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RESUMO 
 
 

Por meio deste trabalho buscamos compreender o processo de produção do 
espaço urbano a partir da análise do movimento de “sem-tetos” na ocupação 
urbana no bairro Jardim dos Estados (Dourados – Mato Grosso do Sul). 
Teoricamente, partimos do entendimento de que a produção e reprodução do 
espaço urbano, no Modo de Produção Capitalista, é desigual e contraditória, 
manifestando-se na produção da cidade a partir de acessos, usos e consumos 
desiguais, privilegiando a alguns e negando a muitos outros o pleno “direito à 
cidade”. É também a partir desse movimento mais geral que apontamos, em 
linhas gerais, a formação e a produção do espaço urbano em Dourados, que, 
como parte de um contexto multi-escalar (local, regional, nacional e global), tem 
sua produção ancorada sobre o processo capitalista de produção do espaço, 
acelerado a partir dos anos setenta (século Vinte) com a expansão do capital 
monopolista tanto sobre o campo, como sobre a cidade de Dourados. 
Metodologicamente, a análise do movimento socio-territorial de ocupação de 
terreno urbano no Jardim dos Estados, ancora-se sobre a tentativa de 
“reconstrução” das trajetórias socioespaciais dos ocupantes, buscando 
demonstrar, a partir delas, que os sujeitos “sem-teto” participam de relações 
socioespaciais – historicamente construídas – que “definiram” suas condições de 
negação contínua do “direito à cidade”, sobretudo em sua forma mais elementar, 
a do direito à moradia. Em contrapartida a um “historicismo” socioespacial que 
tendia à perpetuação da condição de “exclusão” ou de “inclusão precária”, o 
movimento de ocupação se revelou como forma e expressão de 
resistência/(re)existência (e não simples reprodução), possibilitando que, após 
seis anos de ocupação, parte do “direito à cidade” fosse conquistado com o 
“direito a casa”. 
 
Palavras-chave: Dourados; Produção do espaço urbano; Movimento sócio-
territorial urbano; Trajetórias socioespaciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

This work aims to understand the process of production of urban space from the 

analyses of the movement of "homeless" in urban occupation in the neighborhood 

of Jardim dos Estados (Dourados - Mato Grosso do Sul). Theoretically, we 

assume that the entertainment production and reproduction of urban space, in the 

Capitalist Production Mode, is uneven and contradictory, manifesting itself in the 

production of the city from access, unequal uses and consumptions, privileging 

some and denying others of the full "right to the city." Also, the more general 

movement from that point out that, in general, the formation and the production of 

urban space in Dourados, that as part of a multi-scalar context (local, regional, 

national and global), its production is anchored on the capitalist process of 

production of space, accelerated from the seventies (twentieth century) with the 

expansion of monopoly capital on the field as much about the city of Dourados. 

Methodologically, the analysis of socio-territorial movement of occupation of urban 

land in the Jardim dos Estados, is founded on the attempt of "rebuilding" the socio-

spatial trajectory of the occupants, seeking to demonstrate, through them, that 

individuals "homeless" participate in socio-spatial relations - historically built - that 

"define" the conditions of their continued denial of the "right to the city", especially 

in most nuclear way. In contrast to a "historicism" that tended the perpetuation of 

socio-condition "exclusion" or "precarious inclusion", the occupation movement is 

revealed as a form of expression and resistance / re-existence (and not just 

reproduction), enabling, after six years of occupation, part of the "right" city  "was 

achieved with the right the house ". 

 

Keywords: Dourados, Production of urban space, urban socio-territorial 

movement, socioespatial trajectory. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de diferenciação socioespacial faz parte do movimento de 

produção e consumo do espaço urbano, intensificando-se a partir da expansão e 

consolidação do modo de produção capitalista, que tem como lógica o movimento 

incessante de reprodução ampliada do capital e de sua acumulação 

correspondente. Nas cidades, esse processo de diferenciação tem se 

manifestado na produção de “centros” e “periferias”1 pobres ou ricas, que refletem 

as diferenças e desigualdades nas distribuições dos investimentos e 

equipamentos públicos, no interesse diferenciado do mercado e na localização 

diferenciada entre os mais ricos e os mais pobres. Essa diferenciação e 

desigualdade acabam por definir as dissimetrias do “direito à cidade”, que, no 

interior de uma sociedade e de um espaço desigual, define a desigualdade do 

direito à ocupação, ao uso e ao consumo da cidade através das diferenças em 

relação ao direito à moradia, a casa2, ao transporte, à mobilidade, à saúde, à 

comida, à educação, ao trabalho, à cultura, ao esporte, enfim, ao direito de viver a 

cidade não em seus “pedaços”, mas em sua totalidade. 

Concomitantemente a este processo material de produção, consumo e 

diferenciação socioespacial do espaço urbano, são erigidas representações e 

imagens concernentes à cidade, que podem ser relativas ao “paraíso”, do 

consumo, mas também à produção de contrastes, mazelas e desigualdades 

sociais, que se manifestam principalmente através das disparidades 

socioespaciais. Como resistência, movimentos sociais, como o dos “sem-tetos”, 

tendem a se espalhar pelas cidades para confirmar e reafirmar a necessidade 

fundamental de ocupar e viver um espaço, de ter uma moradia para garantir o 

direito de produção de um lugar de pertencimento.  

O mercado imobiliário e os “centros” produzem uma dada cidade e 

imagens sobre ela. Os movimentos sociais também têm (re)definido olhares e 

práticas sobre a cidade, o que tem definido percepções, concepções e 

                                                             
1 O termo periferia é frequentemente utilizado “[...] para os setores mais precariamente atendidos 
por serviços públicos e não, necessariamente, pela distância em relação ao centro da cidade. Não 
se considera periferia os loteamentos de ‘alto padrão’, bem dotados de serviços públicos, mesmo 
os localizados em áreas distantes do ‘centro’” (RODRIGUES, 1988, p. 31). 
2 Quando nos referimos a casa deve-se considerar todas as formas de residir, de morar, desde a 
casa em seu sentido mais elementar (“morar em uma casa”) a “casa” como apartamento, “kitnet”, 
pensão, “república” etc. 
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experiências múltiplas da cidade, diferenciadas por homens e mulheres de grupos 

e classes sociais distintas.  

 No espaço urbano há uma multiplicidade de viveres, homens e mulheres 

que pensam e vivem de forma diferente o cotidiano da cidade como parte de suas 

relações em sociedade, econômicas, culturais, políticas, sociais. Expressando 

desta forma, nas múltiplas relações e nos múltiplos viveres, seus hábitos na 

construção de vários territórios, os sujeitos se interligam formando um campo de 

interesses e de forças, em teias ou redes de relações sociais, construindo 

territórios e territorialidades com suas “trajetórias socioespaciais”3 que são da 

“cidade”, de seus grupos e suas classes, mas fundamentalmente de cada sujeito 

que nela e dela vive.  

 Em Dourados, ao analisarmos o processo de urbanização, podemos 

averiguar que este não foi um movimento que se apresentou de forma linear no 

decorrer do tempo e nem homogêneo no espaço. Assim, para compreendermos o 

processo de urbanização em Dourados se fez necessário partirmos de sua 

historicidade, apontando os elementos importantes para a reflexão e identificação 

dos pontos centrais e dos agentes/atores/sujeitos que em diferentes momentos se 

fizeram presentes na história da produção do espaço urbano douradense. Os 

papéis que a cidade desenvolve e sua escala de urbanização são “resultado” de 

determinações variadas, assumindo, em momentos diferenciados, novos 

significados. 

 A produção do espaço urbano de Dourados encontra-se intimamente ligada 

ao processo de desenvolvimento da história regional, na medida em que o 

“desenvolvimento regional” reflete intensamente sobre o lugar, definindo e 

redefinindo a produção e a reprodução da cidade. Esta verificação cabe também 

para a escala nacional, na medida em que as suas diferentes etapas de 

                                                             
3 A perspectiva das trajetórias socioespaciais é aqui pensada a partir de das matrizes principais: 
(1) a desenvolvida por Jones Dari Goettert (2000 e 2008) na análise de “trajetórias migratórias” 
(em especial de sulistas para o Mato Grosso), na qual destaca que toda migração – e sua 
trajetória – deve ser compreendida na imbricação dos níveis estrutural-econômico, conjuntural-
político e subjetivo-cultural; e (2) a desenvolvida por Renata Batista Lopes (2008 e 2011) na 
análise de “trajetórias socioespaciais” (em especial de empregadas domésticas em Aparecida de 
Goiânia e de Goiânia), na qual destaca que toda relação socioespacial deve levar em conta o 
espaço da “corporalidade/corporeidade”, “[...] ligadas a condicionamentos sociais e culturais, que 
imprimem suas marcas no indivíduo, ditando normas e fixando ideias nas dimensões intelectual, 
afetiva, moral e física, pois, cada corpo expressa a história acumulada de uma sociedade que nele 
marca seus valores, suas leis, suas crenças e seus sentimentos que estão na base da vida social” 
(LOPES, 2011, p. 153). 



14 

 

“desenvolvimento” repercutem sobre os diferentes momentos da urbanização de 

qualquer cidade, respeitando que os intervalos temporais podem variar para cada 

caso. 

Fundamentalmente, o processo de formação das cidades, em qualquer 

escala e em qualquer “situação geográfica”, no modo de produção capitalista, tem 

apresentado um movimento complexo e contraditório de expulsão de uns para 

outros espaços, como do campo para as cidades, dos centros4 urbanos para as 

suas periferias, de bairros periféricos para outros bairros periféricos e assim por 

diante.  

A situação se agrava à medida que a cidade cresce e se “desenvolve”. Os 

pobres que nela residem não conseguem acompanhar o seu crescimento. Morar 

e viver no “centro” implica em ter maior gasto para manter-se com moradia 

(própria ou alugada), água, luz, impostos, alimentação, lazer, etc., porque a maior 

parte dos serviços de construção e melhoramento de infraestruturas e serviços – 

saúde, educação, esgoto, coleta de lixo, saneamento, diversão etc. – sejam 

públicos ou privados, são realizados nos “centros” urbanos e custam caro. 

A cidade é o lugar do movimento, da velocidade, do progresso, da 

informação, da imagem, computadores, registradoras, elevadores, escadas 

rolantes, semáforos, lugar da riqueza. Toda esta gama de relações que 

acontecem na cidade é condicionada e/ou promovida como parte do modo de 

produção capitalista, mas que na corrida pelo lucro exacerbado, provoca também 

– dentro desta mesma realidade – contradições, que se manifestam através da 

pobreza, da criminalidade, do surgimento de homens e mulheres sem-tetos, 

prostitutas, carroceiros etc. que buscam meios de sobrevivência, seja por 

ocupações “irregulares”5, se prostituindo ou catando papel na rua, procurando 

                                                             
4 Consideramos que nem sempre o “centro” das cidades coincide com a centralidade geométrica 
urbana. Processos mais recentes (anos 1970, em diante) têm demonstrado que, com a 
fragmentação do espaço urbano, novos “centros” tem se constituído a partir tanto da “degradação” 
de áreas antigas (como em partes do centro de São Paulo), do papel do capital imobiliário na 
produção de espaços urbanos elitizados (condomínios fechados, verticais e horizontais, por 
exemplo), como em processos de “gentrificação”, ou seja, a revitalização de espaços 
“degradados” (geralmente centrais) atendendo tanto interesses do capital imobiliário como novas 
formas de produção e consumo do espaço urbano. Esses exemplos, obviamente, tem provocado 
movimentos populacionais consideráveis, atingindo, sobretudo, aqueles que menores condições 
econômicas possuem para o bom morar e viver a cidade. 
5 Explicitamos logo de início a nossa perspectiva em torno das ocupações “irregulares”, com base 
em Maria José Martinelli da Silva Calixto (2008, p. 12): “Considera-se que há ilegalidade jurídica 
quando a apropriação, ocupação de terra descumpre as leis que regem a propriedade da terra. 
Mas ilegalidade não significa ilegitimidade. As ocupações de terra para morar são legítimas formas 
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uma maneira de se “inserir”6 e fazer parte da construção do espaço urbano. 

Assim, na luta pela sobrevivência e “inserção”, esses sujeitos (aqui, em especial 

os sem-tetos) acabam por construir territórios e territorialidades múltiplas, com ou 

sem dinheiro, com ou sem casa, com ou sem o “direito à cidade”. 

No processo de produção e consumo do espaço urbano, o processo de 

diferenciação socioespacial tem implicado na formação da “periferia” pobre ou das 

periferias pobres, em especial pelo processo de expulsão dos “centros” e também 

pela vinda de famílias migrantes do campo ou mesmo de outras cidades, 

procurando por serviços e melhores condições de vida. 

Assim, a cidade apresentada como homogênea num sentido de igualdade, 

liberdade e “universal”, apresenta desigualdades no seu interior. A própria 

dinâmica urbana provoca à multiplicidade de práticas que instigam à 

compreensão das diferentes (ou diferenças) formas e jeitos de se fazer a cidade e 

de se fazer gente na cidade. Aqui, em nossa análise específica, sobre o fazer e o 

pensar a cidade pelos sem-tetos através de seus territórios, suas territorialidades 

e suas trajetórias. 

Dourados, entendemos, experimenta a combinação e mistura de diferentes 

percepções, concepções e viveres na cidade, hegemônicos e não hegemônicos. 

Uma cidade de ruas alinhadas, boa arborização, planejamento, praças e parques 

para lazer, oferecedora de bens e serviços como em uma “cidade grande”, 

pleiteando a condição de “Cidade Educadora” ou “Cidade Universitária”, se 

constata e se contrasta uma periferia pobre que vai se mostrando através das 

bicicletas e dos ciclistas pobres, das carroças e dos carroceiros, dos Guarani, 

Kaiowá e Terena, grandes e pequenos (que pedem: “Tem alguma coisa pra dá?”), 

dos sem-tetos, nas ocupações “irregulares” (do ponto de vista jurídico e da 

propriedade privada) de terra urbana. 

Os sem-tetos fazem e se fazem na cidade, nela e fora dela, porém essas 

mulheres e homens participam de uma “invisibilidade”: visíveis na paisagem, não 

participam da dinâmica hegemônica da cidade. Aqui, por isso, buscamos 

compreender suas trajetórias no sentido de também entender como percebem, 

                                                                                                                                                                                        
de sobrevivência, mesmo que sem registro cartorial das terras ocupadas”. 
6 A ideia de “inserção” ou de “inclusão” tem se mostrado, nos últimos anos, bastante controversa. 
A nossa análise, por isso, se aterá à discussão de José de Souza Martins (1998), para quem toda 
dinâmica do modo de produção capitalista “se baseia em processos de exclusão para incluir” – em 
processos, para os grupos pobres e subalternos, de “inclusão precária”. 
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concebem e vivem a cidade. Compreender os espaços por eles vivenciados, o 

que pode também ser compreendido como a produção de territórios e de 

territorialidades (neste caso tendo na casa/moradia uma de suas representações 

materiais/imateriais dominantes).  

A nossa análise se deterá sobre uma das ocupações de terra urbana dos 

últimos anos em Dourados, localizada em um quarteirão onde também se situa a 

Escola Municipal Frei Eucário Schmitt, no bairro Jardim dos Estados, área 

nordeste da cidade. A ocupação teve início em 2005 de forma “aleatória” (como 

veremos no capítulo III), e persistiu até outubro de 2011, quando os ocupantes 

tiveram o direito à casa própria assegurado com o processo de remoção para o 

conjunto habitacional popular Estrela Tovy I e II. 

Durante o processo investigatório usamos como método de pesquisa as 

leituras para produção de aporte teórico, o levantamento dos dados relacionados 

à ocupação como número de moradores, informações das trajetórias 

educacionais, de moradia, de trabalho foram recolhidas in loco através de 

questionários, entrevistas, conversas nas rodas de tereré etc.  

Como resultado final de nosso trabalho de pesquisa em torno da ocupação, 

apresentamos a análise dividida em três capítulos. No Capítulo I, procuramos 

discutir, mesmo que em linhas gerais, a produção do espaço no modo de 

produção capitalista, em especial do espaço urbano. Uma produção que está 

calcada na perspectiva da reprodução ampliada do capital, que se desenvolve 

desigual e contraditoriamente, manifestando-se nas diferentes e desiguais formas 

de ocupação, acesso, uso e consumo do espaço. A diferencialização e a 

desigualdade na produção do espaço urbano, “dividindo” pobres e ricos, é uma de 

suas facetas, ancoradas na transformação profunda da terra e da moradia nas 

cidades em mercadoria especial. 

No Capítulo II, buscamos apontar, também em contornos gerais, o 

processo – em seus múltiplos períodos – de formação e produção da cidade e do 

espaço urbano em Dourados. Nosso entendimento é o de que a cidade de 

Dourados é a “síntese” de um conjunto de movimentos de ocupação e 

reocupação, econômicos e políticos, sociais e culturais, que definiram a sua 

centralidade no que hoje é também definido por região da “Grande Dourados”. 

Nesses movimentos, as “leis” de expansão do modo de produção capitalista 

definiram, em seu período mais recente (anos 1970 em diante) uma forma de 
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ocupação de uso que tem aprofundado as disparidades, os contrastes e as 

contradições tanto no campo como na cidade, provocando de um lado a 

concentração de riqueza como em bairros elitizados de porção centro-norte da 

cidade (“acima da Avenida Marcelino Pires”, como comumente é referido), e de 

outro a concentração da pobreza em bairros como o Cachoeirinha, o Jóquei 

Clube e o Canaã. 

