro de depressão, mas eles não tratam a menopausa, 
eles tratam a insônia ou a depressão. E em terceiro lugar eu pego os casos que têm 
problema familiar, que são os que eu tenho mais dificuldade de tirar” (Médico 
ginecologista – Brasil in Fegadolli et al, 2019: 5).

  
Insônia, menopausa e “problema familiar” aparecem nesses estudos como caracte-

rísticas dos pacientes que fazem uso dos benzo, flagrantemente uma população femi-
nina. Uma pesquisa recente realizada também na atenção primária em Minas Gerais 
identificou que “grande parte dos usuários de bzd são do sexo feminino, idade entre 
50 a 69 anos, com baixa escolaridade e renda, corroborando outros estudos. Na aps o 
uso de bzd apresenta um padrão disfuncional repetitivo, no qual as mulheres – donas 
de casa, casadas, com três filhos ou mais, de menor escolaridade” (Silva et al, 2016: 3). 
Essa característica é encontrada em muitos outros estudos (Mangini Jr. e Caponi, 2014; 
Souza et al, 2013) que identificam também os relatos sobre “fuga dos problemas” enge-
drados pela domesticidade como impulsionadores do uso.

Para Ana Vitória, atuante na ocupação da Zona Leste sobre quem comentei an-
teriormente, o uso do fármaco era o que lhe permitia lidar com um “sofrimento que 
não cabia na casa”, mas também o que mediava sua conduta materna diante de sua im-
possibilidade de continuar cuidando dos filhos em um momento crítico em que ela 
se pensava como uma ameaça para o próprio filho. Em muitas conversas, Ana Vitória 
contava sobre o sentimento de “cair na depressão” como uma força de paralisia que 
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se expressava na não “arrumação” da casa: “a casa ficava uma zona e aí ele chegava em 
casa e dizia que eu não prestava pra nada”, ou então, “tinha semana que eu dormia o dia 
inteiro, eu levantava só pra fazer a comida deles [seus filhos]”. Nos seus relatos, o uso 
que fazia da medicação traz também um certo tom de recusa e protesto diante das exi-
gências domésticas, inclusive sexuais: “eu gastava metade do salário dele nas farmácia”, 
ela me contava rindo. “Quando ele chegava à noite eu estava dormindo pesado”, o que 
bloqueava uma relação sexual consentida. Suzana, ainda medicalizada, também falava 
sobre como “não consegue fazer muita coisa em casa” e dorme durante o dia. Também 
Tereza conta que quando tomava o remédio não conseguia “fazer muita coisa”, ficava “só 
meio paralisada”, “com muito sono”, “não sabia por onde começar”.

 Os agenciamentos do Benzo não parecem aumentar a “produtividade” e desempenho 
das mulheres nos registros da domesticidade. Mas talvez ele atue em uma administração 
controlada da própria “diminuição da responsividade”; um “protocolo de intoxicação 
voluntária” (Preciado, 2018), e que, ao mesmo tempo, aponta para uma recusa diante 
das expectativas sociais, estatais, biomédicas da funcionalidade e desempenho de 
mulheres pobres e seus corpos. Essas são “as mulheres que cuidam” e que na maior 
parte das vezes encontram-se em situação de cisheterosocialidade doméstica. São os alvos 
privilegiados das políticas públicas, como o Bolsa Família e também o Minha Casa Mi-
nha Vida, e compreendidas como “administradoras responsáveis do lar”22, ao mesmo 
tempo em que sentem-se frequentemente ameaçadas e vigiadas no que se refere à uma 

“boa maternidade”. Os agenciamentos do Benzo podem ser pensados, assim, como uma 
“operação tartaruga”23 bioquímica. Como já sugeria Canguilhem (1966: 49 – tradução 
minha), “estar doente é para o homem (sic!) viver verdadeiramente uma outra vida, 
mesmo no sentido biológico”24.

Na ocasião do lançamento de mais uma fase do mcmv, em 2015, a presidenta Dil-
ma Rousseff fez um pronunciamento oficial no qual destacava a presença das mulhe-
res como proprietárias dos imóveis. O programa prioriza “mulheres chefes de família”, 
como Suzana, de quem falamos no tópico anterior. Segundo Dilma Rousseff: “No caso 
das famílias de mais baixa renda, que são a maioria, temos até agora 89% das mulheres 
como proprietárias, porque o Minha Casa, Minha Vida tem o objetivo de reforçar a 
estrutura da família” (Rousseff, 2015). Hoje proprietária beneficiária do programa Mi-
nha Casa, Minha Vida, Suzana é, sem dúvida, das mulheres que conheci nos caminhos 
da pesquisa e da luta, aquela que mais faz uso de medicação – autointoxicação para 
lidar com a “vida com paredes”, como ela chama sua vida no predinho. Outras pesqui-
sas sobre “beneficiárias” do programa habitacional mcmv apontam para a experiências 
de “isolamento”, de “opressão psicológica” (termo utilizado por uma mulher entrevis-
tada por Menezes, 2016) e de baixa intensidade no tecido relacional dos condomínios 
(Idem). O critério do acesso à política habitacional de “mulheres chefes de família” é 
constantemente contornado em muitos modos de produção de comprovação, visto 
que a estabilidade de forma familiar sugerida pelo critério, na prática, é inundada por 
uma diversidade de configurações de conjugalidades não formais, famílias recompostas, 
mulheres que alternam suas parcerias.

Muitos estudos apontaram para a centralidade dada à família como matriz das polí-
ticas focalizadas nos anos 2000 no Brasil, especialmente o Bolsa Escola e depois o Bol-

22. Importa lembrar que o 
programa MCMV foi formulado 

explicitamente como um 
programa anticíclico, cuja 

expectativa era o aquecimento 
do setor da construção civil. Em 

análises de risco de mercado, 
as empresas da construção 

compreenderam que as mulheres 
eram melhores pagadoras, 

apresentando índices mais baixos 
de inadimplência (Silva, 2015).

23. “Operação tartaruga” 
é o nome de uma tática de 

resistência tradicional na cultura 
operária na qual não se paralisa 
completamente o trabalho, mas 

o desacelera propositalmente 
com fins de provocar prejuízos na 

produtividade.

24. “Estar enfermo es 
para el hombre (sic!) vivir 

verdaderamente otra vida, incluso 
en el sentido biológico”.
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sa Família. Mesquita (2011) mostrou que a Política Nacional de Assistência, aprovada 
em 2004, definiu como eixo estruturante a “matricialidade familiar”. Os condicionantes 
destas políticas serviram como atualizadores – tecnologias de gênero – de verificação 
dos papéis femininos de cuidadora e administradora do lar: manter o cartão de vaci-
nação em dia, garantir a matrícula, assim como frequência escolar, garantir a formação 
de “bons cidadãos” que poderão, por fim, ser gratos ao Estado socializador e também 
educador das boas condutas.

Em um texto paradigmático no começo dos anos 1980, Rosaldo, Collier e Yanagisa-
ko apresentaram uma investigação acerca dos pressupostos teóricos das noções moder-
nas e ocidentais sobre a família. As autoras chamam atenção para o fato de que a maior 
parte dos “pensadores sociais” do século xix “imaginaram o desenvolvimento social 
como um processo de diferenciação desde um estado confuso (e portanto incestuoso), 
indeterminado e de orientação feminina na direção de um outro, de homens guerrei-
ros, que destroem seus laços sociais ‘naturais’ forjando assim novos laços públicos e 
políticos que criam uma ordem ‘humana’” (Rosaldo et al, 1997: 4-5). Nessa imaginação, 
salientam as autoras, o papel “natural” da mulher-mãe é o de cuidadora e, por isso, elas 
foram excluídas das competências públicas, mas também da própria ideia de “transfor-
mação social”. 

Ainda que os teóricos “evolucionistas vitorianos” tenham se enganado a respeito 
de “papéis biológicos” imutáveis, elas seguem, é importante retomar algo que se evi-
denciava mais para aqueles cientistas sociais do século xix do que para os do final do 
século xx: o fato de que a família, em seu sentido moderno, é imaginada e criada como 

“uma unidade biológica e legalmente definida, associada à propriedade, à autosuficiên-
cia (…) e o espaço ‘dentro’ do lar é algo que emerge não das covas da Idade da Pedra, 
mas das formas sociais do complexo governo do Estado” (Idem: 5). Assim, nunca é 
tarde para lembrar que “Família” constitui um território moral, uma maneira de pensar 
as relações humanas e, nas sociedades modernas, é onde o “doméstico se percebe como 
o oposto a um exterior moldado pela política” (Ibidem: Idem). 

Ainda que a racionalização da sociedade occidental européia tenha sido comumen-
te atribuída a uma nova organização industrial, Anne McClintock mostrou como, em 
meados do século xix, na Inglaterra vitoriana, o espaço doméstico teve que absorver 
os valores de separação e hierarquização da sociedade industrial emergente: “O espaço 
doméstico era concebido como uma hierarquia de fronteiras especializadas e distintas 
que precisavam de policiamento constante e escrupuloso” (McClintock, 2003: 65). O 
trabalho doméstico das mulheres, nesse sentido, foi convertendo-se, em suas palavras, 
em uma semiótica da manutenção de fronteiras: “O trabalho doméstico cria valor social, 
separando a sujeira da higiene, a ordem da desordem, o sentido da confusão” (Idem: 69).

A rotina da limpeza foi dividida em calendários cada vez mais racionalizados e 
rígidos: lavar roupas na segunda, passar a ferro na terça, polir os móveis na quarta, 
e assim por diante. O próprio dia doméstico era medido em unidades mecânicas, 
marcadas pelo toque dos relógios e o soar meticuloso das campainhas. O relógio 
presidia a vida do lar, representando com perfeição o fetiche vitoriano da medida, 
da ordem e da fronteira (McClintock, 2003: 66).
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Na cidade-acampamento, entrevê-se, uma vez mais, o fato renovadamente ocultado 
de que “as mulheres são úteis não só porque realizam todo o trabalho doméstico sem 
salário e sem fazer greve, se não também porque acolhem na casa todos aqueles que são 
periodicamente expulsos de seus trabalhos durante as crises econômicas” (Dallacosta, 
1972: 10), mas também aqueles expulsos da “classe do progresso”, os que apresentam 
suas fraquezas, suas “disfunções”, seus limites marcados no corpo. Nos parece incontor-
nável o fato de que as ocupações que acompanhamos são fundadas na cozinha coletiva 
e esse é justamente o “pólo mais dinâmico” de toda a ocupação de terreno. Nos acam-
pamentos, aliás, a terra está por todos os lados – o trabalho da “limpeza” é neutralizado, 
raramente varremos coisas ou passamos panos porque não estamos mais na casa, mas 
no mundo – o regime baldio que falamos aqui é o reencontro com essa terra.

A responsabilidade contínua das mulheres em prover assistência, nas mais va-
riadas formas, dentro e fora do lar, significa que as mulheres ao mesmo tempo 
requerem a infraestrutura social visível que o neoliberalismo busca desmantelar 
por meio da privatização e são a infraestrutura invisível que sustenta um mundo 
supostamente formado por capitais humanos investidores de si (Brown, 2015).

Nas décadas de 1960 e 1970, o movimento feminista logrou fazer do “trabalho do-
méstico” uma questão política e, junto aos movimentos anticoloniais, produziu um 
questionamento irrevogável a respeito do problema do “sujeito revolucionário” expres-
sar uma parcela minoritária da classe que trabalha: homens brancos, adultos e dos se-
tores industriais mais avançados. Os filósofos Antonio Negri e Michael Hardt também 
discutem sobre a dificuldade da tradição marxista em lidar com os “pobres urbanos”, 
não-assalariados: “eles são considerados muitas vezes uma espécie de resquício pré

-industrial, uma espécie de refugo da história” (Negri; Hardt, 2012a: 172). Conforme 
observou Marazzi, agora, a produção capitalista vem se movendo na direção de um 
modelo “antropogenético”. “Seres humanos como capital fixo estão no centro dessa 
mudança, e a produção de formas de vida transforma-se na base da acumulação (…) o 
capitalismo financeiro cresceu captando bens comuns, o comum” (Marazzi, 2016: 71). 

O trabalho de funcionalidade da casa (que não se resume apenas ao casamento mas 
a todo terreno da ordenação do “social” inclusive os percursos burocráticos de acesso 
às políticas públicas, mas também todo trabalho afetivo) em um contexto de radicaliza-
ção neoliberal no qual os cuidados com a vida e suas possibilidades de reprodução – a 
despeito do colapso do “público” e do recrudescimento da violência estatal – tornam-se 
tarefa cada vez mais exclusiva das mulheres pobres, de seus corpos, de suas cozinhas. 
Adrienne Rich (1976), em “Nascer de uma mulher: a maternidade enquanto experiên-
cia e instituição” lembrava, no final da década de 1970, que “nossas greves selvagens 
se manifestam na maioria das vezes sob a forma de um colapso físico ou mental” e 
que “O corpo feminino tem sido um território e uma máquina, um deserto virgem a 
ser explorado e a linha de montagem transformando a vida” (Idem). O coletivo Claire 
Fontaine vem sugerindo a noção de “greve humana” como uma “tentativa extrema de se 
reapropriar dos meios de produção dessa força-revolta, dessa força-amor, dessa força-
vida. Tais meios são eles mesmos fins, já levam consigo uma nova potencialidade que 
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torna os sujeitos mais fortes” (Fontaine, 2019: 21).
Os acampamentos permitem e produzem, ao contrário da casa, modulações mais 

flexíveis da produção de feminilidades e de masculinidades diante de novos arranjos da 
vida coletiva de fronteiras confundidas. E não é à toa a frequente constatação feita pelos 
sem-teto de que a “ocupação é perigosa para o casamento”, – casamento heterosocial, 
vale dizer. Essa constatação é também fonte de grande parte dos “B.O’s”, conflitos e 
problemas que acontecem do cotidiano de uma ocupação. Muitas tentativas localiza-
das são feitas para tentar administra-los. Na ocupação do Capão Redondo, um militante 
do setor da autodefesa chegou a elaborar um pequeno documento sobre as “regras da 
trilha”, dentre elas a proibição de “qualquer tipo de flerte” – no reconhecimento de que 
as paixões podem acabar com um acampamento ou ao menos consumi-lo por um bom 
tempo. 

 Para Foucault, o regime da biopolítica e a nova psiquiatrização da sociedade “se 
arroga o papel de defesa generalizada da sociedade, ao mesmo tempo em que conquista 
o direito de ingerência na sexualidade familiar” (Foucault, 1999: 299). Mas Preciado 
(2018) vai além da hipótese biopolítica e reflete sobre a somatopolítica da economia mun-
dial do capitalismo pós-industrial, caracterizada por um regime “farmacopornográfico”: 

“o termo se refere aos processos de governo biomolecular (fármaco-) e semiótico-téc-
nico (pornô) da subjetividade sexual” (Preciado, 2018: 36). Se levamos a sério o fato, 
segue Preciado, de que a indústria farmacêutica (que inclui as indústrias científicas, mé-
dicas, cosméticas, biomédicas, químicas), o tráfico das drogas consideradas ilegais, a 
indústria pornográfica e a indústria da guerra (e da produção da excitação do terror de 
destruição) se constituem como os pilares do capitalismo pós-fordista, seria mais apro-
priado dizer de todo esse “trabalho imaterial” que “o verdadeiro motor do capitalismo 
atual é o controle farmacopornográfico da subjetividade” (Idem: 42). 

 Preciado insiste no fato de que, longe de ser uma categoria feminista, a noção de 
“gênero” foi parte de uma construção discursiva biotecnológica que apareceu nas indús-
trias médicas e terapêuticas dos Estados Unidos no final da década de 1940: “o gênero 
e a masculinidade e a feminilidade famarcopornográficos são artefatos originados no 
capitalismo industrial” (Preciado, 2018: 109). Se a  as estratégias biopolíticas desenvol-
vidas no século xix eram dirigidas “ao amplo mundo dos ‘anormais’ ou ‘degenerados’” 
(Caponi, 2009: 536), o corpo feminino, em situação de cisheterosocialidade doméstica, é 
a “amostra controle” da biopolítica neoliberal, o material usado com a finalidade prin-
cipal de monitorar a estabilidade e a reprodutibilidade de um sistema analítico e pro-
dutivo que precisa seguir administrando subjetividades engajadas em seus parâmetros 
de “competências” e disponibilidades generificadas. A “amostra controle”, no entanto, 
possui sua origem em um momento bem anterior à biopolítica foucaultiana, mas ela 
é parte fundamental do alicerce persecutório da inquisição que sedimentou a nova or-
dem capitalista:

 
As mulheres eram acusadas de ser pouco razoáveis, vaidosas, selvagens, esban-
jadoras. A língua feminina era especialmente culpável, considerada um instru-
mento de insubordinação. Porém, a principal vilã era a esposa desobediente, que, 
ao lado da “desbocada”, da “bruxa” e da “puta”, era o alvo favorito de dramatur-
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gos, escritores populares e moralistas. Nesse sentido, A megera domada (1593) 
de Shakespeare era um manifesto da época (…). Na Europa da Era da Razão, 
eram colocadas focinheiras nas mulheres acusadas de serem desbocadas, como 
se fossem cães, e elas eram exibidas pelas ruas; as prostitutas eram açoitadas ou 
enjauladas e submetidas a simulações de afogamentos, ao passo que se instaurava 
a pena de morte para mulheres condenadas por adultério (Federici, 2017: 203).

 
As teorias da “degeneração”, junto às eugênicas e higiênicas do século xix, finalmen-

te entrelaçarão de forma direta e “científica” o “bom” casamento heterossexual (quer 
dizer, branco), a segurança da reprodução da propriedade privada; a “pureza” da nação 
e o racismo. “Com essa finalidade, será construído um instrumento médico-político 
capaz de controlar a hereditariedade da grande família dos degenerados e, ao mesmo 
tempo, controlar as populações e raças consideradas perigosas” (Caponi, 2009: 543). 
Nesse sentido, a vida das classes populares representavam “ameaça potencial de perigo 
médico e social” (Idem: 543) e a vida sexual dessas mulheres, especialmente das mulhe-
res negras, passa a ser terreno prioritário de controle.

 
A teoria da herança permitirá à psiquiatria da anormalidade transformar-se em 
uma tecnologia do matrimônio saudável e não-saudável, útil ou perigoso, bené-
fico ou danoso. De súbito, a psiquiatria centra-se no problema da reprodução 
(Foucault, 1999: 297 apud Caponi, 2009: 544).

 
Estamos pensando em gênero como tecnologia que produz “de forma precária e 

instável, corpos, sujeitos de enunciação e ação” (Preciado, 2018: 120) no centro das en-
grenagens neoliberais – do Minha Casa, Minha Vida até o novo ministério da “Mulher 
e da família” do governo Bolsonaro. Mas bem antes disso, na história da ficção biopolí-
tica do nascimento do Estado Moderno na europa e do capitalismo – um nascimento 
altamente dependente da inquisição e da “caça às bruxas”, como demonstrou Federici 
(2017) – tratou-se, sempre (evidente que de formas muito diferenciadas, umas mais 
mortíferas do que outras), de uma tecnologia de gênero, racializada, produtora das “in-
fames”: Medusas, encortiçadas, feiticeiras, sem-teto, mães dos menores que atentam à 

“paz social”; as “mães irresponsáveis”, mulheres que se quer a todo custo converter em 
“beneficiárias” portadoras do gestar (Souza Lima, 2002) da vida doméstica, assim como 
da “paz social”, em uma renovada e aquecida produção de “políticas focalizadas de pro-
moção de gênero”, de um lado, ou da caça à “ideologia de gênero”, de outro.

 

Da política da representação à contrabiopolítica 
do cuidado como experimentação

É possível que façamos agora um pequeno e breve desvio na história da filosofia 
política para investigar uma hipótese que considero importante neste trabalho. No 

prefácio de Anomalia Selvagem (1993), livro sobre o pensamento de Espinoza que An-

6.
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tonio Negri escreveu na prisão, Deleuze destaca uma reflexão importante e definidora 
da leitura de Negri. Para esse último, Espinoza encontrou uma filosofia dos corpos na 
qual a “mediação externa” de um Poder, um “Dever-Ser” característico do pensamento 
jurídico do mundo (como em Hobbes, Rousseau e Hegel), cai por terra. Isso quer dizer 
que Espinoza nos apresenta a ideia de “composição” como alternativa ao contrato de 
transferência de Poder à uma externalidade, própria de uma tradição da filosofia jurídi-
ca contratualista, a qual Deleuze define a partir de alguns pressupostos:  

1) que as forças tem origem individual ou privada; 2) que elas tem de ser socia-
lizadas para gerarem as relações adequadas que lhes correspondem; 3) que há 
portanto mediação de urn Poder (“Potestas”); 4) que o horizonte e inseparável 
de uma crise, de uma guerra ou de urn antagonismo, de que o Poder se apresenta 
como a solução, mas a “solução antagonista” (Deleuze, 1993: 7). 

Isso porque, em Espinoza, os corpos são forças, não substâncias: “definem-se por 
relações entre uma infinidade de partes que compõem cada corpo (…). Há então pro-
cessos de composição e de decomposição dos corpos, segundo suas relações caracterís-
ticas convenham ou desconvenham”. (Deleuze, 1993: 8).

 
Concretamente, se definirmos os corpos e os pensamentos como poderes de 
afetar e de ser afetado, muitas coisas mudam. Definiremos um animal, ou um 
homem, não por sua forma ou por seus órgãos e suas funções, e tampouco como 
sujeito: nós o definiremos pelos afetos de que ele é capaz (Deleuze, 2002: 129).

 
À essa filosofia política que se faz entre corpos como forças, de dinâmica instável e 

aberta a afecções, Negri chama de “política da imanência”: “Significa que não há fora 
deste mundo. Que neste mundo existe apenas a possibilidade de viver (de se mover 
e de criar) aqui dentro” (Negri, 2009: 88). Os modos de variação e de diferença são 
produzidos no encontro com o mundo. E a partir desse fio imanente é possível, en-
tão, retomar a atividade produtiva fundamental, não como aquela que produz valor ou 
mercadorias, como decretou o capitalismo, mas aquela que produz pessoas, encontros 
e diferenças na produção de um mundo; uma atividade que, por muito tempo, esteve 
incluída dentro do domínio do “reprodutivo feminilizado” nas sociedades ocidentais, 
domínio também racializado nas sociedades coloniais e que, por isso, está resguardada 
às sombras dos modelos democráticos e do próprio debate sobre a ação política. Em 
Negri, Espinoza aparece como um filósofo do materialismo selvagem no qual “o pensa-
mento se desenvolve a partir do poder dos corpos de afetar e ser afetado”25 (Sztulwark, 
2019: 134 – tradução minha).

     
Pensamento materialista, distante de qualquer vocação transcendente e ordena-
dor, e inversamente orientado para a construção de uma ontologia da potência 
produtiva do ser (ou melhor: das potências produtivas dos modos do ser), na 
qual os homens estão inseridos como singularidades que exprimem um desejo 
de afirmação ontológica através do encontro com o mundo (Visentin, 2018: 160).

25. “El pensamiento se 
desenvuelve a partir del poder 
que poseen los cuerpos de afectar 
y ser afectados”.
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 Gatens (1996) sintetizou uma série de acúmulos nos debates feministas em torno 
do pensamento ocidental e seus pilares duais – natureza e cultura, mente e corpo, pai-
xão e razão –, e sobre como esse jogo binário terminou por calcificar a divisão entre pro-
dução e reprodução, a primeira pertencendo ao domínio da história e da transforma-
ção (cultura), a segunda da repetição e conservação (natureza). Uma vez mais, Gatens 
convoca Espinoza para pensarmos juntas outros percursos e imagens que produzam 
ruídos nos binarismos dos modernos. Com Espinoza, os três modos de conhecimento 
(imaginação, razão e intuição) podem ser entendidos, não como diferentes formas de 
consciência ou de saber, mas como formas de ser/estar no mundo. 

Pensar a existência de um regime baldio nos permite também apreender como a for-
ma-acampamento, precária e aberta, permite uma outra relação com o mundo, uma 
possibilidade de criar para si e com outras formas de ser/estar no mundo/com o mun-
do. O baldio se apresenta como “um espaço em que os atores humanos ainda estão lá, 
mas agora inextricavelmente ligados com o não-humano, não mais no centro da ação 
e dando as cartas. O mundo nos cria no mesmo e único processo pelo qual o criamos” 
(Pickering, 1995:26). Com Lugones (2014), é importante retormar que a “missão civi-
lizatória” esteva empenhada em transformar sujeitos colonizados em “natureza” para 
sustentar o “acesso brutal” aos corpos “através de uma exploração inimaginável”: 

A “missão civilizatória” colonial era a máscara eufemística do acesso brutal aos 
corpos das pessoas através de uma exploração inimaginável, violação sexual, con-
trole da reprodução e terror sistemático (por exemplo, alimentando cachorros 
com pessoas vivas e fazendo algibeiras e chapéus das vaginas de mulheres indí-
genas brutalmente assassina-das). A missão civilizatória usou a dicotomia hierár-
quica de gênero como avaliação, mesmo que o objetivo do juízo normativo não 
fosse alcançar a generização dicotomizada dos/as colonizados/as. Tornar os/as 
colonizados/as em seres humanos não era uma meta colonial. A dificuldade de 
imaginar isso como meta pode ser vista nitidamente quando percebemos que 
a transformação dos/as colonizados/as em homens e mulheres teria sido uma 
transformação não em identidade, mas em natureza (Lugones, 2014: 3).

O que os circuitos de curas que instituem-se nas ocupações nos permitem com-
preender é a insistência em proposições desde uma ontologia corpórea da vida que 
reconhece a verdade do corpo e de seus movimentos de variação – a vida em “carne 
e osso”, a vida “em carne viva”, a “fé na luta” – e dos modos de afecção como formas 
primordiais de liberdade e da luta. Formas de composições, de perseverar, feituras e 
refeituras de si: curas ou “metafísica experimental” como chama Bruno Latour. Tra-
ta-se do reconhecimento de que “mais precisamente, vivemos num jogo contínuo de 
proporções balanceadas entre composições e decomposições, cujo objetivo é acertar 
nas doses” (Teixeira, 2015: 38). Uma contrabiopolítica de experimentação – tal como é 
experimentada nos regimes baldios – que nos permite pensar na luta como uma possi-
bilidade investigativa de formas de existência não proprietárias, incluindo a ideia pro-
prietária de sujeito, “a propriedade de ser social” apartada de modos de variação e de 
composição relacional com o que foi chamado por uma certa política de “natureza”, o 
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outro do doméstico/domesticado. Seguindo a pergunta de Descola (2015), é possível 
nos perguntar se uma política de experimentação não-proprietária e para além do do-
méstico não poderia, também, ser a luta por expandir nossos modos de associação, as-
sim como nossa imaginação sobre eles:

 
Então, a propriedade de ser social não é o que explica, mas o que deve ser expli-
cado. Se se admite isso, se se aceita que a maior parte da humanidade, até recen-
temente, não fez grandes distinções entre o que é natural e o que é social, nem 
considerou que o tratamento dedicado a humanos e o tratamento dedicado a 
não-humanos se encerram em esferas totalmente distintas, então deve-se con-
ceber os diferentes modos de organização sociocósmica como uma questão de 
padrões de distribuição dos seres em coletivos: quem ou o que é colocado junto 
com quem ou o que, de que maneira, e com que propósito? (Descola, 2015: 23).

 
Para a Judith Butler, a metafísica da substância vem sustentando, em grande parte, 

as representações sobre a noção de sujeito nas sociedades ocidentais, assim como as 
categorias de sexo. Ela reflete sobre como as categorias humanistas de sujeito tendem 
a presumir uma pessoa substantiva portadora de atributos essenciais e não essenciais. 
Em sua teoria, o gênero se faz do modo performativo, ainda que herdeiro e no interior 
da metafísica da substância. “Nesse sentido, o gênero é sempre um feito, ainda que não 
seja obra de um sujeito tido como preexistente à obra” (Butler, 2003: 48). Com Nietzs-
che, Butler retoma a ideia de que não há ser por trás do fazer, do realizar-se e do tornar-
se (Idem: Idem). A teoria do sexo e gênero de Butler nos importa na medida em que ela 
nos localiza em uma certa tradição de pensamento que, desconfiando das metafísicas 
da substância, investiga possibilidades de vir a ser, ou melhor, de virmos a ser em com-
panhia, sem negar, obviamente, as inscrições e constrangimentos produtivos do poder 
e das matrizes de inteligibilidade. Gênero, “como uma prática discursiva contínua (…) 
está aberto a intervenções e re-significações” (Ibidem: 59).  “O gênero é recebido, mas 
com certeza não simplesmente inscrito em nosso corpo como se fôssemos meramente 
uma chapa passiva obrigada a cerregar uma marca” (Butler, 2018: 38). Estamos aqui 
interessadas em pensar nas ruínas, como sugere Butler:

 
Se a política não fosse mais compreendida como um conjunto de práticas de-
rivada dos supostos interesses de um conjunto de sujeitos prontos, uma nova 
configuração política surgiria certamente das ruínas da antiga (Butler, 2003: 213).

 
Mas os estranhamentos ao substancialismo moderno emergem também nas cha-

madas “ciências da natureza”. O micetologista Alan Rayner (1997), por exemplo, indi-
cou que a totalidade da biologia seria bem diferente se tivesse tomado o micélio como 

“exemplo prototípico dos organismos vivos” (Ingold, 2018: 140). Se assim fosse, defende 
Rayner, a biologia não poderia ter sido construída “sobre o pressuposto de que a vida 
está contida dentro dos limites absolutos de formas fixas. Teríamos então uma biologia 
que começa do caráter fluido do processo da vida, cujos limites são sustentados apenas 
graças ao fluxo contínuo dos materiais que o atravessam” (Idem: Idem). Antes disso, 
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o biólogo chileno Maturana apontava para outros paradigmas biológicos, afirmando, 
uma vez mais, a condição de contínua produção dos organismos, a autopoeise, como 
constituinte do vivo. A célula seria o exemplo básico dessa condição e seu metabolismo 
se realizaria a partir de “uma rede de interações que interconecta seus componentes 
moleculares e produz moléculas que formam parte da própria célula” (Moreira, 2004: 
598). Como afirma Maturana:

É essa condição de produção contínua de si, por meio da produção e reposição 
contínua de seus componentes, o que caracteriza os seres vivos e o que se perde 
no fenômeno da morte. É a esta condição que me refiro quando digo que os seres 
vivos são sistemas autopoiéticos e que estão vivos apenas enquanto estão em 
autopoiesis (Maturana, 2006: 71 – tradução minha)26.

Donna Haraway (2019), mais contemporâneamente, vai entrar nessa discussão 
dizendo que muitos sistemas que a biologia imaginava autopoiéticos, são, na realidade, 
simpoiéticos. Se os sistemas autopoiéticos dependem de unidades autônomas autopro-
duzidas, os sistemas simpoiéticos são produzidos de maneira relacional, em intrações, 
sustentados pela capacidade de criar e fazer com outros. Essa também é uma das mais 
importantes contribuições de Ingold à antropologia, quando considera o “organismo 
não como uma entidade discreta e pré-programada, mas como um lócus de crescimen-
to e desenvolvimento concreto dentro de um campo contínuo de relações” (Ingold, 
2008: 31 apud Bonet, 2014: 334). A filósofa feminista Karen Barad, pensando a partir a 
física quântica, propõe como unidade ontológica básica o “fenômeno” ao invés de “pro-
priedades” ou partículas elementares. Todo fenômeno seria um “arranjo experimental”: 

“os fenômenos – sejam lagartos, elétrons ou seres humanos – existem apenas como re-
sultado e como parte da intra-atividade contínua do mundo, de sua dinâmica e contin-
genciação diferenciada em relacionalidades específicas” (Barad, 2007: 353). A filósofa 
defende que as práticas científicas não “revelam” algo que já está lá, mas o que é divulga-
do é “o efeito dos compromissos (engagements) da nossa participação como/em parte 
do devir diferencial do mundo (…). Objetividade é uma questão de responsabilidade 
pelo que se materializa, pelo que se torna. Importa quais cortes são executados: diferen-
tes cortes executam diferentes acontecimentos materializados” (Idem: 361), não tem 
a ver com “colocar à prova”. Sugerimos que as ocupações de terreno, e o que estamos 
chamando de regime baldio – assim como muitos outros contextos de lutas coletivas 

–, podem ser pensados como arranjos experimentais, como práticas prefigurativas sim-
poiéticas de um sentido do político ontologicamente diferente daquele moderno. Ou, 
como também formulou Denise Ferreira: 

O que o princípio da incerteza de Heisenberg, o colapso da função-onda de 
Schrodinger, e a não-localidade de Bell, nos dizem é que os elementos respon-
sáveis por formarem tudo o que existe no universo, isto é, o “conteúdo” de cada 
corpo, tudo que é sólido, pesado, extendido, exterior – para usar os descritores 
tradicionais – é constituído por algo que o léxico da física (uma gramática que 
é basicamente kantiana) não é capaz de descrever – precisamente por que estes 

26. “Es esta condición de 
continua producción de sí 

mismos, a través de la continua 
producción y recambio de sus 

componentes, lo que caracteriza 
a los seres vivos y lo que se pierde 

en el fenómeno de la muerte. 
Es a esta condición a la que me 

refiero al decir que los seres vivos 
son sistemas autopoiéticos y que 

están vivos sólo mientras están en 
autopoiesis”.
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figuram, em vez de separabilidade, uma implicabilidade profunda (Ferreira da 
Silva, 2019: 111).

Se consideramos, como nos apontam a noção de cura nas ocupações, que o mundo 
da vida nos acampamentos não é feito entre matéria e forma, mas sim entre materiais e 
forças (Deleuze; Guattari, 2004), também é importante afirmar que, nos acampamen-
tos, essas práticas coexistem com atuações políticas cuja ação convoca modos de reno-
var as imaginações hilemórficas aristotélicas como imagem de transformação – uma 
imagem bastante sedutora para as parcelas das classes médias universitárias. Nesse mo-
delo – herdado pela ética militante nas tradições de “formação”, “conscientização”, “so-
cialização” –, trata-se de “dar forma” à matéria, impor à matéria inerte um produto final: 
a classe pronta e consciente de seu papel histórico, uma natureza amorfa que precisa 
de uma força externa para ser “formada” e, então, representada. Como disse uma vez 
um dirigente político do mtst, “quando o movimento faz uma ocupação é porque ela 
é parte de uma estratégia de acúmulo de forças, formação de militantes e construção 
de referência na periferia, tudo objetivando a construção de uma sociedade socialista”.

No “setor de formação”, ao invés de uma composição com forças, temos uma re-
petida retórica de “acúmulo de forças”, diferente, por exemplo, da afirmação da cozi-
nha como modo relacional de fazer e experimentar formas de associação entre corpos, 
arriscar misturas e efeitos improváveis. Durante muito tempo o movimento definiu e 
chamou esse lugar da cozinha de “setor de abastecimento”, como se a cozinha fosse um 
espaço meramente de “alimentação” nutricional das necessidades básicas das pessoas 
que integram uma ocupação. Entretanto, se nos atentarmos para a vida que acontece e 
é produzida nas ocupações de terreno, o que vemos, como sugeriu Ingold (2018), tem 
muito mais a ver com processos, 

não de imposição de formas preconcebidas sobre a matéria inerte, mas de inter-
vir nos campos de força e nas correntes de material nas quais as formas são gera-
das (…). De modo mais geral, sempre que nos deparamos com matéria, como 
Deleuze e Guattari insistem, é matéria em movimento, em fluxo, em variação 
(Ingold, 2018: 305). 

 
No representacionismo, o que temos, são “práticas discursivas [que] definem o que 

conta como declarações significativas” (Barad, 2017: 23), enquanto que, em uma on-
tologia realista agencial – que eu também chamaria de materialista –, experimental e 
baldia, herdeira de Bohr e não de Newton, “a matéria se refere à materialidade/mate-
rialização dos fenômenos, não a uma propriedade fixa inerente de objetos independen-
temente existentes, como na física newtoniana” (Idem: 25). Matéria e significado estão 
implicados, e não em relação hierarquizada de interioridade e exterioridade.

A partir desse pressuposto, não seria difícil constatar que as cozinhas coletivas aber-
tas e as Tias que sabem bem o que fazer delas, bem como as celebrações, as zonas de 
cumplicidade – formas de expressão poética tão presentes e absolutamente constituti-
vas da periferia de São Paulo (dos saraus ao novo Slam) – nos apresentam uma infraes-
trutura de produção de uma política de experimentação muito mais eficiente do que as 
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práticas de formação de uma “consciência de classe”. Assumir a cozinha como proposi-
ção política, sugere Ingold, é arriscar-se: “ Intervir em um mundo constantemente em 
ebulição talvez pudesse ser comparado a uma enorme cozinha” (2018: 305):

 
Na cozinha, coisas são misturadas em várias combinações, gerando novos mate-
riais no processo que, por sua vez, são misturados a outros ingredientes em um 
processo interminável de transformação. Para cozinhar, recipientes tem que ser 
abertos e seu conteúdo derramado. É preciso que tiremos as tampas das coisas 
(Ingold, 2018: 305).

 
O compromisso com o cuidado pode ser percebido como uma atividade também 

especulativa para pensar sobre as coisas e experimentá-las. Nesse sentido, as ocupações 
se realizam justamente a partir desse trabalho especulativo que desloca o cuidado de 
relações de dependência, frequentemente racialmente marcadas, para converter-se em 
disposição ético-política: como cuidar de uma ação coletiva; como fazer funcionar uma 
cozinha de modo que ela seja suficientemente aberta mas ao mesmo tempo obedeça a 
uma regularidade, como criar um mundo habitável por fora dos registros que nos con-
duzem. Pensar com cuidado é levar em conta cada situação particular, cada história de 
dificuldades, suas situações limites, mesmo quando essas preocupações não possuem a 
menor legibilidade nos marcos da “política”. Cuidado como um gesto menor, definido 
pela capacidade de variar, não de conter. No sentido que recupera Erin Manning (2019: 
21), pode ser o gesto que cria “as condições para uma diferente ecologia do tempo, do 
espaço, da política”.

O cuidado, como prática localizada, faz suspender, ou ao menos tensionar, as regras 
gerais de “participação” nas ocupações, o “estatuto do movimento”, a “política”, enten-
dida como uma dimensão “exterior” e universal. E impõe assim uma outra forma demo-
crática que pressupõe implicação com a malha relacional que sustenta uma ocupação, 
cuja existência é sempre tênue e precária. “O Felipe acha que é fácil todo mundo estar 
aqui na assembleia, mas a filha da Lúcia, por exemplo, está no hospital, é difícil falar pra 
ela que ela vai perder pontos”, reclamava Adriana. 

Como nos sugere Judith Butler, interessa pensar a política, não apenas em relação a 
como nos representamos, mas também como “nos fazemos”. E acrescenta: nos fazemos 
em comum (Butler, 2014 – entrevista Pierre Chaillan). Para retomar uma imagem ela-
borada por Deleuze e Guattari na qual a dimensão material das afecções pode constituir 
armas de guerra: “Enquanto o Estado sujeita os corpos à identidade, fixados (muitas 
vezes encarnados) e definidos em categorias (estáticas), os afetos atravessam o corpo 
como flechas, são armas de guerra”27 (Deleuze; Guattari, 1980: 363-402 – tradução mi-
nha). Quando Tania, Tia Maria, Nilce, Sandra, Ana Vitória, Suzana e tantas outras que 
praticam as ocupações e se perguntam sobre como uma quantidade de carne pode ren-
der mais de forma mais saborosa, ou como conseguir dinamizar as redes de doações de 
utensílios e alimentos; quando Tia Maria começa a desmontar a cozinha da sua casa 
em Paraisópolis para deixar a sua cozinha na ocupação mais “linda de bonita”, sob recla-
mações de seus filhos – “eu nem voltava mais em casa, então queria ficar em uma cozi-
nha linda para os acampados sentirem gosto de comer com os olhos também”; quando 

27. “Mientras que el Estado 
sujeta los cuerpos a la identidad, 

fijados (a menudo, encarnados) y 
definidos de acuerdo a categorías 

(estáticas), los afectos atraviesan 
el cuerpo como flechas, son 

armas de guerra”.
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Tia Maria do Capão Redondo abandona seu pequeno comércio e diz que não consegue 
mais “se desgrudar da ocupação porque vicia” e porque “aqui eu descanso minha ca-
beça, faço meu pagode, cuido dos meus acampados”; quando Patrícia e tantas outras 
falam de sua cura, todos esses eventos nos fazem enxergar movimentos que não partem 
de “questões gerais” que transcendem a experiência sempre imprevisível de ocupar um 
terreno baldio, mas de um modo relacional de habitar uma situação, pensar o que ela 
demanda, quais as formas de compor com ela que podem favorecer co-existências ale-
gres, relações que também podem ser experimentadas como cura e política. Cuidado 
pode muitas vezes significar saber estar em companhia em uma relação de múltiplas 
implicações. “Trocar identidades autorreferentes e pré-estabilizadas por identidades 
que emergem das relações nos conduz a desenvolver maior sensibilidade ao ‘a cada vez’ 
e não ao ‘de uma vez por todas’” (Marras, 2018: 254).

Dessa forma, podemos pensar o conceito de cuidado de forma muito mais dilatada, 
para além das práticas médicas ou das relações familiares domésticas de “reprodução”. 

“O conceito de cuidado servirá como a base para repensar os limites morais e, por ex-
tensão, o terreno do moral e da vida política” (Tronto, 2009: 101 apud Bonet, 2014: 337). 
Nos deslocaríamos, então, de um paradigma reivindicativo (que supõe identidades a se-
rem formadas, mobilizadas e representadas) para um outro experimental no qual trata-
ria-se mesmo de práticas coletivas que certamente não estariam “fora” de todo o poder, 
de todo o discurso, mas que assentam sua importância “a partir de seus termos, de seus 
desvios imprevisíveis, estabelecendo possibilidades culturais que desestabilizam os 
objetivos soberanos de todos os regimes institucionais, incluindo estruturas parentais 
que procuram conhecer e normalizar o gênero de antemão” (Butler, 2018: 39). Cuidar, 
para Tronto, implica um engajamento com o outro que conduz a uma percepção-ação 
(Tronto, 2009: 102). A pergunta cognitiva-afetiva de uma política da composição e da 
experimentação seria, portanto:

 
Adquire todo sentido a célebre pergunta spinozana: o que pode um corpo? Fica 
evidente que o que pode um corpo, a potência de um corpo, é algo que depende, 
essencialmente, de sua capacidade de fazer variar suas relações características de 
tal modo a ampliar suas possibilidades de composição com outros corpos, seu 
poder de afetar e ser afetado (Teixeira, 2015: 34).

Ingold nos lembra que uma política da experimentação, como as práticas de cozi-
nha, pode também retomar um mundo como o da alquimia. Na alquimia, o mundo 
não poderia ser descrito em termos da sua composição molecular, mas “de substâncias 
por como pareciam e pela sensação que causavam” (Ingold, 2018: 305). Citando Elkins 
(2000), Ingold complementa: “é a velha ciência de lutar com os materiais e não enten-
der o que está se passando” (Elkins, 2000: 19). Finalmente, assumir as práticas experi-
mentais é olhar um pouco mais para a antropologia como ciência experimental. Como 
também lembra Ingold, a antropologia, enquanto experimentação da vida cotidiana, 
nos exige não “testar conjecturas”, “mas se inscrever na atividade prática, no processo 
mesmo de seguir uma linha de pensamento. É pensar no aberto, do lado de fora” (In-
gold, 2018: 44),
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A epistemologia binária que separa corpos de consciência, natureza e cultura, ou 
o “feminino” do “masculino”, os dominios da “reprodução” e da “produção”, e que per-
manece separando a “política” da “vida”, a cozinha da assembleia, a formação da expe-
rimentação – como nos anuncia Preciado, “no caso de que não o saibam (…) entrou 
em crise em 1940” (Preciado, 2019). Essa crise não diz respeito apenas à crítica dos 
novos movimentos políticos de “minorias” dissidentes, mas também, como nos mostra 
Preciado “pela aparição de novos dados morfológicos, cromossômicos e bioquímicos 
que tornam impossível a atribuição sexual binária” (Idem). Estamos vivendo a crise do 

“patriarcado heterocolonial”, nos conta Preciado; a crise de um regime que reduz corpos 
“a sua força reprodutora heterossexual” e que, por consequência, legitimou e ainda legi-
tima a violência heteropatriarcal colonial. 