Coincidentemente, são também nesses últimos bairros, ou próximos deles, 

que o movimento de ocupação de terrenos por “sem-tetos” tem se intensificado 

nos últimos anos. Uma delas, a da ocupação no Jardim dos Estados (referida 

acima), passaremos a analisar mais detalhadamente no Capítulo III, enfatizando 

seu processo de constituições, mas sobretudo, as trajetórias socioespaciais de 

seus ocupantes. Entendemos que é a partir da trajetória de cada ocupante (e de 

sua família) que melhor podemos analisar o movimento amplo de constituição de 

sujeitos (e de parcela da classe trabalhadora) que, historicamente, participaram 

de relações socioespaciais com extremas limitações e enormes precariedades, 

definindo também acesso a trabalhos e remunerações precárias, a estudo e 

saúde insuficientes e, fundamentalmente, à negação de uma casa e moradia 

minimamente “suas”. 

Hoje (novembro de 2011), a ocupação não existe mais. Ali, restam apenas 

o mato que cresce veloz com o início do período das chuvas, pedaços de madeira 

que serviam de paredes pobres para os barracos, pedaços de brinquedos que 

ajudavam as crianças a passar o tempo... Mas, esperamos, que muito mais da 

ocupação e das mulheres e homens ocupantes venha a ficar, aqui, neste 

trabalho. Trajetórias, muitas delas, que culminaram no acesso a uma casa, a uma 

nova moradia, no movimento de acesso a um “pedaço” do “direito à cidade”. E 

trajetórias, outras, que tiveram na ocupação um de seus principais pontos de 

resistência e de (re)existência, mas que antes de irem para a nova casa – tão 

sonhada, tão esperada e tão lutada –, deu lugar à doença e à morte (este 

trabalho, por isso, é também uma homenagem singela à Dona Idalina, que 

poucos dias antes de receber a casa, pela qual tanto lutou, adoeceu e acabou 

falecendo).  
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CAPÍTULO I 
 

 
 CAPITAL, ESTADO, TRABALHO E O DIREITO À MORADIA NA 

(RE)PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

  
 Este trabalho vem apresentar, em seu primeiro capítulo, considerações a 

respeito da produção do espaço e do surgimento de novos territórios e 

territorialidades a partir do surgimento do sistema de produção capitalista. 

 Pretende-se fazer um levantamento da influência e participação do sistema 

capitalista na formação, produção das cidades as suas relações de classe, 

culturais, políticas, as mudanças nas relações de trabalho a partir do capitalismo 

que provocou um novo redesenhar na cidade provocando a incidência de 

territórios e territorialidades múltiplos no espaço urbano. 

 No que diz respeito ao direito de morar, ocupar um lugar pretende-se 

elencar como o desenvolvimento das relações no espaço urbano provocaram 

movimentos que buscam se contradisser aos princípios do capitalismo, 

movimentos estes que também são formadores de territórios e territorialidades 

trazendo em seu interior trajetórias coletivas vividas por grupos como os “sem-

tetos”, mas que também são individuais. 

 Apontar que territórios e territorialidades assim como a formação de 

trajetórias não devem ser vistos apenas através das relações econômicas, mas 

também através das relações culturais, políticas que são processos históricos, 

marcados por relações que se constroem e se dissipam temporalmente. 

 

 

1.1 – A produção capitalista do espaço 
 Pretendemos entender como ao longo do tempo o sistema capitalista nas 

suas várias fases influenciou e influencia a (re)produção dos espaços e de seus 

múltiplos territórios e territorialidades que se (re)desenharam e se (re)desenham 

numa relação dialética com o desenvolvimento do sistema capitalista de 

produção.  

 O modo de produção capitalista surge a partir das transformações da 

Europa Feudal, centrada na produção agrícola, endógena, para a Europa 
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comercial-mercantilista, centrando-se nas atividades de comércio (primeiro) e 

industrial (em seguida). Com o fim do feudalismo a economia passa a se voltar 

para o mercado, partindo do trabalho artesanal e assumindo outras formas de 

intensificação da produção, da manufatura à indústria. O desenvolvimento das 

relações mercantis passou há ocorrer com maior intensidade, ampliando-se 

geograficamente através das grandes navegações, possibilitando a incorporação 

pelo modo de produção capitalista de novas áreas.  

 A incorporação de novos espaços pelo capitalismo, desde pelo menos 

meados do século XV, indica a contínua tendência das relações capitalistas 

avançarem sobre espaços e relações não capitalistas de produção, em processo 

acelerado de monopolização socioespacial, provocando e instigando o 

redesenhar das relações no espaço através do surgimento de novos territórios e 

territorialidades influenciando nas trajetórias das sociedades e de seus sujeitos.  

 O capitalismo tem seu interesse voltado para a fabricação de produtos para 

o comércio, de mercadorias, para a obtenção de lucro. Mantido sobre as bases da 

propriedade privada dos meios de produção, todos os meios usados na produção 

passam a ser acumulados por poucos indivíduos (capitalistas ou burgueses). 

Culminando no acirramento do desenvolvimento de territórios desiguais, como 

dos comerciantes, produtores de mercadorias, dos detentores da força de 

trabalho e dos detentores dos meios de produção, dando origem a uma sociedade 

dividida em classes, com a incidência simultânea de trajetórias pobres e de 

trajetórias ricas. 

Assim, nas sociedades cujas relações econômicas são regidas pelo modo 

de produção capitalista, o elemento principal é o capital, ou seja, o dinheiro é 

investido para dinamizar o processo de acumulação, diferenciando-se do dinheiro 

usado para a satisfação das necessidades de sobrevivência das pessoas, desse 

modo o sistema capitalista busca a incorporação de novos territórios, 

principalmente aqueles que ainda não fazem parte da sua rede de atuação, para 

promoção e sucesso dos seus objetivos. Assim a produção está voltada ao 

mercado, impulsionando a “economia de mercado”. As atividades de produção, 

circulação e consumo dos produtos são todas voltadas às necessidades do 

mercado.  

No modo de produção capitalista, os sujeitos desprovidos de propriedade e 

dos meios de produção são contratados pelos detentores do capital (capitalistas), 
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que para produzir e comercializar suas mercadorias se apropriam da força de 

trabalho em troca de salários. Acirrando a divisão de classes, aonde os territórios 

destas classes (trabalhadora e detentora dos meios de produção) vão sendo cada 

vez mais nitidamente diferenciados. 

 A primeira fase do capitalismo foi o “capitalismo comercial”, sendo o 

responsável por relações que originaram no mundo (a partir dos países europeus 

centrais) novas configurações espaciais e territoriais. Nesta fase, a base das 

atividades de produção do capital estava voltada para a circulação e distribuição 

das mercadorias entre as metrópoles e as colônias. 

Instaurando-se uma divisão territorial internacional do trabalho em que, um 

primeiro momento (séculos XVI e XVII, sobretudo) nas colônias se produziam 

produtos para o consumo direto nas metrópoles, e, em seguida (a partir do século 

XVIII), os produtos originários das colônias passam a participar como matérias-

primas para se transformarem em produtos manufaturado-industriais tanto para o 

consumo nos espaços centrais como também nas colônias e nas ex-colônias, 

estas últimas resultando dos processos de independência a partir da segunda 

metade do século XVIII. 

Tanto o Mercantilismo (Capitalismo Mercantil) como o Capitalismo 

Industrial produzem o rearranjo e desenvolvimento de novos territórios e 

territorialidades, novas configurações geográficas mundiais, sucessivas mas 

também concomitantes (em um movimento dialético entre diacronia e sincronia, 

isto é, os espaços do modo de produção capitalista “capturam” outros espaços 

mas sem necessariamente homogeneizá-los aos espaços centrais, produzindo 

paisagens dominantes e subalternas como expressão do desenvolvimento 

desigual e combinado da lógica capitalista). Formam-se os Estados nacionais 

europeus, que promovem a unificação territorial através de governos 

centralizados, pelo protecionismo aos seus mercados internos, fortalecendo-se 

comercial, industrial e financeiramente. De acordo com Marx. 
O desenvolvimento do capital mercantil origina, em todo lugar, a 
tendência à produção de valores de troca. O comércio, portanto, 
tem uma maior ou menor influência dissolvente, em todo lugar, na 
organização produtora que encontra à mão e cujas diversas 
formas são conduzidas, principalmente, com uma visão associada 
ao valor de uso (MARX, 1967, p. 331). 
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 O desfecho desta interferência sobre os territórios vai depender do grau de 

penetração do capitalismo e de como essas sociedades vão receber essas novas 

imposições: 
As formas resultantes que emergem de tais rupturas dependem, 
no entanto, da forma da sociedade preexistente e da extensão da 
penetração capitalista. Uma consequência, por exemplo, é criar 
escassez onde antes isso não acontecia. Assim as coisas 
necessárias se transformam em luxo (HARVEY, 2005, p. 59). 
 

A disseminação do modo de produção capitalista pelo espaço e pelos 

múltiplos territórios mundiais teve como período de grande aceleração meados do 

século XIX em diante, em que a necessidade de expansão e acumulação 

impulsionou grande desenvolvimento técnico provocando o estímulo do comércio 

de mercadorias aos mais variados territórios, mercadorias oriundas dos processos 

de industrialização e, consequentemente, das relações internacionais. Sobre este 

grande boom do capital a partir da segunda metade do século XIX, Hobsbawm 

(1979) considera que: 
De fato, o mundo triunfante do capitalismo teve seu equivalente. A 
era de sua vitória global. Em primeiro lugar, a economia industrial 
descobriu – graças largamente à pressão da busca de lucro da 
acumulação do capital – o que Marx chamou sua "suprema 
realização"; a estrada de ferro. Em segundo lugar – e 
parcialmente devido à estrada de ferro, o vapor e o telégrafo "que 
finalmente representaram os meios de comunicação adequados 
aos meios de produção – o espaço geográfico da economia 
capitalista poderia repentinamente multiplicar-se, na medida em 
que a intensidade das transações comerciais aumentasse. O 
mundo inteiro tornou-se parte desta economia 
(HOBSBAWM,1979, p. 48-49). 
 

 A industrialização, além de provocar grandes mudanças nos territórios em 

que se implantava, na sua forma de produzir, conduziu a formação do espaço 

atual, modificando as relações sociais, territoriais e culturais, disseminando a 

técnica incitou a competição entre os povos, modificando ou pelo menos 

influenciando as trajetórias desses povos coletiva e individualmente, centralizou a 

população no espaço, ocasionando consequentemente o crescimento cada vez 

mais acelerado das cidades.  Porém o desenvolvimento industrial não se alocou 

de forma tranquila no espaço, para Castells. 
O desenvolvimento do capitalismo industrial, ao contrário de uma 
visão ingênua muito difundida, não provocou o reforço da cidade e 
sim o seu quase desaparecimento enquanto sistema institucional 
e social relativamente autônomo, organizado em torno de 
objetivos específicos. Com efeito, a constituição da mercadoria 



22 

 

enquanto engrenagem de base do sistema econômico, a divisão 
técnica e social do trabalho, a diversificação dos interesses 
econômicos e sociais sobre um espaço mais vasto, a 
homogeneização do sistema institucional, ocasionam a irrupção 
da conjunção de uma forma espacial, a cidade, e da esfera de 
domínio social de uma classe específica, a burguesia 
(CASTELLS, 2000, p. 45). 
 

 O lucro não incidia mais da exploração das colônias, e sim da produção de 

mercadorias nas indústrias, que agregavam ao seu valor à exploração do 

trabalhador obtendo desta forma a mais-valia7. Com o advento das técnicas para 

o desenvolvimento capitalista, os trabalhadores passam a ser obrigados a 

trabalhar no ritmo das máquinas, passam a ter seu tempo quantificado, controlado 

pelo relógio, com longas jornadas de trabalho. A partir da quantificação do tempo 

do trabalho, o tempo cultural e social passa também a ser controlado. Para 

Carlos. 
O tempo social passa por um processo integral de quantificação a 
partir da medida do tempo de trabalho e seu consequente grau de 
produtividade. Foi a partir da quantificação do tempo do trabalho 
que a quantificação ganhou a sociedade inteira e a partir dela se 
constitui o cotidiano que representa a generalização da 
racionalidade industrial, a quantificação absoluta. É assim que o 
tempo se projeta no espaço pela medida, aparecendo nas coisas 
e produtos: no relógio, nas fotos, nos objetos, na memória 
(CARLOS, 2004, p. 53). 
 

 A partir da Revolução Industrial, as mudanças nas relações territoriais, de 

trabalho, sociais, econômicas e culturais se transformam e se renovam cada vez 

mais rapidamente, provocando um movimento de criação de novos territórios: 

como o dos trabalhadores das indústrias e suas famílias, levando a uma 

aglomeração desta classe de trabalhadores nos espaços das cidades, 

aglomeração que mais tarde poderiam se transformar em territórios dos cortiços, 

das favelas, das ocupações urbanas e etc. O desenvolvimento das técnicas levou 

ao incremento e ao aprimoramento das máquinas, que imprimem maior agilidade 

ao trabalho humano, aumentando assim a capacidade de produção das 

mercadorias. 

                                                             
7 A mais-valia é produzida pelo emprego da força de trabalho. O capital compra a força de trabalho 
e paga, em troca, salário. Trabalhando, o operário produz um novo valor, que não lhe pertence, e 
sim ao capitalista. É preciso que ele trabalhe certo tempo para restituir unicamente o valor do 
salário. Mas isso feito, ele não para, mas trabalha ainda mais algumas horas por dia. O novo valor 
que ele produz agora, e que passa então ao montante do salário, chama-se mais-valia. (DEMO, 
2002, p. 60). 
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 Dialeticamente e paralelamente a este processo de diversificação e maior 

produção de mercadorias, ocorreu o desenvolvimento dos transportes e da 

comunicação, já que “a indústria do transporte e da comunicação é diretamente 

produtora de valor, pois economicamente considerada, a condição espacial, o ato 

de trazer o produto ao mercado, pertence ao próprio processo de produção” 

(HARVEY, 2005, p. 49). 

 O Estado desempenha um papel importante no desenvolvimento dos 

transportes, para a circulação das mercadorias, criando as condições necessárias 

para que a fluidez das mercadorias aconteça cada vez mais em um espaço de 

tempo menor, através da construção e manutenção de estradas, redes 

ferroviárias, portos, aeroportos, incentivos às indústrias do transporte, dentre 

outros. Nesse sentido, o Estado desempenha o seu papel de instituição 

mantenedora e protetora das condições para o desenvolvimento do modo de 

produção capitalista. 

 O aperfeiçoamento dos transportes traz a redução nos custos da 

circulação, portanto o transporte e a comunicação são componentes 

imprescindíveis no processo de produção na sua totalidade, sendo também 

promovedores de novos territórios e de novas territorialidades ao logo dos 

espaços onde sua infraestrutura é implementada, buscando dar maior fluidez ao 

capital. 

 Os investimentos e transformações no sistema de transporte, visando uma 

melhor circulação de mercadorias para dinamizar o processo de desenvolvimento 

do capital, imprimem no espaço e nos territórios formas que os diferenciam, 

influenciando as relações econômicas, políticas, sociais e até mesmo culturais 

das diversas regiões do mundo. Essas transformações quase nunca são aceitas 

de forma tranquila e sem resistência, pois, é sempre importante considerar, que “a 

paisagem criada pelo capitalismo também é vista como lugar da contradição e da 

tensão, e não como expressão do equilíbrio harmonioso” (HARVEY, 2005, p. 55). 

 As distâncias a serem percorridas pelas mercadorias ao longo dos 

territórios ficam “menores” à medida que o tempo gasto com transporte é cada 

vez mais suprimido, fazendo com que, de certa forma, o espaço seja anulado pelo 

tempo, de tal modo a suprir suas necessidades de expansão do capital, 

necessitando reduzir o custo e o tempo gasto no movimento de produção, 

distribuição e consumo. 
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 As distâncias que duram muito tempo para serem percorridas pelo ciclo do 

capital, apresentavam-se como empecilho na continuidade do desenvolvimento 

capitalista, pois este deve estar em constante rotatividade, desta forma o 

capitalismo tenta amenizar este obstáculo com a implantação do sistema de 

crédito, através do capital financeiro, “a necessidade de anular o espaço pelo 

tempo pode, em parte, ser compensada pelo surgimento de um sistema de 

crédito” (HARVEY, 2005, p. 51). 

 A evolução na produção industrial, a inauguração do desenvolvimento 

industrial em várias partes do mundo, a implantação de novas tecnologias, as 

novas necessidades de transporte e comunicação, fizeram com que houvesse a 

necessidade de junção entre capital industrial e capital financeiro, possibilitando a 

junção entre indústrias que passavam a formar empresas gigantescas, no qual 

todo processo de produção de alguns produtos podia ser controlado por um 

mesmo grupo, caracterizando o monopólio sobre produção, distribuição e 

consumo. 

 Assim, a necessidade de supressão do espaço pelo tempo aumenta à 

medida que as relações capitalistas se espalham às mais longínquas partes do 

mundo. Tal necessidade gera movimentos contraditórios do capital, pois no 

instinto de criar novas oportunidades para a acumulação capitalista acaba por 

provocar ao mesmo tempo movimentos de concentração e expansão territorial em 

partes diferentes do mundo, conforme suas necessidades. 

 O fenômeno da concentração territorial se desenvolve pela necessidade de 

diminuir os custos da circulação, surgindo núcleos de aglomeração da produção 

nos grandes centros urbanos, as mais importantes decisões capitalistas partem 

destes centros urbanos que controlam toda produção e circulação das 

mercadorias onde também acabam por se concentrar o oferecimento dos 

melhores serviços de infraestrutura sejam públicos ou privados.   Ao mesmo 

tempo provoca o fenômeno da expansão territorial na busca de novos mercados 

para continuidade do sucesso da acumulação. Em relação a estes processos 

contraditórios Harvey (2005) considera que: 
Em geral, parece que o imperativo da acumulação produz 
concentração da produção e do capital, criando, ao mesmo 
tempo, uma ampliação do mercado para realização. Em 
consequência, “os fluxos no espaço” crescem de modo notável, 
enquanto os mercados se expandem espacialmente, e a periferia 
em relação ao centro... Certo tipo de relação centro-periferia surge 
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da tensão entre concentração e expansão geográfica (HARVEY, 
2005, p. 53). 
 

A propagação e reprodução do modo de produção capitalista deram-se, 

desta forma, pelo fenômeno da acumulação que tem na produção do excedente 

de produtos para acúmulo o seu carro chefe. Destarte antes do modo de 

produção capitalista as sociedades não se preocupavam em produzir para 

acumular, mas para consumo e as trocas aconteciam apenas entre produtos que 

seriam necessários para sobrevivência das famílias, mas a partir do capitalismo e 

o fim do feudalismo essa lógica se modifica. Para Harvey. 
A acumulação é o motor cuja potência aumenta no modo de 
produção capitalista. O sistema capitalista é, portanto, muito 
dinâmico e inevitavelmente expansível; esse sistema cria uma 
força permanentemente revolucionária, que, incessante e 
constantemente, reforma o mundo em que vivemos (HARVEY, 
2005.p. 43). 
 

A produção passa a ser acumulada, sem fins de consumo, mas com 

intenção de troca, para o comércio, visando lucro, as relações de troca e comércio 

se intensificam para promover a acumulação de capital, o espaço passa a ser 

modificado, o território e as territorialidades passam a ser moldados para facilitar, 

garantir o sucesso do modo de produção capitalista. 

 Para criar as condições necessárias ao seu sucesso, o modo de produção 

capitalista apropria-se dos mais diversos meios de produção, cria as condições 

para o transporte, interfere nas mais diversas relações humanas, de trabalho, 

política, cultura, econômicas, produzindo os meios indispensáveis para sua 

perpetuação enquanto modo de produção hegemônico.  

 A partir do boom no desenvolvimento do modo de produção capitalista a 

expansão e disseminação deste enquanto sistema econômico vigente não cessou 

de crescer um só momento na sua história, até as chamadas crises enfrentadas 

pelo capitalismo são consideradas endêmicas ao seu processo de acumulação. 

Desse modo, para Harvey. 
Em cada um desses aspectos, o processo da acumulação talvez 
encontre uma barreira que, uma vez atingida, provavelmente 
precipitará uma crise de determinada natureza. Como, nas 
economias capitalistas desenvolvidas, a oferta da força de 
trabalho, a oferta dos meios de produção e da infraestrutura, e a 
estrutura de demanda são todas “produzidas” no modo de 
produção capitalista de produção... O capitalismo tende, 
ativamente, a produzir algumas das barreiras para o seu próprio 
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desenvolvimento. Isso significa que as crises são endêmicas ao 
processo capitalista de acumulação (HARVEY, 2005, p. 45). 
 

 Assim, mesmo nas “crises” a sua resolução será sempre visando um novo 

estágio da acumulação, mesmo quando as reações sociais acontecem de forma 

diferenciada a cada momento na história das “crises” do sistema, o desenlace 

final de cada período será sempre na busca da perpetuação da acumulação do 

capital, seja quais forem às consequências: positivas ou negativas para o 

contingente da população. 

 Ao longo do seu processo de desenvolvimento histórico o modo de 

produção capitalista passa por vários estágios de ampliação, expansão visando o 

controle econômico do maior número de territórios possíveis, marcado na forma 

de imperialismo das grandes economias em relação às demais. No estágio 

imperialista o modo de produção capitalista apresenta cinco aspectos básicos: 

(1) concentração da produção e do capital desenvolvida em 
altíssimo grau, criando monopólios que desempenham papel 
decisivo na vida econômica; (2) fusão do capital bancário com o 
capital industrial, e criação, com base nesse “capital financeiro” de 
uma oligarquia financeira; (3) exportação de capital como distinta 
da exportação de mercadorias adquire grande importância; (4) 
formação de associações monopolistas internacionais, que 
dividem o mundo entre si, e (5) conclusão da divisão territorial de 
todo o mundo entre grandes potências capitalistas (LENIN, apud, 
HARVEY, 2005, p. 68). 
 

 No modo de produção capitalista de produção as relações entre capital e 

trabalho são antagônicas, com a dominação do capital sobre o trabalho, esta 

dominação incide e se agrava conforme as sociedades se organizam a partir da 

produção e troca de mercadorias, e por estar o processo de acumulação baseado 

na expropriação do trabalho e na exploração do trabalhador. Esta relação 

contraditória acaba por provocar a negação do próprio homem à medida que o 

valor de troca se sobressai em relação ao valor de uso, quando o que passa a ser 

prioridade são as necessidades de troca e não de uso. Desta forma as relações 

sociais ficam subordinadas pelo predomínio do capital sobre o trabalho. 

 Esta relação de dominação não acontece de forma tranquila, assim para 

promover sua realização o modo de produção capitalista usa de artifícios para 

contornar as resistências, ou pelo menos amenizá-las, para isto se infiltra no 

plano intelectual formulando e disseminando ideologias, como a falsa ideia de que 

a partir do modo de produção capitalista os homens estariam no mesmo patamar 
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de igualdade e liberdade. Está ideologia nasce com o advento da troca que 

pressupõe o principio da igualdade de valor: cada indivíduo pode trocar sua 

mercadoria por outra que corresponda ao mesmo valor da sua. Passando a 

pseudo impressão de igualdade entre os homens. 

 As relações de trabalho são reguladas da mesma forma: o trabalhador 

desprovido dos meios de produção, vê na sua força de trabalho único bem 

passível de troca, assim passa a oferecê-la como mercadoria, garantindo a 

continuidade do processo de produção, consequentemente o capitalista se 

apropria desta força e passa a vê-la como um meio de produção para a sua 

acumulação de capital. 

 Todas estas relações são veladas e reguladas pelo Estado, assim o Estado 

tem aberto caminhos e dado condições para que o capital possa entrar nas 

relações que lhe são convenientes seja no setor agrícola, industrial, financeiro, 

habitacional etc. Desse modo o capital “usa” o Estado como uma espécie de 

escudo protetor para seus investimentos. 

O Estado concentra suas ações para um setor específico da realidade, 

sendo estas vinculadas à acumulação do capital. Os planos políticos, em relação 

à economia se concentram sobre os interesses da acumulação do capital, este 

(Estado) tem garantido suas ações através do uso de conceitos ideológicos como 

o desenvolvimento, progresso econômico etc. A política econômica dos governos 

em todas as suas manifestações fundamentais só tem reafirmado que o aparelho 

do Estado está “trabalhando” a favor da acumulação do capital.  

Em todos os períodos da sua história o Estado cumpre este papel, no 

período industrial, por exemplo, o Estado se concentra neste processo, deixando 

de dar atenção às demais políticas como o problema da mão de obra, políticas 

sociais, culturais, habitacionais. Assim através dos interesses do capital; o Estado 

garante uma expansão controlada das forças produtivas. 

Ressaltamos, desta forma, como o modo de produção capitalista tem ao 

longo dos tempos sido fator primordial na produção e transformação do espaço, já 

que, como vimos, nos espaços onde os interesses do capital se manifestam estes 

têm impresso nas suas configurações físicas, sociais, culturais, econômicas e 

políticas  modificações que acabam por principiar a produção e reprodução destes 

espaços.  
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1.2 – A produção capitalista do espaço urbano 

 O surgimento do sistema capitalista de produção provoca um redesenhar 

na estrutura das cidades, trazendo para os espaços urbanos a técnica, aguçando 

a divisão de trabalho, influencia as relações existentes na cidade, modifica seus 

territórios, influencia o desenvolver de novos territórios e de novas 

territorialidades, e consequentemente acontece o mesmo com as trajetórias dos 

sujeitos. 

 A existência da cidade tem como base o desenvolvimento de relações de 

produção que levaram a uma divisão do trabalho, na realização de diferentes 

atividades pelas pessoas no processo de apropriação e transformação da 

natureza.  
A cidade representa o local onde há a valorização do trabalho e 
este passa a ser elemento fundamental na composição da própria 
cidade, perpetuando-se em sua natureza, necessário para sua 
manutenção e para sua própria existência. Infere-se que, para a 
concepção das cidades, o trabalho foi um dos elementos 
formadores históricos na concepção deste núcleo. Toda e 
qualquer cidade sempre terá o trabalho como elemento inerente 
às suas atividades e finalidades (LE GOFF, 1999, p. 49). 
 

 Embrionariamente este processo se deu pela produção do excedente 

alimentar permitindo que uns se dedicassem a outras atividades, dando início a 

uma divisão do trabalho, surgindo à figura do protetor, do líder passando a se 

estabelecer relações de dominação, reforçando o início de uma divisão de 

classes, demonstrando o surgimento de novos territórios: do protetor, do líder, dos 

produtores de alimento, assim como o redesenhar das trajetórias. Mas este 

processo não se deu de forma linear, nem todos os grupos ao mesmo tempo. 

Inicialmente a cidade não faz parte do processo de produção, tudo era produzido 

no campo. No começo a organização era simples os grupos retiravam da 

natureza apenas os elementos necessários e indispensáveis para sua 

sobrevivência. Como nos coloca Santos. 
No começo dos tempos históricos, cada grupo humano construía 
seu espaço de vida com as técnicas que inventava para tirar do 
seu pedaço de natureza os elementos indispensáveis à sua 
própria sobrevivência. Organizando a produção, organizava a vida 
social e organizava o espaço, na medida de suas próprias forças, 
necessidades e desejos. A cada constelação de recursos 
correspondia um modelo particular. Pouco a pouco esse esquema 
se foi desfazendo: as necessidades de comércio entre 
coletividades introduziam nexos novos e também desejos e 
necessidades e a organização da sociedade e esse espaço tinha 
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de se fazer segundo parâmetros estranhos às necessidades 
íntimas ao grupo (SANTOS, 1996, p. 5). 
 

 A cidade passa a participar deste processo a partir da indústria na sua forma 

mais incipiente com a manufatura e o artesanato, assim o comércio e o 

artesanato provocam a proliferação das cidades. A partir dos séculos XI e XII, a 

proliferação do comércio traz a desestruturação do feudalismo, surgindo às 

condições para a estruturação do modo capitalista de produção. O papel da 

classe burguesa foi fundamental neste processo de desestruturação do 

feudalismo e estruturação do modo de produção capitalista. 

 O comércio crescente traz lucro à classe formada pelos comerciantes dos 

burgos, que passam a ser definidos por burgueses, quando esta passa a 

transformar o valor de uso em valor de troca pela mercadoria, na medida em que 

os proprietários da terra detêm o poder político e a burguesia o poder econômico, 

a troca passa a se dar visando o lucro. A ideologia vai se desenvolvendo para dar 

sustentação a este processo, para que seja encarado como natural Henri 

Lefebvre (1999) coloca que este processo se intensifica quando: 
Essa estrutura se transforma quando crescem as cidades 
comerciais, quando as cidades entram em relação umas com as 
outras para se federar ou para se combater. Daí a divisão entre 
comércio e a indústria, de um lado, e de outro a aliança no seio 
dos Estados entre a nobreza agrária e as oligarquias urbanas. 
Estes acontecimentos só tiveram lugar depois da vitória das 
cidades sobre a nobreza agrária (revolução das comunas e da 
burguesia urbana), da propriedade fundiária, da estrutura feudal 
sobre as cidades ainda débeis (LEFEBVRE, 1999, p. 42). 
 

 A produção das cidades tem no território a materialização das relações de 

produção, a sua base física, estratégica e política. A transformação das cidades, 

nos últimos séculos, deu-se sobre a égide do modo de produção capitalista, com 

a constituição de uma classe social (burguesia) e o desenvolvimento da atividade 

comercial, que propiciou o acúmulo de riquezas para o desenvolvimento ulterior 

de acumulação através da indústria e do setor financeiro. Surge segundo 

Lefebvre (1999), através destas relações a vida citadina: 
Eis aí enfim, o lugar das metamorfoses e dos encontros, o espaço 
teatral que mistura o ilusório e o real, que simula a apropriação 
(onde apropriação aparecendo como alienação constitui o “direito 
a cidade”), onde enfim o capital vitorioso parece ter descoberto o 
trabalho humano como fonte de riqueza (LEFEBVRE, 1999, p. 
36). 



30 

 

 Destas relações surgiram as alianças que permitiram e contribuíram para a 

continuidade do processo de produção das cidades, como a aliança da burguesia 

comercial com a nobreza, e posteriormente da burguesia industrial contribuindo e 

“propiciando a formação dos Estados nacionais Absolutistas, a forma mais 

moderna de Estado” (SPOSITO, 1997, p. 24). 

 O processo de transformação do modo de produção capitalista ocorreu em 

vários níveis: social, das ideias, político, econômico, jurídico, passando a 

constituir novos territórios e territorialidades, novas trajetórias e realidades ao 

longo do tempo. Os primeiros passos para o trabalho assalariado advêm da 

manufatura com especialização e divisão do trabalho. Para Sposito. 
As transformações, que historicamente se deram, permitindo a 
estruturação do modo de produção capitalista constituem 
consequências contundentes do próprio processo de urbanização. 
A cidade nunca fora um espaço tão importante, e nem a 
urbanização um processo tão expressivo a nível mundial, como a 
partir do capitalismo (SPOSITO, 1988, p. 31). 
 

 O desenvolvimento da cidade passa por um avanço gigantesco com o 

advento da industrialização, a alocação das indústrias provoca movimentos de 

várias classes, fazendo com que a população de uma determinada região que 

antes era em sua maioria rural, passe em um curto período de tempo a ser 

majoritariamente urbana, já que um dos fatores provocado por ela é o processo 

de atração, devido ao grande percentual de mão de obra que se faz necessário 

em uma indústria, assim a grande oferta de emprego passa a atrair as pessoas 

para as cidades. Este processo provoca tanto na cidade quanto no campo a 

modificação de seus territórios, das territorialidades e trajetórias de seus sujeitos. 
As cidades, após o período da revolução industrial, atraíram as 
indústrias em decorrência da existência de um mercado propício e 
da oferta de mão de obra, fator de produção primordial para a 
contemplação de uma linha de produção. Por outro lado, a 
indústria trouxe à cidade novas possibilidades e expectativas, 
como a diversificação dos serviços e a criação de outros postos 
de trabalho (CARVALHO, 2005, p.23). 

 

 Ainda para Castells. 
A indústria provocou e provoca até os dias atuais a urbanização 
da cidade, ademais a indústria também fomenta um processo 
inverso, pois agrega a especialização e a utilização dos fatores de 
produção, principalmente do fator de produção e mão de obra. 
Nestes dois casos o elemento dominante para a urbanização da 
cidade e para a organização da paisagem urbana é a alocação da 
indústria (CASTELLS, 2000, p. 45). 
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 Entender o processo de produção das cidades implica em entender o 

sentido da palavra produção, pois esta não se dá de forma simples, corriqueira, 

linear, mas se dá de forma ampla, trazendo inúmeras perspectivas a este 

processo que nunca deixa de apresentar mudanças, sendo um constante fazer e 

refazer-se pelas relações de produção. Assim, para Lefebvre (1999) há a 

produção no sentido amplo: 
Há a produção de obras, de ideias, de “espiritualidade” aparente, 
em resumo, de tudo que faz uma sociedade e uma civilização. No 
sentido estrito, há a produção de bens, de alimentação, de 
vestuário, de habitação, de coisas. Este último sentido apoia o 
primeiro e designa sua “base” material (LEFEBVRE, 1999, p. 46). 
 

 A composição das cidades a constituição dos seus territórios ocorreram ao 

longo do tempo num processo histórico, esta mesma sendo inteiramente histórica 

em que, para que as relações aconteçam de modo “harmonioso” no âmbito das 

cidades, vestidas pela técnica, impõe-se a ideia de um tempo humano; para 

Santos (1996, p. 40) “um tempo fabricado pelo homem, e torna possível tratá-lo 

(ao tempo) de forma empírica, contábil, concreta”. 
A construção dos diversos tempos sociais combina a 
inflexibilidade dos objetos à flexibilidade das ações. Talvez, por 
isso mesmo, tenha razão Lia Osório Machado, quando nos lembra 
que cidades são sistemas abertos e complexos, ricos de 
instabilidade e contingência (SANTOS, 1996, p. 40). 
 