Essa crise também parte de uma conformação cada vez mais tensionada das fron-
teiras políticas que condicionam a esfera privada à “dependência e inação” e a esfera 
pública como uma esfera de ação independente, como interpela Bulter (2018) a teoria 
política de Arendt. Na vida-ocupação visualizamos, finalmente, que uma política de 
classe – ao menos de uma classe realmente existente –, pode propiciar, não a emergên-
cia de uma “identidade política” que parte de um evento de auto-consciência do que é 
ou deveria ser, mas precisamente o contrário: nos desidentificarmos das condições de 
uma certa mãe, um certo trabalhador, um certo esforço sacrificial, de uma certa vida 
exemplar e merecedora, de um certo fracasso. “Eu odiava sem-teto. Ia pro trabalho, pas-
sava pela Berrine (avenida) e ele estavam lá, atrapalhando o trânsito todo. Depois eu 
entendi: eles estavam fazendo isso por mim, pra que eu não ficasse naquela vida de 
trabalhar, trabalhar e continuar enricando os outros”, como bem formulou Tia Maria.

Não é possível nos afetar apenas por aquilo que nos identificamos. As ocupações são 
fundadas em um abertura radical para aquele acontecimento, no qual não se pode ter 
o controle dos encontros emergentes. Os acampamentos, enquanto possibilidade po-
lítica, é uma forma de fazer existir a diferença em uma outra forma de “agência” – uma 
agência precária e sempre relacional. Como pensada por Avtar Brah para reformular as 
formas de “agência”, é preciso afirmar que:

 
O “eu” e o “nós” que agem não desaparecem, mas o que desaparece é a noção de 
que essas categorias são entidades unificadas, fixas e já existentes, e não moda-
lidades de múltipla localidade, continuamente marcadas por práticas culturais e 
políticas cotidianas (Brah, 2006: 130).

A crise desse mundo se faz também em toda a prática de experimentação que pode-
mos entender como processos críticos de “invenção de outras formas de subjetividade 
política” (Preciado, 2019). E nesse campo de invenção/experimentação torna-se pos-
sível visualizar, como presenciado por essa pesquisa, práticas coalicionais entre “cor-
pos sem conformidade de gênero” e aqueles “que se conformam bem demais (e a um 
alto custo)” (Butler, 2018: 40) –  mulheres trans e mulheres cis evangélicas, no mesmo 
barracão construído de lona e bambu nas bordas do Capão Redondo, compartilhando 
uma existência experimental; práticas de “virar outra” em uma trama de relacionalidade, 
planejando juntas uma festa junina na qual aconteceu um casamento fictício onde dian-
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te do falso-Padre, a falsa-noiva fugia com outros pretendentes. Essa crise, entretanto, 
tem nos lançado em uma guerra:

 
Esta será a Guerra dos Mil Anos – a mais longa, sabendo-se que afeta políticas e 
processos reprodutivos através dos quais um corpo humano constitui-se como 
sujeito soberano. De fato, será a mais importante das guerras, porque o que está 
em jogo não é nem o território nem a cidade, mas o corpo, o prazer e a vida” 
(Preciado, 2018).

 
“Aqui eu descobri que minha verdadeira profissão é cuidar dos outros”, nos conta Pa-

trícia em São Bernardo do Campo, depois de dois anos de desemprego e passando por 
trabalhos ligados todos à limpeza dos quais ela não tem boas recordações. A ocupação 
restitui o “verdadeiro” cuidado, afeito às práticas de criação e sustentação de mundos 
possíveis: “Aqui as pessoas querem conversar, querem ser ouvidas, tem um lado psico-
lógico aqui e eu acho que eu sou boa nisso”, continua Patrícia. Tim Ingold, recuperando 
as reflexões de Marx e Engels sobre o sentido do trabalho e da produção, retoma uma 
passagem da Ideologia Alemã na qual os autores “chegam mesmo a igualar a produção à 
própria vida” (Ingold, 2018: 29). Isso implica, defende Ingold, “restaurar para a produ-
ção a primazia existencial que Marx sempre buscou. Sua primazia é aquela da própria 
vida: dos processos de esperar, crescer, habitar” (Idem: 29).

Jean Tible retoma o debate sobre a noção de produção no pensamento de Marx 
em conversa com outras cosmologias não ocidentais. Com Roy Wagner, por exemplo, 
os melanésios nos apresentam uma ideia de produção e de trabalho como “qualquer 
coisa, desde capinar até participar de uma festa ou gerar uma criança; sua validação 
deriva do papel que desempenha na interação humana” (Wagner, 1981: 59). O trabalho 
e a “produtividade” se referem à produção de pessoas e suas relações, tecem o conjunto 
dinâmico da vida social. Marx, atento às associações produtivas que fazem o mundo e 
a ideia de “consumo”, não apenas como negatividade, mas como consumo produtivo, 
pode ser pensado, como sugeriu Balibar (1995), como um filósofo que defenderia uma 

“ontologia da relação”. Também nos Grundrisse, Marx (1857) nos oferece uma noção 
muito mais ampliada de trabalho que inclui conhecimento, saberes, linguagens, formas 
de produção do comum indispensáveis à vida e muitas vezes intangíveis – o que o fi-
lósofo chamou de “intelecto geral”. Se nas sociedades ameríndias o saber-fazer técnico 
está ligado à capacidade de conectar subjetividades, corpos, e criar relações intersubje-
tivas entre plantas, pessoas, espíritos, caça, permitindo a produção (Descola, 2005 apud 
Tible, 2018), a cidade-acampamento insistentemente aberta no coração da metrópole 
também nos apresenta práticas de fazer relação, de cuidado, experiências vinculares en-
tre histórias, memórias, novas cumplicidades, como uma emergente cosmopolítica pe-
riférica que retoma a terra baldia e reconhece o poder de convocação de uma fogueira, 
da produtividade de relações de comensalidade, das experimentações de um corpo que 

“vira”, não para adequar-se, mas para “encontrar o mundo”, como dizem as mulheres 
egressas do neopentecostalismo. Festa e Guerra. A insistência da cura, como matriz re-
lacional, nos aponta para a afirmação de uma noção de pessoa que, como sugere Wagner 
(2011: 13), “nunca é uma unidade em relação a um agregado, ou um agregado em relação 
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a uma unidade, mas sempre uma entidade cujas relações estão integralmente implica-
das”. A luta aqui é ontocriativa.

 Nos perguntamos se o que Federici reafirma como sendo a destruição e reconfigu-
ração do mundo da “reprodução” na transição do feudalismo para a sociedade capita-
lista não poderia ser também compreendido, sobretudo, como a destruição de modos 
de experimentação entre corpos e suas conexões, transformações, substâncias, expe-
riências de prazer e de curas em mundos mais que humanos. Esse caminho aparece 
no Calibã e a Bruxa quando Federici aponta que a filosofia mecanicista, de Descartes a 
Hobbes, voltava-se para o problema do corpo e da “natureza humana”: 

A concepção de que o corpo era algo mecânico, vazio de qualquer teleologia 
intrínseca – as “virtudes ocultas” atribuídas ao corpo tanto pela magia natural 
quanto pelas superstições populares da época –, pretendia fazer inteligível a pos-
sibilidade de subordiná-lo a um processo de trabalho que dependia cada vez mais 
de formas de comportamento unifor- mes e previsíveis” (Federici, 2017: 253). 

No caso de Descartes, ela salienta, a redução do corpo à uma matéria mecânica foi 
fundamental para produzir a ideia de autocontrole. Para Hobbes, a mecanização do 
corpo serviu de justificação para a submissão ao corpo maior e total do Estado: “Por 
trás da nova filosofia encontramos a vasta iniciativa do Estado, a partir da qual o que 
os filósofos classificaram como ‘irracional’ foi considerado crime” (Federici, 2017: 257). 
Hobbes, defendendo a punição e perseguição às mulheres acusadas de bruxaria, dizia 
que, assim, “os homens estariam mais dispostos do que estão à obediência cívica”. Du-
rante a chamada caça às bruxas, as práticas de feitiçaria apareciam como uma “forma 
ilícita” de poder, enquanto instrumento para conquistar algo que se deseja sem trabalhar. 

“A magia mata a indústria”, lamentava Francis Bacon (Idem: 259).
As ocupações de sem-teto nos mostram toda a díficil ambiguidade do tema dos “cui-

dados”, da reprodução, e mesmo do trabalho afetivo. Como já comentamos, a maior 
parte das mulheres ocupantes se relaciona ou já se relacionou de alguma forma com 
os chamados trabalhos de cuidados e reprodutivos remunerados. Durante todo esse 
tempo, raramente escutei alguma conversa ou me foi expressado de algum outro modo 
uma identificação positiva com esses trabalhos – exceto algumas mulheres que falam 
com carinho de crianças que cuidam ou cuidaram, coisas que aprenderam nessa rela-
ção de cuidar de uma criança que não é sua, das tensões que esse lugar convoca e, ao 
mesmo tempo, sobre como foram capazes de nutrir afetos e uma relação singular com 
as crianças, independente de suas mães e pais. Ainda assim, na maior parte das vezes, 
as relações de trabalho sequer são mencionadas e, quando são, revelam situações de 
humilhação, exaustão, não reconhecimento e adoecimento.

 Obviamente, os jogos de valorização e desvalorização do trabalho ainda são funda-
mentais para o capitalismo, e não existe a menor dúvida de que são as mulheres, espe-
cialmente negras e migrantes, e todo o trabalho dos cuidados, as responsáveis para que, 
em uma das maiores crises do capitalismo, ainda seja possível uma vida vivível para os 
humanos nesse mundo. No entanto, desde os acampamentos de sem-teto, nos pergun-
tamos se não seria a hora de falarmos mais sobre essa outra política de profanação dos 
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divisores do qual fala Haraway, e que ocupa o lugar da “reprodução” da vida, não como 
uma etapa do momento produtivo a ser “valorizada” – especialmente em um contexto 
de desemprego, sub-emprego, virações –, mas como uma dimensão do político como 
forma experimental, sensível, imaginativa e pragmática de compor pessoas e relações; 
também uma forma de fugitividade. Uma atividade produtiva, portanto, na qual não 
está em jogo somente a “conservação” e “reprodução” ou “manutenção” da subsistência, 
das “formas ideológicas” que moldam a obediência da “força de trabalho” (um outro 
nome para pessoas), mas como prática inventiva, o que Patrícia reconhecia como a “pro-
fissão de verdade”.

Federici (2002) lembra que é justamente através das atividades cotidianas pelas 
quais produzimos nossas existências que podemos refletir e experimentar nossas capa-
cidades de cooperar, aprender a refazer um mundo despedaçado como um espaço de 
criação, cuidado e aprendizado – aqui estaria o “ponto zero” da prática revolucionária. 
Gostaríamos de nos apoiar na ideia de “invenção”, trazida por Roy Wagner à antropolo-
gia na década de 1970, mas, como bem sublinha Marcio Goldman (2011), muito tardia-
mente apropriada na disciplina nesse momento engajada nas discussões em torno da 
interpretação e simbolização das formas culturais. A noção de “invenção” de Wagner 
parece apontar para uma superação da bifurcação entre interpretação e simbolização, 
assentando, também, a prática antropológica em um lugar crítico à representação (de 
sujeitos, relações, contextos etnográficos). A prática da invenção estaria muito próxima 
da noção de “criação” de Deleuze e Guattari (Idem), não como uma atividade fictícia  e 
portanto “falsa”, mas como uma certa experiência de criatividade: “A invenção wagne-
riana é, antes, da ordem da metamorfose contínua, como acontece na imensa maioria 
das cosmogonias estudadas pelos antropólogos, em que as forças, o mundo e os seres 
são sempre criados e recriados a partir de algo preexistente” (Ibidem: 201). Wagner 
obviamente não anula os efeitos da convenção na produção do que seria a “cultura” – 
nem tudo é permitido; a zona de invenção deve estar em relação com as estruturas de 
convenção e, mais ainda, com as relações que a sustentam –, mas indica que, talvez, a 
força da antropologia estaria em testemunhar (e criar-com; co-criar) os momentos pe-
los quais as pessoas empreendem esforços de singularização diante de uma convenção 
dada. 

Isso porque “o homem” (sic), defende Wagner, “tudo o que ele é ele também não 
é, pois sua mais constante natureza não é a de ser, mas a de devir” (Wagner, 2010: 212-
213 apud Ibidem: 208). E ainda: “Os controles são temas para interpretação e variação 

– um pouco ao modo do jazz, que vive da constante improvisação de seu tema” (Idem: 
144-145 apud Ibidem: 208). Resumidamente, poderíamos dizer que as curas (e até mes-
mo a obsessão com esse tema) que testemunhamos de forma concreta, material, mas 
também em muitas formas de narrar, tratam-se de modos de invenção/reinvenção de 
si e do mundo que habitamos – sempre em relação com outrem. Wagner, inclusive, fala 
rapidamente sobre os processos de “cura” para os Daribi como uma “luta para resta-
belecer um equilíbrio entre convenção e invenção” (Wagner, 2010: 162). As tensões e 
ambiguidades entre convenção e invenção são as verdadeiras matérias-primas da luta, 
ao contrário do que sugerem as noções de “consciência” da ética do esclarecimento. 

São essas as tensões produtivas que se instauram no que estamos chamando de re-
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gime baldio das ocupações, e que fazem certas convenções correrem risco na prática: 
“antes eu achava que invadir era coisa de vagabundo”, ou mesmo o deslocamento das 
cozinhas do enquadramento doméstico para um outro eticamente implicado com uma 
prática política coletiva. “Antes, qualquer coisa eu abaixava a cabeça”. Também propi-
ciam outros usos da feminilidade, da masculinidade, das formas de poder e prestígio, 
assim como dos novos usos eróticos e experimentais do corpo. As tensões entre con-
venção e invenção não supõem uma ideia de “ruptura”, como imagem épica do que é 
revolucionário, mas gestos de criação, composição e novas disposições a partir da expe-
riência de confrontação de regimes distintos: a casa e a ocupação, por exemplo.

O “fazer-se” também se aplica aos sujeitos e sujeitas da classe que experimentam 
a ocupação como um momento de fabricação de si, assim como aos pesquisadores e 
pesquisadoras que embarcam nessa conexão parcial de compreensão compartilhada. 

“Se cuidar (to care) é mover uma situação, aqueles que cuidam (e se importam) tam-
bém serão movidos por ela” (Puig de la Bellacasa, 2012: 206). E, finalmente, essa for-
mulação nos aproxima de algum entendimento sobre o porquê das mulheres narrarem 
as experiências de cuidar e se implicar no mundo da ocupação como experiências de 
um deslocamento de si, uma cura. O “cuidar verdadeiro”, como nos mostrou Patrícia, 
aproxima-se da constatação feita por Butler de que “somos despossuídos por outros, 
movidos em direção a outros e por outros, afetados por outros e capazes de afetá-los” 
(Butler; Athanasiou, 2013: 55).

Quando sou chamada a cuidar de outro, ou, de fato, a resistir a uma condição 
social de desigualdade, ou opor-se a uma guerra ilegítima ou a uma ocupação 
devastadora, não se trata de encontrar minha orientação em minha moral pes-
soal ou em minha disposição individual. Pelo contrário, é precisamente porque, 
desde o início, estou implicado na vida do outro que o  “eu” já é social e deve co-
meçar sua reflexão e ação a partir da presunção de uma socialidade constitutiva 
(Butler e Athanasiou, 2013: 107).

A insistência na língua da cura, do encontro, do “virar outra”, da fabricação intensiva 
de novos parentescos, de um modo um tanto quanto inevitável nos leva a considerar 
a antropologia melanésia e a sua “pessoa fractal” como uma companheira mais astuta 
do que exótica. Pode nos lembrando que outras noções de pessoa podem convocar a 
contra-modernidade que emerge em toda situação de luta. “Uma pessoa fractal nunca 
é uma unidade que está em relação com um agregado, ou um agregado em relação com 
uma unidade, mas sempre uma entidade com a relacionalidade integralmente implica-
da” (Wagner, 1991: 163). É também neste terreno que reconhecemos as insuficiências 
constrangedoras de nossas imagens modernas sobre “fazer política” como forma sem-
pre exterior das relações que sustentam mundos cujo objetivo é sempre “moldá-las”, ou 
como forma de assumir e reificar a noção de pessoa como um “agente” (que precisa 
ser “conscientizada” para agir politicamente) – “autor de pensamento e ação, estando, 
portanto, situada no centro das relações”, como salienta Strathern (2006: 394). A he-
rança perpétua do platonismo que não só classifica e representa, mas que simplesmente 
exclui o não-representável (Deleuze, 2000).
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Strathern (2006: 399) oferece uma imagem melanésia alternativa para pensarmos a 
“agência” como um modo de agir “tendo em mente um outrem”. Um agente, nesse caso, 
seria alguém que habita um ponto de inflexão de relações, “capaz de metamorfosear um 
tipo de pessoa em outro, um transformador” (Idem: Idem). Nosso ponto aqui é que 
essas ações, nas sociedades ocidentais, seguem sendo continuadamente subalterniza-
das como “práticas reprodutivas”: “cuidado”, “criação” (no sentido de criar crianças) 
ou “reprodução” remetem à esfera subordinada e racializada em relação à “produção de 
valor” ou à produção de política – encontra-se aí também a complexa engrenagem colo-
nial. Strathern lança luz ao fato de que nas sociedades da mercadoria, o ato de consumir 
(a consumpção) pode ser produtiva em um “sentido fraco”. Por exemplo, ao ingerir ali-
mentos, o indivíduo pode “produzir” seu próprio corpo. No entanto, nas economias da 
dádiva, sugere Strathern, o ato de consumir deve ser encarado como produtivo em um 

“sentido forte”: não é como um “indivíduo” que alguém consome um alimento prepa-
rado (ou recolhido) por outrem, mas como uma “pessoa” aos olhos desse outrem (Ibi-
dem: 429). Podemos dizer também que uma ocupação sem-teto só pode ser produzida 
na medida em que ela é consumida, usada, significada, habitada no sentido forte.

Wagner (2010) recorda o fato de que coube às visões de mundo mecanicistas e ao 
determinismo newtoniano restringir as práticas de invenção ao domínio do “acidente”. 
Tudo isso influenciou a ideia da nossa autoimagem cultural como uma história de gran-
des acontecimentos técnicos, invenções grandiosas como uma “evolução das técnicas 
produtivas” – o alfabeto, a roda, o arco romano, a máquina à vapor. Uma história na 
qual as relações interpessoais (de cuidado, comunicação, aprendizagem, conhecimento, 
afetivas, de adoecimentos e curas) ocupam um lugar insignificante. Para os povos não 
ocidentais, ao contrário, o foco das atenções criativas – ou como sugere Wagner, os 

“estilos de criatividade” – tem a ver com a vida das relações. Desde que nossas tradições 
hegemônicas de pensamento foram comprometidas pelos “estilos de criatividades”  li-
gados às técnicas de produção capitalista colonial, ou ao menos à ideia bem inventada 
de que riqueza se produz a partir do desenvolvimento de “forças produtivas”, a dimen-
são da reprodução foi relegada a uma zona estéril e feminilizada, neutralizada em seu 
trabalho de criatividade e de força inventiva que possam, de algum modo, criar ruídos 
nas máquinas do capitalismo e seus dispositivos de valor. Entretanto, a transição da 
cidada-fábrica para a cidade-acampamento, assim como o florescimento de uma ciên-
cia feminista sucessora, como reivindicou Donna Haraway, nos mostra que a força da 
invenção (de formas de vida) talvez tenha mudado de lado. 

Marina Garces (2013) também lembra um traço fundante na teoria e nas práticas 
políticas contemporâneas: a ideia que o político é um acontecimento excepcional e des-
contínuo e, portanto, fora da vida. A dualidade ocidental e moderna sugerida pelos ter-
mos produção versus reprodução espelha, sobretudo, uma certa ideia de política como 
o domínio livre da domesticidade e dos ruídos da vida cotidiana que nos faz neutralizar, 
apagar, tornar inelegível uma série de práticas e condutas que vêm sendo elaboradas no 
mundo da vida como confrontações ou ao menos estranhamentos produtivos à muitas 
formas de poder. “A dialética marxiana incorporava a excepcionalidade revolucionária, 
o momento de corte, do desvio, da interrupção do acontecimento na continuidade da 
luta de classes” (Idem: 41). O discurso conservador de que é preciso retomar/restaurar 
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o ordenamento da família, do gênero, do sexo identifica justamente o fato de que a po-
lítica extrapolou sua forma “externa” e contaminou os espaços protegidos de regulação 
dos corpos e das relações.

Nessa trilha, não estaríamos tão distantes dos Daribi ou de muitas cosmologias 
ameríndias, a não ser pelo fato de que, diferente desses povos, teremos também que 
lutar contra nossos “estilos de criatividade” atrofiados e violentados pelas histórias de 

“progresso”. A fase crítica e catastrófica do capitalismo nos arrasta para a constatação – 
sob a qual é fundada toda ocupação de terreno – de que se trata de sabermos assumir 
ontologicamente o fato de que nós somos e estamos sustentados pelas nossas relações, 
pelas práticas de cuidado, mas também por ligações difíceis que podem nos destruir. 
Basta não perdermos de vista a constatação nada romântica de que grande parte das 
pessoas que vão para uma ocupação o fazem pela falência e produção de violência den-
tro das relações familiares das quais dependem o “morar de favor” na cidade proprietá-
ria - que é também extramamente desigual; desigualdades produzidas e administradas 
por tecnologias de gênero que entrelaçam o fazer do Estado e suas mediações com o 
ordenamento doméstico generificado entre intimidade, afetos e poder;  o fazem tam-
bém depois de passarem muitos anos encarceradas em uma penitenciária; o fazem por 
estarem endividadas, administrando fracassos e humilhações.

Como bem sinalizaram Velicu e Garcia-López (2018), o que o neoliberalismo faz 
funcionar é uma “exploração tática da nossa dependabilidade [dependability]” (…) a 
vulnerabilidade mútua é, portanto, uma condição que torna mais possível uma ‘capaci-
dade de resposta’ (response-ability), ou seja, a capacidade (de todos) de neutralizar a 
violência porque ‘já estabelece um princípio de igualdade’” (Butler e Athanasiou, 2013: 
107; Butler et al., 1997 apud Idem).

De um lado, as experiências do trabalho – em grande medida formas mal remu-
neradas e subalternizadas de produzir cuidados – são vividas com toda a força de sua 
violência; “duplos-vínculos” e toda forma de esforço não nomeado dos “trabalhos ne-
cessários para antecipar, prever ou resolver crises, manter as boas relações com vizinhos 
e parentes, lidar com as crescentes ameaças a nossa saúde” como lembram Federici e 
Barbagallo (2012: 4). Mas, de outro lado, é preciso também compreender as formas de 
cuidado que adquirem efeitos produtivos, materiais e oferecem efeitos de identificação 
e prazer em certos contextos nos quais a produção de práticas associativas, conheci-
mento implicado, nos demandam uma habilidade relacional; contextos em que a for-
ma-mercadoria não nos parece suficiente para produzir uma reivindicação de valor, mas 
em que o cuidado emerge nas fissuras dos circuitos da mercadoria.

Pensar as práticas de cuidado enquanto o terreno fundamental de uma ontologia re-
lacional, contra-colonial, da qual depende, não apenas pessoas, mas também a política e 
o conhecimento, pode possibilitar uma variedade bem mais rica de conversações filosó-
ficas entre sem-tetos, melanésios, ameríndios, cientistas, transfeministas, quilombolas, 
biólogas e todas aquelas comprometidas com a fabricação de mundos possíveis – prá-
ticas de “(re)configurações materiais específicas do mundo pelas quais determinações 
locais de fronteiras, propriedades e significados são operadas diferencialmente” (Barad, 
2017: 31), tecnologias de retomadas. Esse modo dilatado de pensar o cuidado poderia 
ser mais sugestivo ao se lançar mão palavra de língua inglesa care, que se aproxima de 



349Políticas de cuidado, tecnologias de gênero

matter, e nos apresenta um terreno atravessado por relações entre cuidar, importar-se, 
tornar importante, matéria, questão, problema. Como sinaliza Barad (Idem: 22), “é 
através de intra-ações específicas que os fenômenos chegam à matéria (chegam à im-
portar) — nos dois sentidos da palavra”, no sentido de tornar-se matéria e de importar. 
O “cuidado verdadeiro”, não subalternizado, como definiu Patrícia em São Bernardo, 
estaria mais próximo desse sentido ambivalente de matter de que fala Barad. Nos ter-
mos de Tim Ingold, o cuidado do qual estamos falando é aquele que orienta-se, não 
pelas formas de descrever ou representar o mundo, mas corresponder com ele (Ingold, 
2015). Uma atenção ou tipo de presença que está em ação desde a primeira entrada nos 
terrenos, desde as primeiras investigações sobre sua topografia, os lugares de sombra, as 
formas de conquistar sua vizinhança.

Diante da afirmação da política experimental constitutiva no corpo-luta que faz viva 
toda ocupação de terreno, o binarismo que cinde as atividades produtivas das reprodu-
tivas, sempre correlata ao binarismo que separa “atividades vitais” de “atividades sociais” 
(Teixeira, 2015), não pode mais ser sustentado. Isso quer dizer que, além da obscenida-
de da desigualdade e da intensificação das formas de precariedade que tornam, cada 
vez mais, uma grande parte da população “descartável”, a cidade-acampamento nos faz 
também enxergar e recuperar a dimensão ontocriativa do trabalho de cuidado como 
atividade de invenção de si e do mundo (Idem). O grau de “vivibilidade” de um mun-
do depende de cuidado, depende de atividades que nutram, criem e sustentem uma 
certa rede de relações, e no regime baldio das ocupações tudo isso torna-se muito mais 
tangível. Puig de la Bellacasa afirma a pertinência de pensarmos as práticas de cuidado, 
não como uma questão “normativa-moralista” e para além de um estado ético-afetivo. 
Cuidar “envolve o engajamento material nos trabalhos para sustentar mundos inter-
dependentes, trabalhos geralmente associados à exploração e dominação” (Bellacasa, 
2012: 198).  

Se a “classe trabalhadora” não preexiste sem suas relações, seu “fazer-se” supõe, não 
apenas uma experiência compartilhada do trabalho remunerado, mas um conjunto 
ativo de atividades que envolvem práticas de relacionalidade, de cozinha, experimen-
tações e cuidado coletivo, de mediações de conflitos, seja para assumi-los ou disper-
sa-los; práticas de de pensar conjuntamente respostas para problemas colocados pela 
vida coletiva, como, por exemplo, como criar e sustentar uma noção de justiça para 
cada situação emergente, de co-responsabilidade, de atenção e escuta. Tudo isso po-
demos chamar de “política”, mas também de “práticas de conhecimento”, conforme 
sugere Strathern. Mas são elementos que, sobretudo, compõem atividades de cuidado, 
incluindo o cuidado com uma experiência coletiva. Ao contrário do paradigma da “so-
cialização”, o paradigma do cuidado atua pela diferença, localização onde não há uma 
ânsia em “resolver” ou “integrar”, mas acompanhar, compor, experimentar. Na política 
do cuidado, todas sabemos, nada está dado, tudo precisa ser feito e refeito a todo tempo 
porque o trabalho da vida não tem fim. O cuidado “verdadeiro” é a própria possibilida-
de de uma política do Comum.
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imagens de controle e o retorno 
de medusa para “impedir as primeiras 
Caravelas de desembarcar na praia”.

Nós estamos aqui pela ferida original dessa terra e de seu povo, 
estamos aqui pela ferida que nós carregamos ao vir pra essa terra. 
Onde há ossos africanos que morreram como escravos, temos que 
cavar novamente e encontramos os ossos dos povos indígenas. 
Nós queremos saber onde dói. Nós queremos saber como dói. 
Nós queremos abrir a ferida, rastrear sua origem, rastrear sua 
historia e ver como ela se assenta e se manifesta no presente. Nós 
estamos aqui por um gesto de cura. (Lhola Amira)

Uma de nossas hipóteses de pesquisa, é que os acampamentos se configuram como 
lugares contingentes de desestabilização de certas “imagens de controle” (pegan-

do emprestada uma expressão de Patrícia Hill Collins), ainda que, mesmo no discurso 
público do movimento, essas desestabilizações sejam obliteradas ou não elaboradas 
como experiências políticas “que importam” para um certo tipo de ação política. Tanto 
para estas mulheres que escapam de uma relação entremeada de conflitos intensos ge-
rados no circuito da conjugalidade/domesticidade heterosocial (econômicos, sexuais, 
afetivos, estatais), mas também de relações de trabalho consideradas humilhantes e 
abusivas, dos despejos, dívidas, como também para tantos homens egressos do siste-
ma penal, ou aqueles que sentem a precarização da vida como um enfraquecimento 
de seus atributos masculinos, os que estão cansados dos trabalhos massacrantes e mal 
remunerados –,  as ocupações figuram como um lugar de travessia, uma zona aberta de 
encontro para o exercício de uma liberdade desejada, um tempo-espaço sem endereço 
registrado para respirar, compartilhar fracassos, elaborar conjuntamente outros possí-
veis. Por isso, e sobretudo, é um lugar de repactuar e fabricar alianças.

O que não pode mais ser ocultado são as dimensões generificadas e racializadas 
do sofrimento e como corpos expressam formas de sofrer e de curar a partir de uma 
evidente inconformidade com as expectativas sobre a masculinidade e a feminilidade 
nas relações domésticas e da conjugalidade heterosocial e suas regulações burocráti-
cas estatais nas “imagens de controle”. Estas incluem as expectativas/regulações sobre 
a maternidade, no caso das mulheres, ou sobre as expectativas/regulações do lugar de 

“provedor”, no caso dos homens, que os restringe aos papéis da paternidade ou da do-
mesticidade no âmbito da casa e do casamento – tudo que compõe a imagem altamente 
regulada da “família estruturada/desestruturada”.

“Quando eu fico em casa pensando nas coisas que tenho que fazer na ocupação deixo 
até o feijão de casa queimar, parece que minha cabeça fica sempre lá, mesmo quando 
eu não tô”, comentou uma vez Tia Ângela. Jamaica, na ocupação do Capão Redondo, 
disse que “aqui é bom porque é tudo sem dinheiro. Você faz as coisas e não precisa de 
dinheiro. O dinheiro é que acaba com o mundo”. Alan, que em sua memória do tempo 
do acampamento no Capão Redondo, e depois no Grajaú,  ao sair da ocupação disse 

7.
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ter “quebrado”, costuma dizer: “Lá eu brilhava, né? Eu vou me levantar, você vai me ver 
brilhando outra vez”.  O “brilho” da ocupação é contrastado em muitos relatados entre 
homens e mulheres com o deslocamento da casa e dos lugares de trampo: “lá (na ocu-
pação) eu brilhava, agora estou apagada”.

Maria de Fátima, uma mulher de 54 anos que foi coordenadora de uma ocupação 
na zona sul, casada, me contou que, quando começou a ir no acampamento, toda a sua 
família começou a sugerir que ela era “vagabunda”. “Eles acham que a gente tá caçando 
homem no acampamento. Mandaram até conselho tutelar ir pegar minha filha. Não 
adianta! Eu falei: ‘Vocês acham que eu sou vagabunda? Vou ser vagabunda até o fim!”. 
A acusação de “vagabundas” por vizinhos e familiares é constante e tem dois sentidos 
importantes. Por um lado, ela acusa esse lugar da “ilegalidade” dos acampamentos, o 

“tomar um terreno dos outros” e também o de “não trabalhar”. Por outro, no caso das 
mulheres, diz respeito a estar em um lugar “perigoso”, do ponto de vista das relações 
sexuais e de afetos, que misturam o registro da intimidade com aquele que é públi-
co, onde a dimensão dos cuidados com os filhos pode converter-se em uma “falha” do 
exercício da maternidade. Também Janete, maior liderança da ocupação Nova Palestina, 
narra sua “entrada” em sua primeira ocupação a partir desse registro:

 
Eu morava com minha mãe e meus irmãos numa casa perto do Campo Limpo, 
uma casa que ela conseguiu construir com muito custo; aí teve uma ocupação do 
Novo Pinheirinho, no Embu. Eu era auxiliar administrativa, mas não conseguia 
comprar um apartamento pelo Minha Casa, Minha Vida. Eu fui chamada de lou-
ca pela minha família; logo depois eu fui detida em uma manifestação e quando 
cheguei em casa ainda fui chamada de vagabunda pela minha família, eles me 
falaram que aquilo não era vida de uma pessoa digna. Quer dizer, os policiais me 
chamaram de vagabunda e depois minha família também.

 
A experiência da ocupação mexe, de uma só vez, com os perigos da violação da pro-

priedade privada, mas também com os registros que marcam algumas inscrições nas 
relações conjugais e consanguíneas interpeladas pelas regulações estatais heteropolí-
ticas diante de papéis generificados, sugerindo outros regimes coalicionais. Não à toa, 
uma das maiores ameaças nas ocupações é a atuação do conselho tutelar, aqueles que 
podem constatar a “má maternidade” e assim desestruturar a figura da “boa beneficiária” 
de políticas públicas.

 
—   Eu tô com medo dele pegar meu filho, tirar de mim.
—  Mas como ele vai fazer isso?, perguntei.
— Falou que vai chamar o conselho tutelar, né? Dizer que eu fico aqui na ocupa-
ção e que aqui não é lugar pros meninos.

 
O “fantasma” do conselho tutelar paira sobre as ocupações (sobre as mulheres das 

ocupações e suas negociações e rupturas domésticas). Muitas vezes, é mais presente do 
que a própria ameaça da polícia. Em meio a um conflito e esgarçamento de uma cer-
ta ordem doméstica instaurado pela ocupação, maridos, ex-maridos e sogras acionam 
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ou ameaçam acionar a ordem Estatal expressa no “conselho tutelar” como autoridade 
ordenadora da vida sexual das mulheres, para que elas retornem à casa – o conselho 
tutelar torna-se um dispositivo. Por diversas vezes ouvi muitas queixas das mulheres em 
relação ao “conselho tutelar”, como sendo um lugar em que “as pessoas lá não sabem 
o que a gente realmente vive”. “Tenho que deixar minha filha com a madrinha porque 
se ela fica aqui, o conselho tutelar pode vir”, contam muitas delas com uma evidente 
revolta contra instrumentos de disciplina tutelares que se voltam, também, a partir de 

“denúncias anônimas”, contra a própria permanências das ocupações.
Durante a ocupação da Avenida Paulista, em 2017, quando já no governo Temer o 

movimento decidiu fazer uma “ocupação de pressão política” em frente a um escritório 
da presidência da república, era comum o temor de mulheres lideranças mais antigas 
pela exposição que todos estavam, em um lugar de grande circulação: “tem que tomar 
cuidado com bebida alcoólica, pessoal! Porque aqui tem criança, se eles pegarem algu-
ma mãe bebendo vão denunciar pro conselho tutelar”. Muitas mulheres, como contou 
em uma certa ocasião Luciana, já ouviram ameaças de pessoas que passavam pelas ma-
nifestações públicas do movimento, em que gritavam chamar o conselho tutelar por 
conta da presença de crianças. A contraposição política feita pelo movimento em rela-
ção à polícia, por sua vez, parece ser muito mais “evidente”, e de certa forma conside-
rada mais “apropriada” do que qualquer debate político em relação às formas tutelares 
que ameaçam os acampamentos. Enquanto o “problema da moradia” é considerado um 

“problema social”, as regulações em torno da maternidade são problemas individuais das 
mulheres.

Adriana Vianna mostrou como a administração estatal sobre a “infância e juventu-
de” – os menores –, pode ser considerada um lugar privilegiado para pensar a dimensão 
tutelar do Estado. Em seu trabalho etnográfico sobre a construção de casos no Juizado 
da Infância e da Juventude, Vianna demonstrou que, para além de ações repressivas 
auto-evidentes, os processos funcionam por itinerários de construções morais de “res-
ponsáveis” diante de conflitos sobre a guarda nos quais se tenta a todo custo estabelecer 
uma “ordem” doméstica estabilizadora para que os “menores” não “saiam do controle”. 
O “saber técnico” (compartilhado entre agentes do sistema de justiça e assistentes so-
ciais) vai negociando, assim, “formas disciplinadas de existir” (Vianna, 2002: 298).

 
Nesse sentido, o que tais profissionais criam e rotinizam são possibilidades de 
gestão, possibilidades de controle de populações que precisam ser pacificadas, 
impedidas de se transformarem no seu fantasma mais assustador: crianças mal-
formadas, crianças que alimentem as imagens da sociedade como confronto 
aberto, como guerra (Vianna, 2002: 298).

 
Patricia Collins nos oferece uma ferramenta analítica de suma importância na com-

preensão do que ela chama de “imagens de controle” das mulheres negras; imagens de 
estereótipos que, especialmente depois do período da escravidão, atuavam na manuten-
ção da subordinação dessas mulheres. Enquanto a feminilidade das mulheres brancas 
era continuamente produzida a partir de quatro virtudes fundamentais – piedade, pu-
reza, submissão e domesticidade –, a feminilidade das mulheres negras, ao menos no 
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contexto norte-americano, era produzida a partir de outras imagens : a mammy, “a servi-
çal fiel e obediente” (Collins, 2019: 140), “criada para justificar a exploração econômica 
das escravas domésticas e mantida para explicar o confinamento das mulheres negras 
ao serviço doméstico” (Idem: Idem); a mulher negra “matriarca” que “simbolizava a fi-
gura materna nas famílias negras” (Ibidem: 145). A primeira era tida como benevolente 
e grata, e a segunda uma “mãe má”, considerada castradora, assertiva e não feminina, 
cujos pais dos filhos acabariam por “abandoná-las”. Nesse contexto, continua Collins, 

“retratar as afro-americanas como matriarcas permite que homens e mulheres brancos 
culpem as mulheres negras pelo fracasso de seus filhos na escola e perante a lei” (Ibi-
dem: 147).  A terceira imagem de controle é a “mãe negra dependente do Estado”, uma 
imagem que atualiza a versão da “mulher negra procriadora” do período da escravidão. 
Assim como a matriarca má, a mãe negra “dependente de benefícios sociais”. Seria a que 

“só sabe fazer filhos”, sendo também uma mãe ruim. “Ela é retratada como uma pessoa 
acomodada, satisfeita com os auxílios concedidos pelo governo, que foge do trabalho” 
(Ibidem: 152). A última imagem de controle é a imagem da Jezebel, a prostituta, a mu-
lher negra intensamente sexualizada, voraz e interesseira – a “cachorra”, na tradução de 
Jamille Pinheiro Dias.

 Camila Fernandes, em seu trabalho em duas favelas cariocas, nos oferece mais três 
imagens que refletem figuras paradoxais do cuidado: as “representantes de uma ‘sexua-
lidade errada’, vistas como responsáveis por uma série de conflitos e problemas sociais” 
(Fernandes, 2017: 1), presentes, tanto em discursos ordinários, quanto nas práticas esta-
tais; as “novinhas”, aquelas de sexualidade precoce e irresponsável; as “mães nervosas”, 
que por conta de uma sexualidade irresponsável não conseguem se dedicar aos filhos e 
os “maltrata”;  e as “mães abandonantes”, as que são acusadas de “abandono” de crianças.

A imagem das “vagabundas sem-teto” insere-se nas imagens desestabilizadoras, fru-
to de uma “sexualidade errada” (Idem) ao mesmo que é também a imagem de controle 
da “mulher dependente do estado” e dos “benefícios sociais”. Essas imagens de controle 
nos deixam enxergar os cruzamentos entre raça, classe e gênero na produção dos cir-
cuitos de regulação de conduta que sustentam a forma estatal-neoliberal de produção 
de disciplinas e tutelas, do próprio território, da cidade e seus enclaves de poder e desi-
gualdade. “Vagabundos” é a categoria acusatória preferida das dezenas de editoriais dos 
grandes jornais paulistas nos últimos anos para se referirem às ocupações como forma 
de denúncia à uma existência não sacrificial dos pobres que, todos os dias, chegam cedo 
para limpar suas casas, cuidar de suas crianças ou fazer a segurança de suas empresas ou 
portarias. Não podemos esquecer que o termo “proletariado” designava, em sua origem, 
mulheres pobres que serviam ao Estado parindo filhos (Linebaugh; Rediker, 2008)

Enquanto “vagabundo” é a principal categoria acusatória vinda de uma exteriorida-
de – sempre de pessoas que estão fora das ocupações, como familiares, vizinhos, par-
lamentares e figuras públicas conservadoras e liberais que se expressam também nos 
constantes editoriais da imprensa conservadora – a figura interna que aquece um cir-
cuito de regulação da sexualidade feminina, por sua vez, remete à mulher que “rouba 
homem da outra”. Como já comentamos anteriormente, as ocupações são vistas e ex-
perimentadas como lugares irrigados de transações afetivas e sexuais e, por conta disso, 
muitos dos esforços do movimento tem sido produzidos nas ocupações para regular 



Experimentações baldias & paixões de retomada354

essas transações, como as orientações dirigidas aos “militantes mais experientes” de 
não se “envolverem com novos acampados”.

Nas ocupações também circulam regras de conduta, especialmente voltados aos 
corpos femininos, para que mulheres não usem “roupas curtas” ou “chamativas”, con-
sideradas “provocadoras de distúrbios”. As brigas decorrentes de “traições conjugais” 
frequentemente produzem drásticas reconfigurações das relações internas nas ocupa-
ções, fazendo com que muitas pessoas, inclusive, “abandonem” o acampamento, mas 
também podem produzir cenas limites de violência e banimento e mesmo de reconfi-
guração política mais radical quando as rupturas se dão entre dirigentes do movimento.

Assim foi o caso do “afastamento” de Marinete, uma militante experiente que foi 
acusada de dormir com um acampado, o Lúcio, que por sua vez namorava a Ana, que 
estava antes namorando o Cláudio. Por ser “mais antiga”, Marinete levou a culpa por 
todos os desentendimentos e precisou se retirar daquela ocupação – apesar de ser uma 
das principais responsáveis pelos cuidados das crianças e da horta. Mas também foi 
o caso de Ingrid, “afastada” de uma ocupação por seu comportamento “inadequado” 

– acusada de “causar alvoroço” nos homens –. ou o de Joana, uma importante dirigen-
te do movimento, casada também com uma liderança de destaque,  que se apaixonou 
por outro militante e teve que arcar com as consequências de duras disputas políticas, 
esgarçamentos, banimentos silenciosos, acusações públicas, um processo que culmi-
nou, finalmente, em sua saída do movimento. Aqui, mais uma vez, a ética de “ser um 
militante” diz respeito, entre outras coisas, à habilidade de controlar o próprio corpo 
(e o corpo do outro). Já o “descontrole”, as “paixões”, ou “seduções” são características 
femininas da representação da desordem. Como constatou Camila Fernandes (2017) 
em sua etnografia:

 
Valendo-me da bruxaria enquanto forma de explicação dos infortúnios, estamos 
diante de uma dinâmica social que atribui força à ação das mulheres, força esta 
que não apenas explica um conjunto de questões sociais, como possui a capaci-
dade de performar, instaurar e negociar as adversidades do dia a dia, as relações 
de conflito, o universo dos prazeres e dos desejos, bem como a gestão das admi-
nistrações públicas (Fernandes, 2017: 208).

Mas são nas novas coreografias de um cuidado coletivo e de combate que as mulhe-
res negras mais jovens, filhas de uma geração de empregadas domésticas da periferia, 
estão elaborando formas de recusa ao trabalho doméstico pago. Mas não só: as “Pretas 
Problemas”, como elas se auto-intitularam na ocupação do Capão Redondo, formulam 
criticamente as relações de poder e colonialidade que existem nas ocupações, rejeitan-
do as formas tradicionais de poder dos homens brancos militantes de classe média e 
suas aspirações de “conscientização dos pobres”, do “trabalho de base”. Elas também 
tensionam toda a nova geração de homens negros em uma atenção permanente para as 
relações racializadas existentes. Em uma das festas que fizemos na ocupação do Capão 
Redondo, Roberta, uma das Pretas Problemas, pediu para ler um verso: “vende-se ne-
gra bonita e saudável. Boa de fogão, boa lavadeira... até quando?”. Jovem, negra, lésbica, 
Roberta já passou por “medida socioeducativa”, e nos ensinava a todas que desobedecer 
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não é um ato heróico e individual, mas é um movimento interdependente que nos exige 
cumplicidade, habilidade para convocar forças e cuidarmos umas das outras. Roberta 
lançava a força do combate e da atenção à guerra em curso. Em uma das nossas primei-
ras investigações do terreno recém ocupado no Capão Redondo, em 2017, no qual fun-
cionava uma fábrica, encontramos uma máquina enorme, solitária, única remanescente 
no centro de um galpão vazio. Naquele momento me ocorreu levantar uma hipótese 
para que pensássemos juntas em um exercício especulativo: e se essa máquina fosse, 
na verdade, uma máquina do tempo que pudesse fazer apenas uma viagem? O grupo 
no qual estava Roberta logo decidiu: “Nós íamos impedir as primeiras Caravelas de 
desembarcar na praia”.

Medusa, a mulher monstruosa, foi condenada à eterna solidão, punida por seu su-
posto poder de sedução. Em um de seus últimos textos, uma pequena nota publicada 
já postumamente, Freud discute sobre o significado da mitologia e chega à uma ambi-
guidade em torno de sua figura. Por um lado, ele afirma que o medo diante da Medusa 
(que teve sua cabeça decepada) se deveria, nitidamente, à representação do medo da 
castração – quando o menino se depara com uma genitália feminina. Mas, por outro 
lado, o fato dos cabelos de Medusa serem representados por serpentes, “curiosamen-
te”, segundo ele, “oferecem realmente um abrandamento do horror, pois substituem o 
pênis” (Freud, 2013: 92). Os olhos de Medusa, a criatura terrana, única górgona mortal, 
nos parecem apontar para uma bifurcação fundamental, uma zona que expressa um 
vitalismo turvo (Sztulwark, 2019) como possibilidade de desestabilização das imagens 
de controle.

O vitalismo turvo, como define Sztulwark, não é aquele vitalismo da potência neo-
liberal: o “ser produtivo e pleno, recheado de virtualidades e afirmativo em seu mesmo 
modo de ser” (Gárces, 2013: 42). Também não é o vitalismo que romantiza a “força” da 
classe e suas certezas históricas. Não é o vitalismo que conecta sujeitos aos seus interes-
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ses auto-evidentes, não é o vitalismo do paradigma da agência voluntarista e da eman-
cipação. O vitalismo turvo, gostaríamos de acrescentar, é o que também aponta para 
a armadilha dos discursos de “empoderamento”, nos quais espera-se um reforço de si, 
uma produção de “auto-estima” como atuações definitivas contra modos de opressão. 
O vitalismo turvo é onde habitam as “vitalidades anômalas”, hesitantes, “cujas verdades 
não são dadas de antemão, mas surgem de processos de ruptura, crise e deslocamentos 
existenciais”28 (Sztulwark, 2019: 44 – tradução minha). É o jogo de cintura insisten-
te desviando dos enquadramentos, do qual falava Lélia Gonzalez (2019), o Xondaro 
Guarani, dança-luta da esquiva (Keese, 2017), mas também o corpo que assume sua 
vulnerabilidade, que se abre para composições e variações. Mais do que “agências”: o 
complexo e fino jogo das negociações do cotidiano e suas forças. Mais do que “ruptu-
ras”: danças e movimentos tateantes. Medusa, como sugere Donna Haraway e também 
Roberta, pode ser a criatura que nos ajuda a arremessar os navios dos heróis. 

28. “Cuyas verdades no vienen 
dadas de antemano, sino que 

surgen de procesos de ruptura, 
crisis y desplazamientos 

existenciales”.
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A bruta ressaca do lulismo, o desconcerto 
ontoepistemológico do progressismo 

e suas continuidades

Conheci o paraíso e eu conheço o inferno
Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno
No mundo moderno, as pessoas não se falam
Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam
Embaralho as cartas da inveja e da traição
Copa, ouro e uma espada na mão 
(Racionais MC’s)

Se muito dos esquemas analíticos sociológicos e da ciência política no Brasil das 
últimas décadas (2000-2020) concentraram-se, primeiro, em revelar e constatar a 

“desintegração” definitiva da sociedade fabril com a “reestruturação produtiva” e depois 
diagnosticar a “deformação” da classe trabalhadora na emergência do precariado em-
pobrecido como forma política imperfeita, negativa e desviante (mesmo monstruosa) 
da “classe produtiva” gloriosa de outrora; Se posteriormente acompanharam o auge de 
novos “batalhadores” que aqueciam e impulsionavam o crescimento do “mercado in-
terno” e moviam o realinhamento eleitoral convertendo-se depois da crise econômica 
internacional de 2008 em meros “consumidores despolitizados” incapazes de conter 
a crise do lulismo - em nossa pesquisa, experimentamos levar a sério os caminhos de 
criação da luta sem-teto no coração da metrópole diante dos escombros da promessa 
de “progresso”: seus dilemas e tensões, suas recusas e também as formas de “ação de 
conhecimento”, como denomina Latour, que exigem a produção e sustentação de um 
acampamento no mundo pós-industrial: um acampamento  é um mundo, ainda que 
atravessado por muitos outros.

1.

[página anterior]
foto: Alana Moraes
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Tal ação de conhecimento, uma filosofia pragmática baldia, além de subir um acam-
pamento, instaura a pergunta fundamental que abre todo o acontecimento durante a 
primeira madrugada de uma ocupação: como tornar a vida habitável nas margens do 
registro da casa e do trabalho, nos escombros do progresso onde encontramos, final-
mente, a terra e experimentamos o Comum?  O regime baldio é um corte em outro lugar 

– abre um conjunto de perguntas e pensamentos outros em relação aqueles que guiaram 
as reflexões sobre o lulismo e seus sujeitos políticos, mas também a oposição a ele – jus-
tamente porque aponta outros sentidos para o fazer político que não se resumem ao 
tabuleiro eleitoral e seus porta-vozes, não se reduzem ao imaginado antagonismo pro-
gressista Estado versus Mercado, mas encontra na cozinha sua tessitura encarnada um 
conjunto de conhecimento experimental que cria efeito pragmático no mundo, produz 
um “tempo bom” – que, por sua vez, torna possível curas e experiências de variação ati-
vando nossas capacidades de sermos outras coisas além daquilo que estamos obrigados 
a ser na “sociedade lá fora”. 

Gostaria de seguir as pistas de Marisol de la Cadena (2019) em suas reflexões sobre 
a cosmopolítica indígena nos Andes. A antropóloga descreve como a noção de “política 
étnica” é insuficiente para compreender a política praticada pelos povos indígenas – o 
que está em jogo na política ontológica (ou cosmopolítica) indígena não é um “multi-
culturalismo” que reivindica a “inclusão” da “diversidade cultural” do mundo indígena 
em uma “biopolítica do melhoramento”, mas é o fato deles trazerem “os seres-terra para 
a esfera do político e forçam o antagonismo que proscreveu seus mundos a se fazer 
visível” (De la Cadena, 2019:14). Ainda assim, aos indígenas sempre foram importantes 
as “conexões parciais” com a “política moderna” e seus agenciamentos: conexões 
parciais “que deram à indigeneidade andina uma presença nas esferas políticas públicas 
nacional e regional: conectados aos discursos historicamente formados através dos 
quais eles aparecem (classe, etnicidade e a atual contraposição ao neoliberalismo) e, ao 
mesmo tempo, excedendo-os” (De la Cadena, 2019:17). 

A despeito das óbvias diferenças irredutíveis dos mundos indígenas e do mundo dos 
acampamentos sem-teto, nos interessa sublinhar a pergunta antropológica (que tam-
bém é política) recuperada por Marisol de la Cadena, mas também por um conjunto de 
outros antropólogos e antropólogas que refletem sobre lutas sociais e formas políticas 
contemporâneas: como fazer com que a composição daquilo que “não tem voz política” 
(e em muitos casos, como ela salienta, simplesmente não quer “ter voz política”), ou 
não é entendido como política nos marcos da política moderna, afete nossas análises? 
Ainda que a colaboração entre “intelectuais orgânicos” letrados, e um conjunto de ou-
tras pessoas (“pobres”, “índios”) que fazem a vida por outros meios e problemas esteja 
sempre presente no fazer político da esquerda1, “o problema surge, entretanto, quando 
tal colaboração esquece que política (enquanto categoria e prática) foi historicamente 
inabilitada para trabalhar em simetria com a radical diferença que a própria moderni-
dade produziu entre os muitos mundos que habitam o planeta” (De la Cadena, 2019:35). 
Ela segue: “a política hegemônica diz aos seus sujeitos o que eles podem trazer para a 
política e o que devem deixar para os cientistas, mágicos, sacerdotes ou curandeiros - 
ou, como tenho argumentado, o que devem deixar habitar nas sombras da política” (De 
la Cadena, 2019:28).

1. Marisol De la Cadena fala, 
por exemplo, sobre a relação 

entre o sociólogo Álvaro Garcia 
Linera e Evo Morales na Bolívia.
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 No decorrer desse capítulo, iremos costurar algumas conclusões provisórias em tor-
no de questões que nos foram colocadas pela pesquisa etnográfica nos acampamentos 
sem-teto e que nos oferecem um lugar para compreender o mundo instável que estamos 
habitando agora – e talvez seus antagonismos mais densamente irrigados. A derrocada 
do “lulismo” (Singer, 2009; 2012; 2018) – uma das categorias mais importantes na últi-
ma década para explicar as transformações políticas no Brasil (ou ao menos na ciência 
política) a partir do fenômeno de “realinhamento eleitoral” dos mais pobres e de uma 
renovada mediação dos conflitos sociais operada por Lula e seu “fraco reformismo” –, 
parece ter deixado uma espécie de vácuo a muitas perguntas sobre a razão pela qual os 
pobres (“batalhadores”, “nova classe média” ou “nova classe trabalhadora”) decidiram 
votar “contra seus próprios interesses” na eleição que então elegeu Bolsonaro, em 2018. 
Sobre a reeleição de Lula, em 2006, Singer (Idem: 84) concluía que “a emergência do 
lulismo expressava um fenômeno de representação de uma fração de classe que, embo-
ra majoritária, não consegue construir desde baixo as suas próprias formas de organi-
zação”. Essa “fração de classe”, mais empobrecida e tradicionalmente conservadora, se-
gundo Singer, votava em Lula com “a expectativa de um Estado o suficientemente forte 
para diminuir a desigualdade, mas sem ameaçar a ordem estabelecida” (Idem: Idem). 

Já um dos maiores críticos dos governos do pt, Francisco de Oliveira, cunhou uma 
outra plataforma conceitual para tratar desse fenômeno. O apoio popular que se conso-
lidava em torno de Lula, especialmente após o primeiro mandato, seria a expressão de 
um projeto de “hegemonia às avessas”, no qual as classes dominadas, segundo Oliveira, 

“parecem que dominam”, mas, na verdade, o que ocorre é a “capitulação ante a explo-
ração desenfreada”: “São os dominantes – os capitalistas e o capital, explicite-se – que 
consentem em ser politicamente conduzidos pelos dominados, à condição de que a 

“direção moral” não questione a forma da exploração capitalista” (Oliveira, 2007 s/p).
As duas chaves interpretativas e suas herdeiras, especialmente depois da ruptura ins-

titucional que culminou no impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, confluem para 
uma certa constatação da “fraqueza” da classe facilmente “cooptável”: a “inclusão pelo 
consumo” e as “políticas assistencialistas”, assim como a ampla incorporação de traba-
lhadores pelo “setor de serviços”, teriam produzido uma perigosa indefinição ideológica, 
uma massa amorfa que “está aquém da condição proletária” (Singer, 2018: 20). Diante 
de uma crise econômica, essa “massa” teria declinado sua adesão eleitoral e passado a se 
identificar mais com os valores das classes médias do que com as classes trabalhadoras: 

“O traço avulso e intermitente da atividade dos pobres dificulta a sua autoidentificação 
como trabalhadores, embora de fato o sejam. Constituem classe em si, embora não para 
si”, reflete Singer (Idem: 19).

Antes da crise do arranjo lulista, em 2015, Ruy Braga (2012) havia mostrado como 
parte da sociologia brasileira, especialmente aquela que depositava as esperanças nos 

“batalhadores brasileiros” como a “nova classe” da guinada neodesenvolvimentista, nutria 
a crença de que os trabalhadores mal-remunerados demonstravam satisfação com o pro-
jeto em curso. Os batalhadores de Jessé Souza, por exemplo, teriam encontrado um lugar 
seguro, um refúgio da história representado pelo lulismo. Um refúgio perturbado, entre-
tanto, pelas manifestações nacionais de Junho de 2013 – o “ovo da serpente” (Souza, 2016) 
do que para muitos desses analistas viria a ser a origem do golpe parlamentar de 2016. 
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Pochmann (2012) também chamou atenção, em suas análises, para o fato de que a 
expansão do emprego e o aumento inédito da participação do trabalho na renda nacio-
nal era sustentada pela baixa remuneração: dos 21 milhões de postos de trabalho cria-
dos no período, 94,8% possuíam rendimento de até 1,5% salário mínimo mensal. Braga 
(2016: 70) já identificava em suas pesquisas uma “inquietação das bases com os baixos 
salários, a deterioração das condições de trabalho e o aumento do endividamento das 
famílias trabalhadoras”. 

O que foi chamado, por um período, de “nova classe média”, era, de fato, a persis-
tência de uma marca histórica da classe trabalhadora no Brasil, característica, inclusive, 
dos períodos de expansão industrial (1930-1980): os baixos salários estão diretamente 
conectados com aspectos racializados dessas ocupações. Nos parece relevante lembrar 
que as taxas de crescimento econômico e a ampliação do emprego foram acompanha-
das dos índices também crescentes da população carcerária no país, assim como da vio-
lência policial, o que nos leva a relacionar o paradigma produtivista do “desempenho” 
e desenvolvimentista do “crescimento” com o recrudescimento da violência estatal: 

“percebe-se que, depois de um período de estabilidade no início dos anos 2000, em que 
a população carcerária girava em torno dos 230 mil presos, e com a exceção do ano de 
2005, o crescimento foi significativo e constante, de em torno de 8% ao ano, chegando a 
um total de 574 mil presos em junho de 2013” (Azevedo, 2015). Loureiro e Singer (2016: 
1), na introdução da coletânea As contradições do Lulismo, comentam que a “Revolução 
de 30” (de contornos marcadamente autoritários, especialmente a partir de 1937 com o 
Estado Novo) “conseguiu romper com o enorme retraso acumulado e abrir um período 
civilizatório” e “plantou os pilares da modernidade industrial”. “Civilização”, “moderni-
dade”, “desenvolvimento” – marcas de uma imaginação progressista ainda corrente no 
país – não podem ser lidos sem as arquiteturas de violência estatal que as permitem e as 
acomodam no funcionamento mesmo da nossa democracia.

Jessé Souza (2017)  pensando sobre a ressaca do lulismo, defende que teria nos fal-
tado, enquanto sociedade, “um esforço como o feito pela França da terceira república 

– a França que saía despedaçada pela Comuna de Paris de 1870 e pelo sangue de lutas 
fratricidas decide transformar sua ‘ralé’, no caso especialmente os camponeses embru-
tecidos do interior, em cidadãos pela ação, antes de tudo, da escola republicana igual 
para todos”. É fundamental lembrar que Adolphe Thiers, em nome da terceira república, 
foi o responsável pelo massacre sangrento de um dos maiores experimentos democráti-
cos do século xix: a Comuna de Paris. Ele costumava dizer que a “multidão é perigosa 
e deve ser banida pelo direito pois é muito móvel e impossível de capturar como um 
objeto unificado de domínio” (apud Negri; Hardt, 2016: 62).

Muitas das análises do “colapso do lulismo” apontam para o fato de que os mais 
pobres (exceto os nordestinos) teriam sido cooptados pelos ideais liberais de “empreen-
dedorismo”, ou pelas igrejas evangélicas. Pelo “consumo”, descolados de sua esperada 
identidade de classe, realizaram a profecia da “nova classe média” (Singer, 2018), de-
sapontando, assim, as expectativas da “socialização republicana” que transformaria a 

“classe em si” na “classe para si”. Os debates na ciência política e na sociologia parecem 
reencenar a produção intelectual das décadas de 1960 e 1970 na qual, muitas das vezes, 
tratava-se de constatar a “fraqueza” da classe trabalhadora no Brasil e de sua cultura de 
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organização coletiva; sua origem “atrasada” marcada pela experiência rural e extrema 
suscetibilidade e subordinação em relação à lideranças populistas, sua “fraqueza moral” 
e incapacidade de constituir uma verdadeira “consciência de classe” (Paoli et al, 1983). 
Naquele período também “estávamos fadados a ter uma classe trabalhadora vulgar, sem 
consciência, movida por interesses econômicos, quase sempre manipulada. As teorias 
sociológicas da classe estavam lá para comprovar – isso, é claro, até migrantes nordes-
tinos do abc paulista restituírem de vez a dignidade da classe contra a teoria” (Moraes 
et al, 2019: 90). As greves de Osasco e Contagem de 1968 conduziram uma “virada” nos 
estudos sobre a classe trabalhadora, ao menos na sociologia paulista.

Em 2016, quando da votação no congresso nacional que levou ao impeachment da 
ex-presidente Dilma Rousseff, muitos carros de som de sindicatos e partidos políticos 
da esquerda transmitiam no Vale do Anhangabaú ao vivo o espetáculo da votação que 
seguia no congresso nacional. As pessoas que ali se reuniam, em sua maioria, eram mi-
litantes de organizações da esquerda. Antes de terminar, e já se podendo prever o que 
aconteceria, a grande praça esvaziava-se, em silêncio. Aos poucos, a imagem que se ma-
terializava era de uma grande praça vazia com muitos carros de som ecoando discursos 
incansáveis de lideranças que, por algum motivo, recusavam-se em perceber o vazio 
para o qual se dirigiam insistentemente. Como vimos nesse trabalho, o desejo de viver 
uma outra vida não cessou, e ele persiste em muitas formas de contornar a lógica do 
desempenho e da mobilização total tão importantes na biopolítica neoliberal. Mas o 
desencontro entre as organizações da esquerda e aqueles que essas organizações deve-
riam representar é flagrante assim como os limites cada vez mais evidentes das formas 
de representação.

Tentamos, no decorrer do texto, indicar a não correspondência necessária entre 
“comportamento eleitoral” e criação política; entre comportamento eleitoral e modos 
de existência. O fato de muitos sem-teto rejeitarem a política eleitoral como forma/lin-
guagem privilegiada de se expressar no mundo, e de muitas vezes assumi-la como mais 
um jogo dentro de um terreno irrigado de negociações é tão verdadeiro como o fato de 
que a realidade de um acampamento e a profanação da propriedade privada se apresen-
tam como uma forma política experimental capazes de produzir novas subjetivações 
no terreno imanente da luta. Essa sim desloca sentidos existencias tramando mundos, 
cozinhando possíveis, porque a vida é uma luta.

Em um desses esforços de compreensão da crise política-institucional da ressaca do 
lulismo, uma pesquisa feita pela fundação do pt em 2017 – a Fundação Perseu Abramo 

– intelectuais petistas tentavam entender o descolamento da “periferia de São Paulo” em 
relação ao partido, especialmente no chamado “cinturão vermelho” da cidade – base 
histórica do pt que culminou na derrota do ex-prefeito Fernando Haddad, em 2016 
(Fundação Perseu Abramo, 2017). Essa pesquisa, no meu entender, é um marco impor-
tante nos debates recentes sobre política e periferias, nos faz pensar sobre a forma pela 
qual vem se pensando o “descolamento eleitoral” entre a periferia e o pt e as imagina-
ções sobre política e classe que emergem de certa epistemologia. Como anunciam logo 
no início: “No momento de expansão e avanço do ciclo econômico novos valores em 
relação aos costumes e a política foram gestados entre as camadas populares, que passa-
ram a se identificar mais com a ideologia liberal que sobrevaloriza o mercado” (Idem).
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A pesquisa assume uma posição epistemológica segundo a qual é preciso extrair ou 
captar o conjunto de opiniões e valores que informam uma classe social (socioecono-
micamente localizada) não mais virtuosa, confundida e, de certa forma, “traidora”. Na 
pesquisa, “política” é entendida como comportamento eleitoral somado à “opinião”, o 
que exclui de seus contornos as práticas relacionais e associativas, arranjos coletivos 
experimentais, desejos, corpos ou pensamento. A pesquisa apenas deixa margem para 
uma conclusão, que não coicidentemente, também é a confimação de sua hipótese ini-
cial: “Se a pesquisa da fpa tiver captado uma tendência consistente, o ideal de classe 
média teria se fixado em determinadas faixas das camadas populares” (Singer, 2018: 35).

Não pretendemos aqui lançar hipóteses para o “deslocamento eleitoral”, mas nos in-
teressa pensar sobre os desencontros epistêmicos e ontológicos entre “representados” e 

“representantes” incluindo as categorias políticas e analíticas dos intelectuais dos repre-
sentantes e as imaginações sobre política ou democracia expressas em suas pesquisas e 
investigações. Esse “desencontro” pode ser também pensado como um dissenso, nos 
termos de Rancière: “o conflito entre alguém que diz branco e outro que também diz 
branco, mas não entende o mesmo por isso” (Rancière, 1999: 12). Mais ainda, o “desen-
contro” nos revela “uma disputa quanto ao objeto da discussão e quanto à capacidade 
daqueles que fazem disso um objeto” (Idem: 12); uma “discordância de mundos” como 
vem falando Marisol de la Cadena (2018).

“Captar a tendência” e compreender o mundo social como um agregado de dados 
passíveis de serem “extraídos” tem composto uma epistemologia compartilhada por 
uma boa parte da ciência política contemporânea. Trata-se mesmo de uma mudança 
de regime do conhecimento, em grande parte impulsionada pela influência do pensa-
mento computacional, estatístico e pela economia da chamada Data-driven rationality : 

“Um novo regime de produção de conhecimento em que o processamento de dados por 
meio de estatísticas avançadas e os modelos de previsão informam as decisões, ações 
e relações” (Ricaurte, 2019: 1 – tradução minha). Esse novo regime, como aponta Ri-
caurte (Idem) vem se refletindo nas agendas de pesquisa e no financiamento. Tal epis-
temologia representa a maior e mais complexa evolução do paradigma pós-positivista 
e é fundamentada em três pressupostos: “1) a de que ‘dados’ refletem a realidade; 2) a 
análise de dados gera um conhecimento mais valioso e preciso; 3) os resultados do pro-
cessamento de dados podem ser usados para tomar melhores decisões sobre o mundo” 
(Ibidem: 2).

O que o novo paradigma dos dados (ou da classe como dados) deixa escapar, no en-
tanto, é a própria matéria viva da vida social e suas associações, não passível de ser assi-
milada pelas regularidades e previsões. A pesquisa da Fundação Perseu Abramo (muito 
acionada por pesquisadores do lulismo) abriu mão de tentar compreender, como lem-
brou Goldman, acompanhando as reflexões de Foucault: “a inventividade constante do 
lado das resistências para fazer face à maleabilidade do ‘outro lado’, que busca incessan-
temente capturá-las, convertendo os possíveis obstáculos em instrumentos de sua ação” 
(Goldman, 1999: 58). A pesquisa, ao adotar uma metodologia Data-driven rationality, 
constata a fuga da classe diante de um padrão esperado. E a partir dessa “falha” eleitoral 
só é possível constatar os aspectos de sua “debilidade política”. Instaura-se, assim, uma 
prática de juízo – o avesso do que se instaura nas zonas de cumplicidade que sustentam 
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as ocupações e suas relações que bem poderiam apontar para práticas de pesquisa cola-
borativas e insurgentes, modos de conhecer que estão implicadas na existência política 
do acontecimento.

O que a pesquisa nos revela de mais significativo é esse desencontro ontoepistemo-
lógico dos intelectuais petistas em relação aos mais pobres que deixam de votar no pt. 
As análises da pesquisa nos mostram sobretudo, como as categorias dos “representantes” 
desconcertam-se diante do que os “representados” respondem: são categorias “traídas”. 
A traição se expressa especialmente porque, na pesquisa, os entrevistados enxergam no 

“Estado” o inimigo e na “política” uma prática de usurpação. Essas respostas apontam, 
no entanto, para a verdade da constatação da reprodução da violência colonial, pelo 
Estado, nas periferias, e para o fato de que “crescimento econômico” e “civilização” (va-
lores cultivados pelo progressismo) se traduzem nas rotinas estatais e do mundo de 
trabalho a partir de dispositivos de disciplina, mas também nas arquiteturas da “biopo-
lítica de inclusão” e suas imagens de controle. Eis algumas constatações da pesquisa em 
relação aos desencontros: 

“Categorias analíticas” utilizadas pela militância política ou pelo meio acadêmico 
não fazem sentido para os entrevistados:
não há segurança quanto às prerrogativas de cada poder: legislati-
vo x executivo. no limite, é tudo “o governo”.
(…)

“Para os entrevistados, o principal confronto existente na sociedade não é entre ri-
cos e pobres, entre capital e trabalho, entre corporações e trabalhadores. O gran-
de confronto se dá entre Estado e cidadãos, entre a sociedade e seus governantes” 
(…)
Rejeitam homogeneizações, não querem ser tratados como “massa amorfa” in-
capaz: “os pobres”.
(…)
Os políticos são vistos como simples usurpadores, que não cumprem com seus 
deveres em relação às necessidades dos cidadãos e, ainda, buscam somente van-
tagens pessoais (Fundação Perseu Abramo, 2017). 

Algumas ausências na pesquisa nos parecem notáveis. Não há nenhuma questão so-
bre o cotidiano de intervenção da polícia militar e o genocídio da população negra que 
atinge patamares inauditos; sobre o encarceramento; sobre os sentidos da democracia 
como práticas de viver junto para além das formas institucionais existentes e intimida-
doras da chamada “esfera pública”. Também não há menção alguma sobre uma catego-
ria fundamental na periferia, disseminada na vida cotidiano: a luta, nem mesmo sobre o 
cansaço e o sofrimento produzidos pelo trabalho, ou as muitas formas de associabilida-
de que não se dirigem ao Estado ou ao direito. A noção de “política”, na pesquisa, apa-
rece como estritamente eleitoral-parlamentar e estatal conduzindo uma operação de 
redução cujo desaguar inesperado é o óbvio conflito contra o Estado. Mas essa redução 
também revela um certo empobrecimento das imaginações sobre associações e modos 
de existências para além do binômio Estado versus Mercado e o não reconhecimento 
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das práticas de extração que segue funcionando a partir dessa associação (e não antago-
nismo) como motor do capitalismo financeirizado.

A pesquisa consolida uma certa concepção da classe como espelhamento eleitoral, 
ao invés de pensar os aspectos da luta e da experiência coletiva que fazem o emaranha-
do de corpos e relações que constituem a classe – para além e muitas vezes contra os 
indicadores da política eleitoral. Mantendo a rigidez de seus próprios aparelhos con-
ceituais e uma oposição empiricamente inexistente entre Estado e mercado, uma das 
conclusões desencontradas da pesquisa foi que: “No imaginário da população não há 
luta de classes; o ‘inimigo’ é, em grande medida, o próprio Estado” (Fundação Perseu 
Abramo, 2017). O que a pesquisa deixou de considerar é a hipótese de que o que está 
em jogo pode ser a própria redefinição da “conflitualidade política em termos de luta 
de classes” (Gago, 2015), um novo antagonismo entre Capital e Vida. Guy Standing 
(2017), por exemplo, vem afirmando que na era do capitalismo rentista, o antagonista 
principal do “precariado” não é mais o “chefe”, mas o que ele reconhece como “Estado” 
e as infraestruturas estatais que garantem a continuidade do projeto de extrativismo 
ampliado e financeirizado. 

Ao constatar o “desvio” dos entrevistados em relação ao que supostamente deveriam 
aderir como valores enquanto dominados (de forma flagrante o que deveria ser uma 
adesão ao projeto “estatal-socializador” progressista, como foi imaginado o “lulismo”), 
a pesquisa e os seus pesquisadores lamentam-se pela derrota eleitoral como uma perda 
de comunicação do “nós” com “eles”, ao invés de encará-la como uma boa oportunidade 
para eles próprios, os pesquisadores, “traírem” seu próprio idioma (Goldman, 1999: 66), 
ou mesmo para investigar as coreografias das desconformidades, do que lateja como 
desconforto, como desejo de autonomia, o excesso, ao invés de procurar índices de 
conformidade. O que a conflitualidade “contra o Estado” pode querer dizer se olhamos 
para os últimos quarenta anos de experiências de luta e conflitualidades na periferia de 
São Paulo, por exemplo? Como discutimos nesse trabalho, as desconfianças em relação 
à “política” não são novas, assim como também não anulam a produção dilatada de 
muitas formas do político que perfazem modos de existência e éticas de convivialidade 
para além do “tempo da política”, como formas coletivas de retomar e sustentar um 
mundo comum. O ciclo de lutas populares/sindicais dos anos 1970 e 1980, como vimos, 
foi atravessado por uma profunda desconfiança em relação à política institucional e às 
formas tradicionais de representação. Com os acampamentos, é possível pensar uma 
forma do político que está “fora do cativeiro da compreensão, mais além do cercado 
do inteligível, à sombra dos regimes de representação e registros de representatividade” 
(Mombaça, 2020: 11). É possível recuperar o fio desencapado do desejo e práticas de au-
tonomia (entendida como formas imanentes de organização da vida coletiva, o “agora 
é nóis”, o “correr junto na mesma caminhada”) que, por muitos motivos, foi perdido nas 
análises teóricas e políticas do Brasil contemporâneo, mas para isso é preciso atuar em 
práticas de pesquisa que sejam também práticas de luta. 

Foi como analisou sagazmente Janice, sem-teto liderança de uma ocupação no ex-
tremo sul de São Paulo logo após a eleição municipal de 2016: “quem ganhou a eleição 
em São Paulo não foi o Dória, foram os votos que não foram, muita gente não votou. 
Ninguém acredita mais na política. A gente precisa entender porque as pessoas não 
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acreditam mais nessa política”.  Esse trabalho, de certa forma, tentou investigar com 
os sem-teto o que poderia ser essa outra política, uma política da imanência e suas tra-
mas relacionais que emergem das práticas que sustentam a vida-ocupação, mas que 
raramente é expressa como proposição política pelos “intelectuais da classe”; uma pro-
posição do político que escapa dos enquadramentos modernos e “civilizatórios” que 
seguem pensando a democracia como mobilização de maiorias e identidades totaliza-
doras, representáveis.

Lazzarato (2006: 70) lembra uma vez mais que Gabriel Tarde, sinalizando para 
nossa obsessão pela reprodução, “já tinha mostrado por que as ciências econômicas 
e sociais excluíram toda teoria da invenção e da criação e se constituíram em teorias 
da reprodução”. Como chama atenção Janice, talvez a vitalidade democrática não seja 
apenas a “defesa da política”, mas, ao contrário, a possibilidade de invenção de outras 
politicidades que, como vem mostrando também Raquel Gutierrez (2017), podem ser 
politicidades que apontam para um conjunto de práticas que muitas vezes criam e sus-
tentam coletivos para além do Estado, abrem uma “compreensão muito mais ampla do 
político, aberta pelas lutas sociais”2 (Idem: 21 – tradução minha). Também por isso e 
por uma série de outros debates que insistem nos grandes divisores modernos, Latour 
vem propondo uma transição da imaginação do “social” para o que é “coletivo”, no sen-
tido de fazer importar as associações (entre humanos, não-humanos, mais que humanos 
e mais tardiamente entre os “terranos”, mas também mediações sociotécnicas) e não 
as socializações. A pergunta seria sobre o que podemos fazer juntos, ao invés dos “sujei-
tos” que precisamos “mobilizar” ou “consciências” que precisamos adquirir, seria sobre 
quais as inteligências coletivas precisamos criar, cuidar e sustentar para experimentar-
mos modos de existência capazes de abrir o tempo bom e nos fazer “virar outra” em 
novos arranjos experimentais. 

Em Marcos da Guerra, Judith Butler (2010) se pergunta em que sentido a vida exce-
de sempre as condições normativas de sua reconhecibilidade. Essa pergunta interessa 
porque de certa forma esse trabalho foi composto por essas experiências políticas me-
nores que povoam as ocupações, a vida-ocupação; experiências que excedem as “con-
dições normativas de reconhecibilidade” da “classe para si” e excedem as expectativas 
dos intelectuais da classe, sua epistemologia das ciências dos dominantes e modos de 
pensar os corpos e suas conflitualidades a partir de imagens de controle, dispositivos 
de socialização e “formação”. “Sentir-se mais viva” como indíce de uma política pensada 
em carne viva, tramada entre cozinhas e festas, momentos de esbanjamento, excessos 
e cumplicidades, tramas que geram mundo, mundos que produzem curas desfazendo 
os gabaritos da colonialidade de leitura do político. O baldio é o intervalo do mundo tal 
como conhecemos, um corte que se abre como experiência de possíveis, um momento 
de retomada do encontro, da terra que retorna.

Pesquisa e luta podem ser pensadas como linhas entrelaçadas de pensamento, expe-
riências, como lugares de investigação compartilhada sobre como podemos viver jun-
tos e bem. Comer junto, chorar, festejar, caminhar, nos curar, nos tornarmos cúmplices 
de uma aventura existencial – todas as práticas relacionais não heróicas que sustentam 
uma ação coletiva e que produzem modos de existências nas fraturas da vida neoliberal, 
mas que seguem à margem das imaginações progressistas sobre “política” e sobre uma 

2. “Comprensión mucho más 
amplia de lo político, abierta por 
las luchas sociales”.
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“identidade de classe” que se produz a partir dos sacrificios de trabalhos mal remunera-
dos e irrigados de relações racializadas de subjugação no mundo da produção capitalis-
ta do salário que, nos últimos quarenta anos, não fez outra coisa se não agonizar. 

Foram linhas de pesquisa que me fizeram compreender o significado da luta, mas foi 
colocar o corpo na luta que me fez entender a atividade de pesquisa como uma forma 
experimental de estar no mundo e de compor com ele, como formas de hesitar e resistir 
à verdades que nos prometem salvação, como forma de pensarmos juntas como vamos 
habitar os escombros do progresso, mas também insistir em novos experimentos asso-
ciativos e fazer outras perguntas. O assombro nos faz voltar à questões das quais nunca 
devíamos ter deixado de lado, como nos lembrou Judith Butler: “uma nova ontologia 
corporal que implique repensar a precariedade, a vulnerabilidade, a danificabilidade, a 
interdependência, a exposição, a persistência corporal, o desejo, o trabalho e as reivindi-
cações a respeito da linguagem e de pertencimento social”3 (Idem: 15 – tradução minha). 
Politicidades costuradas no avesso da política que atravessam as décadas nestes territó-
rios e que nos contam uma história de insistência na vida e nas tecnologias de cuidado 
ao mesmo tempo que desconfiam das técnicas de poder. Da cidade-fábrica à cidade-a-
campamento para além do “mundo moderno” – como dizem os Racionais MC’s – e seus 
delirios de progresso e tecnologias de asfixias. Pensar o capitalismo como “erva-daninha”, 
como aprendi com Vilma, em São Miguel Paulista, é também recuperar o mundo vivo, 
a terra, os territórios negros e indígenas, como parte do que somos para persistir no fim 
do mundo como conhecemos, como sugere Denise Ferreira. Uma política do cultivo 
(Tible, 2020) e de saber cozinhar em fogo brando uma outra ciência, uma outra política.

Socialidades contra o estável: 
ocupação como tecnologia de suspensão

Senta aí. Eu quero que você se delicie com a minha comida. 
Depois a gente conversa
(Tia Maria, para um dirigente do movimento)

Tornando-nos subitamente capazes de decretar que, por um dia, o 
patrão não é patrão
(Claire Fontaine)

Como comentamos no terceiro capítulo desta tese, em 2008, pela primeira vez, o 
movimento decidiu ocupar três terrenos simultaneamente, em diferentes regiões 

(Campinas, Embu das Artes e Mauá). Essa escolha já refletia a decisão dos dirigentes 
do mtst pela “massificação”, conforme eles mesmos denominavam. Abrir mais ocupa-
ções significa ampliar o índice de mobilização, “engrossar as fileiras do movimento” – o 
que, consequentemente, aumenta a pressão política feita na cena pública, assim como a 
própria visibilidade do movimento enquanto ator político e mobilizador. Depois dessa 
decisão, o mtst conseguiu ser incluído no programa habitacional Minha Casa Minha 

3. “Una nueva ontología 
corporal que implique repensar la 

precariedad, la vulnerabilidad, la 
dañabilidad, la interdependencia, 

la exposición, la persistencia 
corporal, el deseo, el trabajo y 

las reivindicaciones respecto al 
lenguaje y a la pertenencia social”.

2.
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Vida entidades, em 2009. Essa decisão também fez com que ocupações passassem a 
ser mais provisórias e se constituíssem de forma mais nítida, a partir de um caráter de 

“instrumento de negociação” para a construção de unidades habitacionais (que pode ser 
no terreno ocupado ou em outro disponibilizado pela prefeitura ou pelo governo esta-
dual), e não como espaço de moradia propriamente. Depois de 2014, período a partir 
do qual acompanhei os acampamentos, as ocupações passam a durar de 6 meses a um 
ano, no máximo. Como resumiu Guilherme Boulos em seu trabalho de mestrado: 

Algumas ocupações chegam a durar poucos meses, sendo rapidamente despeja-
das. Por isso, a tática do movimento consiste em focar na pressão intensa ao Po-
der Público para obtenção dos recursos necessários à desapropriação ou compra 
do terreno (muitas vezes, em situação irregular, com dívidas tributárias, etc.) e à 
edificação das habitações. Assim, mesmo que ocorra o despejo é possível obter 
acordos que garantam as moradias (Boulos, 2016: 2).

    
Para que essa tática se realize, as ocupações precisam ser feitas para terminar. Isto é, a 

sua fundação depende de seu fim e a orientação para que as pessoas de fato não morem 
nos terrenos, desde o começo, vincula-se a essa estratégia de negociação e flexibilidade. 
Além do fato de que os custos pessoais de um despejo para quem leva todas as suas 
economias para o terreno é muito alto. 

O problema de ir morar é que a pessoa investe tudo ali, compra material, sobe 
bloco...e aí vem o despejo. Porque a gente sabe que vem o despejo. O que a gente 
faz? É muito duro, a pessoa perde tudo. Então temos sempre que falar: olha, aqui 
é uma luta, não é pra morar (Militante da coordenação nacional do mtst).

Essa é uma difícil ambiguidade que, em um plano macro, faz com que o movimento 
tenha que responder por acusações de que ali não vivem “verdadeiros sem-teto” porque, 
afinal, “as pessoas não moram de verdade”, como denunciam vez ou outra algum edito-
rial da grande imprensa. Mas mesmo as figuras mais públicas do movimento afirmam 
(publicamente) o fato de que não se trata propriamente de uma ocupação de moradia, 
mas uma ocupação de luta por moradia digna. Ou seja, ela é “uma forma de pressão e 
denúncia das difíceis condições de moradia daqueles que habitam as periferias” – os 
que moram pagando aluguéis cada vez mais altos, os que moram em coabitação ou em 
áreas consideradas de risco. A provisoriedade da ocupação, somada ao fato de que ela 
não seja, majoritariamente, um lugar de “moradia”, produz uma espacialidade singu-
lar por sua contingência: ao invés de “morar”, a maior parte das pessoas diz “ficar” ou 

“estar” na ocupação (mesmo que durmam por lá com frequência). Essa espacialidade 
provisória e instável desloca os lugares estabilizados da casa (e dos papéis de gênero nos 
circuitos da domesticidade-conjugalidade), dos conflitos de parentesco provenientes 
da coabitação (o “morar de favor”), mas também desloca o tempo sempre angustiante 
de ter que buscar incansavelmente os trabalhos ou serviços: “Agora não dá pra pegar um 
serviço porque eu tô só na ocupação mesmo” – muitas vezes ela é um respiro de 4 ou 6 
meses no pagamento do aluguel.
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Enquanto forma política, a ocupação produz uma suspensão provisória – ou ao me-
nos uma forma de contornamento – das outras difíceis estabilizações da vida doméstica 
e do mundo do trabalho. E não é à toa que muitas das pessoas que ficam nas ocupações 
dizem que “isso aqui é um descanso pra cabeça”. É interessante notar como uma decisão 
política que leva em conta a maior eficiência da ocupação, enquanto uma tática política 
de mobilização, foi apropriada pelos acampados, no sentido de suspender os muitos 
registros de ordenamento da vida. O provisório, enfim, pode ser um parênteses, um 
respiro, uma desmobilização: ocupação como tecnopolítica de suspensão em uma con-
figuração do capitalismo contemporâneo na qual é quase impossível distinguir entre o 
tempo do tornar-se permanentemente disponível e o tempo mesmo da vida. A suspen-
são, aqui, é o que possibilita a produção de novas alianças; é o que permite a existência 
do acampamento e dos “sem-teto” enquanto sujeitos políticos. Enquanto zona limiar, o 
acampamento 

Designa essa zona intermediária à qual a filosofia ocidental opõe tanta resistên-
cia, assim como o chamado senso comum também, pois, na maioria das vezes, 
preferem-se as oposições demarcadas e claras (masculino/feminino; público/
privado; sagrado/profano, etc.), mesmo que se tente, mais tarde, dialetizar tais 
dicotomias. (Gagnebin, 2010: 15).

Ainda que a maior reivindicação do movimento seja a moradia, nos exatos termos 
da família-casa própria-condomínio, ironicamente, as experiências mais importantes 
para as pessoas que passam pelo movimento – aquelas que são elaboradas como “cura” 
ou “o momento mais feliz da minha vida”; “o momento em que eu mais aprendi” – são 
fornecidas pela memória do acampamento provisório onde não há, ao menos como 
registro dominante, os termos da família-casa, mas, ao contrário, são experiências re-
lembradas como um “descanso” da casa, descanso do trabalho, uma experiência de se 
abrir aos encontros, novas paixões, e parcerias. Nos parece que é a manutenção dessa 
provisoriedade que permite uma certa “socialidade contra o estável”, na expressão de Ma-
cedo (2009)4, tão presente nas ocupações assim como em muitos territórios indígenas, 
uma socialidade irrigada de tramas relacionais e de práticas de travessias.

Jacques Rancière escreve sobre experiências políticas de emancipação como traves-
sias de fronteiras, momentos nos quais é possível ligar uma experiência sensível a mo-
dos de inteligibilidade; em que há uma recusa à necessidade de estar “em seu devido 
lugar” e, por isso, para o filósofo, a emancipação não diz respeito a uma mudança em 
termos de conhecimento, mas de posição de corpos. Enquanto posição, a forma-acam-
pamento, organizada tal como acompanhamos, abre um entre, um dispositivo experi-
mental que fabrica uma experiência interessada, compreendendo, aqui, “interesse” na 
acepção recuperada por Stengers (2002) como aquilo que diz respeito a “estar entre”. 

 
Daí decorre a aposta no sentido forte de relação, isto é, no seu sentido criador e 
criativo, capaz mesmo de fazer emergir o perfil dos termos (sujeitos, agentes) aí 
relacionados. Nada mais, nada menos do que concebermos os existentes a partir 
de suas emergências a cada vez situadas nas experiências (Marras, 2018: 254).

4. “Os Guarani enfatizam a 
condição tekoaxy (“viver-sofrer”) 
dos viventes nesta terra, sempre 

oscilando entre o adoecimento e 
o fortalecimento como efeitos de 

relações” (Macedo, 2017: 514).
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Longe de ser um ato reativo ou instrumental, a forma-acampamento “desde abai-
xo”, tal como acompanhei, configura-se como acontecimento capaz de criar uma certa 
experiência por interromper a mobilização permanente dos corpos.  Ela é um aconte-
cimento capaz de recuperar o próprio sentido da experiência em um mundo no qual as 
possibilidades da experiência foram cindidas pelo tempo da dívida sequestrada (aque-
las que não podem nunca ser quitadas), das virações, despejos e remoções, violência de 
estado, da própria perda de si frequentemente atualizada pelos dispositivos neoliberais. 
Algo que Benjamin já poderia intuir quando identificava em seus contemporâneos uma 

“crise da experiência”: de um lado, os modernos e sua sede por liberação de toda e qual-
quer experiência, e, de outro lado, a “experiência do choque” vivida na guerra – uma 
experiência impossibilitada de elaboração. Nos acampamentos, entretanto, trata-se de 
retomar o sentido forte da presença e do encontro, como conta Cleia sobre sua “vonta-
de viver outra vez”.

Em uma conversa com E. P. Thompson, José Sérgio Leite Lopes lembra que a noção 
de “experiência” foi fundamental nas lutas dos mais pobres contra as transformações 
violentas realizadas pela revolução industrial na Inglaterra.  Thompson mostrou como 
a “radicalidade” das lutas na Inglaterra, na primeira metade do século xix, não vinha do 

“polo moderno” dos novos trabalhadores da indústria pesada, mas “a vasta área da Lon-
dres radical, entre 1815 e 1850, não extraiu suas forças das principais indústrias pesadas 
(...) mas das fileiras dos pequenos ofícios e ocupações” (Thompson, 1987: 16). O histo-
riador inglês salientava o fato de que, “se os trabalhadores agrícolas ansiavam por terras, 
os artesãos aspiravam pela independência” (Idem: 107). A experiência produz a memó-
ria, oferece carne para o acontecimento, é a matéria-prima que sustenta toda ocupação.

 
Eu sinto muita falta daquela gente toda na ocupação no final de semana, em dia 
de mutirão, as cozinhas todas fazendo comida pro povo. Todo final de semana 
eu ia pra lá, ajudava o pessoal a arrumar os barracos, nossa... Eu sinto muita falta. 
Aquele barracão cheio, era maravilhoso. Antes de entrar na ocupação eu vivia 
dentro de casa deprimida, limpando a casa o dia inteiro, era um ansiedade doida, 
não gostava de nada fora de lugar, só ficava arrumando. Depois que eu entrei na 
ocupação eu me libertei disso, eu me senti útil, saber que eu estava lá lutando. Eu 
era muito deprimida, não saía, só ficava dentro de casa cuidando da minha mãe 
(Creuza, 41 anos. Capão Redondo).