 Desta forma a cidade torna-se o lugar das múltiplas vivências, trajetórias e 

relações, nela se dá todo movimento que traz sentido ao processo de 

desenvolvimento da nossa história. Assim, para Sposito (1993, p. 61-62), a cidade 

é o lugar do trabalho e do lazer; da produção e do consumo, apontando também 

que a cidade é o lugar do ir, do vir e do estar; da ordem e da contra ordem; é o 

lugar dos sistemas econômicos e das lutas sociais, sendo riqueza e pobreza, 

beleza e feiura, é evolução, transformação e revolução, é unidade e diversidade, 

é contradição. “A cidade se torna, deste modo, 

condição/manifestação/materialização do processo de urbanização” (SPOSITO, 

1993, p. 63). 

 Assim, a partir do modo de produção capitalista a (re)produção do espaço 

urbano, seus territórios passam a se configurar através de novas dinâmicas 

econômicas, sociais, políticas, culturais e territoriais, essas transformações 

ocorrem em meio a mais variadas relações travadas entre o capitalismo, o 
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Estado, a sociedade, as relações de trabalho, a classe dominante e o 

proletariado.   

 Nesta nova dinâmica territorial provocada por estas relações, as questões 

ligadas ao setor econômico têm prevalecido, por ter como principal objetivo do 

sistema capitalista a busca por lucro exacerbado. Para as demais questões de 

cunho ambiental, cultural, social não tem sido oferecida a devida atenção, nem 

mesmo o Estado que deveria velar por estas questões tem cumprido com este 

“papel” de promover a igualdade e o bem-estar da sociedade, pelo contrário, este 

usa de seu poder eminente para promover um maior desenvolvimento das 

atividades capitalistas.  

 Para a realização das intenções do capital, de lucro exacerbado, os 

territórios urbanos se apresentam como o lugar onde se reúnem as condições 

necessárias para o prosseguimento do processo de acumulação, sendo o lugar 

onde se concentram as atividades produtivas, a infraestrutura indispensável para 

a produção e circulação das mercadorias e da força de trabalho.  

 O fenômeno da aglomeração permite a ampliação da produtividade pelo 

aumento da cooperação, o que se desdobra na intensificação das ações que 

ocorrem nos espaços de produção na cidade, como fábricas, indústrias, 

provocando a economia de uma série de custos, sendo estes efeitos conhecidos 

como consequências úteis do processo de aglomeração, caracterizando a cidade 

como o lócus na ocorrência das condições gerais para a produção. Assim o 

capital, no processo de produção de mercadorias, se apropria dos efeitos úteis da 

aglomeração para obter melhores condições de valorização. A cidade garante, em 

suma, a reprodução do conjunto do capital. 

 No Brasil o processo de urbanização iniciou-se com a chegada do Estado 

colonial português e as primeiras cidades fundadas localizavam-se no litoral; 

politicamente tinham função administrativa e burocrática. “A nossa urbanização 

inicialmente respondia às necessidades de controle e escoamento da produção 

nos moldes do capital mercantil” (SPOSITO, 1993, p. 64). Ao analisar as relações 

entre o Estado e o urbano, Oliveira (1982) define o caráter desta urbanização: 
As cidades se constituem segundo um padrão litorâneo não só 
devido ao seu caráter exportador de produtos primários, mas 
também devido à divisão social do trabalho, e isto tem a ver com a 
forma especifica do capital que controlava desde cima (sem entrar 
nela) essa economia agroexportadora. Vai ser nas cidades que se 
localizarão tanto os aparelhos que fazem a ligação da produção 
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com a circulação internacional de mercadorias quanto os 
aparelhos de estado – do Estado colonial português, em primeiro 
lugar, e depois do Estado brasileiro – que têm nas cidades, 
evidentemente, a sua sede privilegiada (OLIVEIRA, 1982, p. 37). 
 

  O processo de urbanização das cidades brasileiras tornou-se mais rápido 

a partir da aceleração da industrialização no país. Conforme Sposito (1993) a 

população brasileira residente nas cidades em 1950 era de 36%; em 1970 este 

percentual já atingia os 50% e hoje alcança níveis em torno de 90%. O processo 

de industrialização, neste sentido, redefiniu a urbanização no Brasil, 

proporcionando a ampliação do país na divisão territorial do trabalho.  

 As cidades não estavam preparadas, em estrutura, para suportar o 

crescimento que se deu a partir da década de 30 quando emerge no país a 

atividade industrial, já que a mesma necessitava de um percentual de mão de 

obra elevado, provocando um movimento de alocação dessa mão de obra em 

áreas improvisadas, sem infraestrutura, áreas que poderiam vir a se 

transformarem na periferia pobre das cidades dando origem as favelas e as 

ocupações. 
A industrialização marca predominantemente as relações entre a 
sociedade e a natureza e é a forma dominante de produção até 
mesmo nos países socialistas. A cidade é o território-suporte para 
a atividade industrial, por se constituir num espaço de 
concentração e por reunir as condições necessárias a esta forma 
de produção. Contudo, o desenvolvimento da urbanização não é 
apenas condição para o desenvolvimento industrial, mas também 
este mudou o caráter da cidade, ao lhe dar, de forma definitiva, 
um traço produtivo e transformá-la no "centro" de gestão e 
controle da economia capitalista, subordinando até mesmo a 
produção agrícola que se dá no campo (SPOSITO, 1988, p. 4). 
 

 Os governos implantam uma política de incentivo aos investimentos de 

empresas estrangeiras no país, buscando a instalação de unidades industriais 

transnacionais, reforçando os problemas de urbanização que se desencadeavam 

no país desde 1930. 
As cidades não são mais apenas os espaços do poder político-
comercial e o espaço da produção industrial e do seu consumo, 
mas também o lugar da reprodução financeira do capital, o lugar 
onde circulam as ideias e as informações, onde (mal) habitam, 
(mal) se educam e se preparam aqueles que se integram ao Brasil 
urbano-industrial, enquanto força de trabalho (SPOSITO, 1993, p. 
65). 
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 Juntamente a este processo de industrialização e em razão do mesmo, 

cresce a concentração fundiária no campo, num processo de industrialização rural 

com o beneficiamento da produção para uso industrial, desenvolvimento de 

técnicas agrícolas: máquinas, fertilizantes, sementes, inseticidas (SPOSITO, 

1993, p. 67). Essas transformações acabam acarretando o que alguns autores 

chamam de “fator de expulsão” sobre aqueles pequenos proprietários e 

trabalhadores rurais, sem condição de reprodução no campo, devido às novas 

relações que se desencadearam. No mesmo sentido a cidade passa a exercer 

“fator de atração”, apresentando-se como alternativa de sobrevivência.  

 A urbanização brasileira deu-se com base nos moldes internacionais que 

impõem padrões de produção e de consumo, reduzindo as identidades num 

movimento que iguala, produz o parecido, tentando dar à cidade um caráter de 

homogeneidade, quando o próprio sistema, para garantir a sua reprodução, 

necessita da diferenciação que ocorre na cidade, na existência de classes, dos 

detentores dos meios de produção e dos detentores da força de trabalho. Isso 

provoca a diferenciação socioespacial na cidade com a presença das favelas, 

ocupações, das periferias e dos centros. A lógica urbana se dá pela relação dos 

agentes que nela atuam: as instituições que nela sustentam e as práticas que 

concretizam esta produção.  
A nossa urbanização resulta das formas tomadas pelo 
desenvolvimento do capitalismo, que se traduz na articulação das 
relações econômicas, sociais e políticas existentes entre os 
países "desenvolvidos" e "subdesenvolvidos". Poderíamos dizer, 
em outras palavras, que a nossa urbanização resulta do processo 
de transnacionalização da indústria ocidental (a do "centro"), 
abarcando os espaços periféricos e desorganizando e/ou se 
apropriando das formas de produção tradicionais destes países 
(SPOSITO, 1988, p. 5). 
 

 Os agentes dominantes atuam na cidade e ditam de que maneira vai se dar 

a sua reprodução territorial, a apropriação do espaço urbano. A cidade se 

reproduz territorialmente cada vez que um loteamento novo é implantado, uma 

nova casa é construída. Esta reprodução está calcada, no capitalismo, sob a 

proteção do direito à propriedade privada e sob o valor da terra. Desse modo, 

cada parte da cidade é vendida e comprada no mercado, seguindo aos interesses 

dos proprietários e construtoras. Cada fração contém em seu preço o valor da 

construção, da localização, da infraestrutura oferecida, tornando-se, desse modo, 

oneroso demais para uma grande parcela da população. 
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 As políticas governamentais, muitas vezes, aludem o problema da moradia 

ao déficit habitacional, justificando que a produção de moradia não consegue 

acompanhar o ritmo acelerado do crescimento populacional na cidade. No 

entanto, da maneira em que está imposta a reprodução territorial da cidade, este 

problema não existe para aqueles que detêm capital. Como é colocado por 

Sposito. 
Sob o capitalismo esta questão coloca-se mais acentuadamente, 
quando os níveis salariais são baixos e as taxas de subemprego e 
desemprego colocam a eminência do não poder pagar. Se o 
poder aquisitivo da sociedade fosse mais alto, não faltariam 
capitalistas interessados em construir moradias, com possibilidade 
de remunerar a bons níveis o seu investimento. É por tal, que o 
“déficit habitacional” não existe para aquelas frações da sociedade 
que podem remunerar o investimento capitalista da produção da 
moradia e a propriedade da terra dela inseparável (SPOSITO, 
1993, p. 70). 
 

 Conforme Sposito (1993) daí decorre o “impasse de que é impossível não 

morar, porém o acesso a este direito se encontra controlado pela forma de 

propriedade privada, tornando-se impossível sob os níveis salariais e a 

diferenciação dentro da sociedade” (SPOSITO, 1993, p. 72). A satisfação desta 

necessidade não é fracionável. Rodrigues (1988) expressa bem este aspecto, que 

devemos considerar para entendermos o problema da moradia: 
Morar não é fracionável. Não se pode não morar. No limite da 
necessidade, é possível – malgrado as consequências funestas – 
almoçar num dia e no outro não, almoçar e não jantar, pedir um 
prato de comida na porta da casa de alguém, uma roupa velha, 
um pedaço de pão, ou seja, a fome é incorporada algumas 
estratégias de sobrevivência. Não é possível pedir um pedaço de 
casa para morar, um banheiro para se tomar banho, um tanque 
para lavar roupa, uma cama para dormir um pouco. [...] 
Historicamente mudam as características da habitação, no 
entanto é sempre preciso morar, pois não é possível viver sem 
ocupar espaço (RODRIGUES, 1988, p. 11).   
 

 Conforme Sposito (1993), destas questões, e da propriedade privada da 

terra, decorre a imposição do morar em condições inadequadas, do ponto de vista 

ambiental, higiênico, do espaço disponível, do conforto, do convívio social. Desta 

imposição decorre o aumento de favelas, de moradores “debaixo de pontes”, de 

ocupação de terrenos por sem-tetos. Neste contexto, Ana Fani Carlos (2004) faz 

considerações a respeito do acesso ao espaço urbano. 
O acesso ao espaço na cidade está preso e submetido ao 
mercado onde a propriedade privada do solo urbano aparece 
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como condição do desenvolvimento do capitalismo. A existência 
da propriedade privada significa a divisão e a parcelarização da 
cidade, bem como a profunda desigualdade do processo de 
produção do espaço urbano que se percebe de forma clara e 
inequívoca no plano da vida cotidiana inicialmente revelada no ato 
de morar, que coloca o habitante diante da existência real da 
propriedade privada do solo urbano. A cidade revela, ainda, a 
hierarquização dos lugares e pessoas como articulação entre 
morfologias espacial e social e esta estratificação revela as 
formas da segregação urbana (CARLOS, 2004, p. 27). 
 

 A cidade tem sua produção calcada na primazia do valor de troca sobre o 

valor de uso, contribuindo para o esvaziamento da possibilidade de apropriação 

do espaço por todas e todos, tornando quase impossível que todos os homens 

possam gozar do seu direito pleno à cidade. Para Lefebvre (1991, p. 116), “o 

direito à cidade não pode ser concebido como um simples direito de visita ou de 

retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como direito à vida urbana, 

transformada, renovada”. 

  Nesse caso, o “direito à cidade” fica sucumbido à mercantilização da terra, 

em contramão ao atendimento concreto, que deveria ser assegurar os direitos 

frequentemente dificultados pela especulação imobiliária.  

 O Estado, por sua vez, enquanto mentor e protetor da economia privilegia 

setores e grupos econômicos, em grande medida em relação direta com os 

interesses das grandes empresas imobiliárias e construtoras, com investimentos 

públicos que visam somente o desenvolvimento econômico destes, com a doação 

de terrenos para a instalação de indústrias, a oferta de incentivos fiscais etc. Suas 

ações colocam, na maioria das vezes, os problemas sociais em segundo plano, 

agravando o quadro de conflitos que se apresenta no grande número de 

desemprego, nas ocupações clandestinas, na violência urbana, que em muitos 

casos parece ter como pano de fundo a pobreza, mas esta apenas é o “reflexo” 

de um processo têmporo-espacial de “inclusão/exclusão8” da cidade. 

 
                                                             
8 Deixemos claro que quando fazemos referência à palavra exclusão, referimo-nos a exclusão 
social, pois segundo Martins: “A palavra ‘exclusão’ é um desses neologismos enganadores, 
quando empregada por não especialistas e quando empregada para comover e convencer. Seus 
usuários não especialistas já nem se dão o trabalho de explicar que se trata de ‘exclusão social’, 
pois na pauta da conversão cotidiana está subentendido que ‘só existe’ uma modalidade de 
exclusão, absoluta e genérica. Com facilidade, o rótulo equivocado se transforma em substantivo, 
o de ‘excluídos’, como se nós outros os supostamente ‘não excluídos’, fôssemos imune a fatores 
de privação social que nos atingem a todos de vários e diferentes modos. Ninguém está protegido 
contra a exclusão social, nem mesmo quem faz o discurso fácil que pretensamente a denuncia” 
(MARTINS, 2004, p.3). 
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1.3– A cidade e o direito de morar 

 Um dos processos desencadeados no espaço urbano e nos seus territórios 

diz respeito às relações contraditórias entre os direitos básicos de sobrevivência 

de seus sujeitos (moradia, saúde, educação e etc.) e os direitos constitucionais 

garantidos por lei como da propriedade privada, colocando direito de uso e direito 

de troca numa relação dialética de embate, provocando nas cidades um processo 

de diferenciação socioespacial.  

 Este processo se acirra na medida em que as relações nas cidades ficam 

mais complexas, relações sociais, financeiras, culturais, políticas, e 

principalmente na medida em que o sistema capitalista reafirma cada vez com 

mais força o seu controle sobre grande parte dessas relações, reafirmando seu 

poder de interceder no processo de formação e transformação dos territórios, das 

territorialidades e das trajetórias dos sujeitos na cidade. 

  Neste sentido, o espaço urbano se apresenta como a consolidação do 

sistema capitalista onde a sua produção e transformação (da cidade) é resultado 

da circulação do capital no seu ciclo de reprodução. Para Singer (1987, p. 07), o 

capitalismo surge como um “sistema socioeconômico em que os meios de 

produção são propriedades privadas de uma classe social em contraposição a 

outra classe de trabalhadores não proprietários”. 

 Assim sendo, não devemos esquecer que o espaço urbano não é apenas 

palco para a acumulação do capital, pois este também é o lugar onde acontece a 

reprodução da força de trabalho, onde há também a reprodução de sujeitos que 

vivem a margem deste processo, não fazendo parte muitas vezes, nem da classe 

trabalhadora9, são os sem-tetos, catadores de papel, mendigos, prostitutas e etc.  

 Dessa forma a cidade se transforma muitas vezes no campo de confronto 

entre as necessidades referentes à reprodução do capital e as que são relativas à 

sobrevivência da população “trabalhadora” e não “trabalhadora”. Desta forma o 

aumento das necessidades, cada vez maiores, de reprodução do capital e da 

força de trabalho, faz com que o Estado tenha um crescente aumento da sua 

importância no ordenamento e configuração do espaço urbano. 
O Estado intervém de maneiras múltiplas e cada vez mais 
específicas, eficazes e diferenciadas, nesse processo. Ele (seus 

                                                             
9 Neste sentido colocamos classe trabalhadora aqui formada pelos sujeitos que possuem um 
trabalho do ponto de vista legal, com carteira assinada que recebem todos os dividendos 
garantidos pelas leis trabalhistas. 
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homens) tenta, com ou sem planificação autoritária, regularizar as 
relações que resultam do caráter desigual do crescimento, das 
saturações e superposições e conflitos diversos que dele 
resultam. Ele transforma os conflitos virtualmente destruidores em 
estimulantes do crescimento, aí compreendidas as lutas de 
classes e as lutas nacionais (guerras). Preserva as condições de 
um equilíbrio precário, sempre ameaçado, sempre restabelecido 
(grifo nosso) (LEFEBVRE apud IANNI, 2004, p. 21). 
 

O Estado cerca o espaço urbano de infraestrutura, permitindo ao capital 

que circule com maior facilidade, promovendo sua acumulação. A classe elitizada, 

que forma a minoria nas cidades, tem pleno acesso à cidade e à infraestrutura 

oferecida pelo Estado, ao mesmo tempo em que também vivendo na área urbana 

a grande maioria da população não participa, comunga ou usufrui dos mesmos 

direitos.  

Essa parte da população é formada por aqueles que participam de forma 

diferenciada no processo de produção do espaço urbano, que é constituída da 

classe com baixa renda, ou que não possui renda fixa, são moradores das 

favelas, das ruas, das ocupações clandestinas, marginalizados social, econômica 

e politicamente. 