A experiência vivida nas ocupações, as práticas que as sustentam, podem também 
ser compreendidas como um “gesto de interrupção”, como propõe Bondía (2002) – o 
que estamos chamando aqui de política de suspensão. Esta abriria, então, a possibilida-
de “de que algo nos aconteça, nos toque”: “o sopro de Deus”, que sinaliza a permanência, 
a “emoção” de ver pessoas ajudando umas às outras, algo que “entra no sangue” e faz 
com que você deseje ficar; a cura, como escutei muitas vezes: 

 
Um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer parar para pen-
sar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, 
e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos 
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detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspen-
der o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os 
ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, 
cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço 
(Bondía, 2002: 24).

O “sujeito da experiência”, defende Bondía, não é o sujeito do trabalho, do julgamen-
to, do poder ou do voto. O sujeito da experiência, propõe o autor, “seria algo como um 
território de passagem, algo como uma superfície sensível, aquilo que acontece afeta de 
algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, al-
guns efeitos (…) como um lugar que recebe o que chega e que, ao receber, lhe dá lugar” 
(Bondía, 2002: 24). Constatação esta difícil de ser feita por primeiros observadores, mi-
litantes, os que buscam ver sujeitos conscientes de uma “tarefa histórica”, (ou ávidos 
para conscientizá-los), mas chegam na ocupação e suspeitam que ali “nada acontece” 
fora dos momentos de assembleia ou atividades de formação, como eu mesma suspeitei 
no começo dessa caminhada. Muitas vezes, estar na ocupação dignificando o sentido 
da experiência é sentar-se em um sofá compartilhado, “mais um monte de gente num 
sofazão, todo mundo proseando”, conversar sobre a vida, fazer circular informações, ser 
parte dos circuitos de fofocas e reputações, estar atenta para o que se passa com os que 
chegam, deixar-se interromper por um chamado, ser provocada por uma piada, comer, 
passar um café.

Eu conhecia a Maria que era agente de saúde de um postinho lá da Gleba, ela me 
falou que já tinha feito um barraquinho lá. Eu cheguei na ocupação, encontrei 
com ela, ela estava sentada mais um monte de gente num sofazão, todo mundo 
proseando. Eu perguntei pra ela como é que fazia um barraco, ela me mostrou. 

“Faz uma coisinha rápida só pra saberem que você está aqui”. No outro dia eu 
estava lá o dia inteiro com a Maria (Ana Vitória, 42 anos).

Lazzarato recupera a tradição de luta operária a partir da recusa do trabalho. Olhan-
do para o neoliberalismo das finanças, o filósofo afirma que “a recusa contemporânea 
do trabalho abala mais profundamente o capital do que pôde fazê-lo a recusa operária, 
já que a exploração concerne à sociedade em seu conjunto e à subjetividade em todas as 
suas dimensões” (Lazzarato, 2017: 234). A ação política nesse novo diagrama de confli-
tualidade se daria pela produção de uma temporalidade, a “temporalidade do possível”: 

“Como a greve, essa recusa determina uma suspensão da mobilização geral decretada 
pelo capital, que faz o tempo cronológico sair de si e faz emergirem outros movimentos, 
velocidades e ritmos” (Idem: 235). É também em relação a afirmação e criação de uma 
outra temporalidade que vem insistindo o pensador Antônio Bispo dos Santos, lavra-
dor e quilombola, como ele prefere ser apresentado. Bispo pensa o quilombo como 
um espaço contra-colonial de recusa ao trabalho. Para ele, o monoteísmo eurocristão 
operou, e ainda opera, os dispositivos coloniais de extração do tempo livre e do tempo 
com os outros, com a terra – se podemos viver com que a terra nos oferece, porque ter 
que trabalhar? O trabalho, ele afirma, é a continuidade da escravidão. 
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Jonas é repositor de produtos da Coca-cola e trabalha como terceirizado de um su-
permercado da Zona Sul de São Paulo desde bem antes da reforma trabalhista sanciona-
da por Michel Temer. Com menos de 35 anos, ele ganha cerca de 960 reais por mês e sua 
tarefa é carregar e organizar os produtos da Coca-Cola que chegam dos carregamentos 
diários. Na ocupação do Capão Redondo, Jonas é um dos principais articuladores da 
Rádio Libertadora, que criamos em 2017: “aqui eu fico que nem criança lambuzada de 
melado”. É com muito prazer que ele discute a programação, define os temas que pode-
mos debater, escolhe músicas: “eu me encontrei nessa rádio”. A empresa para a qual ele 
trabalha instalou um gps no celular de cada trabalhador para controlar a localização e 
a hora exata em que chegam e saem do supermercado. No entanto, com outros colegas, 
Jonas aprendeu uma forma de sabotar o dispositivo de localização do gps, e com as 
brechas que consegue produzir no trabalho, ele corre para a ocupação. Também Irene, 
da ocupação do Embu, que trabalha como empregada doméstica, conta rindo que uma 
vez mentiu para a patroa, disse que precisava ir ao médico, mas na realidade ela queria ir 
à uma manifestação do mtst. “Aí ela me viu na televisão porque o nosso ato passou no 
Jornal e ficou muito furiosa”. 

No lugar de pensar uma “crise de hegemonia” no seu sentido ideológico e discursivo, 
a vida-ocupação nos conduz aos modos pelos quais o neoliberalismo vem atuando nas 
tramas da biopolítica, nos dispositivos de normalização de sintomas em corpos que 
intuem de forma radical a sua não conformidade. Por isso mesmo, as ocupações, aos 
olhos do poder, são vistas como perigosas, lugares de “vagabundos”, daqueles que, de 
algum modo e mesmo por um período curto de tempo, recusam os sacrifícios da fila 
interminável do cadastro das políticas habitacionais – a “biopolítica da inclusão”; da 
vida doméstica e seus dispositivos como o colchão do gestar necessário de toda nova 

“crise econômica”, e que também exigem das mulheres a garantia da “paz social” a partir 
de condutas consideradas mais ou menos “responsáveis”, mais ou menos “sacrificadas”; 
recusam os “trabalhos de merda”5, como vem chamando o antropólogo David Graeber 
(2018) os trabalhos que “sobram” para as populações empobrecidas pelo neoliberalis-
mo financeirizado, completamente desprovidos de sentido para aqueles que o execu-
tam e já normalizados em seus aspectos cotidianos de sofrimento. 

Esses trabalhos, quando surgem, são experimentados como um roubo no tempo 
em que as pessoas passam na ocupação: “Prisão de verdade é ter que estar lá, traba-
lhando, é não poder estar aqui”, disse uma vez Luzia sobre seu novo trabalho nos ser-
viços de limpeza de uma empresa em Santo Amaro. Ou Márcio, que contou como 
passou um ano “vivendo de doações para tocar a ocupação no Grajaú porque não dá 
para cuidar da ocupação e trampar”. Depois do fim da ocupação, Márcio começou um 
trabalho e “entrei numa depressão”, como ele conta; “minha cabeça não ficou boa”. Lu-
ciana também conta que “antes (da ocupação) tinha uma vida que era só trabalhar, eu 
tinha dois empregos, às vezes trabalhava 16 horas por dias porque achava que tinha 
que pagar as contas, levar sustento dos meus filhos. Eu só trabalhava, minha cabeça 
estava fechada”. 

Não é coincidência o fato de que as pessoas quase nunca conversem sobre seus 
trampos nas ocupações – esse não é um assunto que desperte prazer ou satisfação. Luís 
Mário, por exemplo, que trabalha em uma terceirizada que faz obras e manutenção no 

5. Graeber oferece como 
exemplos os trabalhos 
que existem apenas ou 
principalmente para fazer alguém 
parecer ou se sentir importante, 
mas também incluíriamos os 
trabalhos pesados de limpeza, 
de cuidados, os trabalhos 
extremamente mal-pagos na 
construção civil, os trabalhos de 
telemarketing, um dos maiores 
responsáveis por adoecimento 
psicossomático na última década.



Experimentações baldias & paixões de retomada374

metrô de São Paulo, contou outro dia que uma médica do laboratório de um banco de 
sangue foi conversar com ele. “Eu fiquei preocupado, achei que tinha algum problema 
no meu sangue”. Mas ela foi lhe informar que ele não poderia doar sangue tantas ve-
zes. “É que doando sangue eu ganho dispensa no trabalho e posso fazer as coisas na 
ocupação”. Algumas semanas depois de começar um trampo como segurança de uma 
empresa, Márcio postou uma foto sua, em sua rede social, com sua nova vestimenta 
de trabalho, barba feita. Na legenda ele dizia: “primeiro a barba, agora tenho que ficar 
pagando de gravatinha, tá tirando?? Os caras querem acabar com minha postura de 
gangster!”.

Diego Sztulwark (2019), em conversa com Santiago López Petit, sugere em seu tra-
balho recente que o sujeito dessa política de mal-estar generalizado não é mais o “re-
volucionário”, mas aquele que ele chama de “sintomático”. “O sintoma é um signo que 
torna visível uma inadequação da vida à realidade”6 (Idem: 47 – tradução minha). É um 
mal-estar que vem se manifestando em uma diversidade de doenças indefinidas e gene-
ralizadas, querer vivir y no poder (López-Petit, 2014). No entanto, os muitos dispositivos 
neoliberais de contenção e reordenamento do sujeito produtivo sabem que o “sintoma 
é a ameaça potencial de uma crise não controlada”7 (Idem: 47 – tradução minha) e, por 
isso, não toleram o ruído, o disfuncional, a confusão, o não binário e então os pato-
logizam e administram. As formas discursivas do “empreendedor”, nessa perspectiva, 
podem ser lidas como novos dispositivos de controle e administração do mal-estar e da 
recusa das antigas disciplinas do trabalho afim de reorganizar o desempenho a partir de 
uma renovada promessa de liberdade e tempo livre.

As ocupações de terreno não nos parecem ser espaços de produção de uma iden-
tidade de classe a partir do trabalho, mas sustentam um território existencial no qual 
é possível odiar o trabalho em companhia; onde é possível, ainda, insistir em tramas 
relacionais nas quais os dispositivos de disciplina do corpo e as ideias de “eficiência” 
possam ser, ao menos, contornadas. Elas atuam como uma plataforma de cruzamen-
tos entre uma multiplicidade de dramas sociais que, diante de um território existencial 
emergente, faz com que o desejo da recusa encontre cumplicidades. “No capitalismo, 
não se trata apenas de um ‘Drama Universal’ – o do Espírito (em Hegel) ou o do Capital 
(em Marx) –, mas de uma ‘multiplicidade de dramas sociais’ que precisam ser levados 
em conta” (Lazzarato, 2006: 63). Em muitas ocasiões, quando alguém da ocupação “ar-
ruma um trampo”, “começa num serviço”, lamenta-se pelo fato de que o mesmo impli-
cará em uma ausência das dinâmicas da ocupação: “Arrumei um trampo, infelizmente”, 
como contam tantos.

A forma-acampamento cria um acontecimento desde sua primeira madrugada. “O 
acontecimento nos faz ver aquilo que uma época tem de intolerável, mas faz também 
emergir novas possibilidades de vida” (Idem: 12). Mauricio Lazzaratto sugere que a 
política que aí emerge, uma política do acontecimento, assenta-se no direito à algo, não 
com base num pertencimento específico, mas no direito à algo para que eu possa ser 
diferente do que sou.

Da mesma maneira, a imposição de condutas e a sujeição dos corpos não são 
explicáveis simplesmente por arrochos monetários ou por imperativos econô-

6. “El síntoma es un signo que 
hace visible una inadecuación de 

la vida a la realidad”.

7. “Síntoma es la amenaza 
potencial de una crisis no 

controlada”.
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micos. Os regimes de signos, as máquinas de expressão, os agenciamentos cole-
tivos de enunciação (o direito, os saberes, as linguagens, a opinião pública) agem 
como engrenagens dessas maquinações, da mesma forma que os agenciamentos 
maquínicos (fábricas, prisões, escolas) (Lazzarato, 2006: 64).

Na finalização de um barracão na ocupação do Capão Redondo, cinco homens ter-
minavam as estruturas do telhado enquanto “brincavam” de trabalho assalariado. Um 
dizia ao outro: “Me machuquei! Cadê a cipa?”, enquanto outro ia embora, sendo, por 
isso, interpelado pelos outros: “Já bateu o cartão?”. Andrea e Cíntia, acabavam de tirar 
do forno um bolo de mandioca, acompanhando mais uma rodada de café açucarado. As 
duas iam mostrar com prazer seus quitutes que vinham sempre com gosto de intervalo, 
elogios e mais conversas. As discussões durante reformas e construções de estruturas 
coletivas são intermináveis – todos possuem um jeito, uma diferença que pode compor 
a feitura de uma parede ou de um encanamento: “aqui é bom que não tem chefe, a 
gente faz as coisas na hora que quer mesmo”. Não se trata de produzir consensos nem 
tampouco de neutralizar os dissensos. O que as ocupações exigem são feitos, realizações 
que se abrem para um modo sempre composicional em seus êxitos. O que as ocupações 
produzem, além de novas relações, é uma zona de tempo livre, um tempo do encontro 
e do prazer. Não mais o tempo livre produzido pelo desemprego ativo, pela incessante 
busca da sobrevivência, mas o tempo livre que, de algum modo, é sempre um tempo 
interrompido pela angústia da instabilidade e pelo medo de fracassar. Nos regimes bal-
dios podemos, enfim, nos conectar com o que pode nos dar prazer, no que podemos 
criar e nos reconhecer nessas criações, nos momentos e relações que nos permitem 
escapar, variar. Escapar, como lembra Deleuze e Parnet, não tem a ver com “renunciar às 
ações”, mas é “fazer fugir”, “fazer um sistema vazar”, “como se fura um cano” (Deleuze; 
Parnet, 1998: 49).

Por isso, o acontecimento que moveu nossa investigação não é tanto as formas so-
ciológicas de uma “nova classe” precarizada em sua relação com o mundo de traba-
lho e as possibilidades de sobrevivência e representação. Mas trata-se, para nós, de 
pensar sobre o que Michel Foucault chama de “infinitivo acontecer da liberdade” que 
se precipita, compreendendo o acontecimento do acampamento como a abertura de 
novos possíveis (Foucault, 1988). Ou seja, se essa classe desloca-se de vez dos proces-
sos de identificação com o emprego, seja porque ele já não existe ou porque é quase 
sempre provisório, indesejado, violento ou vazio de sentido, ela desloca-se, também, 
de sua própria sociologia, abrindo a possibilidade de pensarmos essa classe a partir 
do seu movimento político de auto-constituição e desejo de liberdade. Para Ortner 
(2016), uma antropologia das resistências nos permitiria compreender melhor a ex-
traordinária gama de formas criativas em que os desafios à ordem existente podem ser 
construídos de modo a entender “as visões alternativas do futuro incorporadas em tais 
movimentos”. 
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Mobilização total, desempenho 
e políticas de desaceleração: 
dos vândalos aos vagabundos

Marx disse que as revoluções são a locomotiva da história do 
mundo. Talvez as coisas sejam apresentadas de maneira diferente. 
Pode ser que as revoluções sejam o ato pelo qual a humanidade 
puxa o freio de emergência no trem
(Walter Benjamin) 

Durante uma ocupação organizada pelo mtst na Avenida Paulista, em 2017, cujo 
objetivo era denunciar os cortes do Minha Casa, Minha Vida, a associação de 

moradores “Paulista Viva” divulgou seu posicionamento de denúncia da ocupação. 
Depois de terem acionado o Conselho Tutelar, a “associação” acionou as “autoridades 
municipais, estaduais e federais” em um documento que, inclusive, continha um anexo 
de fotos do acampamento que almejava provar a “presença de menores e adolescentes, 
a distribuição de bebidas alcoólicas, a produção de comida em condições precárias de 
higiene” (Paulista Viva, 2017). O que denunciavam é essa insistência na vida que re-
cusa o lugar de “pobres vulnerabilizados” e cria espaços de festa, cozinhas e cuidados 
compartilhados, ontologias de mistura. Espaços estes que produziam uma recusa ao 
desempenho e produtividade no coração da metrópole cujo prefeito, João Dória, trazia 
em seu slogan de gestão “acelera, sp”. 

A imagem da “higiene” é outra vez convocada como dispositivo ordenador; como 
índice capaz de hierarquizar corpos e suas experiências com o mundo vivo. De fato, 
esse acampamento na avenida paulista foi experimentado com êxtase pelos sem-teto. 

“Estou agora morando no lugar com o metro quadrado mais caro da cidade”, brincavam. 
Havia comida, música, festa todos os dias, “muita gente nova pra conhecer”. As pessoas 
deixavam apressadas seus trabalhos para voltarem para o acampamento que era vivido 
como festa, os passeios ao redor da avenida paulista tornavam aquele acampamento 
muito envolvente e único. 

Através dessa cena recorrente de acusação ao acampamento, é possível compreender 
o neoliberalismo como “o devir micropolítico do capitalismo, suas maneiras de fazer 
viver” (Sztulwark, 2019: 61). Fazer viver em seu máximo desempenho e capacidade pro-
dutiva – funcionalidade interrompida por um acampamento de sem-teto. A emergência 
do ciclo de lutas de Junho de 2013, em um momento de crescimento econômico no país 
e de “quase pleno emprego”8 nos dá pistas sobre os desencontros entre indíces econô-
micos e aqueles de felicidade – trabalho e “crescimento” parecem não produzir necessa-
riamente satisfação. Ruy Braga (2017) chamou atenção para o fato de que, em 2013, 51,5% 
dos contratos de trabalho estavam cobertos pela legislação trabalhista, ultrapassando o 
pico histórico da segunda metade da década de 1980. 

Naqueles dias de 2013, os “vândalos” (a face épica dos vagabundos) eram a figura 
da profanação e do mal estar da “boa cidadania”, que logo conformaria o “cidadão de 
bem”: produtivo, securitizado, guardião do bom ordenamento familiar e sexual. O que 

3.

8. Importa lembrar, 
também, que grande parte 

dos empregos que foi gerado 
sustenta economias que, por 

outro lado, deterioram de 
maneira incontornável a vida 

comum. “Os incentivos à indústria 
automobilística (desoneração de 

impostos) também permitiram 
manter o desemprego baixo, 

mas as cidades pagaram um alto 
preço. Dobramos o número de 
carros, em 10 anos nas cidades 

brasileiras e triplicarmos o 
número de motos. O incentivo 

foi tão eficiente que o acesso ao 
automóvel se ampliou muito. 

E o que aconteceu? O boom 
automobilístico. O tempo de 

viagem média em São Paulo é 
de mais de duas horas. Mais de 
70 por cento do emprego está 
na capital e grande parte dos 

trabalhadores, principalmente 
as empregadas domésticas, 

saem de fora da capital (mais 
de 30 por cento dos chefes de 

família são mulheres na Região 
Metropolitana de São Paulo)” 

(Maricato, 2015: 19).
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a nostalgia da “verdadeira classe operária” parece ignorar é uma parte importante da 
experiência histórica da classe, presente desde o período dos cercamentos na Inglaterra 
e nos massivos motins populares contra as cercas. Como lembra Federici, é a dimensão 
do ódio ao trabalho assalariado, muitas vezes experimentado como perda de autono-
mia e tempo livre: 

Tamanho era o ódio que os trabalhadores sentiam pelo trabalho assalariado que 
Gerrard Winstanley, o líder dos Diggers declarou que, se alguém trabalhava por 
um salário, não faria diferença viver com o inimigo ou com seu próprio irmão. 
Isso explica o crescimento, na aurora do processo de cercamento (usando o ter-
mo num sentido amplo para incluir todas as for- mas de privatização da terra), da 
quantidade de “vagabundos” e homens “sem senhor” que preferiam sair vagando 
pelos caminhos, arriscando-se à escravidão ou à morte — como prescrevia a le-
gislação “sangrenta” aprovada contra eles — a trabalhar por um salário (Federici, 
2017: 140-141). 

Não é por acaso que as formas neofascistas que hoje vemos pelo mundo emergem 
a partir da radicalização da lógica de mobilização de “maiorias produtivas”, mas que 
no entanto, não se sentem “recompensadas” pelo sacrifício. O neofascismo não pode 
prescindir de mobilização e engajamentos permanentes, muito porque o substrato se-
miótico que o fundamenta é a ideia de que eles são o governo da “verdadeira maioria”, a 

“maioria produtiva”, os corpos eficientes que devem ser recompensados e, para isso, pre-
cisam acabar com aqueles outros que não produzem o suficiente, que não se mobilizam 
pela cidadania sacrificial, os corpos-desfuncionais porque próximos demais dos “per-
sonagens conceituais” da recusa colonial: indígenas, corpos negros insubmissos, mu-
lheres desobedientes do regime heterodomésticos-afetivos, selvagens, os vagabundos:

Esse é o orgulho que os coloca do ponto de vista dos fascismos que emergem 
hoje. Precisamente aqueles que não se deixam sacrificar, aqueles que não querem 
sacrificar a sua vida no altar da pátria-companhia, tornam-se sacrificais pelos ou-
tros. É o “parasita”, o “inimigo”, cuja eliminação supostamente trará novamente a 
prosperidade e a normalidade (Savater, 2020 – tradução minha)9.

No Brasil, o dispositivo penal contra as formas de “vadiagem” tem uma história 
longa. O crime da vadiagem aparece pela primeira vez nas Ordenações Filipinas, no 
século xvii, que definiu o “vadio” como o “Homem que não viver como senhor, ou 
como amo, nem tiver ofício ou outro mister em que trabalhe, ou ganhe a sua vida, ou 
não andar negociando, algum negócio seu ou alheio, ou dentro de 20 dias, chegado a 
um lugar, não tiver amo ou ofício, será preso e açoitado” (Poreli; Giannattasio, 2008: 
478). O Código Criminal do Império (1830) também punia a vadiagem, assim como o 
Código Penal da República (1891), que incluía na tipificação a “capoeiragem”: “Fazer 
nas ruas e praças públicas exercícios de habilidade e destreza corporal conhecidos pela 
denominação de capoeiragem”, como mostra Lúcio Ronaldo Pereira Ribeiro (2004). 
Como lembrou Secco (2020 s/p) “até os anos 1980 era comum a dispersão ou prisão 

9. “Ese es el orgullo que los 
pone en el punto de vista de 
los fascismos que emergen 
hoy. Precisamente quien no 
se deja sacrificar, quien no 
quiere sacrificar su vida en el 
altar de la patria-empresa, se 
vuelve sacrificable por otros. Es 
el ‘parásito’, el ‘enemigo’, cuya 
eliminación traerá supuestamente 
de nuevo la prosperidad y la 
normalidad”.
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de grupos de desempregados na Praça da Sé em São Paulo com base num Decreto-Lei 
de 1941 conhecido como lei da vadiagem. Tanto quanto na colônia, quando se temia 
o ajuntamento de pretos nas ruas e eles só circulavam mediante autorização prévia. O 
controle via telefone móvel e câmeras de vigilância tem lá seus antecedents”.

Paoli (1992) também refletiu sobre os conflitos entre empresários industriais e ope-
rários durante a irrupção de greves em São Paulo entre 1917-1919. Na fala empresarial 
dos anos 1920, nos mostra Paoli, a defesa dos empresários contra qualquer possibilida-
de de ampliação de direitos, especialmente no que diz respeito às férias, estava assenta-
da em argumentos fundamentalmente morais à respeito do que eram os pobres “de vida 
meramente animal” e o consequente perigo do tempo livre.

 
Ao abrir um tempo livre para os trabalhadores, a lei de férias iria provocar a “dis-
solução do caráter do trabalhador”, pois este “iria procurar matar suas longas ho-
ras de inação nas ruas; a rua provoca com frequência o desabrochar de vícios la-
tentes. E por que nas ruas? “porque seu lar é um acampamento” (Paoli, 1992: 120).

Peter Linebaugh (2014), apontando para o que seria uma outra vertente importante 
do pensamento de Karl Marx, afirma que foi à partir do “roubo de lenha” que a cons-
tatação da luta de classes mostrou-se de forma mais contundente ao filósofo. Assim, a 
luta de classes tornou-se central no pensamento de Marx quando ele se deparou, não 
com a luta dos operários dentro das fábricas, mas com um modo de existência que re-
lacionava o uso comum da terra com uma forma de vida, sem propriedade nem patrão 
e que passava a ser criminalizada – a classe que recusa o trabalho. Isabelle Stengers vem 
sugerindo em seus trabalhos o fato de que o capitalismo sempre teve menos a ver com a 

“exploração da força de trabalho”, e mais com um processo permanente de expropriação 
do Comum – não só da terra, mas das formas de relação que sustentam e criam per-
manentemente a possibilidade desses mundos: saberes, formas políticas, circulação de 
conhecimento, cuidados, práticas de cura, cozinhas coletivas.

Ainda no mês de Junho, Paulo Arantes (2013) dizia em uma entrevista que Junho de 
2013 nos mostrava: 

As pessoas arrastadas pelo novo assalariamento vulnerável, que estão ralando e 
padecendo e no entanto engajadas em duas frentes: a do trabalho que ninguém 
gosta de ver estropiado por chefias despóticas e avaliações espúrias e a do senso 
do vínculo social a ser reconquistado que decorre dessas engrenagens desenha-
das para infligir sofrimento (…). Essa armadilha é o Brasil do futuro que afinal 
chegou10. 

Talvez, ao menos nesse aspecto, as ocupações de terrenos tracem encruzilhadas so-
bre as quais o levante de Junho pode continuar sendo. Ao refletir sobre o ciclo de lu-
tas-acampamentos da chamada Primavera Árabe (2010) ao Occupy Wall Street (2011), 
passando pelos Indignados (2011), o Comitê Invisível (2016) sustenta que, nesse ciclo, 
o que estava realmente em jogo, “não era a reinvindicação de melhores salários, de ca-
sas decentes ou de uma previdência social mais generosa, mas a repugnância pela vida 

10. Vale lembrar que, mesmo 
no auge do lulismo, como aponta 

Braga (2017), ao longo dos anos 
2000, foi possível constatar o 

aumento do número de acidentes 
de trabalho, assim como a 

intensificação dos ritmos de 
trabalho.
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que somos forçados a viver” (Comitê Invisível, 2016: 57 – grifos meus). A forma-acampa-
mento, que emerge da vida-ocupação, conduz, entretanto, à uma vida “como sequência 
inventiva”: a cozinha, como o locus privilegiado das experimentações do cotidiano; a 
infraestrutura sempre instável, inacabada; mas também todas as práticas de relação que 
fazem das “tias” inventoras de novos parentescos, assim como os circuitos de curas que 
inventam variações de pessoas, o tempo livre. E por isso, diríamos das ocupações, elas 

adquire[m] um “caráter particular, uma certa qualidade de radiância que não tem 
nenhuma comparação com o nosso atarefadíssimo mundo de responsabilidade e 
do desempenho. Era isso e não a “nutrição” ou a “sobrevivência” que animava os 
remotos acampamentos que nossos arqueólogos estudam em seus diagramas de 
carbono (Wagner, 2010: 146). 

Gosto dessa passagem de Roy Wagner onde ele contrapõe sua noção de invenção 
como contraposição ao “mundo do desempenho”. O “mundo do desempenho” está 
presente de forma distribuída em muitas dimensões da vida. Ele é parte central das 
engrenagens neoliberais e esparrama-se como veneno no mundo da vida e das relações. 
São os ordenamentos do desempenho aqueles capazes de gerir populações em meio ao 
regime de escassez de recursos direcionados aos pobres – sem as várias modalidades de 
desempenho, as políticas públicas e os modos de fazer a figura do “bom beneficiário”, 
como gestão das precariedades, não seriam possíveis. O regime baldio é o que rompe, 
ao menos temporariamente, com o pacto produtivista, e retoma as práticas de cuidado 
como sustentação de um desejo comum de liberdade, como nos conta também Grae-
ber em sua etnografia no acampamento do Occupy Wall Street. O “movimento traba-
lhador”, afirma Lazzarato, “existiu apenas porque a greve era, ao mesmo tempo, um não 
movimento e uma suspensão dos papéis, das funções e das hierarquias da divisão do 
trabalho” (Lazzarato, 2017: 17). Por isso também Walter Benjamin dizia que uma verda-
deira greve seria um meio sem fim, ou seja, a paralisação total é o meio e o fim.

O que políticas como o Minha Casa, Minha Vida – entidades elaboram, por sua 
vez, são dispositivos que convocam os movimentos sociais à uma reorganização do de-
sempenho. Muitos movimentos de moradia precisam criar sistemas de desempenho de 
participação no cotidiano das ocupações para gerenciar o acesso à política habitacional. 
E por conta deles, também as demonstrações de “mobilização” dos mais pobres produ-
zida pelos movimentos sociais converteram-se em um índice de bom desempenho e 
capital político para acessar os recursos e as políticas. 

Lazzarato aponta para o fato de que, gradualmente, o movimento dos trabalhadores 
foi privilegiando um aspecto da luta: o “aspecto mobilização”, em detrimento de outro 
aspecto que sempre a ela também lhe foi constitutivo, qual seja, a recusa do trabalho, a 
suspensão. Privilegiar o “aspecto mobilização”, defende o autor, fez dos movimentos 
sociais de trabalhadores um “acelerador de produtivismo e da industrialização, o arauto 
do trabalho e da crença ‘científica’ na neutralidade da ciência e da técnica” (Idem: 17). 
Entretanto, a forma-acampamento, breve, precária e instável, pode ser pensada como 
um experimento urbano do que Eduardo Viveiro de Castro e Débora Danowski (2015) 
vêm chamando de uma ecologia política do ralentamento – uma proposição de suspen-
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são temporal, uma frenagem, desaceleração, um inesperado reencontro com a terra. É 
só nesse outro tempo que podemos passar horas falando sobre receitas, o jeito certo de 
descascar uma laranja para a feijoada, mas também sobre como vamos dividir as tarefas 
da festa junina, sobre um novo romance, sobre dores e substâncias, ou sobre casos limi-
tes de negociações afetivas conjugais – um tempo incapaz de se converter em “ganhos” 
políticos.

Raquel Gutiérrez (2013) propõe, por isso, uma certa desconfiança em relação à pró-
pria noção de “movimentos sociais”. Se, por um lado, o termo cumpriu um papel fun-
damental no início do século xxi, especialmente na América Latina, na medida em que 
logrou expressar os novos sujeitos coletivos que nesse momento emergiam na região, 
por outro lado, acabava por eclipsar uma multiplicidade bastante heterogênea das lutas 
em um novo “sujeito político” mais ou menos estável. Compreender as lutas a partir 
de sua “instabilidade”, sugere Gutiérrez, é quase sempre atentar-se para as dinâmicas 
de reapropriação coletiva do que já existe, começando pelo tempo e os meios de exis-
tência (Idem). Considerar o fato de que as vozes que constroem o “movimento social”, 
suas histórias, demandas e objetivos podem estar implicadas demais com a política dos 
modernos e os diagramas de inclusão – o que não as invalidam, evidentemente. Mas é 
preciso também saber olhar para as práticas que não são consideradas como dignas de 

“valorização política” porque menos rentáveis para os dispositivos de mobilização-in-
clusão e isso implica “forçar a pluralização ontológica da política e a reconfiguração do 
politico” (De la Cadena, 2019:28).

Essas reflexões, vindas de pensadoras feministas que também estão refletindo sobre 
práticas contra-coloniais de luta, traçam importantes caminhos que nos ajudam a pen-
sar sobre novas formas políticas para além dos grandes atos públicos e eventos críticos 
mais “visíveis”, para além dos dispositivos de mobilização e desempenho na produção 
de identidades que promete acesso ao mundo dos direitos. As políticas neoliberais de 

“participação” convocam os movimentos sociais, na maior parte das vezes, a atuar como 
força estabilizadora das lutas, ao invés de deixar-se afetar pelas potencialidades dos mo-
dos de vida contidos nessas experiências – as práticas criadoras e experimentais que se 
tecem nas formas relacionais que estão em jogo, o devir irrepresentável das lutas. “Se 
as coisas vem só pela assembleia as pessoas desconfiam, as coisas tem que vir também 
por outros lugares”, disse a experiente Marilene, em uma conversa sobre as ocupações. 
A política não pode ser só exterioridade, transmissão de coordenadas, mas ela precisa 
estar na vida, saber compor com sua instabilidade e abertura. 

Em uma carta que trocou com Arnold Ruge, Marx expressou seu incômodo com 
o pensamento dogmático de seu tempo. Dizia ele que o mais importante era a “auto-
compreensão da época quanto a suas lutas e aos seus desejos” (Marx, 1843: 46 apud 
Tible, 2018: página). Em Marx Selvagem, Jean Tible (2018) nos apresenta um Marx que 
aposta na luta como risco do pensamento. Não há outro fio condutor possível para se 
compreender o pensamento do filósofo que não seja sua fabulosa disposição de se dei-
xar transformar pelo movimento das revoltas e por outras formas, não capitalistas, de 
organização da vida. Tecelões na Silésia, Comuna de Paris, as lutas anticoloniais e as 
experiências indígenas, seu interesse pelas formas comunais de propriedade na an-
tiga Rússia agrária. Marx Selvagem é o pensamento feito de outros, um pensamento 
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que “treme”, como no poema de Marilene, treme como o pensamento maloqueiro. 
As lutas não nascem prontas, suas formas são incertas, mas elas fazem “proliferar as 

pequenas multiplicidades” (Viveiros de Castro, 2010: 16). As situações de luta, como 
aprendemos nas ocupações, não apenas respondem a um problema – o “déficit habi-
tacional” –, mas elas articulam novos problemas, elas suscitam mundos, investigam 
formas. Ali encontramos proposições filosóficas, não apenas sobre empreendimentos 
habitacionais, como se diz na língua dos gestores (da esquerda ou da direita), ou sobre 
a “conscientização dos pobres” na língua dos militantes, mas também sobre a vida co-
letiva, sobre o que é habitar um mundo em ruínas em companhia;  sobre curas que se 
expressam no corpo, sobre modos de fazer relações e pessoas. Sobre recusas e travessias.

Eu trabalhei 11 anos como motorista, chofer que fala né e mordomo, no alto de 
Pinheiros. Bem ali perto da casa do Temer que teve aquele ato, lembra? Ali. De-
pois eu fiquei trabalhando de detetive particular. Conclusão: é bom pra ver como 
os ricos vivem né?  Hoje eu estou no setor de organização do movimento, eu sei 
que a gente vai conseguir as coisas na unha porque os ricos não vão abrir mão da 
vida boa, não (Flávio, 54 anos).

Negri e Hardt (2012a: 176) lembram o fato de que “os pobres são considerados pe-
rigosos, seja moralmente, por serem considerados parasitas sociais improdutivos – la-
drões, prostitutas, viciados em drogas e semelhantes – ou, politicamente, por serem 
desorganizados, imprevisíveis e tendentes ao reacionarismo”. Nesse contexto, no qual 
a diferença entre emprego e desemprego é sempre limite e instável, as formas salariais 
esgarçam-se e mostram-se insuficientes no sentido de produzir uma experiência co-
mum pelo trabalho. A forma sindical não é mais garantidora do exercício de politização 
dos pobres, e os partidos políticos enfrentam uma crise de legitimidade sem preceden-
tes. Qual seria, então, o lugar da experiência do “político” na classe das virações? Como 
levar a sério a imagem de arrancar a história nas unhas, como sugeriu Flávio? O que 
podemos aprender verdadeiramente com a forma-acampamento e com a trama viva do 
baldio abrindo uma fenda de encontros e tempo livre onde tudo começa pela cozinha 
coletiva e pelo fogo que convoca no coração da metrópole do progresso “que não pode 
parar”, e, no entanto, pára? Seria a “Terra sem Mal” o mito político e existencial Guarani 
de uma vida sem trabalho e sem lei (Clastres, 1978) o nosso mito fundador e horizonte 
coletivo da luta? Seria o “perigo” da classe “improdutiva”, “vagabunda”, aquilo que mais 
o aproxima da recusa ao trabalho ao modo indígena? O baldio seria esta aliança ines-
perada entre o mundo vivo, a terra e os acampamentos sem-teto – a política de recusa 
à tornar-se recurso, curar-se como a abertura radical para esse mundo e suas criaturas? 
A aliança entre as experiências históricas de êxodo, festa e combate: favelas, quilombos, 
acampamentos, aldeias? 



Experimentações baldias & paixões de retomada382

Minha Casa Minha Vida como 
dispositivo neoliberal de mobilização 
total: “estava todo mundo enfeitiçado”?

Vida loka, eu não tenho dom pra vítima
Justiça e liberdade, a causa é legítima 
(Racionais MC’s)

O mtst representa, do seu modo, muitas imagens do ponto de saturação das po-
líticas de conciliação dos anos anteriores que sustentaram o lulismo. Mas, ainda 

que não tenha participado da “cultura participacionista” dos conselhos e conferências, 
foi um dos maiores beneficiados da maior política habitacional dos últimos 30 anos no 
Brasil. Aliás, o Minha Casa, Minha Vida, tampouco passou pelas esferas de participa-
ção ou de formulação da política urbana, como o Fórum Nacional de Reforma Urbana. 
Como salientou Falchetti (2019), os movimentos de moradia foram incluídos como 

“consumidores” e “gestores” dos subsídios, não como propositores ou formuladores da 
política.

A maior política habitacional das últimas décadas, o “Minha casa, Minha Vida” 
(mcmv), lançado em 2009, conduzida pela expansão de crédito e do subsídio, produziu 
um dos maiores booms imobiliários do país, consequência tambem do aumento do pre-
ço da terra e do aquecimento das práticas de especulação. Segundo Arantes e Fix (2009), 
97% do subsídio público disponibilizado com recursos da União e do fgts, é destinado 
à oferta e produção direta por construtoras privadas, e apenas 3% à entidades sem fins 
lucrativos (como cooperativas e movimentos sociais). A explosão do preço dos alu-
guéis alcançou as periferias e, somada ao desemprego, criou um exército de despejados 
no final da primeira década dos anos 2000. As contradições e encruzilhadas do lulismo 
talvez tenham no programa habitacional mcmv sua imagem mais bem-acabada e para-
digmática. O maior programa de habitação subsidiada do Brasil também representou o 
maior ganho para o setor imobiliário, especialmente as incorporadoras financeirizadas 
e seus investidores. O setor da construção civil cresceu com certa pujança: 47,1% entre 
2003 e 2013 (Rolnik, 2015). Por isso, enquanto política habitacional, o Minha Casa, Mi-
nha Vida (mcmv) foi uma boa política anticíclica11, como vem sugerindo Rolnik. “De 
um pacote de salvamento de incorporadoras financeirizadas, O mcmv transformou-se 
na política habitacional do país, baseada no modelo único de promoção da casa própria, 
acessada via mercado e crédito hipotecário” (Idem: 309).

Guerreiro (2016: 54) propõe pensar o mcmv como uma forma emblemática do lu-
lismo enquanto forma gerencial “na medida em que opera, a partir do Estado, relações 
entre o mercado de capitais, o mercado de terras, o setor produtivo (setor imobiliário) 
e a dinâmica de classes”. A mudança mais significativa operada pelo mcmv, como sa-
lienta Falchetti (2019: 109), está na mercantilização dos fundos públicos, “à medida em 
que os recursos destinados à política social ingressam no circuito de valorização do 
capital”. Dessa forma, o mcmv pretendia “lutar contra a pobreza”, da mesma forma que 
jogava o jogo da “cidade-negócio” (Idem) e dos circuitos financeiros que produzem a 

4.

11. O MCMV consumiu o 
mesmo volume de recursos que 

os EUA gastaram com o Plano 
Marshall para reconstruir a Europa 

após a segunda guerra mundial 
(Yang, 2019).
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cidade. Além disso, “os municípios ainda são convocados pelo governo federal a “doar 
terras públicas” e outras benfeitorias aos empreendedores privados, de modo a serem 
atendidos mais rapidamente e por mais projetos – ou seja, acentua-se uma competição 
entre cidades para atrair investimentos a todo custo” (Arantes; Fix, 2009).

Os acampamentos tornam-se, desde a primeira hora de sua existência, um campo 
de potencial intervenção do Estado e de modos de “gestão dos pobres” e da precarie-
dades – seja na forma violenta e sempre possível do despejo, ou na forma reordenadora 
do acesso à política pública, mas de uma política de habitação que segue contendo os 
mais pobres nas “periferias das periferias”. As forças financeiras em associação com o 
Estado atuam em formas renovadas de extração através das quais os acampamentos po-
dem produzir valor imobiliário para um “terreno baldio” que, antes deles, não possuía 
tal valor.  Uma ocupação pode ser efetiva para pressionar o poder público no sentido 
de garantir linhas de ônibus para seu entorno, pode aumentar a sensação de “segurança” 
no bairro, reivindicar a potencialidade dos seus usos – todos os aspectos fundamentais 
para a valorização imobiliária da terra que, no caso do Minha Casa, Minha Vida, é sub-
sidiada por fundos públicos. Os acampamentos, sem dúvida, produzem uma vida social 
nos terrenos baldios, muitos que estavam “desaquecidos” no mercado imobiliário por 
conta de sua localização ou um conjunto de irregularidades. O capitalismo financeiro 
se expande, assim, para territórios periféricos nos quais o grande mercado imobiliário 
possuia dificuldades de atuação. 

Como afirma Rufino (2016: 228), “nesses municípios (das bordas metropolitanas) 
o recebimento de grandes empreendimentos habitacionais é visto como alternativa de 
dinamização econômica, substituindo o papel outrora desempenhado pela indústria, e 
fonte de imensos ganhos políticos”.  As ocupações na “periferia da periferia” que bus-
cam acessar a política habitacional, sobretudo o mcmv, precisam buscar lugares nos 
quais o preço da terra é o mais barato possível. Depois, elas mesmas serão responsáveis 
pela produção de valor da terra, o que incrementa a valorização imobiliária, sinaliza 
suas potencialidades e pressiona os poderes públicos para a sua compra. Esse é um 
exemplo nítido desse circuito envenenado e ambíguo no qual a luta cooperada pela 
reprodução da vida nas ocupações é posta, também, para funcionar como peça de valo-
rização rentista. Não podemos esquecer o fato de que “a renda funciona através de uma 
dessocialização do comum, privatizando nas mãos dos ricos o Comum produzido e 
consolidado na metrópole” (Negri; Hardt, 2016: 286). Esse também é um bom exemplo 
da forma do “extrativismo ampliado” que não diz respeito apenas à extração de bens 
naturais, mas que também se apropria do valor produzido dessa produção social de 
fabricar novos usos e possibilidades relacionais que ocorrem com as ocupações, suas 
cozinhas, festas, corpos e tempo livre.

Conta-se que um dos donos de um dos terrenos ocupados até ofereceu um boi para 
os ocupantes assarem como forma de retribuição: “porque a gente que veio aqui e ne-
gociou com o governo para comprar esse terreno né? Ele estava sem cumprir a função 
social, estava parado, eles tinham recebido esse terreno de herança e não tinham o que 
fazer com ele”. O dispositivo mais utilizado nas negociações entre movimento e pode-
res públicos é o chamado “contrato de compra e venda”, no qual a Caixa Econômica Fe-
deral faz a aquisição do terreno para destiná-lo à habitação social por meio do programa 
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mcmv, e não para a desapropriação do terreno. É possível constatar um “alinhamento 
inédito entre legislação, instituições públicas, recursos financeiros e cadeia produtiva 
da construção” (Shimbo, 2016: 119). O mcmv torna nítido o fato de que “os neoliberais 
não se contentam em se opor ao Estado para defenderem a liberdade da sociedade, eles 
trabalham para moldar e para transformá-lo de cabo a rabo, de maneira que ele possa 
convir perfeitamente ao capital e à sua acumulação” (Lazzarato, 2017: 95).

A partir dessa mirada, os movimentos sociais são convocados a organizar a coopera-
ção, a tornar “útil” um espaço antes “baldio”, muitas vezes com dificuldades de se inserir 
no mercado de terras por sua localização e ausência de infraestruturas, demonstrando, as-
sim, seu potencial rentável, organizando sua valorização e incorporação. A arquitetura da 
financeirização, longe de ser parasitária, mostra toda a sua força de fazer produzir. Ao nos 
atermos para as principais políticas “progressistas” do período petista, seja com o mcmv, 
enquanto política habitacional que subsidia o aquecimento do mercado de construção e 
imobiliário (de terras), seja pela a expansão do crédito e da “capacidade de consumo” (e 
portanto da dívida), assistimos ao deslizamento do peso da produção de mercadorias 
para a sua realização, ou seja, o consumo, assim como à extensa rede de práticas informais 
populares comunitárias cujas lógicas rentistas passam a extrair  novas formas de valori-
zação. Nos termos de Negri e Hardt (2018), vemos muitos aspectos da financeirização 
atuando como extração do comum produzido pela extração da cooperação e de todo tra-
balho social e de cuidado que produzem valor no terreno baldio, antes “encalhado”, como 
dizem. “Diferentemente da indústria, a extração depende de formas de riqueza que, em 
grande medida, preexistem ao envolvimento do capital (…). Assim, a centralidade reno-
vada da extração se situa na transição histórica do lucro pela renda” (Idem: 229).

Um dos resultados não previstos do programa foi que ele facilitou, dentro dos seus 
limites estratégicos, a possibilidade de muitos movimentos de moradia “apresentarem 
a demanda” e gerirem os “empreendimentos”, o que, para o mtst, significou a pro-
dução de uma musculatura significativa em relação às suas bases sociais para as quais, 
reafirmavam os dirigentes do movimento, era preciso “apresentar ganhos concretos e 
materiais”. As contratações se deram nos marcos tradicionais através de empreiteiras 
e pouca qualidade urbanística. Sempre me impressionou o fato dos “condomínios” do 
mcmv “geridos” pelo mtst, por exemplo, não contarem com nenhuma cozinha coletiva 
ou qualquer outro espaço que pudesse retomar as experiências coletivas das ocupações 

– raramente encontra-se a terra. Ainda que com um espaço interior dos apartamentos 
um pouco maior do que a média do mcmv entidades, os espaços externos dos “condo-
mínios” não se diferenciam muito dos antigos programas de habitação popular nas peri-
ferias e da “ontologia do conjunto habitacional”, conforme Paterniani. Um apagamento 
completo da forma-acampamento é visível na nova forma de vida condominizada. Bea-
triz Rufino, em sua pesquisa sobre a forma-condominio como paradigma da urbanida-
de brasileira, mostrou que “fortalece-se no Código Civil, a ideia do Condomínio como 
unidade de ‘leis próprias’, nas quais considera-se a “participação dos condôminos no 
momento originário da Lei” (Rufino, 2018: 247).

 
O condomínio, forma de propriedade, passa a ser ostensivamente utilizado pela 
publicidade como representação de uma condição diferenciada da moradia por 
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proporcionar economia e associação aos diferenciais produzidos para a totali-
dade do empreendimento. Concebido em uma escala ampliada, o condomínio 
permite que a fração da propriedade privada desse espaço seja vendida como 
uma mercadoria especial, que articula a habitação ao usufruto de um espaço dife-
renciado, que supostamente possibilita aos seus usuários “qualidade de vida”, se 
contrapondo no plano simbólico a um conjunto de problemas urbanos normal-
mente associados à vida nos grandes centros (Rufino, 2018: 246).

A ironia é que o mtst se constituiu como oposição aos governos petistas durante 
toda a primeira década dos anos 2000, fazendo parte, por um período da conlutas 
(Central Sindical e Popular Conlutas) – uma entidade de pequenas organizações radi-
cais na oposição à cut e ao pt (e ao que se chamava Campo Democrático Popular). Já a 
partir de 2015, torna-se um dos movimentos populares mais significativos com presença 
nas ruas, durante um período de mobilizações contra o golpe parlamentar de Dilma 
Rousseff, em 2016, e contra a posterior prisão do Lula.  Inclusive, fez do “empreendi-
mento habitacional” João Cândido (via mcmv-Entidades) um paradigma exemplar de 

“habitação popular” desse período. Portanto, o  mcmv nos parece uma peça fundamen-
tal no entendimento dessa “virada” do mtst; uma tecnologia neoliberal que “faz fun-
cionar” a produção coletiva das lutas e dinamiza as formas de mobilização, a criação de 
demanda dentro dos marcos da “inclusão”, neutralizando as possbilidades inventivas de 
mundos dissonantes à “ontologia do conjunto habitacional”, agora repaginada na “on-
tologia condominizada”, imagem também da “nova classe média” fabricada, no mesmo 
período, como parte da nova imaginação democrática. 

No entanto, para além do debate muitas vezes moralizante e simplificador sobre “au-
tonomia” e “cooptação” dos movimentos sociais, o que o mcmv-Entidades representa 
de mais profundo é uma certa ideia generalizada, ou, precisamente, uma racionalidade, 
que atua produzindo uma noção de “eficiência” e também do “é isso o que tem para hoje” 
(chamado por alguns autores de tina – there is no alternative). Esta noção é incrustada 
nos circuitos dos movimentos sociais que o acessaram, muitos deles que fizeram parte 
das lutas e formulações pela reforma urbana no ciclo anterior, outros tantos, como o 
mtst, que estiveram ainda em posições mais críticas ao chamado “campo democrático 
popular”. 

Lançado como política anticíclica depois da crise internacional de 2008, o mcm-
v-entidades bem expressa a governamentalidade de crise, peça central da engrena-
gem neoliberal. Como discutem Judith Butler e Athena Athanasiou: 

Através da doutrina da tina (“Não há alternativa”), o neoliberalismo é estabe-
lecido como o único modo “racional e viável” de governança. Com base nessa 
doutrina, os discursos de crise se tornam uma maneira de produzir e administrar 
governamentalmente (em vez de deter) a crise. “Crise” se torna um estado pe-
rene de exceção que se transforma em regra e senso comum, tornando o pensa-
mento crítico e agindo redundante, irracional e, em última análise, antipatriótico 
(Butler; Athanasiou, 2013: 149). 
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Como recorda Rizek “foi esse processo que permitiu o consenso e a legitimação 
dessa peça de tecnologia de governo que deu vida à política de habitação lulista” (Rizek, 
2018: 18). Por outro lado, a conformação de um consenso amparado no paradigma tina 
produz como efeito colateral não menos importante a exposição “dos movimentos que 
não aderiram ao programa a um processo de fragmentação que acabou por comprome-
ter seu reconhecimento e sua visibilidade” (Idem: 18).

Muitos movimentos sociais e associações, transformadas em gestoras do projeto, 
passaram a fazer escolhas por empreiteiras (a chamada “empreitada global”) e pelos 
projetos urbanísticos que se davam sempre a partir de argumentos em prol da efi-
ciência, economia do tempo e dos recursos, relacionados a um suposto desejo dos 
mais pobres por resultados rápidos. Uma certa ideia de que “pobres não precisam de 
qualidade urbanística, mas de teto” se tornou corrente, mesmo entre movimentos so-
ciais de luta por moradia. Não há dúvida também que, quanto mais “rápido” e “efi-
ciente” a construção dos empreendimentos, mais rápido o mtst conseguia converter 
a “conquista” em capital político. Poder mostrar que o movimento, de fato, “tem con-
quistas”, “tem entregas”, confere um poder atrativo incomparável à uma ocupação do 
mtst na periferia, o que favorece uma política continuada de “grandes mobilizações” 
e demonstrações de “força” pela virtualidade de uma “maioria” mobilizada. A força do 
Minha Casa, Minha Vida - Entidades, como expressão da racionalidade neoliberal, se 
assenta, assim, nas exigências feitas aos movimentos para gerir os empreendimentos 
e acessar os recursos, ao mesmo tempo em que requer “mobilizar maiorias” engajadas 
em seu funcionamento: 

Para acessar o programa, é preciso ser “habilitado” para poder operar as relações 
empresariais e financeiras inerentes a ele e à gestão do empreendimento. Para 
isso, são estabelecidos critérios e especificidades jurídicas semelhantes aos das 
empresas. Surge então a figura da Entidade ou da Organização Social (os) (…). 
São elas que buscam recursos do programa (…), respondendo à cef (caixa eco-
nômica federal) por todo processo de documentação, indicação de demanda, 
viabilização do projeto, uso de recursos (Falchetti, 2019: 118).

Temos então uma convergência inédita, uma zona de indiscernibilidade e interpe-
netração entre o “progressismo” e o neoliberalismo, que vai muito além da dualidade 
cooptação  versus radicalidade, mas atua sempre em uma contínua produção de corpos 
mobilizados, por um lado, e de modo a implicar os movimentos sociais na gestão de 
recursos e ideias de eficiências e de “realismo político”, por outro. Essas zonas de indis-
cernibilidade puderam ocorrer, como salientam Verônica Gago e Diego Sztulwark, 

frente a certo desconhecimento voluntarista pelo qual se nega a persistência das 
condições neoliberais (reduzindo o neoliberalismo à sua definição “desde cima”), 
como em tudo aquilo que na ordem desenvolvimentista acaba impulsionando e 
constituindo as premissas de um relançamento da razão neoliberal (Gago; Sztul-
wark, 2016: s/p)12. 

12. Uma das zonas de 
indiscernibilidade paradigmática, 

segundo os autores, se deu nas 
políticas estatais de expansão 

do consumo popular e do 
endividamento: “o fenômeno 

da inclusão pelo acesso ao 
consumo (que historicamente 

substitui a experiência da 
inclusão via salário) é sustentado 

pela capacidade do Estado de 
pactuar com o capital rentista – 

financeiro e exportador – uma 
ordem das coisas em que, parte 

dessa renda é captado pelo 
Estado para estimular a circulação 
monetária, e um tipo de consumo 

baseado em bens não duráveis” 
(Gago; Sztulwark, 2016: s/p – 

tradução minha). No original: 
“el fenómeno de inclusión por 

acceso al consumo (que sustituye 
históricamente a la experiencia de 

inclusión vía salario) se sostiene 
en la capacidad del estado de 
pactar con el capital rentístico 
– financiero y exportador – un 
orden de cosas en el cual una 

parte de esa renta es capturada 
por el estado para alentar la 

circulación monetaria y un tipo 
de consumo basado en bienes no 

durables”.
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Ainda com Rufino (2018), não é difícil constatar que: 

Com a racionalidade imposta pelo Programa (pmcmv), avança-se no sentido de 
uma concepção privada de cidade, com processos de verticalização das periferias 
das grandes cidades, que consagra o condomínio e sua gestão privada. A preca-
riedade desses condomínios tende a exacerbar os conflitos e problemas tradi-
cionalmente encontrados nos condomínios de classe média, fazendo com que 
a gestão dos condomínios seja vista como uma questão central para garantia da 
qualidade de vida dos moradores (Rufino, 2018: 255).

Em uma conversa informal com Dilma Rousseff, em 2016, já em tom de “balanço” 
de sua experiência de governo, ela conta com uma certa decepção que foi difícil en-
tender porque as “pessoas beneficiárias” do programa mcmv tinham “dificuldades de 
perceber” que se tratava de uma política de governo – um projeto – e que, por isso, o 
programa não rendeu tanta adesão. Ela citou uma pesquisa que mostrava que, dentre 
os “beneficiários”, as pessoas relacionavam a “conquista da casa própria”, em primeiro 
lugar, a Deus.  

O mcmv começou com uma preocupação que vinha da reforma urbana, mas eu 
vou ser bem sincera com vocês, a gente queria era gerar emprego. A gente tam-
bém queria era evitar que isso passasse pelos governadores e prefeitos. Tanto o 
Bolsa Familia, quanto o mcmv, são tecnologias sociais, não programas sociais. A 
ideia era evitar o clientelismo. Hoje a gente pode pensar que talvez tenha faltado 
politização desses programas (Dilma Rousseff. Diário de campo. Reunião de de-
zembro de 2016).

A recusa progressista em compreender o  neoliberalismo “desde baixo”, e a partir 
de suas tecnologias de gestão e racionalidade, eclipsou, por exemplo, alguns fenôme-
nos sociais que ocorriam durante os anos do “consenso lulista”, como a proliferação do 
racismo (de Estado, mas também aquele disseminado na vida social), da violência de 
classe e do sexismo, muito por conta do “efeito de uma introjeção das noções de êxito 
e de fracasso do universo neoliberal exacerbado no nível micropolítico” (Gago; Sztul-
wark, 2016: s/p) – pedagogias da crueldade e do sacrifício ordenando corpos e sinto-
mas, amortecendo e redistribuindo a violência. O paradigma da vida-condominizada, 
como acompanhamos ao longo da pesquisa, produz adoecimento e esfacelamento das 
possibilidades relacionais, reduzindo a vida coletiva produzida nos acampamentos em 

“gestão dos conflitos” pelo síndico do condomínio. Impõe, também, uma dinâmica de 
individualização na qual cada um é responsável pelos seus problemas e fracassos. Do 
mesmo modo, nos condomínios, todos tornam-se responsáveis por garantir o “bom 
comportamento” dos demais. Durante a pesquisa presenciei muitas formas de conflitos 
que se desdobravam na cobrança de pessoas que não conseguiam pagar o condomínio, 
tornando-se “culpadas” por muitos aspectos da própria desigualdade reproduzida na-
quele espaço, muitas vezes sendo expostas e cobradas publicamente em uma lógica de 
vigilantismo moral de seus comportamentos: “tem dinheiro pra fazer uma festinha, mas 
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não tem pro condomínio?”; “compra roupa nova, mas não paga o condomínio?”. Esse era, 
de longe, o assunto preferido das mulheres no condomínio: “aqui, o maior problema 
é esse: todo mundo cuida da vida de todo mundo, é um zé povinho, é intriga pra todo 
lado e ninguém mais se ajuda. Até parece que todo mundo esqueceu tudo que a gente 
passou”, me disse Márcia, uma das proprietárias de um apartamento.

A vida-ocupação, processada pela máquina progressista é transformada em vida-
condomínio do Minha Casa, Minha Vida – as novas monoculturas urbanas. O movi-
mento, na interlocução com o Estado e seus percursos burocráticos, é interpelado como 
um gestor de condutas; um sujeito moral, portanto, convocado a dar provas de sua efi-
ciência-mobilização de corpos sem-teto, a administrar as condicionantes para a entrada 
no programa, vocalizar a “demanda” de um conjunto heterogêneo de desejos e expe-
riências coletivas. “A Modalidade Entidades é uma forma de acesso à moradia para pes-
soas organizadas e a participação é o que faculta o direito à moradia nessa modalidade” 
(Nepac-Unicamp, 2015: 5). Em muitos estudos de avaliação do programa, entretanto, a 
qualidade da “participação” a ele atribuído é bastante problemática: “A tendência mais 
comum é que a formalidade dos processos de participação dificulte a construção desses 
importantes laços ao longo do processo (entre ‘beneficiários’ e ‘movimentos’), com 
impactos negativos sobre a sustentabilidade dos empreendimentos” (Idem: 25).

Quanto maior a visibilidade pública do movimento em suas ações, quanto maior a 
capacidade de “colocar gente na rua”, como se diz, maior é também a legitimidade de 
negociação do acesso às políticas públicas. Desse modo, parte importante das preo-
cupações dos militantes do movimento concentra-se em manter essa constante mo-
bilização, o que, muitas vezes, significa conferir um peso maior (no regimes internos 
de organização da “participação” de cada pessoa nas ocupações) às passeatas públicas 
do que, por exemplo, às atividades ligadas diretamente às ocupações, como os “muti-
rões” de trabalhos coletivos para as cozinhas, os banheiros, os barracões - algo que gera 
alguma insatisfação entre acampados por não serem “reconhecidos” em suas tarefas 
ordinárias, mas fundamentais. Gerir a escassez significa, segundo a razão neoliberal, 
necessariamente, estabelecer critérios de mensuração do “merecimento” à política pú-
blica. E grande parte dos conflitos, impasses, desconfortos da vida-ocupação emerge da 
atualização, gestão e contestação desses critérios e de como eles envenenam outras ma-
trizes relacionais no cotidiano da vida-ocupação: quem é mais “participativo”, dedica-
do, “merecedor”, o “bom militante” como aquele que oferece mais provas de sacrificios, 
mas também, por outro lado, temos aqueles que são os “andorinhas” (como chama-se 
jocosamente aqueles que “não participam” muito); os “espertos”, os “descansados”, “in-
teresseiros”, etc. Também por isso por muitas vezes ouvi mulheres se queixando e “se 
afastando”, como dizem, por estarem “cansadas demais”, por acharem que não estão 
sendo “reconhecidas” e “valorizadas” – muitas voltam a “cair a depressão” por conta 
destes processos. 

Santiago López Petit (2014) lembra o fato de que um dos aspectos fundamentais 
das formas de subjetivação neoliberal apresenta-se nos dispositivos de mobilização to-
tal. “Viver hoje implica constituir-se em uma unidade de mobilização. ‘Ter direito à 
vida’ expressa a essência mesma da disponibilidade”13 (Idem: 101 – tradução minha). 
Nos encontramos, agora, em uma fenda de reflexão compartilhada sobre esse último 

13. “Vivir, hoy, implica 
constituirse en unidad de 

movilización. ‘Tener derecho a 
una vida’ expresa la esencia de la 

disponibilidad misma”.
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ciclo político e, tendo que encarar a ferida aberta da derrota, é possível nos perguntar o 
quanto da subjetivação neoliberal a noção de “participação” e “mobilização” foi arras-
tada à incorporar; o quanto de cansaço e esgotamento não entranharam-se em corpos 
nas formas de mobilização, e o quanto de herança militar, como lembra Graeber (2015), 
costitui os imaginários de democracia como “mobilização de maioria” em tempos de 
gestão da escassez e administração de uma economia de mercimentos. Também Sten-
gers e Pignarre (2007) retomam a ideia de que “mobilização” é uma imagem militar: “A 
mobilização designa o contrário da aprendizagem porque os exércitos mobilizados tem 
como primeiro imperativo não se deixar desacelerar por nada” (Idem, 2007: 36). O im-
perativo da mobilização precisa evitar, portanto, aqueles que colocam questão, os que 
hesitam, as que tem dúvidas, as que discutem as ordens, tudo que pode “desmobilizar” 
(Ibidem).

Os poderes neofascistas e seus dispositivos biopolíticos (que também convocam 
suas bases à uma nova forma de “participação” total), nos fazem testemunhar a radi-
calização do par mobilização-controle como forma efetiva de pacificar, “socializar” as 
anomalias, o mal-estar, as perfurações do tecido biopolítico, produzir engajamentos, 
imagens de controle e interromper os vôos de bruxas e seus rastros insistentes.

A partir de agora, o momento político domina o momento econômico. A ques-
tão suprema não é mais a extração da mais-valia, mas o controle. O nível de ex-
tração da mais-valia em si não indica mais, se não o nível de Controle que é sua 
condição localmente. O capital já não é senão um meio a serviço do Controle 
generalizado. E se ainda há imperialismo da mercadoria, faz-se sentir sobretudo 
como imperialismo dos dispositivos; imperialismo que responde a uma necessi-
dade: a da normalização transitiva de todas as situações (Tiqqun, 2015 – tradução 
minha)14.

Sztulwark (2019), olhando para o contexto argentino, reflete sobre o período pro-
gressista kirchnerista como aquele marcado pelo o que ele chama de “vontade de in-
clusão”. A expansão de direitos dentro dos marcos de sociedades economicamente e 
politicamente desiguais como as do nosso continente produz um limite intransponível 
em relação ao qual o “excluído” é “incluído” de forma precária e subordinada. A razão 
neoliberal impõe às “políticas progressistas” uma zona permanente de gestão de preca-
riedades e exige, para se efetivar, a gestão de dispositivos de “contenção” das “anoma-
lias sociais” a partir de uma arquitetura de “participação” e “inclusão” dos movimentos 
sociais bastante refreada – mas a contenção, uma hora racha. A mediação progressista 
governa pelo medo de “despertar” as “forças conservadoras” e “verdadeiramente neoli-
berais”, abandonando, assim, a prática democrática como uma investigação permanen-
te sobre o que lateja como formas de vida, sobre o que não pode mais ser contido nos 
registros do constituído. Por isso, em grande medida, um setor significativo do progres-
sismo teve que atuar na contenção do levante de Junho de 2013. 

Dessa forma, a razão neoliberal impõe dispositivos continuados para que a media-
ção progressista seja capaz de dar provas contínuas de que sua “boa gestão” da “paz 
social” é eficaz – como faz o mcmv ou a política de pacificação nas favelas cariocas. 

14. “A partir de ahora, el 
momento político domina el 
momento económico. La cuestión 
suprema ya no es la extracción 
de plusvalía, sino el Control. El 
nivel de extracción de la propia 
plusvalía ya no indica sino el nivel 
de Control que es localmente 
su condición. El Capital ya no 
es sino un medio al servicio del 
Control generalizado. Y si aún 
existe un imperialismo de la 
mercancía, se hace sentir ante 
todo como imperialismo de los 
dispositivos; imperialismo que 
responde a una necesidad: la de 
la normalización transitiva de 
todas las situaciones”.
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Incapaz de encontrar um lugar de composição com as forças populares de radicalização 
democrática gestadas nas décadas de 1970 e 1980, com as inúmeras forças e inteligências 
estratégicas de insubordinação e desejo de igualdade e de dilatação e deslocamento do 
político ainda presente nas periferias, à mediação progressista restou a aposta de uma 
participação burocratizada e anêmica, controlada pelo imperative de que “não existe 
alternativa”. A expansão do consumo e do endividamento, como bem sintetizou Janice, 
liderança de uma ocupação da Zona Sul, funcionou como uma “feitiçaria” embusteira 
de curto prazo que foi capaz de fazer, ao fim e ao cabo, o feitiço se voltar contra o fei-
ticeiro. Ao se “incluir os excluídos” em um espaço neoliberal-estatal atravessado por 
seus inúmeros dispositivos de gestão de condutas, perde-se a possibilidade de pensar a 

“exclusão” como potência política capaz de esgarçar os limites neoliberais de democra-
cia. Perde-se também a capacidade de nos “reapropriarmos da capacidade de fabricar 
nossas próprias questões, e não para responder às questões, sempre ardilosas que nos 
são impostas” (Stengers, 2015a: 89).

Nesse cruzamento entre gestão neoliberal da precariedade, movimentos sociais e 
o campo mais amplo das esquerdas, emerge  uma zona opaca, ambígua, mas que re-
configura o exercício da governamentalidade, no qual o “fazer da luta” também pode 
tornar-se um espaço capaz de ser convertido e sobrecodificado em rendimentos para o 
acesso à recursos públicos: de lutadores à “público alvo”; de acampados à candidatos a 

“beneficiários mobilizados”; de maloqueiros à “trabalhadores esforçados”; de mulheres 
diversas em muitas rotas de experimentação – religiosas, sexuais, hormonais, de novos 
amores e parentescos feitos como práticas encarnadas de alianças – à “mães de família 
sacrificadas”; da vida-ocupação à vida-condomínio.São histórias singulares de traves-
sia, histórias da carne, que são sobrecodificadas e reduzidas à forma-família biológica, 
heterossexual, e na qual se espera, através das políticas de Estado, o bom exercício do 
ordenamento sexual e doméstico necessário para a “paz social”15 – nesse caso, repre-
sentada pela vida-condomínio, uma forma de organização espacial que espelha uma 
pedagogia “civilizacional” da inclusão-exclusão.  Denise Ferreira vem afirmando te-
nazmente que “a adoção da lógica da exclusão pelos programas neoliberais, a qual 
deve ser corrigida com medidas de democracia inclusiva, torna o efeito-poder dessa 
racialidade ainda mais aparente” (Ferreira da Silva, 2014: 110).

Diante destas reflexões, nos perguntamos sobre o quanto de desperdício das ex-
periências das ocupações, das experiências de recusa e ao mesmo tempo de criação 
do fazer da luta não somos levados a realizar em nome de uma política que nos exige 
conformar sujeitos sacrificados diante de um Estado protetor e benevolente. O símbolo 
maior desta política talvez seja a eliminação da cozinha coletiva nos condomínios das 

“moradias conquistadas” e também do lugar para as fogueiras noturnas – os dois fogos 
que fundam os acampamentos e convocam ao encontro. Mas também o contínuo 
apagamento de uma erótica da convivialidade que é aquecida entre festas, fogueiras, 
combates e zonas de cumplicidade e de uma produção de cuidado em interdependência 
que desmancha a persistência insistente das fronteiras que separam “produção” da 

“reprodução”, o corpo da política, que afirmam a resistência como tempo livre.
A virada autoritária do neoliberalismo apenas leva à superfície a sua dimensão mais 

constitutiva, sobre a qual sintetizou Foucault (2008), quando afirmava que governar é 

15. Souza Lima (2002) pensa 
a “paz social” como o dispositivo 
de regulação do “poder tutelar”: 

“O poder tutelar é um exercício 
de poder desenvolvido frente às 

populações indígenas, por um 
aparelho de governo instituído 

sob a justificativa de pacificar 
zonas de conflito entre nativos 

e não-nativos (imigrantes ou 
brasileiros), logo, de promover 

uma dada ‘paz social’”.
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conduzir condutas por vias de técnicas e procedimentos. Essa dimensão constitutiva é 
cada vez mais inescapável na medida em que, um dos principais elementos que diferen-
ciam o fordismo do pós-fordismo, localiza-se na produção de pessoas por outras pessoas, 
e não mais na produção de “mercadorias por meio de mercadorias”: “a produção de sub-
jetividades e formas de vida vêm se tornando central para a valoração capitalista” (Negri; 
Hardt, 2018: 166). Como conta Tsing (2015), essa é a “acumulação de resgate”, a criação 
do valor capitalista a partir de regimes não capitalistas (mas não fora do capitalismo), a 
acumulação de resgate se apropria do valor produzido sem o controle capitalista – como 
a produção social que acontece no terreno baldio. Isso porque a razão neoliberal parece 
estar presente em muitos aspectos dos dispositivos que fazem do Minha Casa, Minha 
Vida (e também as políticas habitacionais anteriores, em menor escala) uma possibi-
lidade de gestão das ocupações de terreno, de mobilização dos corpos, das formas de 
produzir eficiência nas demonstrações públicas e nas encenações de engajamento, ou 
seja, de neutralizar o acampamento e o que ele pode ativar. É preciso, nessa interlocução 
pública (que inclui uma série de outros agentes sociais, como a grande imprensa e as 
classes médias/altas), fabricar um sujeito “sem-teto” que esteja sempre dando provas 
engajadas de sua disciplina laboral, resiliência, sofrimento social para, assim, “merecer” 
os “benefícios” da política habitacional e converter-se em sujeito condominizado. 

Fazer alianças nas 
ruínas do progressismo: 

afinidades como reverso do político

Como discutimos no decorrer desse trabalho, os acampamentos só são possíveis 
pelas relações que os constituem e que também são constuídas por eles. O “sem-

teto” não é um lugar de identidade ou substância, portanto, mas ele é fabricado pela so-
cialidade que produz o acampamento - ele é o resultado sempre precário e contingente 
de uma produção relacional possibilitada pela suspensão temporária de outros regimes 
de ordenamentos dos corpos. É também sobre o empobrecimento dos nossos modos 
de pensar e fazer relação – para além da santíssima trindade indivíduo-família-Esta-
do – que Donna Haraway (2019) se debruça para criar seu Chthuluceno, dilatando as 
imagens de conexão para considerar, também, a prática de produção de alianças como 

“recomposição biológica-cultural-política-tecnológica”.Fazer parente, afirma Haraway, 
precisa ser entendido para além de entidades que se ligam por ancestralidade ou genea-
logia. Pode-se pensá-lo como uma prática de desfamiliarização, por um lado, e como 
prática de fazer e sustentar arranjos experimentais, composições, por outro. “Fazer pa-
rentes é fazer pessoas, não necessariamente como indivíduos ou como seres humanos” 
(Haraway, 2016: 142). “Aqui na ocupação sempre abandonam uns cachorros. Sabe por 
quê? Porque aqui ele vira da família, a gente cuida”, me contou Elizabeth, sobre o fazer

-parente também interespecífico tão presente nas ocupações de terreno.
As ocupações de terreno em seu regime baldio parecem fazer precipitar, para usar 

uma imagem química, os modos pelos quais pessoas fazem relações e são também re-

5.
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feitas por elas. A política sem-teto é, ela própria, uma atividade irrigada por idiomas de 
conexão nos quais o parentesco feito aparece com muita importância (Carsten, 2000) 
e, não à toa, a figura das “Tias” assumem proeminência e centralidade. A força emer-
gente do idioma do parentesco como aliança nos aponta, não para a obsolescência da 

“família”, mas para o universo latente de possibilidades de conexão desde a matéria do 
parentesco que se dilata em formas concretas de alianças, vínculos e compromissos – 
algo inexplicavelmente ocultado quando a teoria política ocidental fala sobre “política”, 
mas inescapavelmente visível em se tratando de uma forma-política cuja centralidade 
repousa nas cozinhas, festas, novas paixões. Muitas pessoas chegam aos acampamentos 
a partir de histórias de esgarçamentos e conflitos familiares, suas obrigações e papéis 

- também reforçados pelas “condicionantes” de políticas públicas, pelo ordenamento 
moral produzido por conselhos tutelares e pelo próprio sistema de justiça.

Se o Estado nos quer conformar como indivíduos lutando “para ter nossos direitos” 
–  desde o lugar da “boa cidadania sacrificial”, da boa maternidade e sexualidade familiar 
–, a língua do parentesco que emerge nas ocupações, as muitas mães expandidas e tias, 
novas irmãs e irmãos, suas ontologias da mistura, afirmam, por sua vez, uma tessitura 
criativa de relação na qual nos tornamos pessoas produzidas por essas relações, inseri-
das em um circuito de implicações “muito maior do que a casa própria”. Como dizem 
os sem-teto, “porque entra no sangue”. Ou seja, trata-se de um parentesco que não é re-
conhecido pelo Estado, pelo o que o Estado reconhece como “sangue” e família, e pelas 
condicionantes burocráticas das políticas habitacionais – nos acampamentos trata-se 
de fabricar um outro mapa moral, uma aliança baldia como “o modo de devir-outro 
próprio ao parentesco” (Viveiros de Castro, 2007: 126). As paixões de retomada que fa-
zem os sem-teto experimentarem “entrar no mundo”, “viciar em ocupação”, “acabar com 
o casamento” parecem também produzir, como diziam Deleuze e Guattari, citado por 
Eduardo viveiro de Castro: “uma potência de aliança a inspirar uniões ilícitas e amores 
abomináveis” (Viveiros de Castro, 2007 :120), temos a passagem da “aliança como for-
ma à aliança como força, passando ao largo da filiação como substância” (Viveiros de 
Castro, 2007 :120). Nas ocupações, novas “mães” e “tias” reencenam a possibilidade 
de afirmar o primado relacional diante das forças venenosas e destruidoras do Estado. 
Como diz Tânia, orgulhosa de ser chamada de mãe pelos acampados: “quando alguém 
é preso qual é a primeira pessoa que ele liga? A mãe!”. Mais uma vez nos apoiando em 
Carsten: 

Mesmo que os antropólogos da persuasão cultural estejam propensos a atribuir 
às relações de alimentação a categoria “social” e as da procriação sexual ao “bio-
lógico”, esta sempre foi uma atribuição estranhamente arbitrária. Para os seres 
humanos, a alimentação e o sexo são certamente ambos processos físicos e so-
ciais (Carsten, 2014: 115).

O que se perde na arquitetura conceitual do pensamento neoliberal – mas também 
no mundo por ele engendrado, entre mercado, políticas públicas, rotinas burocráticas 
e mesmo pela noção de “sujeitos políticos” – é essa matriz relacional que produz a vida: 
é o entre, o encontro, as formas de afecção e as muitas formas de variação da existência, 
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do corpo; formas que existem e são recuperadas no cotidiano das ocupações e que se 
desenrolam para além de arranjos domésticos familiares, assalariados ou estatais. To-
das essas formas, entretanto, tornam-se subsumidas por entidades “socializadoras” da 
vida (que ligam indivíduos a uma totalidade, partes ao todo), tal qual a reafirmação da 
noção de “famílias sem-teto”, ou mesmo pelas nossas ideias sobre “movimento social” – 
um quase-substituto para sociedade como entidade “socializadora” ou administradora/
produtora de “sociabilidade” –, mas também pelas imagens de “emancipação” como 
uma forma política que faz com que alguns possam salvar os outros de si mesmo e de 
sua “condição de classe” via socialização/formação política. Essa constelação de entida-
des “socializadoras”, produtoras de “sociabilidades” e “consciências de pertencimento”, 
também expressa um empobrecimento das nossas formas de pensar modos de conexão, 
relação, produção de afinidades e interdependência, encontros e arranjos sociotécnicos 
que modificam nossa disposição afectiva e que nos permitem variações, deslocamentos, 
novas formas de desejo, recomposições, curas. Nas ocupações e nos encontros permi-
tidos por elas, se faz evidente um sentido muito mais forte de “relação”, não como uma 
conexão entre entidades preexistentes, “mas como o retraçar de um caminho através do 
terreno da experiência vivida” (Ingold, 2018: 237).

É importante também voltar à algumas reflexões imprescindíveis sobre as formas 
pelas quais a luta de classes se expressava no momento de formação da classe operária 
no Brasil. O trabalho de Paoli (1992) revela como o discurso empresarial da década 
de 1920 denunciava a “instabilidade” dos trabalhadores, suas baixas capacidades 

“morais e intelectuais”, assim como a desqualificação de sua “estrutura física e racial”. 
Mas sobretudo, aponta Paoli, havia uma tentativa de “desqualificar seus espaços de 
expressão fora do trabalho fabril – isto é, dos espaços afetivos, sociais e culturais desses 
trabalhadores” (Idem: 22). As Vilas operárias, conforme demonstrou, constituiam-se 
como arranjos totais de disciplina, produção moral em torno da unidade doméstica 
e da produção da “família operária”: “o que parece ocorrer não é a proletarização de 
indivíduos, mas sim a proletarização de toda a família” (Ibidem: 26). É então desse 

“coletivo genético, cultural e social que viabiliza a formação de uma classe social”, afirma 
(Ibidem: 30).

José Sérgio Leite Lopes (1979) e Rosilene Alvim (1979) acompanharam de perto 
um dos casos emblemáticos de vila operária: o da fábrica Paulista, em Pernambuco. 
Rosilene Alvim formula com clareza o movimento de proletarização que acontecia no 
momento em que o pai cedia à fábrica o trabalho gratuito “de manutenção moral e es-
tabilizadora da família operária” (Idem). Bem antes disso, do ponto de vista do direito 
civil, as “Ordenações Filipinas” de 1604 que vigoraram até 1917 atuavam nos marcos da 

“questão do poder e da disciplina sobre a família, instituição chave no leque das práticas 
de controle e disciplinamento social, na passagem à modernidade” (Neder, 2001:113). 
Se a vila operária era o paradigma da disciplina na cidade-fábrica, as formas de morar 
e “participar” produzidas pelo Minha Casa, Minha Vida tornam-se bons exemplos de 
funcionamento dos dispositivos neoliberais de governamentalidade da vida que pro-
duzem seus “beneficiários” na cidade-acampamento. Visualizamos pelos dispositivos 
um circuito aquecido em entrecruzamentos e economias morais que perpassam “con-
dicionantes das políticas públicas” para as “famílias pobres” – a gestão da demanda, a 
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interlocução entre poder público e movimento social convocado a gestar como “função 
constitutiva e pedagógica, de ‘maternagem’, do ensinar a ‘ser’, perceptível na tutela como 
exercício de poder” (Souza Lima, 2002: 16) e a gerir como atuação desse “controlador 
de espaços, mantenedor dos desiguais em seus nichos” (Idem: Idem). Podemos dizer 
que o pmcmv é também um dispositivo constitutivo do que Foucault (2008a) chama 
de “dispositivo de segurança” cuja expressão se deve à própria forma de conduzir e ar-
quitetar a cidade e seus espaços – não apenas restringindo a circulação de pessoas em 
espaços de confinamento e controle, mas, sobretudo, fazendo circular (nas palavras de 
Foucault “tornando a pobreza mais útil”) ao mesmo tempo em que neutraliza o perigo 
sempre latente da “ociosidade” e da revolta urbana.

Na verdade, a unidade “família” (um modelo no qual a “desestruturação” precisa 
sempre ser corrigida, gerida e gestada) está presente em muitas dimensões da produ-
ção da ocupação, por praticamente todos os movimentos de luta por moradia, como 
instrumento político de reivindicação – a família é o sujeito político por excelência do 

“direito à moradia” e do acesso à política habitacional, é o sujeito pelo qual as políticas 
habitacionais se expressam e produzem mundos e técnicas de governo desses mundos. 
Nas ocupações, entretanto, o que vemos é uma constelação de arranjos conjugais e suas 
recomposições, circulação de crianças, mulheres que “representam” a família de seus 
filhos ou netos, as “biscaterianas” (como brincam as mulheres que já foram “da igreja”), 
as “pretas problemas” (como se chamam as mulheres mais jovens, negras, lésbicas ou 
bissexuais que tem como referência os movimentos negros e culturais da periferia), as 
irmãs que se revezam, assim como uma produção intensa de novos parentescos em 
fortes idiomas de conexão, muitos arranjos e afetos feitos na ocupação que, apesar de 

“entrar no sangue”, não cabem nos cadastros. Paterniani (2019: 141) levanta a hipótese 
de que “a expressão da branquidade na política urbana, portanto, se vincula à ontologia 
do conjunto habitacional. A ontologia do conjunto habitacional é estável e, antagôni-
ca à ontologia combativa da casa negra e dos corpos negros, atualiza a ontologia do 
colonizador”.

Em uma conversa com um militante antigo, oriundo das classes médias universitá-
rias, e figura pública importante do movimento, ele chegou a comentar: “A gente lida 
com uma coisa chamada família e acaba que na ocupação o movimento é acionado para 
ser um regulador moral. Por exemplo, tivemos que parar de permitir que tocasse funk 
nas ocupações porque os mais jovens gostavam muito e os mais velhos odiavam”. Por 
outro lado, também, a sede do movimento, em tempos de inscrições em editais, proje-
tos, cadastros transforma-se em uma repartição de gerir toda a imensa burocracia que 
vai exigindo uma certa inteligência de enquadramento das dezenas de arranjos conju-
gais-familiares, de “estado civil”, de composição de renda, das separações que ocorrem 
durante os trâmites burocráticos. No longo percurso burocrático do acesso à política 
habitacional o que acontece é a exigência de redução de todo o complexo arranjo rela-
cional que faz pessoas e que também faz os acampamentos – um rito que, por sua vez, 
vai tornando visível a carnatura do Estado e sua rotinização, e que, de uma forma ou de 
outra, impacta na vida-condomínio posterior. 

O neoliberalismo atualiza em seus modos de conduzir condutas uma dimensão do 
direito fundamental: o acesso a um direito básico, como o de habitação, exige, e até 
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produz, uma forma de vida, uma noção de pessoa, um circuito irrigado de produções 
e inscrições de gênero, assim como da própria vida coletiva na forma de morar e viver 
junto. Nesse jogo, o neoliberalismo joga com seus dois jogadores principais: o indiví-
duo e a família. Se as mulheres das ocupações são acusadas de “vagabundas” por não 
estarem cumprindo seu papel de gestar o núcleo fundamental da “paz social”, os ho-
mens, por sua vez, são acusados de recusarem a competição (e de fracassarem diante do 
regime de desempenho do “bom provedor”), cuja ideia central repousa no indivíduo 
autossuficiente apto a concorrer uns com os outros por recursos e sucesso – algo muito 
bem compreendido na formulação de muitos homens quando dizem  que “lá fora [da 
ocupação] é cada um por si”. 

Wendy Brown discute sobre essa suposta incoerência entre as principais entidades 
constitutivas do neoliberalismo – indivíduo e família – e “a questão de saber se seria a 
família ou o indivíduo a unidade de análise adequada para um mundo humano conce-
bido como unidades competitivas de capital autossuficiente” (Brown, 2017: 279). Nos 
anos 1980, Margaret Thatcher, lembra Brown, dizia em sua campanha uma frase que se 
tornaria famosa pela afirmação de que “não existe sociedade”, mas os outros elementos 
da assertiva parecem ainda mais interessantes e curiosamente menos lembrados: “Não 
existe isso de sociedade. Existem apenas homens e mulheres individuais (…) e suas fa-
mílias”. A reafirmação da ordem familista torna-se uma evidente marca da radicalização 
neoliberal porque, entre muitos aspectos, as mulheres, ou aqueles que ocupam a posi-
ção de mulheres, convertem-se na infraestrutura invisível “de todo capital humano em 
desenvolvimento, maduro e desgastado – crianças, adultos, deficientes e idosos” (Idem: 
Idem). Essa é uma notícia velha, como bem lembrou Wendy Brown, mas o que existe 
é uma forma alterada e intensificada do ordenamento liberal na fase do neoliberalismo 
de guerra. 

Dito de maneira diferente, o homo oeconomicus neoliberal é ao mesmo tempo 
gendrificado [gendered] e gendrificante [gendering] em sua ascendência e disse-
minação, isso é ilegível em seus próprios termos. A responsabilidade contínua 
das mulheres em prover assistência, nas mais variadas formas, dentro e fora do 
lar, significa que as mulheres ao mesmo tempo requerem a infraestrutura social 
visível que o neoliberalismo busca desmantelar por meio da privatização e são a 
infraestrutura invisível que sustenta um mundo supostamente formado por capi-
tais humanos investidores de si (Brown, 2017: 280).

 
Os renovados investimentos discursivos em torno dos “valores de família”, longe de 

serem “resíduos” conservadores ou parte de “guerra culturais” – uma expressão teórica 
que quase sempre identifica os problemas de gênero em um lugar marginal de subterfú-
gios para tratar de problemas (“econômicos”) que são “materiais” –, encontram-se hoje 
no centro da recomposição neoliberal pelas forças conservadoras, patriarcais e raciali-
zantes dando as cartas mais diretamente. Essa é a tese de Melinda Cooper (2017) em 
sua pesquisa, na qual, entre outras coisas, mostra como o pacto fordista estava estrutu-
rado em torno da família. Pacto este que, entretanto, nunca pretendeu se ampliar para 
além do homem branco das classes trabalhadores, mantendo, dessa forma, o trabalho 
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de mulheres brancas pobres, homens negros e mulheres negras em um nível controlado 
de “informalidade”, baixa proteção e remuneração.

Cooper mostra como os questionamentos em relação ao Estado do Bem-Estar So-
cial, nos eua, advieram de registros morais que questionavam a “irresponsabilidade” da 
mãe negra, ou das mulheres pobres que viviam em arranjos não convencionais – com 
outras mulheres ou apenas sem um marido. Rapidamente, os “desvios morais” de arran-
jos afetivos múltiplos converteram-se em “custos” e “gastos sociais” que justificariam a 
crise e os processos inflacionários (majoritariamente da chamada Escola de Chicago). 
A autora retoma o fato de que, muito frequentemente, a inflação da década de 1980 era 
creditada à “promiscuidade sexual” e o esgarçamento da “ordem moral” representada 
pela família. Também por isso, muitas das propostas políticas à inflação eram sobre res-
tauração da ordem familiar – a pessoa, como “capital humano”, deve ser gestada e gerida 
pela família (heterossexual) que, por sua vez, tem por obrigação regular exercer boas 
condutas que não onere o Estado. Também se tratava de restabelecer o primado da “res-
ponsabilidade familiar” como local de acumulação de dívida das famílias e liberalização 
de crédito. O consenso Keynesiano entre capital e trabalho que estruturou a sociedade 
do salário teve um preço: a ideia de “salário familiar”, a consolidação da divisão entre 
o que seria produção e reprodução, as hierarquias generificadas do espaço doméstico 
como unidade básica da vida social, a produção intensiva das desigualdades raciais a 
partir de parâmetros disseminados de “boa família” ou “famílias desestruturadas” como 
chave de acesso à cidadania, sem falar nas relações de permanente degradação do traba-
lho doméstico pago e não pago.

Como formula mais recentemente Silvia Federici, o modelo de sociedade salarial 
conferia aos homens um “mandato de masculinidade” para garantir o bom funciona-
mento da reprodução da vida doméstica, transformando o homem proletário em uma 
espécie de “patrão” do lar. O movimento sindical operário, contraditoriamente, confor-
me apontava Paoli, se viu por muito tempo tendo que lutar por uma certa “restituição” 
da dignidade do lar frente às formas de degradação do trabalho fabril (em relação às 
mulheres e crianças), funcionando como uma “fortaleza moral da classe” (Paoli, 1992: 
32). Paoli (Idem) revela como nas discussões, entre 1934 e 1936, no Ministério do Traba-
lho, em torno da definição do salário mínimo, decidiu-se por uma referência de consu-
mo com base nível de vida de um “tipo médio de família operária brasileira”. Uma vez 
mais, o que estava em jogo era a definição de um direito a partir de uma consideração 
moral sobre a vida familiar (sexual, afetiva, reprodutiva) de trabalhadores, além, é claro, 
de estabelecer padrões muito baixos sobre o cálculo da “reprodução necessária” e, as-
sim, manter taxas elevadas de exploração a partir do barateamento da mão de obra e da 
intensificação da pauperização.