 Através das relações impostas pelo modo de produção capitalista, 

realizações que deveriam ser consideradas básicas para todos que de alguma 

maneira consomem a cidade, como o direito de morar, encontram barreiras que 

parecem muitas vezes serem intransponíveis para que se possa realizar-se 

plenamente este direito, como a transformação do solo urbano em mercadoria, a 

égide da propriedade privada, a diferenciação na divisão de trabalho, a divisão de 

classes que se configura de maneira cada vez mais acirrada no interior das 

cidades. 

 Provocando o aumento em números consideráveis daqueles que 

participam da classe que já não consegue mais garantir o direito de morar de 

ocupar um espaço, assim como inúmeros outros direitos básicos, pelos moldes 

convencionais, acarretando no surgimento dos moradores de rua, viadutos, nas 

crescentes áreas de favelas, ocupações clandestinas. 

O cidadão tem garantido e protegido por lei10 o direito mínimo de 

                                                             
10 Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem 
pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 
segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. (Lei 10.257, arts. 182 
e 183 da Constituição Federal, Estatuto da Cidade). 
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sobrevivência na cidade como moradia, água, luz, saúde, educação, condições de 

saneamento entre outros, mas esses direitos, quando vão contra a lógica do 

capital, por exemplo, quando o direito de morar bate de frente com o direito a 

propriedade privada, este é sucumbido ao segundo, protegido pelo Estado, 

mesmo sendo o papel do Estado através da Constituição Federal e do Estatuto da 

Cidade a regulamentação do uso do solo urbano para garantir o bem coletivo e 

não de uma classe minoritária na cidade. 

O Estado desenvolve um papel decisivo na produção de espaços propícios 

para o desenvolvimento do modo de produção capitalista, o que nos possibilita 

pensá-lo como o modo de proteção capitalista. No espaço urbano o papel do 

Estado fica mais evidenciado, onde suas ações demonstram claramente o seu 

intuito de proteger e garantir a propagação e acumulação dos interesses do 

capital e de uma classe elitizada. 

 A moradia tem um custo, que para muitos é inacessível, quando estes não 

podem pagar por ele tem o seu direito de morar negado, até mesmo pelo Estado 

que deveria garantir o cumprimento dos direitos aos cidadãos. Sobre as 

intervenções do Estado, Ianni (2004) aponta que: 
Em síntese, tanto em suas manifestações indiretas sobre 
condições e fatores, como nas medidas diretas, o Estado 
concentra a sua atuação sobre uma esfera especial da realidade, 
que é a acumulação de capital. Qualquer ingerência sobre as 
outras esferas significativas do processo produtivo resulta das 
contingências criadas pelo processo de acumulação. Ou então, 
decorre dos problemas sociais e políticos criados pela própria 
expansão do capital (IANNI, 2004, p. 11). 
 

A distribuição das atividades, dos serviços no espaço urbano, os diferentes 

grupos e seus territórios, no cenário regido pelo capitalismo, segue um princípio 

central onde quem possui maior poder aquisitivo melhor se localiza, possui os 

melhores empregos, usufrui plenamente todos os serviços oferecidos pela 

estrutura da cidade: serviços de lazer, cultura, saúde, educação. 

A inserção de todos no processo urbano, com a conquista do direito de 

fazer parte dignamente do movimento de produção das cidades, parece estar 

cada vez mais distante, sendo dificultado terrivelmente pela forma como este 

espaço vem sido organizado, pela especulação imobiliária da terra. Sobre isso, 

Carlos (1999b) considera que: 
Isso significa dizer que o espaço torna-se mercadoria, entra no 
circulo da troca, e com isso espaços antes desocupados se 
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transformam em mercadoria, entrando na esfera da 
comercialização. Na realidade, o processo de reprodução do 
espaço, no mundo moderno, se submete cada vez mais ao jogo 
do mercado imobiliário –– na medida em que a novas estratégias 
para a acumulação que se realiza por meio dos empreendedores 
imobiliários –– e das políticas estratégicas do Estado –– que 
tende a criar o espaço da dominação e do controle. Com isso, 
transforma-se substancialmente o uso do espaço e, 
consequentemente, o acesso da sociedade a ele. Nesse contexto 
o valor de troca –– impresso no espaço-mercadoria –– se impõe 
ao uso do espaço na medida em que os modos de apropriação 
passam a ser determinados, cada vez mais, pelo mercado. O 
consumo do espaço se analisa no movimento da transformação 
do uso em troca –– de sua mutação em mercadoria ––, que impõe 
o fato de que seu acesso se realiza pela mediação do mercado, 
acentuando o papel e a força da propriedade do solo. Tal fato 
implica profundas mudanças nos modos de (CARLOS, 1999b. p. 
175). 
 

A administração política das cidades aparece como fator determinante no 

processo de produção do espaço urbano, dificultando o direito do cidadão de 

participar da gestão de sua cidade, impedindo desta forma que todos possam 

usufruir toda estrutura que as cidades oferecem.  

Todos estes obstáculos impostos aos cidadãos, com um poder aquisitivo 

baixo, provocam no interior das cidades os movimentos de lutas pelo atendimento 

de seus direitos básicos. Campos Filho (1999) faz uma leitura desses 

movimentos: 
Atender ao direito mínimo do cidadão urbano, que é o de habitar 
com dignidade, está se tornando importante reivindicação política 
dos movimentos sociais urbanos. Isso significa ter o cidadão uma 
casa ou apartamento, ainda que singelo, com transporte para o 
trabalho e algum lazer, os serviços essenciais à saúde, como 
água potável, com a drenagem da água, tanto a insalubre como a 
destruidora de sua moradia (inundações), e os serviços essenciais 
á segurança, como ruas iluminadas e transitáveis o ano todo 
(CAMPOS FILHO, 1999, p. 47). 
 

 Assim, ao longo do processo de produção das cidades, também iam 

surgindo e se agravando, à medida que suas relações iam ficando mais 

complexas e com o crescimento das mesmas, agentes e elementos que 

provocavam e delineavam o seu desenvolvimento no sentido de provocar o 

aumento das desigualdades socioespaciais.  

 Conforme essas desigualdades foram ficando insuportáveis ao ponto de 

pôr em risco a sobrevivência de parte dos cidadãos nas cidades é que surgem e 

há o aumento expressivo dos movimentos de luta pelos direitos dos cidadãos nas 
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cidades, movimentos muitas vezes não organizados como o dos sem-tetos, 

representados nas pequenas ocupações clandestinas espalhadas pelas cidades, 

mas que demonstram um movimento contrário ao do sistema capitalista que 

busca a sobrevivência e a continuidade das trajetórias de seus sujeitos, 

movimentos que abarcam cada vez mais pessoas, que antes pensavam estar fora 

deste processo. 
Os movimentos sociais urbanos produzidos por essas novas 
fontes de desigualdade possuem a potencialidade de realçar a 
luta da classe trabalhadora por meio da introdução de pessoas 
que tradicionalmente não estão integradas no conflito contra os 
interesses capitalistas (GOTTDIENER, 1993, p. 142). 
 

Dentre essas relações a instituição da propriedade privada do solo urbano 

ergue-se como um monstro que engole e impede os cidadãos da classe baixa de 

realizarem o direito de morar na cidade. Assim o direito de uso entra em conflito 

com a “fortaleza” da “legalidade” jurídica, imposta pela propriedade privada da 

terra. Em relação a estes conflitos Carlos (2001) considera: 
Os ritmos diferenciados na esfera da produção invadem a esfera 
da vida cotidiana, o tempo das forças produtivas produz 
desigualdades e o desenvolvimento desigual nas esferas da 
realidade. Por sua vez, a generalização do processo de 
mercantilização do espaço urbano produz uma morfologia dotada 
de poder, pela fragmentação e pela impregnação da normatização 
que reduz o uso – justificado pelo pensamento operacional que 
ordena e dirige a gestão do espaço. Na base a propriedade 
privada do solo urbano rompe a relação sujeito-produto por meio 
da generalização do espaço-mercadoria (produzindo sua 
fragmentação), e da dominação do espaço pelo poder político 
(CARLOS, 2001, p. 331). 
 

O direito à propriedade privada perpassa o direito de uso, o direito de 

morar e até mesmo o direito à sobrevivência, quando vemos espalhados pelas 

cidades os mendigos, sem-tetos que morem de frio e fome por falta de abrigo, por 

não terem subsídios suficientes para participar da lógica de mercado onde tudo é 

mercadoria, mas até mesmo o direito a sobrevivência torna-se mercadoria? 

Podemos dizer que sim quando analisamos que para morar é preciso 

pagar, para comer, vestir, ter acesso à saúde e a todas as necessidades básicas 

para sobrevivência, tudo isto tem um preço ditado pelo mercado através das 

relações capitalistas. Quem não pode pagar é privado de usufruir desses 

serviços, assim quanto maior a cidade, quanto mais ela se diz “desenvolvida” 

mais se acirram esses conflitos. As políticas de desenvolvimento adotadas pelos 
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Estados acirram as contradições no interior das cidades. A respeito deste 

desenvolvimento, Martins (2003) aponta que. 
É difícil reconhecer que haja desenvolvimento quando seus 
benefícios se acumulam longe da massa da população. Como é 
difícil reconhecer a legitimidade de um modelo de 
desenvolvimento que exclui legiões de seres humanos das 
oportunidades de participação não só nos frutos da riqueza, mas 
até mesmo na produção da riqueza. Esse desenvolvimento 
anômalo não se manifesta apenas nas privações que produz e 
dissemina. Manifesta-se, também, nas estratégias de 
sobrevivência por meio das quais os pobres teimam em fazer 
parte daquilo que não os quer senão como vitimas e beneficiários 
residuais de suas possibilidades (MARTINS, 2003, p. 101). 
 

Assim para Calixto (2009, p. 1) a “necessidade de uso está submetida às 

condições de apropriação, ditadas pela lógica da propriedade privada. Esta lógica 

redefine o próprio sentido da vida, à medida que diferencia o acesso à cidade e 

interfere na possibilidade de habitar um lugar”. Para o capitalismo a terra urbana 

tornou-se uma mercadoria muito importante por gerar renda e por não haver 

necessidade de apossar-se dos meios de produção nem do trabalho humano, 

assim como o capital a terra tem seu “valor”, submetido às regras do modo de 

produção capitalista. Para Rodrigues. 
A terra é, também, uma espécie de capital, que está sempre 
valorizando. É, na verdade, um falso capital, porque é um valor 
que se valoriza, mas a origem de sua valorização não é a 
atividade produtiva, investe-se capital-dinheiro em terra e “espera-
se” a valorização. E continua: É um valor que se valoriza pela 
monopolização do acesso (RODRIGUES, 1988, p. 17). 
 

Apenas uma parcela da população tem condições financeiras para escolher 

as áreas bem servidas de infraestrutura, áreas de lazer, providas de 

equipamentos e serviços públicos que facilitam a vida na cidade, o que permite 

aos proprietários dessas áreas a acumulação de uma renda extra. Desse modo 

apenas uma parcela da sociedade, que consegue pagar pelo produto terra, pode 

garantir o acesso e, portanto, o direito de uso. Sobre a questão do uso, Carlos 

aponta. 
É pelo uso (como ato e atividade) que a vida se realiza e é 
também através do uso que se constroem os “rastros” que dão 
sentido a ela, construindo os fundamentos que apoiam a 
construção da identidade revelada como atividade prática capaz 
de sustentar a memória. O espaço urbano representa, antes de 
mais nada, um uso, ou ainda, um valor de uso e desta maneira a 
vida se transforma, com a transformação dos lugares de 
realização de sua concretização (CARLOS, 2004, p. 30). 
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Assim, as parcelas da população com baixo poder aquisitivo são incapazes 

de ter acesso a certas localidades, já que a localização é um fator determinante 

do valor das áreas urbanas e das habitações. Destarte, somente uma pequena 

fração da população consegue garantir o direito de uma moradia e o acesso às 

melhores localizações dentro da cidade. Ribeiro (1979, p.19-20) assevera que: 
[...] o proprietário, quando vende a sua propriedade, vende o 
direito de uso sobre um espaço e um ticket de acesso a esses 
valores de uso externos. O preço desse ticket será tanto maior 
quanto maior for a diferenciação quantitativa e qualitativa da 
distribuição no espaço urbano dos valores de uso externos ao 
imóvel. Não há, portanto, venda dos equipamentos, edifícios, etc. 
E sim do acesso a essas utilidades necessárias ao consumo 
habitacional (RIBEIRO, 1979, p.19-20). 
 

 A possibilidade de obtenção desta renda, pela localização diferenciada e 

privilegiada, faz com que o preço da terra seja cada vez maior e apenas aqueles 

que usufruem de um poder aquisitivo excepcional possam desfrutar de uma boa 

localização, provocando o acirramento da diferenciação no acesso pelas 

diferentes classes sociais, intervindo na necessidade e no direito de uso, o que se 

desdobra em uma distinção espacial de um lugar para outro. A respeito da 

diferenciação espacial de áreas, Singer aponta. 
O acesso a serviços urbanos tende a privilegiar determinadas 
localizações em medida tanto maiores quanto mais escassos 
forem os serviços em relação à demanda. Em muitas cidades, a 
rápida expansão do número de habitantes leva esta escassez a 
nível crítico, o que exacerba a valorização das poucas áreas bem 
servidas. O funcionamento do mercado imobiliário faz com que a 
ocupação dessas áreas seja privilégio das camadas de renda 
mais elevada capazes de pagar um preço alto pelo direito de 
morar (SINGER, 1980b, p. 82). 
 

 As relações mercadológicas atropelam as relações de uso. As 

necessidades de uso se manifestam no cotidiano, ou seja, é na vida cotidiana que 

as dificuldades pelo não direito de uso se apresentam de forma aguçada, 

portanto, as diferentes relações sociais que acontecem no espaço urbano e em 

tempos determinados vão condicionando o cotidiano das diferentes classes 

sociais.  

 O cotidiano representa o plano do vivido, da existência social, suas 

particularidades, os modos de apropriação do espaço, o cotidiano representa, 

segundo Seabra (1996, p. 71), “uso do espaço, do tempo, do corpo, 
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essencialmente porque abrigam dimensões da existência, os sentidos da vida: o 

prazer, o sonho, o desejo, o riso”! 

 Portanto, é no plano do cotidiano que a diferenciação socioespacial deve 

ser entendida, que os direitos dos cidadãos devem ser atendidos, a necessidade 

de habitar um local não pode ser deixado para amanhã, não deve ser atendido 

em longo prazo, pois não é possível morar hoje e amanhã não. Surgem assim as 

contradições entre a reprodução da vida e a reprodução do espaço, que, segundo 

Carlos. 
A reprodução da vida, porém, entra em conflito com as 
necessidades de reprodução da sociedade como um todo, 
realizando-se hoje no plano do mundial como virtualidade do 
capitalismo, que em sua extensão, está ampliando, 
continuamente, as condições de sua realização constante. Este 
processo, com a intervenção do Estado, configura como forma de 
dominação e se realiza produzindo contradições. Referimo-nos, 
especificamente, à contradição entre a reprodução do espaço 
(que tende a se concretizar sob os interesses e necessidades da 
reprodução do capital e sob o poder do Estado) e a reprodução da 
vida (que diz respeito ao conjunto das necessidades da sociedade 
e que tem como objetivo a construção do humano). Nesse 
processo, gestam-se hoje novas relações sociais que produzem 
ou são produtos de um novo cotidiano (CARLOS, 2004, p. 41). 
 

  Ainda em relação ao cotidiano:  
É nesse plano que as lutas se realizam, uma vez que as 
contradições aparecem com força, revelando o sentido e o 
caminho da reprodução da cidade a partir de interesses e jogo de 
forças diferenciadas, reduzindo o cidadão à condição de usuário 
de serviços em um espaço geométrico e visual onde a vida 
cotidiana é programada pelo consumo manipulado. Também o 
espaço é vivido e percebido como fragmento, pela existência e 
imposição das formas da propriedade privada, produto da 
concentração da riqueza em suas várias formas, que inaugura o 
conflito entre uso e troca, e é real e diz respeito a uma prática 
sócio-espacial concreta, em que o uso corresponde a uma 
necessidade humana, entorno do qual surgem os conflitos. 
(CARLOS, 2004, p. 30). 
 

 Portanto, é no plano do cotidiano que o direito de morar na cidade e 

mesmo de sobreviver, é negado em contraposição a outros direitos que na sua 

maioria nem representam uma necessidade básica, não põem em risco a 

sobrevivência daqueles que se beneficiam da sua existência. Conforme já foi dito 

é também neste plano que surgem os movimentos de resistência, de luta pela 

sobrevivência na cidade, pelo direito à moradia, educação, saúde. Movimentos 

que vão contra a lógica do capital de acumulação, que lutam pelo direito de 
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usufruir e viver plenamente o processo urbano nas cidades.  Santos considera 

que.  
Por meio do lugar e do cotidiano, o tempo e o espaço, que contêm 
a variedade das coisas e das ações, também incluem a 
multiplicidade infinita de perspectivas. Basta não considerar o 
espaço como simples materialidade, isto é, o domínio da 
necessidade, mas como teatro obrigatório da ação, isto é, o 
domínio da liberdade (SANTOS 1996, p. 17). 
 