 
O discurso do Estado, comprometendo-se a garantir publicamente a família tra-
balhadora brasileira em níveis mínimos de dignidade e integração, discurso esse 
respaldado nas ideias de raça e nação, tirou a família operária da esfera privada 
concebida como “natureza” e a colocou em um campo político modelar, norma-
tizado, passível de ser tornar objeto de toda uma economia política definida pelo 
Estado (Paoli, 1992: 37).
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Paoli sublinha o fato de que, mesmo a representação política partidária dos traba-
lhadores naquele período (na década de 1940 hegemonizada pelo pcb), não contestava 
a legitimidade estabelecida de um certo modelo referencial de família. “Pelo contrário, 
Estado e movimentos sociais a refazem como ponto de partida da identidade social co-
mum (da nação e da classe) (…) Não se dá voz ao protesto mudo dos membros menos 
favorecidos da família (…). Não se valorizam os protestos massivos e espontâneos de 
rua (tipo quebra-quebras)” (Paoli, 1992: 37). Ela continua enfatizando que, ao invés de 
reconhecer os modos diversos da vida coletiva, os movimentos de representação políti-
ca da classe “sempre se opõem aos padrões reais de sobrevivência operária a imagem da 
ordem e da boa organização e, novamente são denunciados os desviantes, os subversi-
vos, os sabotadores, os ignorantes, os desajustados” (Idem: Idem).

A própria construção discursiva do “empreendimento habitacional” como um “em-
preendimento exemplar” evoca um sentido ordenador e pacificador da “boa vida fami-
liar”, e muitas vezes esses investimentos discursivos penetram na vida do condomínio, 
como eu pude constatar, irrigando um circuito de conflitos do convívio, do qual muitas 
mulheres chamam de “inferno”. Nesses conflitos emergem reclamações cotidianas que 
se dirigem, muitas vezes, ao síndico sobre “crianças sem limites”, “fofocas”, regulações 
da vida sexual de mulheres, barulhos (especialmente se o “barulho” significar funk) – 
todo um circuito de acusação entre vizinhos que temem   uma iminente erupção da 

“vida favelada” ou a “vida de cortiço” (essa última menos presente nas experiências de 
habitar na periferia), que sempre pode ocorrer como contaminadora da “vida de con-
domínio”, seu verdadeiro “outro”: “aqui tem muita mulher que acha que tá na favela e 
não entende que isso aqui é um condomínio”.

 O “condomínio”, ou antes, “empreendimento habitacional”, se produz como ence-
nação discursiva de um projeto civilizatório que faz corpos e que se esforça na manu-
tenção de um ordenamento estável de gestão de população e territórios nas “periferias 
das periferias”, contra os arranjos e experimentações que foram produzidos no “tempo 
da ocupação” – um tempo no qual, aliás, os conflitos e problemas eram bem mais inte-
ressantes. O Minha Casa, Minha Vida seria preço do “progresso”. Não é possível esque-
cer Walter Benjamin quando, diante da ascensão escandalosa do fascismo, intuiu que 
parte importante, para não dizer nuclear, da derrota da socialdemocracia, assentava-se 
no fato dessa tradição ter compartilhado com o fascismo a mesma crença no “progresso” 
da marcha histórica. Como conclui Sztulwark em conversa com Benjamin, as tradições 
de esquerda

Em vez de partir da tradição específica dos oprimidos - um conhecimento da 
exceção como única regra –, ela se deixou confundir pela tradição dos opressores 

– uma temporalidade linear de tipo evolutivo. O marxismo, reduzido ao discurso 
das forças produtivas (mais fábricas, mais trabalhadores, mais votos dos partidos 
socialistas, etc.), corre o risco de adotar a norma própria da tradição dos opres-
sores (Sztulwark, 2019: 80 – tradução minha)16. 

Em Foucault, as técnicas de governo – seja no seu sentido “ascendente”, com a “pe-
dagogia do Príncipe”, seja no seu sentido “descendente”, que atua diretamente na con-

16. “En lugar de partir de la 
tradición específica de los 
oprimidos – un saber de la 
excepción como única norma 
–, se dejó confundir por la 
tradición de los opresores – 
una temporalidad lineal de 
tipo evolutiva. El marxismo, 
reducido a discurso de las fuerzas 
productivas (más fábricas, más 
obreros, más votos a los partidos 
socialistas, etc.), corre el riesgo 
de adoptar la norma propia de la 
tradición de los opresores”.
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duta dos indivíduos e na gestão da família, “o elemento central é esse governo da família, 
a que se chama, justamente, ‘economia’” (Foucault, 2010: 119). E é, fundamentalmen-
te, segundo Foucault, a “introdução da economia no seio do exercício político (…) 
o desafio central do governo” (Idem: Idem). Melinda Cooper defende que a história 
do neoliberalismo pode ser contada como uma história de reação aos movimentos e 
comportamentos libertários das décadas de 1960 e 1970 que, por sua vez, se insurgi-
ram contra o regime de condutas fordista e produziram enunciados sobre extrapolação 
do desejo, experimentações e tempo livre. O neoliberalismo seria, desde o início, um 

“backlash” que sempre agregou setores neoconservadores.
 A emblemática frase de Thatcher sobre a inexistência de uma “sociedade” enquan-

to tal, ao mesmo tempo em que reconhece indivíduos e famílias (biológicas-heteros-
sexuais) como as únicas unidades morais legítimas de organização social, aponta para 
a trindade secularizada  do neoliberalismo – “um Deus em três pessoas”: indivíduo, 
família e Estado como uma mesma rede moral de gestão de condutas sacrificiais e 
socializadoras em um triplo-fazer, que deve conduzir as pessoas a uma espécie de 
corrida pelo merecimento de uma boa cidadania. Além do mais, não nos parece sur-
preendente os achados da pesquisa de Thomas Piketty (2014) sobre a desigualdade de 
riqueza ter demonstrado o papel fundamental e histórico da herança na reprodução 
de desigualdades. O que nos leva, mais uma vez, a afirmar a centralidade dos entrecru-
zamentos entre gênero, Estado e formas de acumulação de riqueza que, mesmo diante 
de suas novas formas financeirizadas, precisam persistir na produção do “Deus em três 
pessoas”. 

Melinda Cooper (2017) aponta para o fato de que, mesmo nos circuitos da esquerda 
progressista, parece termos perdido qualquer espaço para questionar o modelo da famí-
lia reprodutiva como modelo de relação, ou mesmo para pensarmos formas alternativas 
de fazer parentesco. Perdemos também, lamenta Cooper, a força das discussões sobre 
desejo sexual, para além das relações familiares. E mesmo as discussões sobre transge-
neridade, lembra a autora, parece ser resolvida com “compreensão/aceitação familiar”, 
e assim nos deparamos com o imperativo “de que todos os relacionamentos prestem al-
gum tipo de homenagem à forma familiar reprodutiva implica que estamos começando 
a criar novas formas de desvio que nada têm a ver com a expressão de gênero como tal, 
mas com a simples recusa ou falha da legitimidade reprodutiva” (Cooper, 2017).

A vida-ocupação, como um emaranhado de linhas, é tensionada e traduzida por 
muitos agenciamentos, como bem sugeriu Adriana Fernandes (2013). Por um lado, 
especialmente pelos dirigentes nas cenas públicas, as ocupações são agenciadas como 
uma “necessidade dos mais pobres”. Essa vida faltosa, como salienta a autora, é também 
estratégica no que se refere ao embates judiciais com relação, por exemplo, à garantia 
do cumprimento da função social da terra: “aqui a gente deu uma função para uma terra 
que não tinha função nenhuma”, sempre dizem. Ela perpassa todo o acesso ao mundo 
do direito e também faz parte da economia moral que governa a vida dos pobres e “ges-
tão diferencial dos ilegalismos”. Durante o pleito eleitoral de 2018, Guilherme Boulos, 
diante da acusação constante de que liderava “invasões de casas”, precisava afirmar a 
todo tempo que “ninguém ocupa porque quer, mas porque precisa” e que os sem-teto 
eram “necessitados”, “abandonados pelo Estado”. 
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Nas situações de confronto em manifestações, entretanto, seja em relação ao aparato 
policial ou à alguma autoridade pública, os sem-teto preferem convocar, em cenas mui-
tas vezes extáticas de combate, um outro agenciamento: um agenciamento guerreiro, 
no qual o grito ecoado com mais frequência e vigor é um grito afirmativo de combate: 

“Eu sou sem-teto, eu sou/ Eu vou pra luta, eu vou/ E ninguém vai me segurar!/ Nem 
a PM”, variando seu final com “Nem o governo”. O agenciamento guerreiro – “aquela 
batalha de brasília, a cavalaria vindo, a gente com os escudos, fia. Só de lembrar dá até 
saudade” – preserva a lógica do múltiplo, característica dos grupos indígenas, e conspi-
ra contra o Um. Aqui, guerrear é altivez, sagacidade e dispersão. 

Se, por um lado, a vida dos pobres urbanos é atravessada por ilegalismos, por outro 
lado, suas tramas de combates, horizontes de conflitualidade, velhas e novas associabili-
dades, também nos mostram os fios desencapados que intuem e experimentam formas 
de vida outras que escapam da grelha do legal/ilegal – dos agenciamentos dos “pobres 
como faltosos”, em uma trama de práticas de deslocamentos e experimentações que 
atua em baixa frequência, a “infrapolítica”, como denominou Scott (1990). São as atua-
ções “fora da cena”, quando a “luta” é sempre a luta pela invenção de uma forma de vida, 
muitas vezes sem ser notada pelos dispositivos de “gestão da precariedade” – muitas 
vezes expressas nas vontades de não voltar para a casa. Essa formulação nos aproxima 
de algum entendimento sobre o porquê das mulheres narrarem as experiências de cui-
dar e se implicar no mundo da ocupação como experiências de um deslocamento de si, 
uma cura. 

“Fazer virar” um acampamento, atrair e receber pessoas para essa aventura 
compartilhada exige uma política e conhecimento que “emergem a partir das 
encruzilhadas de vidas vividas junto com outros” (Ingold, 2016: 406), que interessam-
se não pelo que é mas pelo que pode ser.

Trata-se de uma outra política, costurada do avesso. Sztulwark (2019), a partir de 
Espinoza, levanta a hipótese do “reverso do político” como o momento em que:

O pensamento se desenvolve a partir do poder que possuem os corpos de afetar 
e serem afetados, do processo da imanência pelo qual os pontos de chegada se 
revelam como novos pontos de partida e os atos humanos como tentativas de 
favorecer a potência de existir. O revés do teológico-político (…) ilumina um 
saber de liberdade que recusa as coordenadas de orientação fixadas desde um 
centro de mando (Sztulwark, 2019: 135). 

Esse “reverso” é o que estou chamando, neste trabalho, de “vida-ocupação”: um con-
junto de experimentações, inteligências estratégicas e formas de compor relações, cor-
pos e curas que acontecem nos terrenos baldios, práticas imanentes – ainda que atra-
vessadas pelas mediações militantes e as mediações de “inclusão-exclusão” das políticas 
públicas e seus dispositivos de gestão de condutas. Quando Deleuze e Guattari (2002) 
encontram em Kafka a possibilidade de uma “língua menor”, não é apenas uma con-
traposição ao maior/majoritário/estabelecido, mas é a assunção de uma interferência, 
um ruído capaz de deslocar a “língua maior”. Tratam-se de práticas estrangeiras dentro 
da própria língua “deixando emergir o sotaque e o estranhamento de quem fala fora do 
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lugar ou de quem aceita e assume o não-lugar como seu deserto, na impossibilidade de 
uma origem” (Schollhammer, 2001: 63). “O uso minoritário de uma língua se converte 
em uma verdadeira matriz política, pois faz com que apareçam as possibilidades vitais 
das criações coletivas” (Le Blanc, 2010: 112). Festas, esbanjamentos, idiomas de cone-
xão, as “biscaterianas” e as “pretas problemas” que fabricam alianças e hesitações às 
histórias épicas das histórias de salvação dos heróis, o regime baldio que retoma a terra 
como plataforma de encontro e fabulações sobre outros mundos possíveis: vida-ocupa-
ção, gestos de interrupção, viração na variação.

Profanar a política 
como religião dos sacrificios: 
há mundos por vir

Em um dos textos usados como referência para o setor de formação do mtst, seu 
autor, Mauro Iasi (1999), explica o que seria o processo “evolutivo” de formação 

de consciência: 

Esta consciência não se contrapõe à consciência individual, mas formam uma 
unidade onde as diferentes particularidades derivadas do processo próprio de 
vida de cada um, sintetizam pois, sob algumas condições, um todo que podemos 
chamar de consciência de classe (…). A consciência em si representa ainda a 
consciência que se baseia na vivência das relações imediatas, não mais do ponto 
de vista do indivíduo, agora do grupo, da categoria e pode evoluir até a consciên-
cia de classe (Iasi, 1999: 15).

A “consciência”, em sua “primeira fase”, seria “prisioneira das aparências”. Na versão 
mais evoluída de consciência, segue o autor, “o indivíduo transcende o grupo imediato 
e o vínculo precário com a realidade dada” e, então, “passa a se conceber um sujeito co-
letivo e histórico como agente da transformação necessária” (Iasi, 1999: 41). A primeira 
fase da consciência, segundo Iasi, é “regida pelo princípio do prazer”. A consciência 
superior, como superação da primeira, “nos aponta uma tarefa que transcende a nos-
sa vida individual”. Ou seja, a formação comunista se daria no sentido de restituir o 
indivíduo a um coletivo, a parte perdida à sua totalidade. A liberdade e o prazer, nessa 
cosmologia, seriam alcançadas apenas em um tempo futuro, o tempo da libertação da 
humanidade – a “disciplina militante”, muito presente no vocabulário e práticas dos 
rapazes militantes do “setor de formação” é uma espécie de conduta ética que exige 
constantemente a demonstração de sacrificios individuais. Podemos perceber uma cer-
ta subjetivação sacrificial tal qual o ascetismo do protestantismo histórico. 

Franco Berardi (2018) intui uma curiosa interpretação a respeito de Lênin, sua obra 
e atuação política. Retomando algumas de suas biografias, Berardi nota um traço im-
portante da trajetória do líder: Lênin sofria de uma profunda depressão e expressava 
muitas crises psíquicas relacionada a esse sofrimento em relação ao qual Berardi iden-

6.
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tifica mesmo uma “histeria masculina”. Uma das expressões de tal sofrimento psíquico, 
segundo Berardi, é o medo do corpo do outro: os ideias de purificação da classe pelo 
partido se conecta com esse temor do erótico; o partido como uma entidade espiritual 
da classe responderia à necessidade de distância em relação ao prazer físico; O “leninis-
mo”, ele segue, “pode ser considerado como uma tentativa de negar a depressão, como 
uma afirmação da pureza da vontade e um rechaço em aceitar a finitude da  potência 
humana” (Berardi, 2018:108). 

O neopentecostalismo popular contemporâneo, por sua vez,  se volta ao corpo, à 
cura do corpo no aqui e agora contra as forças sobrenaturais e malignas – “você que está 
sentindo uma dor no corpo, vem aqui pra frente”, é um chamado comum dos pastores 
durante os cultos. Por isso também os cultos neopentecostais são sempre hiper-sines-
tésicos e sensoriais, um circuito de produção sensorial que permite, enfim, o fenômeno 
do transe. Ao contrário do que pressupõe a sacrificial “teodicéia católica” ou algumas 
versões da teodicéia comunista, no neopentecostalismo (sobretudo o iurdiano), “o 
mundo imanente não seria um vale de lágrimas, mas uma espécie de paraíso terrestre. 
Nele, os cristãos não herdariam o sofrimento, mas gozariam, como sócios de Deus, das 
benesses divinas: felicidade, saúde, riqueza, amor e prosperidade” (Araújo, 2007: 161). 
Ainda que estejam presentes as provações sacrificiais, a teologia da prosperidade depen-
de de uma volta do corpo.

A positivação do corpo é coerente com a doutrina que concebe a salvação como 
domínio do aqui (espaço) e do agora (tempo), em contraponto, por assim dizer, 
com a idéia utópica de promessa de felicidade na eternidade (tempo), em outro 
mundo (espaço), conforme pregam o catolicismo e o protestantismo histórico 
(Araújo, 2007: 155).

É Lélia Gonzalez, no início dos anos 1980, que retorna às “noções de mulata, 
doméstica e mãe preta que estavam ali, nos martelando com sua insistência” para 
demarcar as domesticações analíticas, imagens de controle presentes nas ciências 
sociais brasileiras. A autora faz uma distinção entre categorias que nos parece muito 
sagazmente oportuna para pensar a luta pelo político que hoje acontece em um território 
inescapavelmente marcado pelas inscrições políticas racializadas e suas consequências. 
De um lado, Lélia mostra como a categoria de “consciência” (a preferida de um certo 
marxismo) supõe um lugar não marcado, “o lugar do desconhecimento, do encobri-
mento, da alienação, do esquecimento e até do saber”, mas, por outro lado, Lélia nos 
fala do lugar da memória como prática de luta, um “lugar de inscrições que restituem 
uma história que não foi escrita, o lugar da emergência da verdade”. Restituir histórias e 
fazer emergir uma verdade, e a verdade está no corpo, está na relação entre corpos – não 
seriam esses os pilares do regime baldio abertos nos acampamentos?

As ocupações do mtst são comumente conceitualizadas (pela coordenação do pró-
prio movimento, mas também em diversos estudos) como um “instrumento” político 
cujo objetivo é a conquista de “moradia digna” para aqueles que, por outras vias, difi-
cilmente acessariam esse direito. Nesse sentido, elas seriam um “meio” para a conquista 
de um fim, um meio eficiente de organizar uma demanda legítima, de produzir visibili-
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dade pública para que a pressão política converta-se em ganhos concretos, em força po-
lítica capaz de alterar a “correlação de forças” da sociedade, e, por isso, elas nascem para 
serem provisórias. Ao mesmo tempo em que se mostram eficazes e legítimas enquanto 
formas jurídicas e políticas – os “empreendimentos” habitacionais conquistados pelo 
mtst estão aí para provar – as ocupações também criariam “a classe que falta”, a “maio-
ria social” que precisa se tornar a “maioria política”. Um dos critérios importantes para 
a escolha da localização das ocupações é a proximidade de favelas. Como comentou 
Natália Szermeta, parte coordenação nacional do movimento: “Cada vez mais tem-se 
consolidado um entendimento, que vem sendo confirmado pela prática, de que o poder 
de pressão é o que nos dá garantia de alguma vitória. As ocupações são para nós proces-
sos de acúmulo de força” (Natália Szermeta, Entrevista para Rafael Pereira, 2016). Esse 
é mais ou menos o modo de se apresentar publicamente do próprio movimento, como 
nessa passagem de apresentação do movimento em seu site:

 
O mtst tem como seu maior objetivo a luta contra o capital e o Estado que 
representa os interesses capitalistas. Sabemos que na atual forma de organização 
social não há espaço para a realização dos interesses da maioria, os trabalhadores 
(…). Por isso nossa luta é muito mais ampla do que a conquista de um pedaço de 
terra. Mas é preciso um intenso e longo acúmulo de forças para atingirmos nos-
sos objetivos principais. Todas nossas ações devem estar voltadas para fortalecer 
nosso caminho rumo a estes objetivos. Isso significa ampliar nossa referência nas 
periferias urbanas, nosso número de militantes, nossas conquistas, nossa capaci-
dade de mobilização, dentre muitos outros fatores.

Essa pesquisa começou justamente procurando compreender a eficiência desse ins-
trumento como expressão política de mobilização massiva dos mais pobres, em um 
momento no qual transcorria o Minha Casa, Minha Vida – a promessa de “maior po-
lítica de habitação popular da história do Brasil” –, e que rapidamente se revelou uma 
grande armadilha, alimentando as engrenagens de construtoras, incorporadoras e as 
dinâmicas finaceirizadas do mercado imobiliário. Mas ela foi afetada, como aliás quase 
todos aqueles que pisam nas ocupações, por outros planos: os planos de imanência de 
uma política baldia que escapa para outros lugares de experimentação e relação, pela 
eficácia de “fazer virar” um acampamento entre curas e combates, magias, técnicas que 
tramam em acontecimentos simbióticos um mundo aberto, inesperado, retomando a 
possibilidade do encontro.

 Com a ascensão de um governo autoritário e uma crise intensa sobre os sentidos 
da democracia, a forma ocupação começou a nos interpelar de outros modos. Como 
personagem conceitual preferido na produção de um “inimigo” da cidadania sacrificial, 
a experiência das ocupações nos permite compreender que sua força não está em seu 
caráter revindicatório, na “mobilização dos pobres” faltosos, mas, em vários aspectos, 
ela reside mesmo na sua força de prefiguração de um mundo por vir. Um mundo que 
intui a retomada de terras, a possibilidade de compreender o mundo com a pele e com 
os outros, um mundo feito a partir da cozinha e de práticas de experimentação, rela-
ções simbióticas, e não de “sujeitos prontos” e disponíveis para a mobilização perma-
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nente. O problema de “formar uma maioria política” não é, de longe, um problema da 
vida-ocupação no regime baldio, mas, ao contrário, o que emerge é o sentido forte de 
compartilhar uma experiência singular, “uma mesma caminhada”, o “fazer a luta” como 
insistência na vida, ter os pés firmes no barro, saber se divertir com outros em uma festa, 
misturar-se. No decorrer da pesquisa nos demos conta de que as ocupações não eram 
instrumentos para a criação da “classe que falta” – a classe à procura de sua representa-
ção –, mas, ao contrário, os acampamentos são o próprio movimento de criação de uma 
outra política que, como escreveu Isabelle Stengers (2015: 71), “recusa o esquecimento 
da capacidade de pensar e de agir conjuntamente exigido pela ordem pública”. Uma 
forma de luta que cria outras imagens para o que entendemos como democracia e que 
pode ajudar a desemperrar as imaginações coloniais e suas histórias sobre a “real politik” 

– uma forma que hesita.
No regime baldio, trata-se de pensar e praticar restituições ao que foi capturado – 

capturado, acrescentamos, pelos dispositivos dos Brancos. O ato permanente de depu-
rar a política como algo que se faz em esferas separadas da vida e do corpo, em nosso 
entendimento, pode ser pensado também como um ato religioso. Mas o baldio atua 
em muitos diagramas de profanação: “A profanação é o contradispositivo que restitui 
ao uso comum aquilo que o sacrifício havia separado e dividido” (Agamben, 2005: 14). 
Por isso a cozinha coletiva é o contradispositivo por excelência dessa experiência. A 
vida baldia é, enfim, um experimento de profanação que retoma a mistura e confusão 
de fronteiras naquilo que o sacrificio neoliberal havia separado e dividido. 

O neoliberalismo não pode ser mais pensado como uma “doutrina” homogênea, 
mas sim como uma tecnologia de governo que atua em muitas direções, nas formas 
de fazer e conduzir, nas formas de saber, nas formas de atuarmos uns com os outros e 
na relação com o mundo vivo. O que está em jogo, como dizem Dardot e Laval (2016: 
16) é a “forma da nossa existência”. Bolsonaro atualiza a face mais pública desse regi-
me de radicalização neoliberal cuja governamentalidade se dissemina por renovados 
e poderosos dispositivos de produzir corpos e desempenhos, desejos securitários e no-
vas formas de administração da frustração e impotência. Nas tramas da vida na cidade, 
agem os dispositivos de despotencialização das experiências coletivas, apagamento das 
relações de confiança, obstrução da possibilidade de encontros e tempo livre, e, por fim, 
investimentos em uma gramática do fracasso, da culpa da dívida e das pedagogias da 
crueldade que atuam ordenando e punindo – do conselho tutelar às “seleções de em-
prego”. O neoliberalismo produz sua própria fábrica ontológica do que é ser uma pessoa 

– e essa fábrica sempre foi muito mais eficiente do que aquela que produz o programa 
econômico de austeridade.

O que se passa nas ocupações não é apenas a experiência de estar em um coletivo, 
como peças se encaixando em uma grande engrenagem, partes que finalmente vão se 
encaixar em um todo para “fucnionar melhor” como totalidade. As experiências de 
cura e felicidade dizem respeito à produção de uma singularidade e à possibilidade de 
nos transformarmos, de trocar de papéis, mudar de pele. “Não está mais em questão o 
que somos, mas aquilo em que nos transformamos em nosso devir - ou seja, o Outro, o 
nosso devir-outro” (Deleuze, 1992: 159). A noção de socialidade (Strathern, 1996) tam-
bém nos parece fundamental aqui, na medida em que as pessoas, nas ocupações, estão 
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em um tornar-se através das relações, e, por isso as festas e cozinhas se constituem 
como matriz relacional tão importante. Não se trata mais de “indivíduos” diante do 
Estado, mas pessoas de “carne e osso”, como diz Patrícia, uma carnatura sustentada em 
novas tramas relacionais, novas disposições do sensível, novas histórias. “Pela primei-
ra vez eu senti gosto de ser mulher”, me comentava Lucia outra vez. “O que acontece 
aqui eles nunca vão entender”, repetia Silmara referindo-se ao “governo”, enquanto 
discutíamos em um almoço um pronunciamento de Dória que acusava os sem-teto 
de criminosos e vagabundos. Trata-se mesmo de um conflito ontológico, uma guerra 
de mundos.

Os acampamentos deixam para trás a ideia de que a dependência pertence à esfera 
privada, enquanto que a esfera pública seria o lugar da “ação independente”. A liberdade 
estaria, aqui, ligada, não à uma certa ideia de afastamento do meio e de suas contamina-
ções (a fase inferior da consciência que nos remete obviamente à uma certa construção 
de uma “consciência feminina”, impura, contaminada, vulnerável e uma outra superior, 
uma “consciência masculina”, límpida e livre de impurezas – herdeira dos “olhos de 
Deus”, como mostrou Donna Haraway), mas pela própria afirmação do meio e suas 
contaminações do entre. Nos acampamentos, “o exercício da liberdade é algo que não 
vem de você ou de mim, mas o que está entre nós, da ligação que estabelecemos no 
momento em que exercitamos juntos a liberdade” (Butler, 2018: 59). Agir a partir da 
precariedade e contra ela, pensar pela precariedade do corpo e por nossas habilidades 
de compor e refazer relações: 

Precariedade é a condição de estar vulnerável aos outros. Encontros imprevi-
síveis nos transformam; nós não estamos no controle, sequer de nós mesmos. 
Incapazes de contar com uma estrutura estável de comunidade, nós somos arre-
messados em arranjos cambiantes, que nos refazem tanto quanto refazem nossos 
outros. Nós não podemos contar com o status quo; tudo está em fluxo, incluindo 
nossa habilidade de sobreviver. Pensar por meio da precariedade transforma a 
análise social. Um mundo precário é um mundo sem teleologia. Indetermina-
ção, a natureza não planejada do tempo, é assustadora, mas pensar por meio da 
precariedade torna evidente que a indeterminação também torna possível a vida 
(Tsing, 2015: 20 – tradução minha).

As ocupações, ao contrário do que prescreve Iasi (1999), não se constituem como 
um esforço de superar a vida do corpo. Elas são experimentações bioperformativas da 
realidade do corpo enquanto pensamento, existência e modos de associação. O que 
inclui curas, prazeres, erotização, festas, infraestruturas, “sentir-se viva”, cozinhas, fogo, 
terra, sofrimento, novas paixões. Elas atuam na produção intensiva de entres, que ao 
mesmo tempo que vincula também diferencia em um espaço outro onde tudo está em 
fluxo, onde torna-se possível deslocar-se, mudar de papéis, atuar de outras formas, ne-
gociar a própria existência. Nos acampamentos “não podemos falar sobre um corpo 
sem saber o que sustenta esse corpo, e qual pode ser a sua relação com esse apoio – ou 
a falta de apoio. Desse modo, o corpo é menos uma entidade do que um conjunto vivo 
de relações” (Butler, 2018: 72).



405O acampamento como política de suspensão

A luta enquanto território existencial pode ser entendida, aqui, como a investigação 
permanente das heterotopias, pesquisas-luta, dos espaços e lugares que podem fazer do 
saber dos corpos saberes possíveis, saberes localizados e implicados em uma situação 
de encontro de diferenças, um lugar que se compartilha, uma pergunta que se deseja 
pensar em companhia. As ocupações-acampamentos, como forma de luta, são proposi-
ções investigativas localizadas sobre esses lugares outros. Espaços que não são próprios 
das “comunidades”, mas do Comum; não a casa, mas a vida, não o “coletivo”como to-
talidade mas intensidades permanentes de vir a ser, “virar outra”, curar-se de um corpo 
inventando uma outra pele, um outro mundo. Não o desempenho, mas a suspensão; 
não mais um lugar de produzir “respostas”, mas de abrir as perguntas que importam. 

Michel Foucault (1984) chamou de heterotopia lugares de contra-espaço, utopias 
localizadas e espacializadas, espaços relacionais criados a partir de relações de poder si-
tuadas. O regime baldio nos parece uma heterotopia por excelência, se constituindo em 
um tempo/espaço próprio que não é casa nem a “rua”, o corpo em exposição na relação 
com outros corpos, o tempo-espaço entre a invasão e o despejo, a entrada e a saída, o 
que não é a “favela” nem o “empreendimento condomínio”, mas é a luta – “eu estou aqui, 
estou na luta, sou da luta”, como disse Tânia, mas também “faço a luta”, como sempre 
repetem os sem-teto – que ao mesmo tempo se fazem na luta. Ao contrário da  imagina-
ção política que pretende atuar pela transformação da “classe em si” na “classe para si”, a 
política da vida-ocupação, como sugere Judith Butler (2018: 163), atua por “uma função 
da abertura, ou seja, de estar aberto a um mundo que não é completamente conhecido 
ou previsível (…). Parte do que um corpo faz (…) é se abrir para o corpo de outra 
pessoa, ou de um conjunto de outras pessoas, e por essa razão os corpos não são o tipo 
de entidades fechadas em si mesmas”. Uma heterotopia que nos faz buscar lugares cuja 
ética política primeira é a coabitação entre afins, a abertura para o mundo e suas cria-
turas, o aprendizado compartilhado sobre nós mesmos e sobre o mundo, assim como 
uma atenção a tudo aquilo que nosso corpo pode e aquilo que ele não aguenta mais. 

Função de abertura em zonas de cumplicidade fazendo emergir um novo território 
estético-político, uma outra prática do sensível. É o que faz com que muitas mulheres, 
em uma ocupação do Grajaú, nascida com o nome de Marielle Franco, em 2018, narrem 
terem visto ou sentido a presença de Marielle no terreno. É o que nos faz buscar um 
lugar em volta da fogueira para pensar e às vezes contar sobre as nossas marcas e rastros, 
para sabermos juntos que o calor que sentimos está no próprio corpo e também está 
no mundo como também está no outro. É o que Bell Hooks sempre nos avisa sobre 

“chamar atenção para o corpo é trair o legado de repressão e negação que nos foi trans-
mitido pelos professores que nos antecederam, em geral brancos e do sexo masculino 
(…). O mundo público do ensino institucional era um local onde o corpo tinha de ser 
apagado, tinha de passar despercebido” (Hooks, 2017: 253). É pensar com os pés na ter-
ra o que tem nos envenenado como imagens de progresso e de democracia; pensar uma 
forma politica que parta da condição do desterro e que atue pelos lugares de desejo 
que nos movem a pensar sobre onde aterrisar como sobreviventes da catástrofe, como 
aquelas que sabem os limites do plantationoceno e suas velhas-novas tecnologias de po-
der e crueldade. Margens Indomáveis. Como disse um subcomandante Marcos (2013): 

“vocês olham como aproveitar a conjuntura, nós como criá-la”.





407

BiBLioGRAFiA

Agamben, Giorgio. “Une biopolitique mineure entretien avec Giorgio Agamben”. In: Va-
carme. 02/01/2000. Disponível em: https://vacarme.org/article255.html. 

________. Estado de exceção. Tradução de Iraci D. Poleti. São Paulo: Boitempo, 2004.

________. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua. Tradução de Henrique Burigo. Belo 
Horizonte: ufmg, 2010.

________. O que é contemporâneo? e outros ensaios. Tradução de Vinicius Nicastro Hones-
ko. Chapecó: Argos, 2009.

________. O que é um dispositivo? Ilha, Florianópolis, pp. 9-16, 2° semestre de 2005. Dispo-
nível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/Outra/article/download/12576/11743. 

________.  Por uma ontologia e uma política do gesto. Chão da Feira, Belo Horizonte, n. 76, 
pp. 1-6, 2018. Disponível em: https://chaodafeira.com/wp-content/uploads/2019/11/
caderno96-agamben.pdf. 

________. O uso dos corpos. Tradução de Selvino J. Assman. São Paulo: Boitempo, 2017

Agier, Michel. “Do refúgio nasce o gueto: antropologia urbana e política dos espaços pre-
cários”. In: Birman, Patrícia et al (Orgs.). Dispositivos urbanos e trama dos viventes: or-
dens e resistências. Rio de Janeiro: fgv Editora, 2015.

Alarcon, Daniela Fernandes. O retorno da terra: as retomadas na aldeia tupinambá Serra 
do Padeiro, sul da Bahia. Dissertação de Mestrado em Estudos Comparados sobre as 
Américas. Brasília: UnB, 2013. 

Aleksiévitch, Svetlana. A guerra não tem rosto de mulher. Tradução de Cecília

Rosas. São Paulo: Companhia das Letras, 2016

Almeida, Alfredo Wagner. Terras tradicionalmente ocupadas processos de territorialização e 
movimentos sociais. R. B. Estudos urbanos e regionais, Manaus, n. 1, v. 6, pp. 9-32, 2004. 
Disponível em: https://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/102/86. 

Almeida, Ronaldo. A Universalização do Reino de Deus. Novos Estudos – cebrap, São Pau-
lo, n. 44, pp. 12-23, 1996

Alvim, Maria Rosilene. “Notas sobre a família num grupo de operarios têxteis”. In: Leite 
Lopes, José Sérgio et al. Mundanças sociais no Nordeste. A reproduceão da subordinação. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979

Aquino, Carlos Roberto. A luta está no sangue: família, política e movimento de moradia 
em São Paulo. Universidade de São Paulo. Tese de Doutorado. 2015

Arantes, Paulo. “O futuro que passou”. In: Blog da Boitempo. 27/06/2013. Disponível em: 
https://blogdaboitempo.com.br/2013/06/27/o-futuro-que-passou/.

Arantes, Pedro; Fix, Mariana. “Como o governo Lula pretende resolver o problema 
da habitação”. In: Passa Palavra. 06/08/2009. Disponível em: https://passapalavra.
info/2009/08/9445/. 

Araújo, Marconi Martins. A salvação é aqui e agora: o papel da cura entre os neopentecostais 
da Igreja Universal do Reino de Deus. Univ. face, Brasília, v. 4, n. 1/2, pp. 151-174, jan/dez, 
2007. Disponível em: https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/face/article/

https://vacarme.org/article255.html
https://periodicos.ufsc.br/index.php/Outra/article/download/12576/11743
https://chaodafeira.com/wp-content/uploads/2019/11/caderno96-agamben.pdf
https://chaodafeira.com/wp-content/uploads/2019/11/caderno96-agamben.pdf
https://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/102/86
https://blogdaboitempo.com.br/2013/06/27/o-futuro-que-passou/
https://passapalavra.info/2009/08/9445/
https://passapalavra.info/2009/08/9445/
https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/face/article/view/471


Experimentações baldias & paixões de retomada408

view/471. 

Augusto, Acácio. Trinta anos esta noite: busca por segurança e medidas autoritárias na Cons-
tituição federal de 1988. Revista História: Debates e Tendências, Passo Fundo, v. 18, n. 3, 
set/dez, pp. 380-391, 2018. Disponível em: http://seer.upf.br/index.php/rhdt/article/
view/8595. 

Azevedo, Rodrigo; Cifali, Ana Cláudia.  Política criminal e encarceramen-
to no Brasil nos governos Lula e Dilma: Elementos para um balanço de 
uma experiência de governo pós-neoliberal. Civitas, Porto Alegre, v. 15, n. 1, 
po. 105-127, jan/mar, 2015. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_abstract&pid=S1519-60892015000100105&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. 

azerêdo, S. Companhias Multiespécies nas Naturezaculturas: uma conversa entre Donna 
Haraway e Sandra Azerêdo (pp. 389-417). In: Maciel, M. E. (Org.) Pensar/escrever o 
animal – ensaios de zoopoética e biopolítica. Florianópolis: Editora da ufsc, 2011.

Bachelard, Gaston. A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise do 
conhecimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.

Balibar, Etienne. A filosofia de Marx. Tradução Lucy Magalhães. Jorge Zahar Editor. Rio 
de janeiro. Ed. 1995. 160 

Barad, Karen. Meeting the universe halfway. Londres: Duke University Press, 2007

________. Performatividade pós-humanista: para entender como a matéria chega à matéria. 
Vazantes, Fortaleza, v. 1, n.1, pp. 8-34, 2017. Disponível em: http://periodicos.ufc.br/
vazantes/article/view/20451. 

Barros, Joana et al. Sertão, Sertões: Repensando contradições, reconstruindo veredas. São 
Paulo. Ed. Elefante. 2019

Bastide, Roger; Fernandes, Florestan. Brancos e negros em São Paulo. São Paulo: Nacio-
nal, 1959.

Becker, Cantarino. Feminist Consciousness” and “Wic-ked Witches”: Recent Studies on Wo-
men in Early Modern Europe. Signs: Journal of Women in Culture and Society, Chi-
cago, v. 20, n. 11,  1994. Disponível em: https://www.journals.uchicago.edu/doi/
pdf/10.1086/494958.

Bellacasa, Maria. Nothing comes without its world: thinking with care. The Sociologi-
cal Review, Oxford, v. 60, n. 2, 2012. Disponível em: https://www.researchgate.net/
publication/263529571_’Nothing_comes_without_its_world’_Thinking_with_care. 

Benjamin, Walter. “As Teses sobre o Conceito de História”. Tradução de Rubens Rodri-
gues Torres Filho e José Carlos Martins Barbosa. In: Obras Escolhidas, São Paulo, Brasi-
liense, v. 1,  1985.

________. Benjamin, W. Passagens. Trad. Irene Aron e Cleonice Paes Barreto Mourão. 
Belo Horizonte: Editora da ufmg/São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
2006.

Berardi, Franco. “Voltar a nos entediar é a última aventura possível”. In: Instituto Humanitas 
Unisinos. 06/12/ 2018. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/584201-
voltar-a-nos-entediar-e-a-ultima-aventura-possivel-entrevista-com-franco-berardi-bifo.  

https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/face/article/view/471
http://seer.upf.br/index.php/rhdt/article/view/8595
http://seer.upf.br/index.php/rhdt/article/view/8595
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1519-60892015000100105&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1519-60892015000100105&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://periodicos.ufc.br/vazantes/article/view/20451
http://periodicos.ufc.br/vazantes/article/view/20451
https://www.researchgate.net/publication/263529571_'Nothing_comes_without_its_world'_Thinking_with_care
https://www.researchgate.net/publication/263529571_'Nothing_comes_without_its_world'_Thinking_with_care
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/584201-voltar-a-nos-entediar-e-a-ultima-aventura-possivel-entrevista-com-franco-berardi-bifo
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/584201-voltar-a-nos-entediar-e-a-ultima-aventura-possivel-entrevista-com-franco-berardi-bifo


409Bibliografia

________. Fenomenología del fin. Sensibilidad y mutación conectiva. Buenos Aires: Caja Ne-
gra, 2017.

________. Asfixia: Capitalismo Financeiro e a Insurreição da Linguagem. São Paulo.Ubu 
Editora 2020

Bianchi, Alvaro. Revolução passiva e crise de hegemonia no Brasil contemporâneo. 

Outubro, n. 28, pp. 27-35. 2017.

Biondi, Karina, Junto e misturado: uma etnografia do pcc, São Paulo,  Editora Terceiro 
Nome, 2010,

Birman, Patrícia. “Ocupações: territórios em disputa, gêneros e a construção de espaços 
comuns”. In: Birman, Patrícia; Leite, Márcia Pereira; Machado, Carly & Sá Carnei-
ro, Sandra de (Orgs.). Dispositivos urbanos e trama dos viventes: ordens e resistências. São 
Paulo: Editora fgv, 2015, pp. 163-186.

Blay, Sergio et al. Factors associated with antidepressant, anxiolytic, and other psychotro-
pic medication use to treat psychiatric symptoms in the city of São Paulo, Brazil. Int Clin 
Psychopharmacol, London, v. 29, n. 3, pp. 157-165, 2014. Disponível em: https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3969784/. 

Bolaffi, G. “Habitação e urbanismo: o problema e o falso problema”. In: Maricato, Er-
mínia (org.). A produção capitalista da casa (e da cidade) no Brasil industrial. São Paulo: 
Alfa-Omega, 1975.

Bondia, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Rev. Bras. 
Educ., Rio de Janeiro, n. 19, p. 20-28, Abril de 2002

Bonet, Octavio. Itinerações e malhas para pensar os itinerários de cuidado. A propósito de Tim 
Ingold. Sociolologia e Antropologia, Rio de Janeiro, v. 4, n.2, pp. 327-350, 2014. Disponí-
vel em: https://www.scielo.br/pdf/sant/v4n2/2238-3875-sant-04-02-0327.pdf. 

Borges, Pedro. “Tereza de Benguela, a liderança negra brasileira”. In: Alma Pre-
ta. 20/07/2017. Disponível em: https://www.almapreta.com/editorias/realidade/
tereza-de-benguela-a-lideranca-negra-brasileira. 

Boulos, Guilherme Castro. Estudo sobre a variação de sintomas depressivos relacionada à 
participação coletiva em ocupações de sem-teto em São Paulo. Dissertação de Mestrado em 
Psiquiatria. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2016.

________. Por que ocupamos? Uma introdução à luta dos sem-teto. São Paulo: Autonomia 
Literária, 2015.

Braga, Ruy. “Terra em transe: O fim do lulismo e o retorno da luta de classes”. In: Singer, 
André; Loureiro, Isabel (Org.). As contradições do lulismo: a que ponto chegamos? São 
Paulo: Boitempo Editorial, 2016.

________. Precariado e sindicalismo no Brasil contemporâneo: Um olhar a par-
tir da indústria do call center. Revista Crítica de Ciências Sociais, Coim-
bra, n. 103, pp. 25-52, 2014. Disponível em: http://www.scielo.mec.pt/scielo.
php?script=sci_abstract&pid=S2182-74352014000100003&lng=pt&nrm=iso. 

________. A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista. São Paulo: 
Boitempo, 2012.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3969784/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3969784/
https://www.scielo.br/pdf/sant/v4n2/2238-3875-sant-04-02-0327.pdf
https://www.almapreta.com/editorias/realidade/tereza-de-benguela-a-lideranca-negra-brasileira
https://www.almapreta.com/editorias/realidade/tereza-de-benguela-a-lideranca-negra-brasileira
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2182-74352014000100003&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2182-74352014000100003&lng=pt&nrm=iso


Experimentações baldias & paixões de retomada410

________. Rebeldia do Precariado: trabalho e neoliberalismo no Sul global. São Pau-
lo: Boitempo, 2017

Brah, Avtar. Diferença, diversidade, diferenciação. Cadernos pagu, Campinas, v. 26, jan/jun, 
pp. 329-376, 2006. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/cpa/n26/30396.pdf. 

Brant, Vinícius Caldeira. São Paulo: o Povo em Movimento. 1. ed. Rio de Janeiro: Vozes/
cebrap, 1980.

Brenneisen, Eliane. O mst e os assentamentos rurais no Oeste do Paraná: encontros e desen-
contros na luta pela terra. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, pp. 
128-163, abril, 2004. Disponível em: https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/
download/248/244. 

Brown, Wendy. Cidadania Sacrificial, Neoliberalismo, capital humano e políticas de austerida-
de.  Rio de Janeiro/Copenhague: Zazie Edições, 2018.

________. Finding the man in the State. Feminist Studies, Maryland, v. 18, n. 1, pp. 7-34, 1992. 
Disponível em: https://www.jstor.org/stable/3178212. 

________. Revisando Foucault: homo politicus e homo oeconomicus. Doispontos, Curitiba, 
v. 14, n. 1, pp. 265-288, abr, 2017. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/doispontos/
article/view/48108. 

________. Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. Nova Iorque: 
Zone Books / mit Press, 2015

Brown, Mano. “A prisão do Lula é racial, cultural e social, estou lá com ele”. Entre-
vista para Esquina  Musical, 2019. Disponível em: http://esquinamusical.com.br/
mano-brown-a-prisao-do-lula-e-racial-cultural-e-social-estou-la-com-ele/

Bruno, Fernanda. Objetos técnicos sem pudor: gambiarra e tecnicidade. Revista do ppg em 
Comunicação e Cultura da Escola de Comunicação da ufrj, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, 
pp. 136-149, 2017. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/eco_pos/article/
view/10407/8511.                                                                                  

Butler, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Tradução de Rena-
to Aguiar. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2003.

________. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Londres: Routledge, 
1990. 

________. Corpos em aliança e política das ruas. Notas para uma teoria performativa de as-
sembleia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.

________. Butler, Judith; Spivak, Gayatri C. Quem canta o Estado-nação? Trad. Van-
derlei J. Zacchi e Sandra Goulart Almeida. Brasília: edunb, 2018 a.

________. Corpos que Importam. Tradução de Magda Guadalupe dos Santos Sérgio Mu-
rilo Rodrigues. Sapere Aude, Belo Horizonte, v. 6, n. 11, pp. 12-16, 2015. Disponível em: 
http://periodicos.pucminas.br/index.php/SapereAude/article/view/9979. 

________. Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”. Buenos 
Aires: Paidós, 2002.

________. Fundamentos contingentes: o feminismo e a questão do “pós-modernismo”. Cader-
nos pagu, Campinas, n. 11, pp. 11-42, 1998. Disponível em: https://periodicos.sbu.uni-

https://www.scielo.br/pdf/cpa/n26/30396.pdf
https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/download/248/244
https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/download/248/244
https://www.jstor.org/stable/3178212
https://revistas.ufpr.br/doispontos/article/view/48108
https://revistas.ufpr.br/doispontos/article/view/48108
https://revistas.ufrj.br/index.php/eco_pos/article/view/10407/8511
https://revistas.ufrj.br/index.php/eco_pos/article/view/10407/8511
http://periodicos.pucminas.br/index.php/SapereAude/article/view/9979
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8634457/2381


411Bibliografia

camp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8634457/2381. 

________. Marcos de Guerra. Las vidas lloradas. Barcelona: Paidós Ibérica, 2010.

________. Vida precaria: el poder del duelo y la violencia. Traducido por: Fermín Ro-
dríguez. 306 ed. Espacios del saber. Buenos Aires : Paidós, 2004.

________. O parentesco é sempre tido como heterossexual? Cadernos pagu, Campinas, n. 
21, pp. 219-260, 2003a. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/cpa/n21/n21a10.pdf. 

Butler, Judith; Athanasiou, Athena. Despossession: the performative in the political. Cam-
bridge: Polity Press, 2013.

Caldeira, Teresa. Cidade de muros: Crime, Segregação e Cidadania em São Paulo. São Paulo: 
Editora 34, 2011.

__________esa. Cidade de Muros: Crime, Segregação e Cidadania em São Paulo. São Paulo: 
Editora 34/Edusp, 2000.

Campos, Nazareno José. Terras de uso comum no Brasil: abordagem histórico-espacial. Floria-
nópolis: Ed. da usfc, 2011.

Campos, Marcos; Rud, Rafael; e Simões, Guilherme. mtst 20 anos de História. Luta, or-
ganização e esperança nas periferias do Brasil. São Paulo. Ed. Autonomia Literária, 2017. 

Camus, Albert. O mito de Sísifo: ensaio sobe o absurdo. Tradução de Mauro Gama. Rio de 
Janeiro: Guanabara, 1989.

Canguilhem, Georges. Le normal et le patologique. Paris: Presses Universitaires France, 
2006.

________. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.

________. La santé: concept vulgaire et question philosophique. Toulouse: Sables, 1990

________.  Escritos sobre a medicina. Rio de Janeiro: Forense,2000

Caponi, Sandra. Biopolítica e medicalização dos anormais. Physis Revista de Saúde Coletiva, 
Rio de Janeiro, v. 19, n.  2, pp. 529-549, 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/
physis/v19n2/v19n2a16.pdf. 

Caponi, Sandra Noemi; Mangini Jr, Zacarias. Condicionantes relacionados ao uso crônico 
de clonazepam no Brasil: uma história de vida. Cad. de Pesq. Interdisc. em Ciencias 
Humanas. Florianópolis,  Santa Catarina, v.15, n.106, p. 117-139–jan./jun. 2014

Cardoso, Ruth. “Movimentos Sociais Urbanos: Balanço Crítico”. In: Sorj, Bila; Almei-
da, Maria Hermínia Tavares de (Orgs.). Sociedade e Política no Brasil Pós-64. São Paulo: 
Brasiliense, 1983.

Carneiro da Cunha, Manuela; Viveiros de Castro, Eduardo. Vingança e temporalida-
de: os Tupinambá. Journal de la Société des Américanistes, Paris, Tome 71, pp. 191-208, 
1985.

Carneiro da Cunha, Manuela. Cultura com aspas, São Paulo, Cosac & Naify. 2009.

Carneiro, Aparecida Sueli. A construção do outro como não-ser como fundamento do ser. 
Tese de Doutorado em Educação. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2005.

Carsten, Janet. A matéria do parentesco. R@u - Revista de Antropologia da ufscar, São 
Carlos, v. 6, n. 2, jul/dez, pp. 103-118, 2014. Disponível em: http://www.rau.ufscar.br/

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8634457/2381
https://www.scielo.br/pdf/cpa/n21/n21a10.pdf
https://www.scielo.br/pdf/physis/v19n2/v19n2a16.pdf
https://www.scielo.br/pdf/physis/v19n2/v19n2a16.pdf
http://www.rau.ufscar.br/wp-content/uploads/2016/05/completo-62-final.pdf


Experimentações baldias & paixões de retomada412

wp-content/uploads/2016/05/completo-62-final.pdf. 

________. Cultures of relateness: new approaches to the study of kinship. Cambridge, Cam-
bridge University Press, 2000. http://labhab.fau.usp.br/biblioteca/produtos/acesso_
solo_zeis.pdf

Cavalcanti, Gustavo Carneiro Vidigal. Uma concessão ao passado: trajetórias da União dos 
Movimentos de Moradia de São Paulo. Dissertação de Mestrado em Sociologia. São Pau-
lo: Universidade de São Paulo, 2005.

Chauí, Marilena. Prefácio. In: Sader, Eder. Quando novos personagens entraram em cena. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

Clastres, Hélène. Terra sem mal. São Paulo: Brasiliense, 1978.

Clastres, Pierre. A Sociedade contra o Estado – pesquisas de antropologia política. São Paulo: 
Cosac Naify, 2004.

Coccia,  Emanuele.   “Les plantes montrent que vivre ensemble n’est pas une affaire de 
communauté ni de politique”. In: Diacritik. 03/05/2017. Disponível em: https://diacri-
tik.com/2017/05/03/emanuele-coccia-les-plantes-montrent-que-vivre-ensemble-nes-
t-pas-une-affaire-de-communaute-ni-de-politique.

Collins, Patricia Hill. Pensamento Feminista Negro: Conhecimento, Consciência e a 
Política do Empoderamento. Trad. Dias, Jamille Pinheiro. Boitempo, 2019. 

Comerford, John Cunha. Sociabilidades, falas e ritual na construção das organizações cam-
ponesas. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1999.

comitê invisível. Aos nossos amigos: crise e insurreição. São Paulo: n-1, 2016.

________. “Aos nossos Amigos: Crise e Insurreição”. 2015 Acesso e tradução livres em: 
https://we.riseup.net/assets/262783/AosNossosAmigos2014.pdf

conselho noturno. Um habitar mais forte que a metrópole. São Paulo: glac edições, 2019. 

Cooper, Melinda. Family Values: Between Neoliberalism and New Social Conservatism. Prin-
ceton: Zone Books, 2017.

Crary, Jonathan. 24/7 – Capitalismo tardio e os fins do sono. São Paulo: ubu, 2016.

Cunha, Euclides. À margem da história. São Paulo: Ed. Martin Claret, 2006.

cut. Terceirização e Desenvolvimento - Uma conta que não fecha. São Paulo: Central Única 
dos Trabalhadores, 2014. Disponível em: https://www.cut.org.br/system/uploads/ck/
files/Dossie-Terceirizacao-e-Desenvolvimento.pdf. 

Dallacosta, Mariarosa. El poder de la mujer y la subversión de la comunidad. Buenos Aires: 
Siglo xxi, 1972.

Danowski, Débora; Viveiros, Eduardo. Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins. 
São Paulo: ISA, 2014. 

Dardot, Pierre; Laval, Christian. A Nova Razão do Mundo - Ensaio sobre a Sociedade Neo-
liberal. São Paulo: Editora Boitempo, 2016.

________. Propriedade, apropriação social e instituição do comum. Tempo Social, São Pau-
lo, n. 1, v. 27, pp. 261-273, 2015. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/ts/article/
view/103366/101820. 

http://www.rau.ufscar.br/wp-content/uploads/2016/05/completo-62-final.pdf
https://diacritik.com/2017/05/03/emanuele-coccia-les-plantes-montrent-que-vivre-ensemble-nest-pas-une-affaire-de-communaute-ni-de-politique
https://diacritik.com/2017/05/03/emanuele-coccia-les-plantes-montrent-que-vivre-ensemble-nest-pas-une-affaire-de-communaute-ni-de-politique
https://diacritik.com/2017/05/03/emanuele-coccia-les-plantes-montrent-que-vivre-ensemble-nest-pas-une-affaire-de-communaute-ni-de-politique
https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2016/06/14/aos-nossos-amigos-crise-e-insurreicao-disponivel-em-pdf-no-link-abaixo/
https://we.riseup.net/assets/262783/AosNossosAmigos2014.pdf
https://www.estantevirtual.com.br/editora/ubu-editora
https://www.cut.org.br/system/uploads/ck/files/Dossie-Terceirizacao-e-Desenvolvimento.pdf
https://www.cut.org.br/system/uploads/ck/files/Dossie-Terceirizacao-e-Desenvolvimento.pdf
http://www.revistas.usp.br/ts/article/view/103366/101820
http://www.revistas.usp.br/ts/article/view/103366/101820


413Bibliografia

________. Uma alternativa ao neoliberalismo: Entrevista com Pierre Dardot e Christian 
Laval. Tempo soc.,  São Paulo ,  v. 27, n. 1, p. 275-316,  June  2015

Das, Veena. Critical events. An anthropological perspective on contemporary India. Delhi: Ox-
ford University Press, 1995.

________. Life and words: violence and the descent into the ordinary. California: University 
of California Press, 2007.

________. “Sufrimientos, teodiceas, practices disciplinarias y apropriaciones”. In: Or-
tega, F. (Ed.). Veena Das: Sujetos del Dolor, Agentes de Dignidad. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá: Facultad de Ciencias Humanas – Pontificia Universidad 
Javeriana. Instituto Pensar, 2008a, pp. 437-458.

________. Violence, Gender and Subjectivity. Annual Review of Anthropology, California, n. 
37, pp. 283-99, 2008. Disponível em: https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/
annurev.anthro.36.081406.094430. 

Das, Veena; Poole, Deborah (Ogs.). Anthropology in the margins of the state. Santa Fe, 
New Mexico: School of American Research Press, 2004.

Daston, Lorraine. Historicidade e objetividade. São Paulo: LiberArns, 2017.

________. The Moral Economy of Science. Constructing Knowledge in the History of 
Science, Chicago, série 2, v. 10, pp. 2-24, 1995. Disponível em: https://www.jstor.org/
stable/301910.

Davis, Angela. Mulheres, raça e classe. Tradução de Heci Regina Candiani. São Paulo: Boi-
tempo, 2016.

Davis. Mike. Beyond Blade runner: urban control the ecology of fear. New Jersey: Open Ma-
gazine, 1992.

________. Planeta de Favelas – A involução urbana e o proletariado informal. New Left 
Review, 1997.

Dawsey, John C. Por uma antropologia benjaminiana: repensando paradigmas 
do teatro dramático. Mana: Estudos de Antropologia Social, Rio de Janei-
ro, v. 15, n. 2, pp. 349-376, 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132009000200002. 

De Decker; Kris. “Demasiada Combustão, Pouco Fogo”. In: Low Tech Magazine. 
29/12/2019. Disponível em: https://solar.lowtechmagazine.com/pt/2019/12/too-mu-
ch-combustion-too-little-fire.html. 

De La Cadena, Marisol. Natureza incomum: histórias do antropo-cego. Revista do Instituto 
de Estudos Brasileiros, n. 69, p. 95-117, abr, 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/
pdf/rieb/n69/2316-901X-rieb-69-00095.pdf. 

________. Cosmopolítica indígena nos Andes: reflexes conceituais para além da “política”. 
Maloca. Revista de Estudos Indígenas | Campinas, sp | v. 2 | p. 1 - 37 | 2019

Debert, Guita; Gregori, Maria Filomena. Violência e gênero – novas propostas, velhos di-
lemas. Revista brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 23, n. 66, pp. 165-211, 2008. 
Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v23n66/11.pdf. 

Deleuze, Gilles. “Controle e Devir”. In: Conversações. Tradução de Peter Pál Pelbart. São 

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.anthro.36.081406.094430
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.anthro.36.081406.094430
https://www.jstor.org/stable/301910
https://www.jstor.org/stable/301910
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132009000200002
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132009000200002
https://solar.lowtechmagazine.com/pt/2019/12/too-much-combustion-too-little-fire.html
https://solar.lowtechmagazine.com/pt/2019/12/too-much-combustion-too-little-fire.html
https://www.scielo.br/pdf/rieb/n69/2316-901X-rieb-69-00095.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rieb/n69/2316-901X-rieb-69-00095.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v23n66/11.pdf


Experimentações baldias & paixões de retomada414

Paulo: Editora 34, 1992.

________. Deleuze, G. Post-scriptum sobre as sociedades de controle (1990). In: 
Conversações. São Paulo: Editora 34, 1992.[1990] 

________. Espinosa: filosofia prática. São Paulo: Escuta, [1981] 2002.

________. “O Pensamento Nômade”. Tradução de Sônia Salzstein Goldberg e Milton 
Nascimento. In: Marton, Scarlett (Org.). Nietzsche Hoje? Colóquio de Cerisy. São Pau-
lo: Brasiliense, 1985, pp.

________. “O que é um dispositivo?”. In: O mistério de Ariana. Cinco textos e uma entre-
vista de Gilles Deleuze, trad. e prefácio de Edmundo Cordeiro. Lisboa: Ed. Vega, 1996.

________. Conversações. São Paulo: Editora 34, 2007.                               

________. Diferença e Repetição. Tradução de Luis Orlandi e Roberto Machado. Rio de 
Janeiro: Graal, 1988.                                  

________. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 2005.

________. Lógica do sentido. São Paulo: Perspectiva, 2000.          

________. Spinoza – philosophie pratique. Paris: Minuit, 1981.

Deleuze, Gilles; Guattari, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia – v. 3. Rio de Ja-
neiro: 34, 1996.

________. A thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Londres: Continuum, 2004.

________. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia – v. 4. São Paulo: Editora 34, 1997.

________. O que é a filosofia? Tradução de Bento Jr. e Alberto Alonso Muñoz. Rio de Ja-
neiro: Editora 34, 1992.

________. “Whats is dispositif?” In: Armstrong, Timothy. Michel Foucault, Philosopher. 
Nova york: Routledge, 1992, 

________. Crítica e Clínica. Tradução de Peter Pál Pelbart. São Paulo: Ed.34, 2004

________. Kafka: por uma literatura menor. Tradução de Júlio Castañon Guimarães. Lis-
boa: Assírio & Alvim, 2002

Deleuze, Gilles; Parnet, Claire. Diálogos. Tradução de Eloisa Araújo Ribeiro. São Paulo: 
Editora Escuta, 1998. 

Deleuze, Gilles & Bene, Carmelo.  Superpositions. Paris: Minuit. 1979

Deligny, Fernand. Œuvres. Paris: Éditions de l’Arachnéen, 2007.

Descola, Philippe. Par-delà nature et culture. Paris: Gallimard, 2005. 

Di Giovanni, Julia Ruiz. “Se eu puder dançar”. In: Urucum. 02/09/2017. Disponível em: 
https://urucum.milharal.org/2017/09/02/616/.  

Dias Paes, Mariana Armond. Escravos e terras entre posses e títulos: a construção social do 
direito de propriedade no Brasil (1835-1889). Tese de Doutorado em Direito. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 2018.

Dias, Jamile Pinheiro; Stzuman, Renato; Marras, Stelio. Múltiplos e animados modos 
de existência. Entrevista com Bruno Latour. Revista de Antropologia da usp, São Pau-
lo, v. 57, n. 1, pp. 499-519, 2014. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/ra/article/
view/87772/90699. 

https://urucum.milharal.org/2017/09/02/616/
https://urucum.milharal.org/2017/09/02/616/
http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/87772/90699
http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/87772/90699


415Bibliografia

Doimo, Ana Maria. “Os Rumos dos Movimentos Sociais nos Caminhos da Religiosidade”. 
In: A igreja nas bases em tempo de transição. Krischke, Mainwaring (Org.). Porto Ale-
gre: l&m/cedec, 1986.

Duarte, Luis Fernando. “A outra saúde. Mental, Psicossocial, Físico Moral?” In: Alves, 
PC; Minayo, MCS (Orgs.). Saúde e doença: um olhar antropológico. Rio de Janeiro: Edi-
tora fiocruz, 1994. 

________. Indivíduo e pessoa na experiência da saúde e da doença. Ciência & Saúde Coletiva, 
Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, pp. 173 -183, 2003. Disponível e: https://www.scielo.br/pdf/csc/
v8n1/a13v08n1.pdf. 

________. “Investigação antropológica sobre doença, sofrimento e perturbação: uma in-
trodução”. In: Duarte, Luiz Fernando Dias; Leal, Of (Orgs.). Doença, sofrimento, per-
turbação: perspectivas etnográficas. Rio de Janeiro: Editora fiocruz, 1998.

Dunker, Christian. Mal-estar, sofrimento, sintoma. São Paulo: Boitempo, 2015. 

Elkins, J. What Painting is. Londres: Routledge, 2000.

Esposito, Roberto. Biopolítica y Filosofía. Tradução de Edgardo Castro. Buenos Aires: Gra-
ma ediciones, 2006.

________. Bios: biopolítica e filosofia. Lisboa: Edições 70, 2010.

________. Pensamento vivo: origem e atualidade da filosofia italiana.  
trad. Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora ufmg, 2013. 

Esterci, Neide. Escravos da desigualdade: um estudo sobre o uso repressivo da força de trabalho 
hoje. Biblioteca Virtual de Ciências Humanas/ SciELO - Centro Edelstein, 2008. Dispo-
nível em: https://static.scielo.org/scielobooks/pbqp3/pdf/esterci-9788599662618.pdf. 

Falchetti, Cristhiane. Ação coletiva e dinâmica urbana: o mtst e o conflito na produção da 
cidade. Tese de Doutorado em Sociologia. São Paulo, Universidade de São Paulo, 2019.

Fanon, Frantz. Os condenados da terra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.

________. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EdUfba, 2008.

Favret-Saada, Jeanne. “Être Affecté”.Revue d’Histoire et d’Archives de l’Anthropologie, 8. 
pp. 3-9, 1990. 

________. Ser afetado. Cadernos de Campo, São Paulo, n.13, pp. 155-161, 2005. Disponível 
em: http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/50263. 

Federici, Silvia. Calibã e a Bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. São Paulo: Ele-
fante, 2017.

________. Revolução no ponto zero. Trabalho doméstico, reprodução e lutas feministas. 
Traficantes de Sueños, 2013.

Federici, Silvia; Cox, Nicole. Counterplanning From the Kitchen. Bristol: Falling Wall Press, 
1975.

Fegadolli, Claudia et al. Uso e abuso de benzodiazepínicos na atenção primária à saúde: 
práticas profissionais no Brasil e em Cuba. Cad. Saúde Pública, São Paulo, v. 35, n. 6, pp. 
1-11, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/csp/v35n6/1678-4464-csp-35-
06-e00097718.pdf. 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v8n1/a13v08n1.pdf
https://www.scielo.br/pdf/csc/v8n1/a13v08n1.pdf
https://www.scielo.br/pdf/csc/v8n1/a13v08n1.pdf
https://static.scielo.org/scielobooks/pbqp3/pdf/esterci-9788599662618.pdf
http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/50263
https://www.scielo.br/pdf/csp/v35n6/1678-4464-csp-35-06-e00097718.pdf
https://www.scielo.br/pdf/csp/v35n6/1678-4464-csp-35-06-e00097718.pdf


Experimentações baldias & paixões de retomada416

Feltran, Gabriel. Periferias, direito e diferença: notas de uma etnografia urbana. Revista de 
Antropologia da usp, São Paulo, v. 53, n. 2, pp. 565-610, 2010. Disponível em: http://www.
revistas.usp.br/ra/article/view/37711/40440. 

Fernandes, Adriana. Escuta ocupação: viração, arte do contornamento e precariedade no Rio 
de Janeiro. Tese de Doutorado em Ciências Sociais. Rio de Janeiro: uerj, 2013.

________. Arte do contornamento e ocupação de moradia no Rio de Janeiro. política 
& trabalho. Revista de Ciências Sociais, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. n. 
40, Abril de 2014, pp. 311-333.

Fernandes, Camila.  Figuras da causação: sexualidade feminina, reprodução e acusa-
ções no discurso popular e nas políticas de Estado. Tese de Doutorado em Antropo-
logia, PPGAS-Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (ufrj). 2017

Fernandes, Marco. Luta que cura! Passapalavra, 2011. Disponível em: http://passapa-
lavra.info/2011/05/98612/.

Fernandes, Sabrina. Sintomas morbidos: a encruzilhada da esquerda brasilei-
ra 1ª ed. 392 p. 2019

Ferreira da Silva, Denise. A dívida impágavel. São Paulo: Oficina de Imaginação Política 
e Living Commons, 2019.

________. Ninguém: direito, racialidade e violência. Meritum, Belo Horizonte, v. 9, n. 1, pp. 
67-117, jan/jun, 2014. Disponível em: http://www.fumec.br/revistas/meritum/article/
view/2492. 

Fisher, Mark. Realismo Capitalista. Não há alternativa?  Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res: Caja Negra, 2016.

Fix, Mariana. São Paulo cidade global: fundamentos financeiros de uma miragem. São Paulo: 
Boitempo, 2007.

Fonseca, Claudia. Apresentação – de família, reprodução e parentesco: algumas considera-
ções.  Cadernos pagu, Campinas, n. 29, dez, 2007. Disponível em: https://www.scielo.
br/scielo.php?pid=s0104-83332007000200002&script=sci_arttext. 

Fontaine, Claire. A greve humana no campo da economia libidinal. Nossa Voz, São Paulo, 
set. 2018 – fev. 2019, ano lxxi. Disponível em: https://casadopovo.org.br/wp-content/
uploads/2019/12/nv_1019.pdf. 

Fontes, Paulo. Trabalhadores e associativismo urbano no governo Jâ-
nio Quadros em São Paulo (1953-1954). Rev. Bras. Hist.,  São Paulo, v. 33, 
n. 66,  pp. 71-94,  dez,  2013. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.
php?pid=S0102-01882013000200005&script=sci_abstract&tlng=pt. 

Forsan, Marília. O uso indiscriminado de benzodiazepinicos: uma análise crítica das práticas 
de prescrição, dispensação e uso prologando. Trabalho de Conclusão de Curso em Especia-
lização em Atenção Básica em Saúde da Família. Belo Horizonte: ufmg, 2010.

Foucault, Michel. “Preface”. In: Deleuze, Gilles; Guattari, Félix. Anti-Oedipus: Capita-
lism and Schizophrenia. New York: Viking Press, 1977, pp. xi-xiv.

________. É inútil revoltar-se?. In: Motta, Manuel Barros da (Org.). Ditos e escritos: Ética, 
Sexualidade, Política. Tradução de Elisa Monteiro e Inês Autran Dourado Barbosa. Rio 

http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/37711/40440
http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/37711/40440
http://passapalavra.info/2011/05/98612/
http://passapalavra.info/2011/05/98612/
http://www.fumec.br/revistas/meritum/article/view/2492
http://www.fumec.br/revistas/meritum/article/view/2492
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-83332007000200002&script=sci_arttext
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-83332007000200002&script=sci_arttext
https://casadopovo.org.br/wp-content/uploads/2019/12/nv_1019.pdf
https://casadopovo.org.br/wp-content/uploads/2019/12/nv_1019.pdf
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-01882013000200005&script=sci_abstract&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-01882013000200005&script=sci_abstract&tlng=pt


417Bibliografia

de Janeiro: Forense Universitária, 2004, pp. 77-81.

________. Le philosophé masqué. In: Dits et écrits, vol. iv. Paris: Gallimard, 1980

________. Em defesa da sociedade. Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Mar-
tins Fontes, 2005.

________. Le Courage de la Vérité. Le gouvernement de soi et des autres ii. Cours au Collège de 
France. Paris: Gallimard, 2009.

________. Nascimento da biopolítica. São Paulo: Martins Fontes. 2008.

________. Os anormais. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

________. Segurança, território, população. São Paulo: Martins Fontes, 2008a.

________.  História da Sexualidade ii: O uso dor prazeres. Rio de Janeiro: Edições Graal, 
1984.

________. Les Anormaux. Paris: Seuil, 1999.

________. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2001.

________. Le courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres, ii (Cours au 
Collège de France: 1984). Edição organizada por Frédéric Gros. Paris: Gallimard-Seuil, 
2009.

________. A “governamentalidade”. In: Política dos Muitos. Povo, Classes e Multidão Co-
ordenação: Bruno Peixe Dias e  José Neves. Lisboa Fundação edp e Edições tinta-da-
china. 2010

________. Der Mensch ist ein Erfahrungstier. Gespräch mit Ducio Trombadori. Frank-
furt/Main: Suhrkamp. 1996

Franco, Fábio Luís Ferreira Nóbrega. Da biopolítica à necrogovernamentalidade: um estudo 
sobre os dispositivos de desaparecimento no Brasil. Tese de Doutorado em Filosofia. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, 2018.

Franco, Marielle. upp – a redução da favela a três letras: uma análise da política de segurança 
pública do estado do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado em Administração. Niterói:  
Universidade Federal Fluminense, 2014.

Freud, Sigmund. A cabeça de Medusa. (Sigmund Freud, 1940/1922). Tradução de Ernani 
Chaves. Clínica & Cultura, Belém, v. ii, n. ii, jul/dez, pp. 91-93, 2013. Disponível em: 
https://seer.ufs.br/index.php/clinicaecultura/article/view/1938/1698. 

Fundação Perseu Abramo. Percepções e valores políticos nas periferias de são paulo. 2017. Dis-
ponível em: https://fpabramo.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Pesquisa-Perife-
ria-FPA-040420172.pdf.

Gagnebin, Jeanne Marie. Entre a vida e a morte. In: Otte, Georg; Sedlmayer, Sabrina; 
Cornelsen, Elcio. Limiares e passagens em Walter Benjamin. Belo Horizonte: Ed. da 
ufmg, 2010.

Gago, Verónica. “Verónica Gago: ‘El neoliberalismo hoy es una paradoja que desdibuja la 
frontera entre arriba y abajo, explotación y resistencia’”. In: ElDiario. 27/05/2015. Dis-
ponível em: https://www.eldiario.es/interferencias/neoliberalismo-economias-popu-
lares_132_4304342.html.

https://seer.ufs.br/index.php/clinicaecultura/article/view/1938/1698
https://fpabramo.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Pesquisa-Periferia-FPA-040420172.pdf
https://fpabramo.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Pesquisa-Periferia-FPA-040420172.pdf
https://www.eldiario.es/interferencias/neoliberalismo-economias-populares_132_4304342.html
https://www.eldiario.es/interferencias/neoliberalismo-economias-populares_132_4304342.html


Experimentações baldias & paixões de retomada418

________. La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular. Buenos Aires: 
Tinta Limón, 2014.

Gago, Veronica; Sztulwark, Diego. La temporalidad de la lucha social en el fin 
de ciclo “progresista” en américa latina. Euronomade. Dossier America Lati-
na, Español, Dossier Mondo. 2016

Garcés, M. Un mundo común. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2013.

Garcia Jr., Afrânio. Libertos e sujeitos. Sobre a transição para trabalhadores livres do nordeste. 
Caxambu: anpocs, 1988.

Gatens, Moira. Imaginary Bodies: Ethics, Power and Corporeality. New York: Routledge , 
1996

Gell, Alfred. A tecnologia do encanto e o encanto da tecnologia. Tradução de Jason Campe-
lo. Concinnitas, v. 1, n. 8, jul, pp. 40-63, 2005. Disponível em: https://edisciplinas.usp.
br/pluginfile.php/3762758/mod_resource/content/1/GELLA%2Btecnologia%2B-
do%2Bencanto%2Be%2Bo%2Bencanto%2Bda%2Btecnologia.pdf. 

Glissant, Édouard. “A Poética da Relação - pré-publicação de Édouard Glis-
sant”. In: Buala. 29/09/2011, Disponível em: https://www.buala.org/pt/
mukanda/a-poetica-da-relacao-pre-publicacao-de-edouard-glissant. 

Goldman, Marcio. “Quinhentos anos de contato”: por uma teoria etnográfica da 
(contra)mestiçagem. Mana: Estudos de Antropologia Social,  Rio de Janei-
ro,  v. 21, n. 3, p. 641-659,  dez, 2015. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132015000300641&lng=en&nrm=iso. 

________. Alguma antropologia. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1999.

________. O Fim da Antropologia. Tradução de Marcela Coelho de Souza e Alexandre 
Morales. Novos estudos – cebrap, São Paulo, n. 89, pp.  196-211, 2011. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/nec/n89/12.pdf. 

________.  Pierre Clastres ou uma Antropologia contra o Estado. Revista de Antropologia da 
usp, São Paulo, v. 54, n. 2, pp. 577-600, 2011. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/
ra/article/view/39640/43136. 

Gonzalez, Lélia. “Racismo e Sexismo na cultura brasileira”. In: Santana, Bianca (Org.). 
Vozes Insurgentes de mulheres negras: Do SécuLo xviii à primeira década do sécuLo xxi. 
Belo horizonte: mazza edições, 2019.

________. A categoria político-cultural de amefricanidade. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 
n. 92/93, pp. 69-82, jan/jun, 1988.   

Goulart, Débora Cristina. O anticapitalismo do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto – 
mtst. Tese de Doutorado em Ciências Sociais. São Paulo: Universidade Estadual Pau-
lista, 2011.

Graeber, David. Fragmentos de antropología anarquista. Barcelona: Vírus editorial, 2015a.

________. Um projeto de democracia: uma história, uma crise, um movimento. São Paulo: 
Paz e Terra, 2015.

________. Bullshit jobs: a theory. New York: Simon & Schuster, 2018

Graham, Stephen. Cidades sitiadas: o novo urbanismo militar.  Tradução de Alyne Azuma. 

http://www.euronomade.info/?cat=71
http://www.euronomade.info/?cat=71
http://www.euronomade.info/?cat=104
http://www.euronomade.info/?cat=123
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3762758/mod_resource/content/1/GELLA%2Btecnologia%2Bdo%2Bencanto%2Be%2Bo%2Bencanto%2Bda%2Btecnologia.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3762758/mod_resource/content/1/GELLA%2Btecnologia%2Bdo%2Bencanto%2Be%2Bo%2Bencanto%2Bda%2Btecnologia.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3762758/mod_resource/content/1/GELLA%2Btecnologia%2Bdo%2Bencanto%2Be%2Bo%2Bencanto%2Bda%2Btecnologia.pdf
https://www.buala.org/pt/mukanda/a-poetica-da-relacao-pre-publicacao-de-edouard-glissant
https://www.buala.org/pt/mukanda/a-poetica-da-relacao-pre-publicacao-de-edouard-glissant
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132015000300641&lng=en&nrm=iso
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132015000300641&lng=en&nrm=iso
https://www.scielo.br/pdf/nec/n89/12.pdf
http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/39640/43136
http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/39640/43136


419Bibliografia

São Paulo: Boitempo, 2016.

Gramsci, Antônio. Cadernos do Cárcere. Tradução de Carlos Nelson Coutinho, Luiz Sérgio 
Henriques e Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

________. Concepção dialética da história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995. 

Guattari, Felix. Revolução Molecular: pulsações políticas do desejo. São Paulo: Brasiliense, 
1977.

Guerreiro, Isadora. “Como funciona o Auxílio Aluguel em São Paulo”. In: La-
bCidade. 29/08/2019. Disponível em: http://www.labcidade.fau.usp.br/
como-funciona-o-auxilio-aluguel-em-sao-paulo/. 

________. O mtst e o pmcmv: O “poder popular” próprio ao lulismo. Dialektiké, 
[S.l.], v. 1, n. 3, p. 52-78, jun. 2016. Disponível em: http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.
php/dialektike/article/view/5551.

Gutiérrez, Raquel. Insubordinación, antagonismo y lucha en América Latina ¿Es fértil to-
davía la noción de “movimiento social” para comprender la lucha social en América Latina? 
Guadalajara: Cátedra Jorge Alonso, 2013.

________. Horizontes comunitario-populares Producción de lo común más allá de 
las políticas estado-céntricas. Traficantes de Sueño. Madrid.  Febrero de 2017

Gutiérrez, Raquel; Trujillo, Mina; Linsalata, Mina. “Repensar lo político, pensar lo 
común: claves para la discusión”. In: Inclán, Daniel; Linsalata, Mina; Millán, Már-
gara (Coords.). Modernidades alternativas. Ciudad de México: unam, 2016.

Guyer, Jane. Housing as “capital”. Hau: Journal of Ethnographic Theory, Chicago, v. 5, 
n. 1, pp. 495–500, 2015. Disponível em: https://www.journals.uchicago.edu/doi/
pdfplus/10.14318/hau5.1.024. 

Haraway, Donna. “Manifesto ciborgue Ciência, tecnologia e feminismo-socialista no fi-
nal do século xx”. In: Tadeu, Tomaz (Org.). Antropologia do ciborgue: As vertigens do 
pós-humano. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.

________. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da pers-
pectiva parcial. Cadernos pagu, Campinas, n.5, pp. 7-42, 1995. Disponível em: https://
periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1773. 

________. Seguir con el problema: Generar parentesco en el chthuluceno. Traducción de He-
len Torres. Bilbao: Consonni, 2019.

________. Tentacular Thinking: Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene. E-flux 
journal, Unites States, n. 75, set., 2016. Disponível em: https://www.e-flux.com/
journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/. 

________. Entrevista concedida a Juliana Fausto, Eduardo Viveiros de Castro e Déborah 
Danowski. Exibida no Colóquio Internacional Os Mil Nomes de Gaia: do Antropoceno 
à Idade da Terra, 18 de setembro, 2014

Han, Byung-Chul. La agonía del Eros. Barcelona. Herder Editorial, S.L., 2014

Haraway, Donna; Goodeve, Thyrza Nochols. Dossiê- Tecnociência, corpos, gênero e 
sexualidade. Fragmentos: Quanto como uma folha. Entrevista com Donna Haraway. 
Mediações. Londrina, V.20 n. 1, p.46-48. Jan/Jun.2015

http://www.labcidade.fau.usp.br/como-funciona-o-auxilio-aluguel-em-sao-paulo/
http://www.labcidade.fau.usp.br/como-funciona-o-auxilio-aluguel-em-sao-paulo/
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/dialektike/article/view/5551
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/dialektike/article/view/5551
https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.14318/hau5.1.024
https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.14318/hau5.1.024
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1773
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1773
https://www.e-flux.com/journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/
https://www.e-flux.com/journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/


Experimentações baldias & paixões de retomada420

Harney, Stefano; Moten, Fred. The Undercommons: fugitive planning &Black Study. 
NewYork.  Minor Compositions, 2013. 

Harvey, David. A produção capitalista do espaço. Tradução de Carlos Szlak. São Paulo: An-
nablume, 2005.

Holston, James.Cidadania Insurgente: disjunções da democracia e da modernidade no Brasil. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

Hooks, Bell. Ensinando a transgredir: a Educação como prática de liberdade. Tradução de 
Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2013.

Hui, Yuk. Recursivity and Contingency. London: Rowman and Littlefield, 2019.    

Iasi, Mauro Luis. Processo de consciência. São Paulo: cpv, 1999.

Ingold, Tim. “A evolução da sociedade”. In: Fabian, Andrew (Org.). Evolução: sociedade, 
ciência e universo. Bauru: Edusc, 2003, pp. 107-131.

________. Estar vivo. Ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição. Petrópolis: Vozes, 
2015.

________. The perception of the enviroment. Essays on livelihood, dwelling and skill. Londres: 
Routledge, 2000.

________. Trazendo as coisas de volta à vida: emaranhados criativos num mundo de mate-
riais. Horizontes Antropológicos, Campinas, n. 37, v. 18, pp. 25-44. 2012. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-71832012000100002&script=sci_arttext. 

________.  “Technology, language, intelligence: a reconsideration of basic concepts”. In: 
Gibson, K. R.; Ingold, Tim (Eds.). Tools, Language and cognition in human evolution. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1993

________. Tres en uno: cómo disolver las distinciones entre mente, cuerpo y cultura. In: 
Sánchez-Criado, Tomás (org.). Tecnogénesis. La construcción técnica de las ecologías 
humanas (vol. 2). Madrid: aibr, p. 1-33. 2008

________. Ingold, Tim. Chega de etnografia! A educação da atenção como propósito da 
antropologia. Porto Alegre, v. 39, n. 3, p. 404-411, set.-dez. 2016

Istoé Dinheiro. “Bolsonaro: ideologia dominou escolas, mídia e invadiu lares para atingir 
família”. In: Política. 24/09/2019. Disponível em: https://www.istoedinheiro.com.br/
bolsonaro-ideologia-dominou-escolas-midia-e-invadiu-lares-para-atingir-familia/.

Jacques, Paola Berenstein. “Corpografias urbanas”. In: Arquitextos. 08/02/2008. Disponí-
vel em: https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.093/165. 

James, C. L. R. Os jacobinos negros. São Paulo: Boitempo Editorial, 2000.                                         

Jesus, Carolina Maria de. Quarto de despejo: Diário de uma favelada. São Paulo: Ática, 
2007.  

Keese, Lucas. A esquiva do xondaro: movimento e ação política entre os Guarani Mbya. Dis-
sertação de Mestrado em Antropologia Política. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
2017.

Klee, Paul. Diários. São Paulo: Martins Fontes, 1990.     

Klein, Naomi. A Doutrina do Choque: a ascensão do capitalismo de desastre. Rio de Janeiro: 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-71832012000100002&script=sci_arttext
https://www.istoedinheiro.com.br/bolsonaro-ideologia-dominou-escolas-midia-e-invadiu-lares-para-atingir-familia/
https://www.istoedinheiro.com.br/bolsonaro-ideologia-dominou-escolas-midia-e-invadiu-lares-para-atingir-familia/
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.093/165


421Bibliografia

Nova Fronteira, 2008.

Kopenawa, Davi; Albert, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2015. 

Kowarick, Lúcio. A espoliação urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

Kowarick, Lucio; Ant, Clara. “Cem anos de promiscuidade: o cortiço na cidade de São 
Paulo”. In: Kowarick, Lucio (Org.). As lutas sociais e a cidade. São Paulo: passado e pre-
sente. São Paulo: Paz e Terra, 1988.

Krischke, P. J (org). Uma revolução no cotidiano? Os novos movimentos sociais na Améri-
ca do Sul. São Paulo: Brasiliense, p. 35-53, 1987.

Krueckeberg, Donald.   The Difficult Character of Property: To Whom Do Things Belong?. 
Journal of the American Planning Association, Florida, v. 61, n. 3, pp. 301-309, 1995.

LabCidade. Mais famílias sem teto a cada remoção: conheça o novo mapa das remoções e 
ameaças 2017/2018. 04/05/2018. Disponível em: http://www.labcidade.fau.usp.br/
mais-familias-sem-teto-a-cada-remocao-conheca-o-novo-mapa-das-remocoes-e-amea-
cas-2017-2018/.

LabHab fau-usp. Zonas especiais de interesse social. Disponível em: http://labhab.fau.usp.
br/biblioteca/produtos/acesso_solo_zeis.pdf. 

Lafuente, A.   “Sentidos de um laboratório cidadão”. In: PimentaLab. 
12/12/2017, Disponível em: https://pimentalab.milharal.org/2017/12/12/
sentidos-de-um-laboratorio-cidadao-por-antonio-lafuente/. 

Laclau, Ernesto; Chantal, Mouffe, C.  Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radi-
calización de la democracia.Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina. 
2004

Laclau, Ernesto.  Emancipação e Diferença, Buenos Aires. Ariel. 1996

Lapoujade, David. “O corpo que não aguenta mais”. In: Lins, Daniel; Gadelha, Silvio 
(Orgs.). Nietzsche e Deleuze: que pode o corpo. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002

________. As existências mínimas. São Paulo: n-1, 2017.

________. Deleuze, los movimientos aberrantes. Buenos Aires: Cactus, 2016.

Latour, Bruno.  A esperança de pandora: ensaios sobre a realidade dos estudos científicos. São 
Paulo: Ed. edusc, 2001.

________. “Como falar do corpo? A dimensão normativa dos estudos sobre a ciência”. 
In: Nunes, João Arriscado; Roque, Ricardo (Orgs.). Objectos impuros. Experiências em 
estudos sociais da ciência. Porto: Edições Afrontamento, 2007

________. Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime. Cambridge: Polity, 2018.

________. Faturas/Fraturas: da noção de rede à noção de vínculo. Ilha, Florianópolis, v. 16, n. 
2, pp. 123-146, 2015. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/
view/2175-8034.2015v17n2p123/31059. 

________. “Gouvernement moral des pauvres et dépolitisation des politiques publiques 
en Amérique latine”. In: Borgeaud-Garciandía, Natacha et al (Dir.). Penser le politi-
que en Amérique latine: la recréation des espaces et des formes du politique. Paris: Éditions 
Karthala, 2009

http://www.labcidade.fau.usp.br/mais-familias-sem-teto-a-cada-remocao-conheca-o-novo-mapa-das-remocoes-e-ameacas-2017-2018/
http://www.labcidade.fau.usp.br/mais-familias-sem-teto-a-cada-remocao-conheca-o-novo-mapa-das-remocoes-e-ameacas-2017-2018/
http://www.labcidade.fau.usp.br/mais-familias-sem-teto-a-cada-remocao-conheca-o-novo-mapa-das-remocoes-e-ameacas-2017-2018/
http://labhab.fau.usp.br/biblioteca/produtos/acesso_solo_zeis.pdf
http://labhab.fau.usp.br/biblioteca/produtos/acesso_solo_zeis.pdf
https://pimentalab.milharal.org/2017/12/12/sentidos-de-um-laboratorio-cidadao-por-antonio-lafuente/
https://pimentalab.milharal.org/2017/12/12/sentidos-de-um-laboratorio-cidadao-por-antonio-lafuente/
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/view/2175-8034.2015v17n2p123/31059
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/view/2175-8034.2015v17n2p123/31059


Experimentações baldias & paixões de retomada422

Lazzarato, Mauricio. As revoluções do capitalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2006.

________. O governo das desigualdades: crítica da insegurança neoliberal. São Carlos: 
edufscar, 2017.

________. La Fábrica del Hombre Endeudado. Buenos Aires: Amorrortu, 2013. 

________. A fábrica do homem endividado. São Paulo. N-1, 2017

Lazzarato, Maurizio; Negri, Antonio. Trabalho Imaterial: formas de vida e produção de 
subjetividade. Rio de Janeiro: dp&a, 2001.

Le Corbusier. A Carta de Atenas. São Paulo: hucitec/edusp, 1993. 

________. Urbanismo. São Paulo: Martins Fontes, 2000.           

Lefebvre, Henri. (2006). A produção do espaço. Tradução do Grupo As (im)possibilidades 
do urbano na metrópole contemporânea. Belo Horizonte: Núcleo de Geografia Urbana 
da ufmg, 2006. 

Leite Lopes, José Sérgio. “Considerações sobre uma forma de servidão burguesa”. In: Lo-
pes. José Sérgio et al (Orgs.). Mundanças sociais no Nordeste. A reproduceão da subordina-
ção. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1979, 

________. Memória e transformação social. Rio de Janeiro/São Luís: Casa 8, 2016.

________. O vapor do diabo: o trabalho dos operários do açúcar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1978.

Leite Lopes, José Sérgio; Heredia, Beatriz. Movimentos Sociais e Esfera Pública: o mundo 
da participação. Rio de Janeiro: Colégio Brasileiro de Altos Estudos, 2014.

Lévi-Strauss, Claude. La pensée sauvage. Paris: Librairie Plon, 1962.    

________. Minhas palavras. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

________. Lévi-Strauss, Claude. Histoire de Lynx, Paris, Plon. 1991

Linebaugh, Peter. Rediker, Marcus. A hidra de muitas cabeças. Marinheiros, escra-
vos, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário. Trad. Berilo Vargas. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2008

________. Stop Thief: The Commons, Enclosures and Resistance Oakland, ca: pm Press, 
2014,

 López-Petit, Santiago. Hijos de la noche. Bartzelona: Bellaterra, 2014.

Lorde, Audre. “Use of the Erotic: The Erotic as Power”. In: Lorde, Audre. Sister outsider: 
essays and speeches. New York: The Crossing Press Feminist Series, 1984.

Lugones, María. Rumo a um feminismo descolonial. Rev. Estud. Fem., Santa Catarina, v. 22, 
n. 3, set/dez, pp. 935-352, 2014. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/
ref/article/view/36755/28577. 