 A luta pelo direito de morar, de ocupar um espaço na cidade, por aqueles 

que não possuem condições de realizar este direito diante dos princípios criados 

pelo sistema capitalista e pelo Estado, através da instituição da propriedade 

privada, não é mais que a luta pelo direito de uso para que este se sobressaia ao 

valor de troca, onde as necessidades básicas não sejam subordinadas à lógica e 

às necessidades de acumulação do capitalismo. A cidade se apresenta também 

deste modo, como um espaço de resistência, não apenas como base para 

propagação do sistema capitalista. Para Carlos. 
Assim, o espaço urbano apresenta um sentido profundo, pois se 
revela condição, meio e produto da ação humana – pelo uso - ao 
longo do tempo. Esse sentido diz respeito à superação da ideia de 
cidade reduzida à simples localização dos fenômenos (da 
indústria, por exemplo), para revelá-la como sentido da vida 
humana em todas as suas dimensões, – de um lado, enquanto 
acumulação de tempos, e de outro, possibilidade sempre 
renovada de realização da vida. Assim, a cidade se realizaria 
também, como lugar do possível – possibilidade de um projeto 
voltado para o futuro (CARLOS, 2004, p. 11). 
 

 Constatamos, desse modo, que as relações que envolvem a produção e 

reprodução no espaço urbano apresentam enorme complexidade, envolvidas 

numa teia que o modo de produção capitalista teceu com muita eficiência para 

garantir o seu sucesso no processo de acumulação. Desfazer essas amarras, 

fazer com que o ser humano e seus direitos passem a ser prioridade neste 

processo, implica na luta contra o movimento que condiciona e controla os atos 

dos indivíduos, grupos e sociedades. 

 

 

1.4 – Territórios e Territorialidades 
 Compreender um pouco mais sobre formação de territórios e das 

territorialidades se torna de suma importância para entendermos os movimentos 
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territoriais e as trajetórias sociais, culturais, educacionais, econômicas dos 

sujeitos sem-tetos por está pesquisa analisados.  

 Territorialidade: “[...] a tentativa, por indivíduo ou grupo, de afetar, 

influenciar, ou controlar pessoas, fenômenos e relações, ao delimitar e assegurar 

seu controle sobre certa área geográfica. Essa área será chamada de território”. 

Essa definição de Robert David Sack (2011 [1986, p. 76]) é tida como referência 

importante para elaborações sobre território e territorialidade no Brasil (como as 

desenvolvidas por Marcelo José Lopes de Souza [2007] e por Rogério Haesbaert 

[1997; 2004]). 

 Nesse início, é importante também apontar que todo território e toda 

territorialidade correspondente são sempre históricos, isto é, participam como 

situações e condições de território e territorialidade variáveis, por isso marcados 

por relações construídas e desconstruídas temporalmente. Como também 

destaca Sack (2011, p. 77): “[...] um lugar pode ser usado como território em 

determinado momento e não em outro; isto é, ao criar um território, nós estamos 

também criando um tipo de lugar”. Como construções, territórios e territorialidades 

não são uma condição “natural” do espaço, mas relações espaciais que afetam, 

influenciam ou controlam pessoas, fenômenos e relações. 

 Para a análise de situação das condições dos sujeitos sem-tetos que 

ocupam a área urbana, a formação de território e territorialidade se dá com o 

próprio movimento de articulação, organização e efetivação da ação de ocupar e 

de resistir. Território e territorialidade dos sujeitos sem-tetos em ocupação urbana 

define a situação e as condições territoriais em processo, isto é, na medida em 

que o espaço de ocupação e resistência passa a afetar, influenciar ou controlar 

pessoas, fenômenos e relações. 

 A ocupação, ao definir nova situação e novas condições socioespaciais 

entre sujeitos e espaço, define as próprias situações e condições de território e 

territorialidade. Ou seja, território e territorialidades são os processos em si, mas 

fundamentalmente para si, de ocupação, “planejamento”, organização, enfim, de 

uso do espaço, constituindo-se no que Milton Santos e Maria Laura Silveira 

(2001) tem definido por “território usado”. Nesse sentido, a partir da ocupação de 

certa área por sem-tetos o espaço – então virado território – tanto é afetado, 

influenciado e controlado como também afeta, influencia e controla, em um 
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movimento dialético contínuo de espaço-relações-sujeitos/sujeitos-relações-

espaço. 

 Seguindo as pistas deixadas por Robert David Sack, chegamos a Marcelo 

José Lopes de Souza (2007), para quem o território pode ser entendido como um 

campo de forças, uma teia de relações sociais, que pode ao mesmo tempo definir 

um limite ou uma alteridade: a diferença entre o “nós” e os “outros”. Assim, essas 

relações sociais que se projetam no espaço nada mais são que as várias 

territorialidades, podendo ser flexíveis, criadas por uma coletividade, e que nem 

sempre precisa de um espaço concreto para que possam existir. Desse modo, 

também para o autor: 
Territórios são no fundo antes relações sociais projetadas no 
espaço que espaços concretos, a formar-se e dissolver-se, 
constituir-se e dissipar-se de modo relativamente rápido (ao invés 
de uma escala temporal de séculos ou décadas, podem ser 
simplesmente anos ou mesmo meses, semanas ou dias), ser 
instáveis que estáveis ou, mesmo, ter existência regular, mas 
apenas periódica, ou seja, em alguns momentos – e isto apesar 
de que o substrato espacial permanece ou pode permanecer o 
mesmo (SOUZA, 2007, p. 87). 
 

Desse modo, percebemos que o espaço é uma produção; não é um dado, 

nem receptáculo, nem um absoluto. Espaço que, no modo de produção capitalista, 

participa como relação de apropriação, “exclusão/inclusão”, acumulação, 

movimento. O espaço desta forma é mais que a terra, o chão, o terreno etc. O 

espaço é toda materialidade e imaterialidade que participa desse modo de 

produção, que vai da escala do corpo à escala global (em aproximação a Neil 

Smith [2000]). O próprio corpo humano, portanto, é parte desse espaço. Rogério 

Haesbaert, aludindo a Doel, em relação ao espaço, apontou: 
[...] o espaço como algo sempre em processo, um permanente 
“tornar-se” (devir, segundo a tradução brasileira). “Se algo existe, 
é apenas enquanto confluência, interrupção e coagulação de 
fluxos”. Em consequência, não há “última instância” ou estrutura 
primeira, solidez e fluidez nunca estão separadas, “a permanência 
é um efeito especial da fluidez”. Por isso, o espaço é, antes de 
tudo, um processo, uma “espacialização” (HAESBAERT, 2004, p. 
105). 
 

 Para os marxistas, segundo Claude Raffestin (1993, p. 144), “o espaço não 

tem valor de troca, mas somente valor de uso, uma utilidade, sendo, portanto, 

anterior a qualquer ação” (RAFFESTIN, 1993, p. 144). O autor entende o espaço 

como “matéria-prima, “local” de possibilidades” (RAFFESTIN, 1993, p. 144). O 
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espaço, nesta lógica, se torna objeto no momento em que um ator manifesta o 

interesse de dele se apoderar. Desta intenção do ator se abre a possibilidade de 

formação dos territórios que, para Claude Raffestin, “se apoia no espaço, mas 

não é o espaço. É uma produção, a partir do espaço” (RAFFESTIN, 1993, p. 144). 
Reafirmamos que o território não pode ser entendido como 
equivalente, como igual ao espaço, como propõem muitos 
geógrafos. Nesse caminho, torna-se fundamental compreender 
que o espaço é uma propriedade que o território possui e 
desenvolve. Por isso, é anterior ao território. O território, por sua 
vez, é um espaço transformado pelo trabalho e, portanto, uma 
produção humana, logo, espaço de luta de classes ou frações de 
classes [...] sendo pois o lugar da luta cotidiana da sociedade pelo 
seu devir (OLIVEIRA apud MARTIN, 2002, p. 21). 
 

 Esta produção, devido às relações que envolvem, acaba por se inscrever 

no campo do poder. Envolvida neste campo de poder, a produção do espaço e a 

formação dos sistemas territoriais, a partir deste espaço, não acontece de forma 

igual para todos os atores envolvidos no processo. Por isso, a produção e 

apropriação do espaço, e consequentemente a formação dos territórios, se dão 

de forma desigual, acarretando a segregação de grupos dentro deste espaço, e 

um exemplo disso são os espaços urbanos, onde dentro do mesmo podemos 

encontrar várias formas de territórios, nos quais os sujeitos vivem, sentem e 

produzem os territórios a partir de possibilidades diferenciadas, muitas vezes 

desiguais. Nesse campo de possibilidades, surgem as interações entre os 

territórios (entre os locais), que segundo Raffestin. 
Pode ser uma interação política, econômica, social e cultural que 
resulta de jogos de oferta e de procura, que provém dos 
indivíduos e/ou dos grupos. Isso conduz a sistemas de malhas, de 
nós e redes que se imprimem no espaço e que constituem, de 
algum modo, o território (RAFFESTIN,1993, p. 150-151). 
 

 Desta maneira, podemos entender as formas de diferenciação dos 

territórios, dentro do sistema capitalista, dando-se de forma desigual, não apenas 

funcional, mas pautado numa sociedade de classes, dividida entre os que detêm 

os meios de produção e os que detêm apenas a força de trabalho. Assim, 

segundo Claude Raffestin (1993, p. 151) “Não somente se realiza uma 

diferenciação funcional, mas ainda uma diferenciação comandada pelo princípio 

hierárquico, que contribui para ordenar o território segundo a importância dada 

pelos indivíduos e/ou grupos às suas diversas ações”. 
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 Para entendermos melhor a formação de territórios, vamos nos reportar a 

Rogério Haesbaert, que, recorrendo a dois outros autores, Guattari e Rolnik, 

constrói uma concepção de território: 
Os seres se organizam segundo territórios que os delimitam e os 
articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. O 
territóriopode ser relativo tanto a um espaço vivido quanto a um 
sistema percebido no seio da qual um sujeito se sente “em casa”. 
O território é sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada 
sobre si mesma. Ele é o conjunto de projetos e representações 
nos quais vai desembocar, pragmaticamente, toda uma série de 
comportamentos, de investimentos, nos tempos e nos espaços 
sociais, culturais, estéticos, cognitivos (HAESBAERT, 2004, 
p.121). 
 

 O território não deve ser visto apenas em sua forma material, pois a própria 

dimensão simbólica é parte de uma perspectiva política do território, uma vez que 

a dimensão simbólica que este apresenta precisa ser reconhecida para se ter a 

real expectativa e perspectiva da formação de um território por um determinado 

grupo, tanto na noção estrutural quanto conjuntural e subjetiva, para se 

reconhecer “os complexos meandros dos laços entre espaço e poder”, segundo 

Rogério Haesbaert (2004). Ainda para o mesmo autor: 
O poder não pode de maneira alguma ficar restrito a uma leitura 
materialista, como se pudesse ser devidamente localizado e 
“objetivado” [...] o poder envolve não apenas as relações sociais 
concretas, mas também as representações que elas veiculam e 
também produzem. Assim, não há como separar o poder político 
num sentido mais estrito e o poder simbólico (HAESBAERT, 2004 
p. 93).  
 

 Desse modo, entender o conceito de território e de territorialidade é 

importante para entender as múltiplas realidades destes movimentos, dos seus 

atores e de seus espaços, pois o território tem por característica essencial ser 

dinâmico e contraditório, sendo assim, podemos sintetizar o território como “[...] a 

unidade dialética, portanto contraditória, da espacialidade que a sociedade tem e 

desenvolver” (OLIVEIRA, 2004, p. 40,). 

 O território representa-se como condição e produto da reprodução da 

sociedade, que pode significar reprodução ampliada do capital e da força de 

trabalho sob o modo de produção capitalista, bem como reprodução simbólica da 

cultura dos povos produzindo sua territorialidade. Posto que não exista 

subjetividade separada da materialidade, o território se forma por esse conjunto 

de relações humanas. Assim para Bonnemaison (2002, p. 103): “O território é, ao 
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mesmo tempo, “espaço social” e “espaço cultural”: ele está associado tanto a 

função social quanto à função simbólica”. 

 Dessa forma, o território não deve ser visto apenas em suas relações de 

poder político, econômico e social, mas a sua dimensão cultural deve ser 

considerada. Para a geografia, segundo Bonnemaison (2002, p. 86) “a cultura é 

rica de significados, pois, é tida como um tipo de resposta, no plano ideológico e 

espiritual, ao problema do existir coletivamente num determinado ambiente 

natural”. Portanto, o sentido que o homem dá as coisas torna-se tão importante 

quanto às próprias coisas. 

 Desse modo, o território tem sentidos diferentes para cada sociedade, 

sendo que ele não é visto da mesma forma por todos os indivíduos, não é um 

sistema fechado e não leva a um comportamento estável: “o território é, sobretudo 

um conjunto de lugares hierarquizados, conectados a uma rede de itinerários” 

(BONNEMAISON, 2002, p. 99). Por isso deve ser entendido nas suas múltiplas 

relações, quando se privilegia um viés teórico nas pesquisas sobre território, 

como tem acontecido em grande parte das pesquisas que acabam destacando 

seu viés econômico e político, ocorre um empobrecimento do entendimento e o 

significado de território não é alcançado na sua totalidade.  

 Os territórios produzidos por sem-tetos podem ser pensados a partir das 

experiências (também identitárias e espaciais) de seus sujeitos. Situação e 

condições comuns, como a necessidade de habitar um local, podem, pela 

organização, se transformar em mobilização e se constituir como identidade 

produzindo manifestações territoriais múltiplas. 

 No capítulo que se segue passaremos a elencar, analisar o processo de 

(re)produção de Dourados, numa tentativa de reviver momentos históricos que se 

tornaram de suma importância neste processo e principalmente reconhecer os 

movimentos e as relações que foram responsáveis pelo surgimento dos 

problemas relacionados a moradia em Dourados, assim como o surgimento dos 

territórios de sujeitos sem-tetos na cidade. 
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CAPÍTULO II 
 
 

A (RE)PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO EM DOURADOS E O ACESSO À 
MORADIA (CONSIDERAÇÕES GERAIS) 

 
Neste capítulo busca-se, ainda que introdutoriamente, fazer um 

levantamento da reprodução do espaço urbano em Dourados, os movimentos que 

deram origem as primeiras povoações na região e que ao se desenvolverem 

provocaram novos processos que deram origem ao município de Dourados. 

Pretende-se ainda, neste capítulo, falar sobre a moradia na cidade de 

Dourados, as dificuldades enfrentadas pelo setor da habitação, mas 

principalmente da dificuldade de uma camada da população que não consegue 

ter acesso a uma moradia digna e que então vive nas periferias da cidade em 

condições precárias de moradia, alimentação, saúde e etc. Apontar como a luta 

pela moradia tem se intensificado na cidade através da incidência cada vez maior 

das ocupações urbanas em Dourados. 

 
 
2.1 – A (re)produção do espaço urbano em Dourados 

Os movimentos que mais tarde dariam origem ao povoado e 

consequentemente à cidade de Dourados, se desenvolveram, primeiramente, nas 

décadas iniciais do século XIX, com a implantação da cultura pastoril por famílias 

mineiras, que conduziam seus rebanhos adentrando o então território do Mato 

Grosso, porção meridional. Conforme Silva (2000) esta migração para a região 

deu-se devido ao aumento do rebanho bovino, diminuição das pastagens, ao 

avanço da lavoura na região do Triângulo Mineiro, provocando um movimento de 

procura por novas pastagens, sendo que a então região do Mato Grosso, porção 

meridional, foi escolhida por suas condições naturais favoráveis para facilitar a 

condução do rebanho, e pelo fato de no período ser conhecida por suas grandes 

extensão dos campos limpos, conhecidos como “campos de vacarias”. 

 Porém, inicialmente este processo deu-se de forma muito lenta, em função 

aos percursos encontrados pelos “pioneiros”, como os embates com os indígenas 



52 

 

das tribos Guarani, Kaiowa e Terena que habitavam a região e combatiam a 

invasão dos seus territórios pelo colonizador branco. De outro lado, havia os 

problemas com as investidas dos paraguaios que constantemente perseguiam e 

saqueavam as fazendas dos “pioneiros”, por considerarem ser aquele território 

pertencente a eles. Havia também os problemas de comunicação, as longas 

distâncias, as baixas incidências de povoamento apresentavam-se como uma 

dificuldade adicional para o processo de ocupação e posterior permanência 

desses “pioneiros”. Dessa forma, qualquer tentativa de formação de povoado 

esbarrava nesses impasses. Sobre esses primeiros ensaios para a ocupação da 

região, Sodré aponta que: 
[...] inquieta foi a existência dos primeiros povoadores pastoris. De 
um lado, acutilava-os (sic) os índios, sempre prontos à pilhagem. 
De outro, atormentava-os a arremetida periódica do paraguaio, 
dizimando as suas posses. Eram, por isso, quase sempre 
nômades: viviam da caça, pouco edificavam; e deixaram vagos 
sinais de sua passagem, não chegando jamais à possibilidade de 
estruturar núcleos urbanos"11 (SODRÉ apud SILVA, 2000, p. 81). 
 

 Desta forma, a região12 de Dourados13 teve seu processo de reocupação14 

acelerado com o término da Guerra Contra o Paraguai (1864-1870). Silva (2000) 

aponta: 
Tal quadro só irá alterar-se com a deflagração de importante 
evento que produzirá impacto de grande magnitude no sentido de 
ampliar e dinamizar a expansão dos criadores nesse espaço, além 
de diversificar o próprio processo de ocupação regional: trata-se 
da Guerra do Paraguai. Serão os desdobramentos desse 
confronto que estabelecerão, enfim, as condições para a 
emergência dos primeiros nódulos urbanos na região (SILVA, 
2000, p. 82). 
 