________. Tabula Rasa. Colonialidad y Género, Bogotá, n. 9, pp. 73-
101, jul/dez, 2008. Disponível em: http://www.scielo.org.co/scielo.
php?pid=S1794-24892008000200006&script=sci_abstract&tlng=pt. 

Lucchesi, Bárbara. Filosofia dionisíaca: vir-a-ser em Nietzsche e Heráclito. Cadernos 
Nietzsche 1, p. 53-68, 1996

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/36755/28577
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/36755/28577
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1794-24892008000200006&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1794-24892008000200006&script=sci_abstract&tlng=pt


423Bibliografia

Macedo, Edir. “Guerra e Fé”. In: Universal. 11/08/2010. Disponível em: https://www.uni-
versal.org/bispo-macedo/post/guerra-e-fe/. 

________. A libertação da Teologia. Rio de Janeiro: Universal Produções, 1993.

________. Orixás, Caboclos e Guias: Deuses ou Demônios? Rio de Janeiro: Editora Univer-
sal, 1996.

Macedo, Valéria Mendonça. De Encontros nos Corpos Guarani. Ilha, Florianópolis, n. 2, v. 
15, pp. 181-210, jul/dez, 2013. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/
article/view/2175-8034.2013v15n1-2p180. 

________.   Misturar e circular em modulações guarani. Uma etiologia das (in)disposições. 
Mana, Rio de Janeiro, n. 23, v. 3, pp. 511-543, 2017. Disponível em: https://www.scielo.br/
scielo.php?pid=S0104-93132017000300511&script=sci_abstract&tlng=pt. 

________. Nexos da diferença. Cultura e afecção em uma aldeia guarani na Serra do Mar. 
Tese de Doutorado em Antropologia Social. São Paulo: usp, 2009.

Macpherson, C. B. A teoria política do individualismo possessivo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1797.

Mães de maio (2015). Dossiê Mães de Maio: Carreirismo acadêmico, ongueiro e estatal. Revis-
ta Zagaia, São Paulo, n. 3, 2015. Disponível em:  http://zagaiaemrevista.com.br/article/
carreirismo-academico-ongueiro-e-estatal/. 

Mahmood, Saba. Teoria feminista, agência e sujeito liberatório: algumas reflexões sobre o 
revivalismo islâmico no Egipto. Etnográfica,  Lisboa ,  v. 10, n. 1, p. 121-158,  maio  2006 

Malaguti, Vera. Na periferia do medo. Estados Gerais da Psicanálise: Segundo Encontro 
Mundial, Rio de Janeiro, 2003

Manning, Erin. Proposições para um movimento menor. Tradução de André Arias. Moringa 
Artes do Espetáculo, João Pessoa, ufpb, v. 10, n. 2, pp. 11a 24, jun/dez, 2019. Disponível 
em:  https://periodicos.ufpb.br/index.php/moringa/article/view/49811/28984. 

Mano Brown. “Um sobrevivente do inferno”. In: Le monde diplomatique Brasil. 08/01/2018. 
Disponível em: https://diplomatique.org.br/um-sobrevivente-do-inferno/. 

Marazzi, Christian. Che cos’è il plusvalore? Ballinzona: Casagrande, 2016.        

Marcos, Subcomandante Insurgente. “ellos y nosotros. vi.- Las Miradas. 1.- Mirar para 
imponer o mirar para escuchar”. In: Enlace Zapatista. 2013. Disponível em: http://enla-
cezapatista. ezln.org.mx/2013/02/06/ellos-y-nosotros-vi-las-miradas/.  

Maricato, Erminia. “Cidades e luta de classes no Brasil. O urbano da conjuntura do início 
do século xxi”. In: fundação perseu abramo. Classes? Que classes? São Paulo: Editora 
da Fundação Perseu Abramo, 2013.

________. Para entender a crise urbana. Cadernau-Cadernos do Núcleo de Análises Urba-
nas, Rio Grande, v. 8, n. 1. pp. 11-22, 2015.  Disponível em: https://core.ac.uk/download/
pdf/234715654.pdf.

Marques, Adalton. Do ponto de vista do “crime”: notas de um trabalho de campo com “la-
drões”. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, n. 45, pp. 335-367, jan/jun, 2016. Dispo-
nível em: https://www.scielo.br/pdf/ha/v22n45/0104-7183-ha-22-45-0335.pdf. 

Marques, A. C. S.; Prado, M. A. M. Diálogos e dissidências: M. Foucault e J. Rancière. 

https://www.universal.org/bispo-macedo/post/guerra-e-fe/
https://www.universal.org/bispo-macedo/post/guerra-e-fe/
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/view/2175-8034.2013v15n1-2p180
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/view/2175-8034.2013v15n1-2p180
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-93132017000300511&script=sci_abstract&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-93132017000300511&script=sci_abstract&tlng=pt
http://zagaiaemrevista.com.br/article/carreirismo-academico-ongueiro-e-estatal/
http://zagaiaemrevista.com.br/article/carreirismo-academico-ongueiro-e-estatal/
https://periodicos.ufpb.br/index.php/moringa/article/view/49811/28984
https://diplomatique.org.br/um-sobrevivente-do-inferno/
https://core.ac.uk/download/pdf/234715654.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/234715654.pdf
https://www.scielo.br/pdf/ha/v22n45/0104-7183-ha-22-45-0335.pdf


Experimentações baldias & paixões de retomada424

Curitiba: Appris, 2018.

Marras, Stelio. Por uma antropologia do entre: reflexões sobre um novo e urgente descentra-
mento do humano. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 69, pp. 250-266, abr, 
2018. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/145647. 

Martins, José de Souza. As mudanças nas relações entre a sociedade e o Estado e a tendência à 
anomia nos movimentos sociais e nas organizações populares. Estudos Avançados, São Pau-
lo, v. 14, n. 38, pp. 268-278, 2000. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ea/v14n38/
v14n38a15.pdf. 

________. O Cativeiro da Terra. São Paulo: Livraria Editor, 1979.

Marx, Karl; Engels, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. Estudos avançados, São 
Paulo, v. 12, n. 34, pp. 7-46, 1998. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/eav/article/
view/9068. 

________. Marx, K. Grundrisse – manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da 
crítica da economia política. Tradução: Maria Duayer e Nélio Shneider. São Paulo: Boi-
tempo, 2011

Maturana, H. R. “Biología del fenómeno social”. In: Maturana, H. R (Org.). Desde la 
biología a la psicología. Santiago: Editorial Universitaria, 2006.

Mbembe, Achille. Crítica da Razão Negra. São Paulo: n-1, 2018.

Mcclintock, Anne. Couro imperial: raça, travestismo e o culto da domesticidade. Carnos 
pagu, Campinas, n. 20, pp. 7-85, 2003. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/cpa/
n20/n20a02.pdf. 

Medeiros, Jonas; Januário, Adriano; Melo, Rúrion (Orgs.). Ocupar e resistir: movimen-
tos de ocupação de escolas pelo Brasil. São Paulo: Editora 34/fapesp, 2019. 

Menezes, Vitor Matheus. Arranjos familiares de beneficiários do Programa Minha Casa 
Minha Vida: trajetórias de benefício e percepções de bem-estar social. Cad. Metrop., São 
Paulo, v. 18, n. 35, pp. 257-282, abr, 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/cm/
v18n35/2236-9996-cm-18-35-0257.pdf. 

Merchant, Carolyn. The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolu-
tion San Francisco: Harper & Row. 1980

Mesquita, Andréa Pacheco. A família como centralidade nas políticas públicas: a Constitui-
ção da Agenda Política da Assistência Social no Brasil e as Rotas de Reprodução das Desi-
gualdades de Gênero. São Paulo: code ipea, 2011. Disponível em: https://www.ipea.gov.
br/code2011/chamada2011/pdf/area2/area2-artigo29.pdf. 

Mezzadra, Sandro, Gago; Verônica. Para una crítica de las operaciones extractivas del ca-
pital Patrón de acumulación y luchas sociales en el tiempo de la financiarización. Nueva 
Sociedad No 255, enero-febrero de 2015

Miagusko, Edson. Movimentos de moradia e sem-teto em São Paulo. Experiências no contexto 
do desmanche. São Paulo: Alameda, 2012.

Miraftab, Faranak. Insurgência, planejamento e a perspectiva de um urbanismo humano. Re-
vista Brasileira de Estudos Urbanos, Recife, v. 18, n. 3, pp. 363-377, set/dez, 2016. Dispo-
nível em: https://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/5499. 

http://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/145647
https://www.scielo.br/pdf/ea/v14n38/v14n38a15.pdf
https://www.scielo.br/pdf/ea/v14n38/v14n38a15.pdf
http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/9068
http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/9068
https://www.scielo.br/pdf/cpa/n20/n20a02.pdf
https://www.scielo.br/pdf/cpa/n20/n20a02.pdf
https://www.scielo.br/pdf/cm/v18n35/2236-9996-cm-18-35-0257.pdf
https://www.scielo.br/pdf/cm/v18n35/2236-9996-cm-18-35-0257.pdf
https://www.ipea.gov.br/code2011/chamada2011/pdf/area2/area2-artigo29.pdf
https://www.ipea.gov.br/code2011/chamada2011/pdf/area2/area2-artigo29.pdf
https://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/5499


425Bibliografia

Mirowski, Philip. Never Let a Serious Crisis Go to Waste. New York: Verso, 2013.

Mitropoulos, Angela. Contract and Contagion: From Biopolitics to Oikonomia. New York: 
Autonomedia, 2012.

________. “Precari-Us?”. In: journal Precariat. Disponível em: https://transversal.at/
transversal/0704/mitropoulos/en. 2005

Moisés, José Alvaro. Lições de Liberdade e Pressão: O novo sindicalismo e a política. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1982.

Mol, AnneMare. The body multiple: ontology of medical practice. Durham: Duke University 
Press, 2002.

________. The logic of care: health and the problem of patient choice. New York: Routledge, 
2008.

Mombaça, Jota. A plantação cognitiva. São Paulo: masp Afterall. 2020.

________. “Rumo a uma redistribuição desobediente de gênero e anticolonial da violên-
cia!”. In: Pedrosa, A.; Mesquista, A. (Orgs.). Histórias da sexualidade: antologia. São 
Paulo: MASP, 2017. pp. 301-310.

Mombaça, Jota; Mattiuzzi, Musa Michelle. “Carta à leitora preta do fim dos tempos”. 
In: Ferreira da Silva, Denise (Org.). A dívida impagável. São Paulo: Oficina de Ima-
ginação Política e Living Commons, 2019. Disponível em: https://casadopovo.org.br/
wp-content/uploads/2020/01/a-divida-impagavel.pdf. 

Monteiro, Thiago. Como pode um povo vivo viver nesta carestia.  O movimento do custo de 
vida em são paulo (1973-1982). São Paulo: Humanitas/fapesp, 2017. 

Moraes, Alana et al. “Periferia contra o estado? Para escapar das ciências tristes”. In: Fon-
tes, Martins; Vieira, Vera Lúcia (Orgs.). História e lutas sociais: a classe que trabalha em 
movimento. São Paulo: educ/ Brasília: capes, 2019 

Moreira, Marco Antonio. A epistemologia de Maturana. Ciência & Educação, Bauru, v. 10, 
n. 3, pp. 597-606, 2004. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ciedu/v10n3/20.pdf. 

Nalli, Marcos. Communitas/Immunitas: a releitura de Roberto Esposito da biopolítica. 
“Cura e terapêutica em Michel Foucault: psicopatologia, medicina e biopolítica”. Rev. 
Filos., Aurora, Curitiba, v. 25, n. 37, p. 79-105, jul./dez. 2013

Nascimento, Beatriz. O conceito de quilombo e a resistência cultural negra. Afrodiáspora, 
Vitória, nos. 6-7, pp. 41- 49, 1985. Disponível em: https://ipeafro.org.br/acervo-digital/
leituras/publicacoes-do-ipeafro/afrodiaspora-vol-6-e-7/. 

Nascimento, Beatriz. O conceito de quilombo e a resistência cultural negra. Revista Afro-
diáspora, São Paulo, v. 3, n. 6-7, p. 41-49, 1985. Disponível em: https://www.academia.
edu/36697943/NASCIMENTO_Beatriz_O_conceito_de_quilombo_e_a_resist%-
C3%AAncia_cultural_negra_In_RATTS_Alex_Eu_sou_Atl%C3%A2ntica. 

Nascimento, Denise. As políticas habitacionais e as ocupações urbanas: dissenso na cidade. 
Cad. Metrop., São Paulo, v. 18, n. 35, pp. 145-164, abr, 2016. Disponível em: https://www.
scielo.br/scielo.php?pid=S2236-99962016000100145&script=sci_abstract&tlng=pt. 

Negri, Antonio; Hardt, Michael. Assembly: a organização multitudinária do comum. São 
Paulo: Politeia, 2018.

https://transversal.at/transversal/0704/mitropoulos/en
https://transversal.at/transversal/0704/mitropoulos/en
https://casadopovo.org.br/wp-content/uploads/2020/01/a-divida-impagavel.pdf
https://casadopovo.org.br/wp-content/uploads/2020/01/a-divida-impagavel.pdf
https://www.scielo.br/pdf/ciedu/v10n3/20.pdf
https://ipeafro.org.br/acervo-digital/leituras/publicacoes-do-ipeafro/afrodiaspora-vol-6-e-7/
https://ipeafro.org.br/acervo-digital/leituras/publicacoes-do-ipeafro/afrodiaspora-vol-6-e-7/
https://www.academia.edu/36697943/NASCIMENTO_Beatriz_O_conceito_de_quilombo_e_a_resist%C3%AAncia_cultural_negra_In_RATTS_Alex_Eu_sou_Atl%C3%A2ntica
https://www.academia.edu/36697943/NASCIMENTO_Beatriz_O_conceito_de_quilombo_e_a_resist%C3%AAncia_cultural_negra_In_RATTS_Alex_Eu_sou_Atl%C3%A2ntica
https://www.academia.edu/36697943/NASCIMENTO_Beatriz_O_conceito_de_quilombo_e_a_resist%C3%AAncia_cultural_negra_In_RATTS_Alex_Eu_sou_Atl%C3%A2ntica
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2236-99962016000100145&script=sci_abstract&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2236-99962016000100145&script=sci_abstract&tlng=pt


Experimentações baldias & paixões de retomada426

________. Bem- estar Comum. Rio de Janeiro: Record, 2016.

________. Commonwealth. Harvard: Harvard University Press, 2009.

________. Império. Tradução de Berilo Vargas. Rio de Janeiro: Record, 2012.

________. Multidão. Tradução de Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Record, 2012a. 

Negri, Antônio. A anomalia selvagem. Poder e potência em Spinoza. Rio de Janeiro: 
Ed. 34, 1993

________.  “Politiche dell’immanenza, politiche della trascendenza”. In: f. del lucchese 
(org.). Storia politica della moltitudine. Spinoza e la modernità. Roma: DeriveApprodi. 
2009

Neder, Gizlene; Cerqueira Filho, Gisálio. Os filhos da lei. In: Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, v. 16, nº 45. São Paulo: anpocs, 2001

nepac-unicamp (2015) . Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida. – Entidades. O 
Desafio de Participação dos Beneficiários. Relatório de Pesquisa

Noguera, Renato. Denegrindo a filosofia: o pensamento como coreografia de conceitos afro-
perspectivistas. Griot – Revista de Filosofia, Amargosa, v. 4, n. 2, pp. 1-19, dez, 2011. Dispo-
nível em: https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/griot/article/view/500/222. 

________. Dos condenados da terra à necropolítica: Diálogos filosóficos entre Frantz Fanon e 
Achille Mbembe. Revista Latinoamericana del Colegio Internacional de Filosofía, n. 3, pp. 
59-73, 2018. Disponível em: http://www.revistalatinoamericana-ciph.org/wp-content/
uploads/2018/02/RLCIF-3-Dos-condenados-da-terra.pdf.   

Novaes, Regina et al. A reforma agrária hoje. Estudos Sociedade Agricultura, Rio de Janeiro, 
v. 4, n. 1, jul, pp. 5-35, 1996. Disponível em: https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/
article/view/82/78. 

Nozaki, William; Souza, Jessé. O Brazil não conhece o Brasil. São Pau-
lo: Fundação Perseu Abramo. Disponível em: https://fpabramo.org.
br/2017/04/20/o-brazil-nao-conhece-o-brasil/

Oliveira, Francisco. “Era uma vez operários da Volkswagen. Prefácio”. In: Miagusko, Ed-
son. Movimentos de Moradia e Sem-teto em São Paulo Experiências no contexto do desman-
che. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2012.

________. Crítica à razão dualista/O ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2003.

________. “Hegemonia às avessas”. Piauí, n. 4, janeiro de 2007. Disponível em: http://
revistapiaui.estadao.com.br/edicao-4/tribuna-livre/hegemonia-as-avessas. 

Osakabe, Haquira. A palavra imperfeita, mimeo. Unicamp, 1981.

Ortner, Sherry. Dark anthropology and its others Theory since the eighties. Hau: Journal of 
Ethnographic Theory, Chicato, v. 6, n. 1, pp. 47–73. 2016. Disponível em: https://www.
journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.14318/hau6.1.004. 

Overing, Joanna.  A reação contra a descolonização da intelectualidade. Tradução de Robin. 
Ilha, Florianópolis, v. 6, n. 1, pp. 1-23, 2004. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/
index.php/ilha/article/view/16592/15258. 

Pacheco de Oliveira, João. Pacificação e tutela militar na gestão de populações e territórios. 
Mana: Estudos de Antropologia Social, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, Rio de Janeiro, pp. 125-

https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/griot/article/view/500/222
http://www.revistalatinoamericana-ciph.org/wp-content/uploads/2018/02/RLCIF-3-Dos-condenados-da-terra.pdf
http://www.revistalatinoamericana-ciph.org/wp-content/uploads/2018/02/RLCIF-3-Dos-condenados-da-terra.pdf
https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/82/78
https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/82/78
http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-4/tribuna-livre/hegemonia-as-avessas
http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-4/tribuna-livre/hegemonia-as-avessas
https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.14318/hau6.1.004
https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.14318/hau6.1.004
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/view/16592/15258
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/view/16592/15258


427Bibliografia

161, abr, 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/mana/v20n1/a05v20n1.pdf. 

Pallasmaa, J. Los ojos de la piel. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. 

Palmeira, Moacir.  Sobre plantation. São Paulo: fgv, 1994. 

Palmeira, Moacir e Heredia, Beatriz. Política Ambígua. Coleção Antropologia da Políti-
ca. Rio de Janeiro: Relume-Dumará. 2010

Pandolfi, Dulce; Espírito Santo, Wesley. “Movimentos Sociais Urbanos e Esfera Públi-
ca: Questões para o debate”. In: Leite Lopes, José Sérgio; Heredia, Beatriz Maria Alasia 
(Orgs.). Movimentos Sociais e Esfera Pública: o mundo da participação.   Rio de Janeiro: 
cbae, 2014

Paoli, Maria Célia et al. Pensando a classe operária: os trabalhadores sujeitos ao imaginário 
acadêmico. Revista Brasileira de História, pp. 129-149, 1983. Disponível em: https://
www.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=1721. 

Paoli, Maria Célia. A Família operária: Notas sobre sua formação histórica no Brasil. Tempo 
Social, São Paulo, v. 4, n. 1-2, pp. 17-41, 1992. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/
ts/article/view/84908. 

Parra, Henrique Z. M. Laboratório tecnopolítico do Comum: protótipos, reticulação e potên-
cia da situação. Doispontos: Curitiba/São Carlos, v. 16, n. 3, pp. 111-120, jul, 2019. Dispo-
nível em: https://revistas.ufpr.br/doispontos/article/view/70266/39788. 

Paterniani, Stella Zagatto. São Paulo cidade negra: branquidade e afrofuturismo a partir de 
lutas por moradia. Tese Doutorado em Antropologia Social. Brasília: Universidade de 
Brasília, 2019.

Paulista Viva. Comunicado. 17/02/2017. Disponível em: https://www.associacaopaulistavi-
va.org.br/site/comunicado.php.

Pelbart, Peter Pál. “O corpo do informe”. In: Pelbart, Peter Pál. Vida Capital – ensaios de 
biopolítica. São Paulo, Iluminuras, 2003

Pereira, Bru. “A comunidade das sobreviventes contra a sobrevivência dos heróis”. In: Lab 
Zona de Contágio. São Paulo, 23/06/2020. Disponível em: https://www.tramadora.ne-
t/2020/06/23/a-comunidade-das-sobreviventes-contra-a-sobrevivencia-dos-herois/.

Pereira, Nancy Cardoso. Sagrados corpos. Introdução. Revista de Interpretação Bíblica La-
tino-Americana/Ribla, Petrópolis, n. 38, pp. 5-10, 200.

Pereira, Paulo; Xavier, Cesar. Do terreno vazio ao domicílio vacante. Uma mudança na 
configuração urbana: “cara nova” de uma prática antiga e ainda mal compreendida. XII Se-
minário RII, Salvador, 2014.

Pereira, Pedro Paulo. Limites, traduções e afetos: profissionais de saúde em con-
textos indígenas. Mana: Estudos de Antropologia Social, Rio de Janei-
ro, v. 18, n. 3, pp. 511-538, 2012. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132012000300004&lang=en. 

Perrone-Moisés, B.  Bons chefes, maus chefes, chefões: elementos de filosofia política 
ameríndia. Revista De Antropologia, 54(2). 2011

________. Festa e Guerra. Tese (Livre-Docência). São Paulo: fflch/usp, 2015.

Perruso, Marco Antonio. A temática dos movimentos sociais urbanos no Brasil dos anos 

https://www.scielo.br/pdf/mana/v20n1/a05v20n1.pdf
https://www.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=1721
https://www.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=1721
http://www.revistas.usp.br/ts/article/view/84908
http://www.revistas.usp.br/ts/article/view/84908
https://revistas.ufpr.br/doispontos/article/view/70266/39788
https://www.associacaopaulistaviva.org.br/site/comunicado.php
https://www.associacaopaulistaviva.org.br/site/comunicado.php
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132012000300004&lang=en
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132012000300004&lang=en


Experimentações baldias & paixões de retomada428

1970/80. Revista Mundos do Trabalho, Florianópolis, v. 4, n. 7, jan/jun, pp. 32-56, 2012. 
Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/article/
view/1984-9222.2012v4n7p32. 

Piketty, Thomas. Capital et Ideologie. Paris: Seuil, 2019.                                  

________. O Capital no Século xxi. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. 

Pickering, Andrew. The Mangle of Practice: Time, Agency, and Science. Chicago: University 
of Chicago Press, 1995

Piscitelli, Adriana.   The Gender of the gift. Resenha.  Cadernos pagu, Campinas, 1994. 
Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/
view/1719. 

Pinho, Osmundo. Prefácio Undercommons no Brasil: o muro e o débito, 2014

Pitt-Rivers, Julian. The law of hospitality. hau: Journal of Ethnographic Theory, Chicago, 
v. 2, n. 1, pp. 501–517, 2012. Disponível em: https://www.haujournal.org/index.php/hau/
article/view/hau2.1.022. 

Pochmann, Marcio. Nova Classe Média? O trabalho na base da pirâmide social brasileira. 
São Paulo: Boitempo, 2012.

Pollak, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 
2, n. 3, pp. 3-15, 1989. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/
article/view/2278/1417. 

Poreli,  Rodrigo  e  Giannattasio,  Gabriel. Existências  em  transfiguração: olha-
res sobre a vadiagem e vidas transgressoras. Antíteses, Ahead of Print do vol. 1, n. 
2, jul.- dez. de 2008.p. 478. Disponível em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/
antiteses.

Preciado, Paul B. “História da Tecnolsexualidade”. Tradução de Anderson 
dos Santos. In. Clinicand. 21/06/2018. Disponível em: http://clinicand.com/
historia-da-tecnossexualidade-por-paul-preciado/. 

________. “Ser ‘trans’ é cruzar uma fronteira política”. In: El País. 10/04/2019. Disponível 
em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/04/09/cultura/1554804743_132497.html. 

________. Manifesto contrassexual: Praticas subversivas de identidade sexual. São Paulo: n-1, 
2017.

Rago, Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar: Brasil 1890-1930. São Pau-
lo: Paz e Terra, 2014.

Ranciére, Jacques. “Potencias y problemas de una política del 99%: entrevista con Jac-
ques”. In: ElDiario ES. 24/01/2017. Disponível em: http://www.eldiario.es/interferen-
cias/Rancierepolitica_del_99_6_221587865.html 

________. A partilha do sensível: estética e política. Sâo Paulo: Editora 34, 2005.

________. Disagreement: politics and philosophy. Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 1999.

________. La noche de los proletarios. Archivos del sueño obrero. Buenos Aires: Tinta Limón, 
2010.

Ricaurte, Paola. Data Epistemologies, Coloniality of Power, and Resistance. Television & 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/article/view/1984-9222.2012v4n7p32
https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/article/view/1984-9222.2012v4n7p32
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1719
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1719
https://www.haujournal.org/index.php/hau/article/view/hau2.1.022
https://www.haujournal.org/index.php/hau/article/view/hau2.1.022
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2278/1417
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2278/1417
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses
http://clinicand.com/historia-da-tecnossexualidade-por-paul-preciado/
http://clinicand.com/historia-da-tecnossexualidade-por-paul-preciado/
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/04/09/cultura/1554804743_132497.html
https://www.travessa.com.br/N-1_Edi%C3%A7oes/editora/551d2c71-b77e-4298-a47e-6e9cb60a0440


429Bibliografia

New Media, 7 March 2019.

Rich, Adrienne. Of Woman Born: Motherhood as Experience of Institution. Nova York: W.W. 
Norton & Company, 1976.

Rizek, Cibele. Um balanço de pesquisa, 10 anos na zona leste e um social reconfigurado. Re-
vista Cidades, São Paulo, n. 22, v. 13, pp. 94-140, 2016. Disponível em: https://revista.fct.
unesp.br/index.php/revistacidades/article/view/5375/3958. 

Rizek, Cibele; Barros, Joana; Costa, André Dal’bó da, orgs. Os limites da acumulação, 
movimentos e resistência nos territórios. São Carlos: iau/usp, 2018

Rolnik, Suely. Esferas da insurreição. Notas para uma vida não cafetinada. São Paulo. n-1, 
2018.

Rolnik, Raquel. “Ocupações crescem também na extrema periferia de São Paulo”. In: Raquel 
Rolnilk. 18/05/2018. Disponível em :https://raquelrolnik.wordpress.com/2018/05/18/
ocupacoes-crescem-tambem-na-extrema-periferia-de-sao-paulo/. 

________. A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo. São 
Paulo: Studio Nobel, 1999.

________. São Paulo, início da industrialização: o espaço é político . In: Lúcio Kowarick. 
(Org.). As Lutas Sociais e a Cidade. São Paulo: Paz e Terra / unrisd, 1988

________. Guerra dos Lugares: A colonização da terra e da moradia na era das finanças. Edi-
tora Boitempo: São Paulo, 2015.

Rosaldo, Michelle et al. ¿Existe una familia? Nuevas perspectivas en antropología. New 
Anthropological Views en The Gender Sexuality Reader, Lancaster y di Leonardo 
(comps) Routledge, 1997.

Roy, Ananya. Urban Informality: Toward an Epistemology of Planning. Journal of the Ameri-
can Planning Association, eua, n. 71, v. 2, pp. 147-158, 2005. Disponível em: https://www.
wiego.org/sites/default/files/publications/files/Urban-Informality-Roy.pdf. 

Rufino, Luiz. Pedagogia das encruzilhadas: Exu como Educação. Revista Exitus, 

Santarém/pa, Vol. 9, N° 4, p. 262 - 289, Out/Dez 2019

Rufino, Maria Beatriz. A disseminação da forma condomínio no Programa Minha Casa Mi-
nha Vida (pmvmc): privatização da urbanização para os mais pobres? Revista de geografía 
espacios, Santiago, v. 8, n. 16, pp. 207-231, 2018. Disponível em: http://revistas.academia.
cl/index.php/esp/article/view/1118. 

________. Transformação da periferia e novas formas de desigualdades nas metrópoles bra-
sileiras: um olhar sobre as mudanças na produção habitacional. Cad. Metrop., São Pau-
lo, v. 18, n. 35, pp. 217-236, abr, 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/cm/
v18n35/2236-9996-cm-18-35-0217.pdf. 

Sader, Eder. Quando novos personagens entraram em cena. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

Safatle, Vladimir. Uma certa latitude: Georges Canguilhem, biopolítica e vida como er-
rância. scientiæ studia, São Paulo, v. 13, n. 2, p. 335-67, 2015

Sahlins, Marshall. What kinship is-and is not. Chicago: University of Chicago Press, 2013.

Sales, Lílian Maria. O Espírito Santo e o Diabo: o preenchimento pelo Bem e a contaminação 
pelo Mal na Renovação Carismática Católica. Revista de Antropologia Social dos Alunos 

https://revista.fct.unesp.br/index.php/revistacidades/article/view/5375/3958
https://revista.fct.unesp.br/index.php/revistacidades/article/view/5375/3958
https://raquelrolnik.wordpress.com/2018/05/18/ocupacoes-crescem-tambem-na-extrema-periferia-de-sao-paulo/
https://raquelrolnik.wordpress.com/2018/05/18/ocupacoes-crescem-tambem-na-extrema-periferia-de-sao-paulo/
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/files/Urban-Informality-Roy.pdf
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/files/Urban-Informality-Roy.pdf
http://revistas.academia.cl/index.php/esp/article/view/1118
http://revistas.academia.cl/index.php/esp/article/view/1118
https://www.scielo.br/pdf/cm/v18n35/2236-9996-cm-18-35-0217.pdf
https://www.scielo.br/pdf/cm/v18n35/2236-9996-cm-18-35-0217.pdf


Experimentações baldias & paixões de retomada430

do ppgas-ufscar, São Carlos, v.1, n.1, pp. 198-214, 2009. Disponível em: http://www.rau.
ufscar.br/wp-content/uploads/2015/05/r@uprimeiraedicao-relato-de-pesquisa-2.pdf. 

Santos, Antonio Bispo. Somos da terra. Piseagrama, Belo Horizonte, n. 12, pp. 44-51, 2018. 
Disponível em: https://piseagrama.org/somos-da-terra/. 

Saváter, Amador. “Habitar el presente: una lectura de Ahora, del Comi-
té Invisible”. In: ElDiario. 12/01/2018. Disponível em: https://rebelion.org/
habitar-el-presente-una-lectura-de-ahora-del-comite-invisible/. 

________. “Tener necesidad de que la gente piense”. In: ElDiario. 21/09/2018. Disponível 
em: https://www.eldiario.es/interferencias/izquierda-pensamiento_132_2752106.html. 
2018a

________. “Uma força vulnerável: o desconforto como energia de transformação social”. 
In: ElDiario. 27/01/2017.       Disponível     em:  https://www.eldiario.es/interferencias/
malestar-energia-transformacion_social_6_606199392.html. 

________.  Eliminar todo lo que vagabundea. Lobo Suelto, 2020. Disponível em: http://
lobosuelto.com/eliminar-todo-lo-que-vagabundea-amador-fernandez-savater/

Sayak, Valencia. Capitalism Gore. Barcelona: Melusina, 2010.

Schmitt, Carl.  El nomos de la tierra. Granada: Comares, 2003.

Secco, Lincoln. História do pt. Cotia – SP. Ateliê Editorial, 2011.

________. O sentido da informalidade. A terra é redonda. 27/04/2020. Disponível em: 
https://aterraeredonda.com.br/o-sentido-da-informalidade/

Smith, Dorothy. The Everyday World as Problematic. Boston: Northeastern University 
Press, 1987

Schollhammer; Karl Erik. As práticas de uma língua menor: reflexões sobre um 
tema de Deleuze e Guattari. Ipotesi, Revista de Estudos Literários, Juiz de Fora, v. 5, n. 
2, p. 59-70, 2001

Scholz, Roswitha. O valor é homem: teses sobre a socialização pelo valor e a relação entre os se-
xos. Novos estudos – cebrap, São Paulo, n. 45, jul, 1996. Disponível em: https://medium.
com/arquivo-radical/o-valor-%C3%A9-o-homem-teses-sobre-a-socializa%C3%A7%-
C3%A3o-pelo-valor-e-a-rela%C3%A7%C3%A3o-entre-os-sexos-62c359702ded. 

Schwarz, Roberto. Sequências brasileiras. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

Scott, James C. Domination AND THE arts of Resistence. 1990, Yale University New 
Haven e Londres. 1990

Segato, Rita Laura. Contra-pedagogias de la crueldade. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2018.

________. Gênero e colonialidade: em busca de chaves de leitura e de um vocabulário estratégi-
co descolonial. Tradução de Rose Barboza. Revista Epistemologias feministas: ao encon-
tro da crítica radical cadernos, Coimbra, v. 18, pp. 106-131, 2012. Disponível em: http://
journals.openedition.org/eces/1533.    

________. La Guerra contra las Mujeres. Madrid: Tranficantes de Sueños, 2016.

Shimbo, Lúcia .Sobre os capitais que produzem habitações no Brasil. Dossiê Habitação 
no Brasil, Cebrap, 35 (02): 119-133. 2016.

http://www.rau.ufscar.br/wp-content/uploads/2015/05/r@uprimeiraedicao-relato-de-pesquisa-2.pdf
http://www.rau.ufscar.br/wp-content/uploads/2015/05/r@uprimeiraedicao-relato-de-pesquisa-2.pdf
https://piseagrama.org/somos-da-terra/
https://rebelion.org/habitar-el-presente-una-lectura-de-ahora-del-comite-invisible/
https://rebelion.org/habitar-el-presente-una-lectura-de-ahora-del-comite-invisible/
https://www.eldiario.es/interferencias/izquierda-pensamiento_132_2752106.html
https://www.eldiario.es/interferencias/malestar-energia-transformacion_social_6_606199392.html
https://www.eldiario.es/interferencias/malestar-energia-transformacion_social_6_606199392.html
https://medium.com/arquivo-radical/o-valor-%C3%A9-o-homem-teses-sobre-a-socializa%C3%A7%C3%A3o-pelo-valor-e-a-rela%C3%A7%C3%A3o-entre-os-sexos-62c359702ded
https://medium.com/arquivo-radical/o-valor-%C3%A9-o-homem-teses-sobre-a-socializa%C3%A7%C3%A3o-pelo-valor-e-a-rela%C3%A7%C3%A3o-entre-os-sexos-62c359702ded
https://medium.com/arquivo-radical/o-valor-%C3%A9-o-homem-teses-sobre-a-socializa%C3%A7%C3%A3o-pelo-valor-e-a-rela%C3%A7%C3%A3o-entre-os-sexos-62c359702ded
http://journals.openedition.org/eces/1533
http://journals.openedition.org/eces/1533


431Bibliografia

Sigaud, Lygia; Rosa, Marcelo; Macedo, Marcelo. Ocupações de Terra, Acampamentos e 
Demandas ao Estado: Uma Análise em Perspectiva Comparada. dados – Revista de Ciên-
cias Sociais, Rio de Janeiro, v. 51, n. 1, pp. 107-142, 2008. Disponível em: https://www.
scielo.br/pdf/dados/v51n1/a04v51n1.pdf. 

Sigaud, Lygia. As condições de possibilidade das ocupações de terra. Tempo Social.Revis-
ta de Sociologia da usp, 2005.

Silva et al. Características do uso e da dependência de benzodiazepínicos entre usuários: aten-
ção primária à saúde. Rev. enferm. uerj, Rio de Janeiro, v. 24, n. 6, pp. 1-6, 2016. Dis-
ponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/
view/8783/20982. 

Silva, Emanuelle; Torres, Roberto; Berg, Tábata. “A miséria do amor dos pobres”. In: 
Souza, Jessé (Org.). Ralé brasileira. Quem é e como vive. Belo Horizonte. Editora ufmg, 
2009.

Silva, Kamila. Mulheres e o direito à moradia: uma análise a partir do programa minha casa, 
minha vida. Trabalho de Conclusão de Curso em Direito. Curitiba: Universidade Fede-
ral do Paraná, 2015.

Silva, Vagner Gonçalves. Concepções religiosas afro-brasileiras e neopentecostais: 
uma análise simbólica. revista usp, São Paulo, n.67, p. 150-175, setembro/novembro, 
2005.                

Silveira, Maria Lucia. Nervos e nervosas na ilha de santa catarina. Dissertação 
apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre. Curso de PósGradu-
ação em Antropologia Social, Universidade Federal de Santa Catarina. 1998

Silvestre, Helena. Zona libertária, feminismo favelado e ancestralidade. Boletim observa-
tório da diversidade cultural. Epistemologias feministas, Belo Horizonte, v. 87, n. 1, pp. 
25-39, 2020. Disponível em: http://observatoriodadiversidade.org.br/site/wp-content/
uploads/2020/06/Boletim-V87-N-01-2020.pdf. 

Simondon, Gilbert. Sur la technique. Paris: Presses universitaires de France, 2014.

Simone, AbdouMaliq. City Life de Jakarta a Dakar: Movements at the Crossroads. Inglaterra: 
Routledge, 2010.

Singer, André. O lulismo em crise: um quebra-cabeça do período Dilma (2011-2016). São Pau-
lo: Companhia das Letras, 2018.

________. Os sentidos do Lulismo – reforma gradual e pacto conservador. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 2012. 

________. Raízes sociais e ideológicas do lulismo. Novos estudos – cebrap, São Paulo, n. 85, 
pp. 83-102, 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/nec/n85/n85a04.pdf. 

Singer, André; Loureiro, Isabel. “Apresentação – elementos para uma cartografia do de-
senvolvimentismo lulista”. In: Singer, André; Loureiro, Isabel (Org.). As contradições 
do lulismo: a que ponto chegamos? São Paulo: Boitempo Editorial, 2016.

Souza et al. Contextos e padrões do uso indevido de benzodiazepínicos entre mulheres. Ciência 
& Saúde Coletiva, São Paulo, v. 18, n. 4, pp. 1131-1140, 2013. Disponível em: https://www.
scielo.br/pdf/csc/v18n4/26.pdf. 

https://www.scielo.br/pdf/dados/v51n1/a04v51n1.pdf
https://www.scielo.br/pdf/dados/v51n1/a04v51n1.pdf
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/8783/20982
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/8783/20982
https://www.scielo.br/pdf/nec/n85/n85a04.pdf
https://www.scielo.br/pdf/csc/v18n4/26.pdf
https://www.scielo.br/pdf/csc/v18n4/26.pdf


Experimentações baldias & paixões de retomada432

Souza Lima, Antonio Carlos. “Introdução: Sobre gestar e gerir a desigualdade: pontos de 
investigação e diálogo”. In: Souza Lima, Antonio Carlos (Ed.). Gestar e Gerir: Estudos 
para uma antropologia da administração pública no Brasil. Rio de Janeiro: Relume Du-
mará, 2002

Souza-Lobo, E. A classe operária têm dois sexos: trabalho, dominação e resistência. São Paulo: 
Brasiliense, 1991

Souza, Daniel. A “revolta da ineficiência”: os acontecimentos de junho de 2013 no brasil e suas 
destituições político-teológicas. Tese de Doutorado em Ciências da Religião. São Paulo: 
Universidade Metodista de São Paulo, 2019.

Souza, Jessé. Existe uma ralé global de desclassificados sociais? Para uma teoria crítica da 
modernização. Caxambu: 33º Encontro Anpocs, 2009a. Disponível em: https://www.
anpocs.com/index.php/papers-33-encontro/gt-28/gt15-24/1928-jessesouza-existe/file. 

________. Os Batalhadores Brasileiros: Nova Classe Média ou Nova Classe Trabalhadora? 
Belo Horizonte: ufmg, 2010.

________.  Ralé brasileira. Quem é e como vive. Belo Horizonte: Editora ufmg, 2009.

________. Para Jessé Souza, golpe nasceu em junho de 2013. Instituto Hu-
manitas Unisinos. 07 set. 2016. Acesso em: http://www.ihu.unisinos.br/
eventos/559796-para-jesse-souza-golpe-nasceu-em-junho-de-2013.

Souza, José; Nozaki, William. “O Brazil não conhece o Brasil”. In: Funda-
ção Perseu Abramo. 20/04/2017. Disponível em: https://fpabramo.org.
br/2017/04/20/o-brazil-nao-conhece-o-brasil/. 

Souza-Lobo, Elisabeth. A classe operária tem dois sexos: trabalho, dominação e resistência. 
São Paulo: Brasiliense, 1991.

Specie, Priscila; Jacob, Miguel. “As mulheres são donas de uma São Paulo duas vezes menor 
do que os homens: por quê?”. In: cepesp-fgv. 08/11/2017. Disponível em: https://cepesp.
wordpress.com/2017/11/08/as-propriedade-imobiliaria-das-mulheres-em-sao-paulo/. 

Standing, Guy.  The Corruption of Capitalism: Why Rentiers Thrive and Work Does N ot 
Pay Hardcover.  Biteback Publishing. 2 de maio de 2017

Stengers, Isabelle. A invenção das ciências modernas. São Paulo: Editora 34, 2002.  

________. A proposição cosmopolítica. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São 
Paulo, n. 69, pp. 442-464, abr, 2018a. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rieb/
article/view/145663. 

________. “Isabelle Stengers: ‘A esquerda, de maneira vital, tem necessidade de que as 
pessoas pensem’”. In: climacom. 17/08/2015. Disponível em: http://climacom.mudan-
casclimaticas.net.br/isabelle-stengers-a-esquerda-de-maneira-vital-tem-necessidade-
de-que-as-pessoas-pensem/.

________. “Wondering about Materialism Stengers”. In: Bryant, Levi; Srnicek, Nick 
(Eds.). The Speculative Turn: Continental Materialism and Realism. Iowa: Graham Har-
man, 2011.

________. A invenção das ciências modernas. Tradução de Max Altman. São Paulo: Editora 
34, 2002.

https://www.anpocs.com/index.php/papers-33-encontro/gt-28/gt15-24/1928-jessesouza-existe/file
https://www.anpocs.com/index.php/papers-33-encontro/gt-28/gt15-24/1928-jessesouza-existe/file
http://www.ihu.unisinos.br/eventos/559796-para-jesse-souza-golpe-nasceu-em-junho-de-2013
http://www.ihu.unisinos.br/eventos/559796-para-jesse-souza-golpe-nasceu-em-junho-de-2013
https://fpabramo.org.br/2017/04/20/o-brazil-nao-conhece-o-brasil/
https://fpabramo.org.br/2017/04/20/o-brazil-nao-conhece-o-brasil/
https://cepesp.wordpress.com/2017/11/08/as-propriedade-imobiliaria-das-mulheres-em-sao-paulo/
https://cepesp.wordpress.com/2017/11/08/as-propriedade-imobiliaria-das-mulheres-em-sao-paulo/
http://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/145663
http://www.revistas.usp.br/rieb/article/view/145663
http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/isabelle-stengers-a-esquerda-de-maneira-vital-tem-necessidade-de-que-as-pessoas-pensem/
http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/isabelle-stengers-a-esquerda-de-maneira-vital-tem-necessidade-de-que-as-pessoas-pensem/
http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/isabelle-stengers-a-esquerda-de-maneira-vital-tem-necessidade-de-que-as-pessoas-pensem/


433Bibliografia

________. An ecology of practices. Cultural Studies Review, Australia, v. 11, n. 1, pp. 183196, 
março, 2005. Disponível em:   https://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/csrj/
article/view/3459/3597.

________. Aude Sapere: Dare Betray The Testator’s Demands. Parallax, Inglater-
ra, v. 24, n. 4, pp. 406–415, 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/
publication/331512583_Aude_Sapere_Dare_Betray_The_Testator’s_Demands. 

________. Experimenting with refrains: subjectivity and the challenge of escaping modern dua-
lism. Subjectivity, eua, n. 22, pp. 38–59, 2008. Disponível em: https://www.researchgate.
net/publication/248877137_Experimenting_with_Refrains_Subjectivity_and_the_
Challenge_of_Escaping_Modern_Dualism. 

________. Introductory notes on an ecology of practices. Cultural Studies Review, Aus-
tralia, v. 11, n. 1, pp. 183196, mar, 2005. Disponível em: https://www.researchgate.net/
publication/282676946_Introductory_Notes_on_an_Ecology_of_Practices. 

________.  No tempo das catástrofes. Tradução de Eloisa Araújo Ribeiro. São Paulo: Cosac 
Naify, 2015a.

________. Reativar o animismo. caderno de leituras n.62. Chão da Feira, 2017.

Stengers, Isabelle; Debaise, Didier. L’insistance des possibles Pour un pragmatisme spécu-
latif. Multitudes, França, n. 65, pp. 82-89, 2017. Disponível em: https://www.cairn.info/
revue-multitudes-2016-4-page-82.htm. 

Stengers, Isabelle; Despret, Vinciane. Women Who Make a Fuss. Tradução de April 
Knutson. Minneapolis: Univocal Publishing, 2014.

Stengers, Isabelle; Philippe Pignarre. La sorcellerie capitaliste: pratiques de désenvoûtement. 
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