  Com o fim da guerra novas configurações se instauraram na região, que 

por ter sido percorrida pelas tropas em confronto com os paraguaios tornou-se 

                                                             
11 A abordagem do autor apesar de ser fonte importante neste processo de ocupação da região 
apresenta-se com uma dimensão partidária em relação aos “pioneiros”, colocando-os como 
vitimas, pois o que se vislumbrava na época era uma realidade de confrontos e brutalidades 
empreendidos por ambos os sujeitos aqui citados (pioneiros, índios e paraguaios, sobretudo) 
(SILVA, 2000, p. 81). 
12 É importante esclarecer que a ideia de “região” (neste caso, de Dourados), é também uma 
produção; por outro lado, temos claro que aludir à “região de Dourados” no século XIX é um 
arcaísmo, pois nem mesmo Dourados, enquanto tal, ainda existia. 
13 Considerar, sobre Dourados, a ressalva feita sobre o termo “região” (conforme nota anterior). 
14 A ideia de “reocupação” se faz necessária porque estas terras já eram ocupadas por povos 
indígenas, por isso, o que se processou, especialmente a partir das últimas décadas do século XIX 
em diante, foi um movimento que introduziu novas relações, especialmente em relação à 
ocupação e uso da terra. 
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assim mais conhecida, diante de seus campos favoráveis à cultura pastoril e as 

zonas de matas com suas fartas reservas de ervais nativos, propiciando um 

contato mais largo com a região e intensificando o movimento de povoamento. 

 Outro desdobramento do término da guerra foi a fixação de ex-

combatentes na região meridional do Mato Grosso, vindos de outras regiões para 

combater os paraguaios. Assim Sodré expõe:  
[...] concluída a guerra [...] a província teria, em seu território, 
levas apreciáveis de soldados, arregimentados para a sua defesa. 
[...] Muitos desses elementos eram constituídos por gente vinda 
de outras paragens do Brasil. Concluída a luta, iniciou-se a 
desmobilização. E a desmobilização teria uma consequência 
curiosa, a de contribuir para a fixação, nas terras do Oeste, dos 
elementos que a haviam percorrido para os misteres da guerra. 
Quando a obra de delimitação fronteiriça termina, apreciáveis 
grupos de antigos soldados vão se deixando ficar por ali (SODRÉ 
apud SILVA, 2000, p. 82). 
 

O término da guerra influencia o movimento de migração dos criadores 

mineiros, sendo este acelerado na busca pelos campos de vacarias, e o 

movimento foi inchado por outras frentes, como de paulistas e “gaúchos”15. Uma 

das condicionantes para a vinda de levas de gaúchos para o então Estado do 

Mato Grosso foi a Revolução Federalista de 1893 a 1895, um conflito que 

provocou a migração de importante contingente de gaúchos insatisfeitos com 

seus desdobramentos: 
[...] o conhecimento das paragens mato grossenses já havia 
chegado ao Rio Grande do Sul, levado pelos gaúchos retornados, 
que haviam lutado na coluna do general Câmara, que percorrera 
as serras de Amambaí e Maracaju nos momentos finais da luta 
contra o Paraguai. A notícia de campos limpos devolutos e de 
erva-mate deve ter chegado aos ouvidos de muitos que se 

                                                             
15 Apontamos o termo “gaúcho” entre aspas porque é impreciso e diverso o seu uso ainda no 
último quarto do século XIX, uma vez que a identidade gaúcha (daí o desdobramento da ideia de 
“gaúcho” para os habitantes do Rio Grande do Sul) tem seu processo assentado sobretudo nas 
primeiras décadas do século XX. Ruben George Oliven (1992, p. 50), sobre isso, aponta: “[...] a 
figura do gaúcho, tal como a conhecemos, sofreu um longo processo de elaboração cultural até ter 
o atual significado gentílico do habitante do estado [do Rio Grande do Sul]. [...] O que ocorreu foi a 
ressemantização do termo, através do qual um tipo social que era considerado desviante e 
marginal foi apropriado, reelaborado e adquiriu um novo significado positivo, sendo transformado 
em símbolo de identidade regional [a partir, sobretudo, da reação de grupos oligárquicos rurais do 
Rio Grande do Sul com o acelerado processo de urbanização e industrialização do estado nas 
primeiras décadas do século XX, em que o termo é reapropriado por aqueles sobretudo nas 
comemorações do centenário do início da “Revolução Farroupilha”, em 1935]”. (O uso do termo 
sem aspas daqui para frente tem em consideração a questão do processo de identificação 
ressaltado.) Esse aspecto ressaltado sobre a identidade gaúcha deve valer para todos os 
processos de identificação/diferenciação, como para os de “mato-grossenses”, “sul-mato-
grossenses”, “douradenses” etc. 
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decidiram procurar Mato Grosso, quando se pensou na emigração 
(FIGUEIREDO, 1967, p. 220). 
 

A Guerra contra o Paraguai fez desencadear o processo de reocupação da 

região a partir da viabilização da exploração da erva-mate, já que permitiu a 

abertura do rio Paraguai para navegação, podendo ser usada para o transporte e 

exportação para Buenos Aires, que se tornou o principal comprador do produto. A 

exploração dos ervais foi iniciada pelo português Tomás Laranjeira, um dos 

membros da comissão de demarcação da fronteira pós-guerra. A guerra também 

causou influência na exploração dos ervais no Paraguai, mas de forma negativa, 

como expõe Silva: 
[...] por outro lado, a guerra em muito reduziu a produção da erva 
do Paraguai, que até então era o principal produtor latino-
americano. Assim, nas palavras de um estudioso do assunto, 
‘esse decréscimo (da produção da erva paraguaia) propiciou o 
aumento de preços no mercado argentino e a disponibilidade de 
mão de obra (paraguaia) que viria a ser utilizada na exploração 
dos ervais em Mato Grosso’ (ARRUDA apud SILVA, 2000, p. 82). 
 

Os ervais passaram a ser explorados exclusivamente pela companhia Erva 

Mate Laranjeira (de Tomás Laranjeira), que procurava deter o controle sobre todo 

território do cone sul do Estado onde se concentravam as matas com as maiores 

reservas da erva nativa, para isso obtinha contínuos contratos de arrendamento 

de terras. Como resultado, segundo Silva, “[...] em 1895 a Matte Laranjeira 

arrendava mais de 5.000.000 hectares, detendo o virtual monopólio sobre a 

exploração de todos os ervais da porção meridional do Mato Grosso do Sul” 

(SILVA, 2000, p.86). 

Deste modo, apesar dos conflitos que se deram entre os interesses da 

Companhia e dos “pioneiros”, essas duas atividades, extração da erva-mate e o 

pastoreio, deram início ao movimento de reocupação econômica do extremo Sul 

do Mato Grosso. Ao final do século XIX a área que corresponde ao então 

município de Dourados já contava com uma população importante, mesmo que 

difundido em poucas fazendas, e no ano de 1900 a Resolução Estadual 255 cria a 

paróquia de Dourados, mas ainda assim, como nos mostra Silva. 
A origem, no entanto, do embrião urbano data de 1909, quando a 
disputa pela posse de uma mesma gleba entre dois fazendeiros - 
Marcelino Pires e Joaquim Teixeira Alves - resultou na destinação 
da área em litígio para o patrimônio de um futuro povoado 
(TOMPES DA SILVA, 2000, p. 88). 
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Assim, na década de 1910, alguns “pioneiros” iniciam um trabalho 

empenhado na criação de um patrimônio, como Marcelino Pires16, Januário 

Pereira de Araújo e Joaquim Teixeira Alves, sendo inicialmente as terras 

pertencentes ao patrimônio abertas para quem pretendesse estabelecer moradia 

no povoado. Não havia obrigação de contratos financeiros, a terra não se instituía 

ainda como mercadoria, os interessados só precisavam chegar e construir suas 

casas nos terrenos desocupados. Este patrimônio recebeu o nome de São João 

Batista de Dourados, e em seguida Vila das Três Padroeiras, criando-se o Distrito 

da Paz em 1914, com ligação ao município de Ponta Porã. Em 1915, com o 

decreto 402 de 03 de setembro, fica reservada pelo governo uma área de 3.600 

hectares de terra para o patrimônio da povoação de Dourados (SILVA, 2000, pg. 

88). 

Em 20 de dezembro de 1935 a vila foi elevada à categoria de município, 

sendo desmembrado de Ponta Porã. O município possuía uma população 

estimada 14.985 habitantes compreendendo uma área de 19.688 km², tendo 

limites com o município de Ponta Porã, Maracaju, Rio Brilhante (na época Entre 

Rios). 

João Vicente Ferreira foi o primeiro prefeito nomeado, após a formação 

foram prefeitos Nelson de Araújo, Onofre Pereira de Matos e Ciro Melo. Em 1937, 

foi eleito o Cel. Álvaro Brandão. O município de Dourados pertenceu ao território 

de Ponta Porã, posteriormente, por um breve período (1943 a 1946), sendo 

elevado à categoria de comarca em 12 de março de 1946. 

No início da década de 1940 a companhia Matte Laranjeira passou a ser 

constantemente fiscalizada pelo Estado, que tinha como objetivo acabar com o 

monopólio e com o controle territorial que a empresa detinha na região do 

município de Dourados. A companhia detinha o controle das melhores terras da 

porção meridional do Estado do Mato Grosso, empregava principalmente 

paraguaios e argentinos, o que para o Estado colocava em risco a linha de 

fronteira, assim a companhia se apresentava como empecilho para o povoamento 

da região. Em 1943, segundo Silva (2000), foram criados pelo Estado Novo, na 

região arrendada pela companhia, o território federal de Ponta Porã e a Colônia 

                                                             
16 Considerado fundador da cidade por ter sido o promotor da ideia da criação do patrimônio, 
através da doação da gleba em debate para esta finalidade. 
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Agrícola Nacional de Dourados (CAND). Em 1944 foram encerrados os contratos 

de arrendamento da empresa. Segundo Silva. 
Para o Estado Novo, a existência da Companhia controlando 
largas extensões das melhores terras do Estado, funcionava como 
uma barreira que se opunha ao prosseguimento da “marcha” que 
garantiria a ocupação daquela região de fronteira por brasileiros 
natos... Nessas condições, era urgente desencadear no sul do 
atual Mato Grosso do Sul um processo de nacionalização da 
fronteira, através da remoção do obstáculo representado pela 
companhia estrangeira e a posterior promoção da ocupação da 
referida área com população e costumes genuinamente nacionais 
(SILVA, 2000, p. 105). 
 

A criação da CAND, pelo Estado Novo, representou para a região de 

Dourados uma importante ferramenta na história do seu povoamento. A colônia 

foi criada com o objetivo de distribuição de lotes para famílias que chegavam à 

região de outros Estados do país. Segundo Silva (2000, p. 105) “a implantação de 

projetos de colonização pública foi o principal instrumento utilizado pelo Estado 

Novo para a implementação da Marcha para o Oeste”. Assim para da Silva: 
No caso específico da porção meridional do atual Mato Grosso do 
Sul, o projeto de colonização do Estado Novo se materializou na 
criação da CAND. Esse projeto de colonização pública foi 
implantado em 300.000 ha. de terras de mata desobstruídas com 
a retirada da Companhia Matte Laranjeira. No total foram 
distribuídos gratuitamente 8.820 lotes para agricultores de poucos 
recursos, na sua maioria nordestinos, que se caracterizavam pela 
sua condição de pequenos arrendatários, meeiros, trabalhadores 
rurais, enfim pela sua condição de não proprietários de terra 
(SILVA, 2000, p. 105). 
 

O processo de produção desenvolvido pela CAND era voltado para a 

subsistência, com produtos como arroz, feijão, mandioca, milho. Apenas o 

excedente era encaminhado ao mercado para comercialização.  
Esse modelo produtivo não poderia ser caracterizado como 
tipicamente capitalista, na medida em que parcela significativa da 
produção se destinava ao auto-abastecimento, padecia de um 
baixo grau de capitalização, o que se refletia, por exemplo, em um 
reduzido nível de mecanização da produção (em 1960, em todo o 
município de Dourados existiam tão somente 13 tratores), 
predominando a utilização dos instrumentos mais rudimentares de 
trabalho: enxada, foice, machado, arado de tração animal etc.. 
Também se verificavam uma insignificante utilização do trabalho 
assalariado e o predomínio da mão de obra familiar (SILVA, 2000, 
p. 107). 
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 Ainda assim, mesmo com a produção sendo considerada familiar Silva 

(2000) nos coloca a importância da CAND para o processo de povoamento de 

Dourados. 
Apesar do baixo nível do sistema produtivo adotado, a CAND foi 
sem dúvida a iniciativa estatal desencadeada pelo Estado Novo 
que maior impacto e mais repercussão produziu na trajetória do 
desenvolvimento de Dourados e de sua região. Em função da 
colônia, o município de Dourados transformou-se, ao longo dos 
anos 50, de insignificante centro de pecuária tradicional e extração 
ervateira, em principal polo de produção agrícola do Estado 
(SILVA, 2000, p. 108). 
 

A partir de meados da década de 1950 a região entra em uma nova fase 

de planejamento e inserção nacional, quando o Brasil tem seu modelo de 

economia modificado, e diante da busca por uma inserção internacional, através 

da entrada de capital externo, procura uma maior integração nacional, implicando 

consequentemente no surgimento de uma nova divisão territorial do trabalho. Este 

modelo teve o intuito de gerar divisas, buscando um equilíbrio na balança 

comercial. Para tanto, um dos planos econômicos implicou na ampliação das 

fronteiras agrícolas, principalmente a partir da década de 1960, com o objetivo de 

integração do Sudeste (Centro de Industrialização) com as regiões Centro – 

Oeste, Sul e Nordeste. 

Este processo de ampliação agrícola para o Centro Oeste desencadeou-se 

com a introdução da monocultura para exportação, a soja, o que provocou uma 

integração com o capital industrial e, logo, alterações nas relações de produção e 

trabalho no campo. 

O papel do Estado se baseou em políticas agrícolas de financiamento e 

garantia de preço, impondo um novo padrão de produção. Dourados se insere 

neste contexto de política de desenvolvimento agrícola para exportação.  
Neste contexto, o município de Dourados foi selecionado como 
centro de pesquisa para a porção sul do Estado. [...] Foi neste 
contexto que o Estado definiu o novo papel reservado à região de 
Dourados, propondo, ainda, um novo perfil para a população 
urbana, em virtude da demanda causada pelo processo de 
tecnificação. Isso desencadeou o crescimento de segmentos 
socioprofissionais ligados especialmente a setores da agricultura 
(engenheiros agrônomos, veterinários, etc.), o que exigiu novas 
respostas em face de um novo conjunto de necessidades criadas 
(CALIXTO, 2004, p. 52-53). 
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 O poder público municipal em consenso com o Estado, na sua esfera 

federal, se destacou pela intervenção e implantação de vários programas e 

políticas públicas, numa tentativa de viabilizar o processo de reprodução do 

capital agroexportador. Neste mesmo sentido, o governo Federal elabora um 

conjunto de planos, com base na Teoria de Polos de Desenvolvimento elegendo 

regiões programas para viabilizar o desenvolvimento e integração do país, sendo 

“no âmbito dos novos direcionamentos assumidos pela política urbana federal, 

que ocorreram as maiores transformações urbanas em Dourados” (CALIXTO, 

2004, p. 57). Neste período o Brasil torna-se dependente de empréstimos 

externos, adquirindo uma dívida externa de grande expressão, tendo também o 

seu pagamento inviabilizado, devido aos elevados juros internacionais a partir de 

1979. 
O espaço tornou-se, para o Estado, um instrumento político de 
importância capital. O Estado usa o espaço de uma forma que 
assegura o controle dos lugares sua hierarquia estrita, a 
homogeneidade do todo e a segregação das partes. É assim, um 
espaço controlado administrativamente e mesmo policiado 
(LEFEBVRE apud GOTTDIENER, 1993, p. 129-130). 
 

 Todo este processo de implementação da produção agrícola com o 

processo de tecnificação, desenvolvimento científico na área, trouxe aos 

produtores a necessidade de adaptação às novas realidades da produção no 

campo, provocando o surgimento de dois movimentos, conforme Calixto (2004), 

um grande aumento no preço da terra, desencadeado pelo deslocamento de 

produtores de outros Estados; e o processo de afastamento daqueles produtores 

que não puderam entrar na corrida tecnológica do campo, que, a princípio, exigia 

um investimento muito grande em maquinário: colheitadeiras, tratores, defensivos 

agrícolas etc., além de estreitas relações com o sistema financeiro (CALIXTO, 

2004, p. 55).  

 Esta nova realidade provocou mudanças significativas nas relações de 

trabalho e produção no campo. Conforme Calixto (2004), essas transformações 

são sentidas principalmente pelo pequeno proprietário e o trabalhador rural que 

veem a cidade como única alternativa de sobrevivência. Este período foi marcado 

pelo surgimento de dois grupos: aqueles que, “incapazes” de se adaptarem a 

nova dinâmica do campo, por não encontrar alternativa acabam por provocar um 

fluxo migratório para as periferias pobres de Dourados, que passam a conviver 
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com um crescimento abrupto de sua população, muitas vezes sem oferecer uma 

qualificação profissional que atendesse aos interesses urbanos; em contrapartida, 

a cidade também passa a receber aqueles que, atraídos pelos incentivos, pela 

nova dinâmica de produção rural, passam a se capitalizar no campo, ligados por 

meio do trabalho a atividades relacionadas à produção. 
A inserção de Dourados numa nova divisão territorial do trabalho, 
voltada para a agroexportação, acabou por (re)definir uma nova 
rede de relações, funções, fluxos, papéis e conteúdos, em 
decorrência do novo modelo de produção regional, criando novas 
formas de consumo, produção e apropriação do espaço 
(CALIXTO, 2004, p. 56). 
 

Neste sentido, com a inserção dos novos processos agrícolas, a cidade de 

Dourados passa a contar com a presença de uma população diferenciada, ligada 

aos interesses agroindustriais que exigia mão de obra qualificada. 
A cidade passou a ser local de moradia desta mão de obra 
qualificada, ligada, em sua grande maioria, à modernização do 
campo, implicando no estabelecimento de novas relações. A 
consequência espacial mais destacada desse processo, que se 
configurou principalmente a partir da década de 1970, foi o reforço 
da diferenciação socioespacial dos espaços intra-urbanos, com 
base na concentração de investimentos imobiliários em 
determinada área da cidade – a porção norte (CALIXTO, 2004, p. 
58). 
 

A cidade de Dourados, assim como em todo o país, conforme Santos 

(1993), passa a acolher um contingente maior da classe média, número crescente 

de letrados, indispensável a uma produção material, industrial e agrícola, que se 

intelectualiza (SANTOS, 1993, p 55). 

No período referido, porém, as maiores mudanças e transformações são 

sentidas pelos menos favorecidos, trabalhadores rurais, pequenos proprietários, 

aqueles que não detêm os meios de produção. A lógica em que a cidade foi 

inserida, assim como todo país, é a lógica de proteção da propriedade privada, 

que está acima de qualquer outro direito adquirido pelo cidadão. Entende-se, 

desse modo, que no espaço urbano só mora dignamente aquele que tem 

condição de pagar por este espaço. Aqueles que não detêm meios para pagar por 

essa moradia acabam procurando maneiras ditas ilegais do ponto de vista formal, 

como as ocupações urbanas.  
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2.2 – A cidade e a moradia em Dourados 

No tocante ao processo de produção da cidade de Dourados, podemos 

considerar a década de 1970 como a época em que se deu início grande aumento 

dos problemas de moradia na cidade de Dourados, pois nesse momento a cidade 

passou por um processo significativo de aumento populacional. Segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE), na década houve um 

crescimento populacional superior a 100%. “A população urbana que em 1970 era 

de 31.599 habitantes, em 1980 os dados apontavam para 84.849” (SILVA, p. 

148). Neste período houve uma mudança no setor agrícola com a introdução do 

modelo agroexportador e técnicas de mecanização do campo, provocando 

mudanças principalmente na vida dos pequenos produtores e trabalhadores 

rurais, que sem opção viam na cidade uma “válvula de escape”, uma alternativa 

de sobrevivência, participando das contradições e conflitos de várias ordens que 

passavam a se “desenhar” tanto no campo como na cidade.  

A partir da década de 1970, com o princípio do processo de tecnificação do 

campo, e com a chegada das monoculturas de soja e do trigo, o problema 

habitacional em Dourados passou a se apresentar sobre dois principais pontos. 

Conforme Silva (2000) o primeiro ponto foi a dificuldade que o município 

apresentou em fornecer moradias em quantidades suficientes para prover as 

necessidades dos produtores rurais que chegavam à região para investir na 

lavoura tecnificada e que viam Dourados como a melhor opção para se 

estabelecerem com suas famílias, assim como o crescente número de 

profissionais especializados, como: agrônomos, pesquisadores, pilotos agrícolas, 

veterinários, comerciantes; ligados à atividade agrícola capitalizada, que no seu 

conjunto compunham na formação de uma classe média que apresentava um 

rápido movimento de multiplicação. 

Como aponta Silva (2000) o segundo ponto se apresentou na dificuldade 

de equilibrar o déficit de moradia que se apresentou com a inversão populacional 

decorrente da rápida mudança dos moradores, trabalhadores do campo para a 

cidade. Este contingente formado principalmente por trabalhadores 

desapropriados de suas terras e empregos no campo, empurrados pelo avanço 

da lavoura tecnificada, foi se deslocando para a cidade, constituindo a classe de 

despossuídos, sem ou com muito poucos direitos a ela. Silva (2000) coloca que o 
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maior problema habitacional enfrentado por Dourados diz respeito ao segundo 

ponto. 
Evidentemente esse último configurou-se um problema bem mais 
grave que o primeiro, por um lado pela dimensão muito superior 
do contingente demográfico envolvido e, por outro, por sua 
indiscutível fragilidade social que o impossibilitou de, por conta 
própria, encontrar uma solução satisfatória para sua premente 
necessidade de moradia (SILVA, 2000, p. 231). 
 

Em Dourados, em decorrência da centralização política e financeira, 

durante as décadas de 1970 e 1980, sobre a direção do Estado 

desenvolvimentista brasileiro, segundo Silva, “[...] a resposta para essa questão 

habitacional criada em Dourados, como decorrência da rápida expansão da 

agricultura agroindustrializada, se deu segundo os termos do Sistema Financeiro 

de Habitação” (SILVA, 2000, p. 231). 

Entre a década de 1970 e a década de 1990, com o aumento da demanda 

por moradia, na cidade de Dourados ocorreu à inauguração de diversos conjuntos 

habitacionais (Quadro 1), implementados sob a intervenção do Sistema 

Financeiro de Habitação (SFH) com subsídios do Banco Nacional de Habitação17 

(BNH). 

Vimos que neste período as maiores urgências em relação à moradia em 

Dourados se concentravam entre as camadas pobres recém-expulsas do campo 

(trabalhadores rurais e familiares, pequenos proprietários rurais). Segundo Silva 

(2000) mesmo diante desta constatação pelo poder público, as políticas 

habitacionais implementadas através do Sistema Financeiro de Habitação e do 

Banco Nacional de Habitação na cidade em grande parte não foram voltadas a 

este conjunto de novos pobres, que sem alternativa para sobrevivência no campo 

buscavam no urbano novas oportunidades de trabalho e moradia. “Essas políticas 

habitacionais na sua maioria acabaram por atender a uma classe média em 

ascensão no município, formada por empresários do setor terciário, 

agropecuaristas, comerciantes” (SILVA, 2000, p. 231). 

 Nos conjuntos habitacionais implantados entre as décadas de 1970 e 1980 

em Dourados, Silva (2000) aponta que a maior parte das moradias construídas foi 

reservada ao extrato da sociedade que estava em ascensão na cidade e possuía 

                                                             
17 O Banco Nacional de Habitação (BNH) foi um banco público brasileiro voltado ao financiamento 
e à produção de empreendimentos imobiliários, tendo por função a realização de operações 
de crédito imobiliário, assim como a gestão do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). 
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um poder aquisitivo elevado, e apenas uma pequena parte destinada para classe 

pobre a quem os programas deveriam realmente atender. Ou seja, os que 

formavam o contingente que necessitavam de uma moradia que só poderia ser 

conquistada através dos programas desenvolvidos para subsidiar a questão 

habitacional, aqueles que não podiam conseguir sozinhos, pois estava muito 

acima do que a sua renda poderia alcançar. “Neste período, de um total de 4.552 

moradias construídas com subsídios do Sistema de Financiamento Habitacional, 

apenas 1.251 (cerca de 27%) foram para aqueles cujo poder aquisitivo era menor” 

(SILVA, p.232). 

 
QUADRO 1 - conjuntos implantados pelo sistema financeiro da habitação em 

dourados (1970 – 1992) 
 Conjuntos Ano de 

Implantação 
Unidades 
Residenciais 

Agente Promotor 

1 Antônio João 1970 203 COHAB 
2 BNH 1º Plano 1975 316 COHAFABA1 

3 BNH 2º Plano 1977 288 COHAFABA 
4 BNH 3º Plano 1977 544 COOPHADOURO2 

5 Campo Dourado 1980 386 CONSTRUMAT 
Ltda. 

6 BNH 4º Plano 1981 1.000 COOPHADOURO 
7 Eulália Pires 1983 306 COHAB 
8 Maxwell 1987 112 INOCOOP 
9 Maracanã 1988 191 INOCOOP 
10 Izidro Pedroso 1988 742 COHAB 
11 Caiuás 1988 144 INOCOOP 
12 Morumbi 1988 96 INOCOOP 
13 Waldemiro do 

Amaral 
1988 88 INOCOOP 

14 Rio Branco 1989 112 INOCOOP 
15 Terra Roxa I 1991 268 CDHU3 

16 Terra Roxa II 1991 177 CDHU 
 

Fonte: Mário Cezar Tompes da Silva, 2000, p. 232. 
1 – Cooperativa Habitacional dos Funcionários Públicos e Bancários de Dourados LTDA. 
2 – Cooperativa Habitacional de Dourados. 
3 – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Mato Grosso do Sul. Antiga COOHAB. 
 
 Assim, o que ocorreu em Dourados não se diferencia do que houve no 

resto do país no que se refere às políticas habitacionais financiadas pelo Banco 

Nacional da Habitação. As mesmas acabaram sendo dirigidas as parcelas da 

sociedade que chegavam à cidade juntamente com a expectativa de expansão 

das lavouras tecnificadas e formava a classe social média, isto porque a lógica 
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seguida pelas políticas do Sistema de Financiamento da Habitação concebia a 

moradia como uma mercadoria, não como um direito básico para sobrevivência. 

Desse modo, segundo Peruzzo: 
O próprio conjunto de requisitos oficiais impostos ao candidato 
que pleiteia a casa própria construída com financiamento 
controlado pelo Estado exclui larga parcela dos carentes de 
habitações. Estas estão sendo construídas não para os que dela 
precisam, mas para os que podem pagá-la, como ocorre com a 
produção de mercadorias em geral (PERUZZO, 1984, p. 46). 
 

 Dessa forma, devido à falta de moradias, as oportunidades advindas dos 

financiamentos habitacionais beneficiaram em grande parte a classe média que 

contavam com um círculo de influência muito maior, e se encaixavam nos 

requisitos exigidos pelo Estado para se apossarem dos financiamentos, deixando 

para trás a parcela social dos mais pobres. Isto ocorreu porque as políticas do 

Sistema Financeiro de Habitação não visavam atingir aos mais pobres, mas 

visavam contribuir para o desenvolvimento seletivo dos municípios. Em relação ao 

Banco Nacional de Habitação, Santos aponta: 
O mito do direito à propriedade da casa levou, num primeiro e 
longo momento, que se construíssem casas e apartamentos em 
beneficio da classe média. Mesmo assim, os preços geralmente 
eram – e são – exorbitantes. Mais exorbitantes, ainda, quando os 
imóveis são construídos com o dinheiro público acumulado com a 
contribuição obrigatória de todos os trabalhadores (SANTOS, 
2007, p. 61). 
 

 As parcelas formadas por desempregados, ou que possuía baixa-renda, 

foram excluídos destes programas habitacionais financiados pelo Sistema 

Financeiro de Habitação, restando-lhes duas maneiras de tentar suprir suas 

necessidades de moradia: uma, se inserindo no mercado imobiliário clássico, ou 

pela ocupação de espaços ociosos na cidade provocando o surgimento das 

favelas e das autoconstruções na cidade. Em relação ao Sistema Financeiro de 

Habitação e o Banco Nacional de Habitação em Dourados, Silva (2000) observa 

que: 
As intervenções do SFH e de seu principal agente, o BNH, em 
Dourados, implantaram na cidade diversos conjuntos 
habitacionais. No entanto, apesar das necessidades mais 
prementes de moradias em Dourados, nesse período, se 
concentrarem entre os estratos sociais recém-expulsos do campo 
(constituídos de ex-pequenos produtores familiares e 
trabalhadores rurais desempregados), uma parcela importante 
dessas intervenções habitacionais federais foi dirigida não para 
atender as necessidades evidentes desse contingente de novos 
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pobres urbanos, mas majoritariamente para atender a classe 
média emergente da cidade (SILVA, 2000, p. 232). 
 

 A maioria deste contingente não tinha a menor condição de suprir suas 

necessidades de moradia pela primeira opção, se inserindo no mercado 

imobiliário tradicional, já que grande parte não possuía se quer uma renda mensal 

fixa, restando apenas a estes uma opção de moradia: “a ocupação dos lotes 

urbanos ociosos, erguendo neles a favela ou a autoconstrução” (SILVA, 2000, p 

239). Assim, segundo Silva (2000), em uma cidade dominada pelo capital, como 

Dourados: 
A habitação foi transformada em mera mercadoria e sua aquisição 
passa a ser intermediada pelo poder de compra. Em tais 
condições não há garantia de acesso à moradia para amplos 
setores sociais desprovidos de renda ou com renda insuficiente 
(SILVA, 2000, p. 239). 
 

 As ações no setor habitacional implementadas pelo Banco Nacional de 

Habitação em Dourados, a partir da década de 1970, atraiu para cidade maior 

interesse do setor imobiliário, que via nas novas moradias uma oportunidade de 

negócio e expansão do setor. 
A chegada de um novo agente – o BNH – implicou na produção 
de unidades residenciais (o que até então ocorria em pequena 
escala, pois dependia de investimentos particulares ou da 
poupança pessoal). A produção em maior escala, impulsionou e 
dinamizou as atividades do setor que se restringia a transações 
baseadas majoritariamente na compra e na venda de lotes não 
edificados (CALIXTO, 2008, p. 28). 
 

 Conforme Calixto (2008) as moradias financiadas pelo Banco Nacional de 

Habitação passaram a ser alvo de negociações do tipo compra, venda e aluguel, 

que caracterizavam o início da formação de um mercado imobiliário na cidade 

engendrando novas relações na produção do espaço na cidade. 
O estabelecimento de um mercado da habitação ‘por atacado’, a 
partir da presença do Banco Nacional da Habitação e do sistema 
de crédito correspondente, gera novas expectativas, infundadas 
para a maioria da população, mas atuantes no nível geral. Como 
isso se dá paralelamente a expansão das classes médias urbanas 
e à chegada de numerosos pobres à cidade, essa dupla pressão 
contribui para exacerbar o processo especulativo. A terra urbana, 
dividida em loteamentos ou não, aparece como promessa de lucro 
no futuro, esperança justificada pela existência de demanda 
crescente. (SANTOS, 1993, p. 97). 

 O aumento das relações imobiliárias em Dourados a partir da década de 

1970 foi tão expressivo, que enquanto ao “final da década de 1960 havia somente 
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01 registro de empresa ligada ao setor junto à Junta Comercial do Estado do Mato 

Grosso do Sul – JUCEMS, na década de 1970 ocorreram 12 novos registros, na 

década de 1980 60 novos registros de empresas ligadas ao setor na cidade e na 

década de 1990 ocorreram 81 novos registros” (CALIXTO, 2008, p. 29). 

 As atividades do setor imobiliário estão ligadas também à sua capacidade 

de organização e articulação, cujo objetivo principal era o de garantir seus 

interesses comerciais e de lucro. 
Nessa etapa, o novo dinamismo e importância do capital 
imobiliário em Dourados não resultaram apenas de sua rápida 
expansão, mas se deveu também à sua nova capacidade de 
atuação organizada em prol da defesa de seus interesses 
corporativos. Em 1987, diversos agentes com presença 
expressiva no mercado imobiliário da cidade reuniram-se e 
fundaram a Associação Douradense de Empresas Imobiliárias – 
ADEI, que, a partir de então, passou a ser utilizada como um 
importante instrumento de pressão e promoção dos interesses do 
setor (SILVA, 2000, p. 162). 
 

 O capital imobiliário se consolidou em Dourados como um importante 

agente no processo de expansão e formação do seu espaço urbano, uma das 

atividades promovidas pelo setor que impulsionou a expansão do espaço 

douradense entre as décadas de 1970 e 1980 foi a aceleração na implantação de 

novos loteamentos, uma vez que neste intervalo de tempo foram lançados 89 

novos loteamentos no município (Quadro 2). 
QUADRO 2 – Dourados Números de loteamentos implantados (por década) 

Período Número de Loteamentos 

Até 1960 49 

1960 – 1970 15 

1970 – 1980 46 

1980 – 1990 43 

1990 – 2000 42 
Pós ano 2000 18 

 Fonte: Prefeitura Municipal de Dourados 
 Org.: Maria José Martinelli Silva Calixto, 2008, p. 32. 
 
 As ações do capital imobiliário desempenharam um papel significativo na 

forma como iam se desenhando e desenvolvendo os espaços urbanos na cidade. 
A partir dos anos 70, em função da nova escala de ação e poder 
do capital imobiliário, o espaço urbano sofreu uma importante 
reestruturação com base na criação de áreas e bairros cada vez 
mais socialmente homogêneos e territorialmente apartados. Essa 



66 

 

segmentação não se restringiu ao espaço residencial, mas incluiu 
também uma idêntica segmentação do comércio e dos serviços, 
produzindo um modelo de cidade dividida e segregada, bem 
diferente daquele que vigeu até os anos 60, em que os diferentes 
estratos sociais se encontravam misturados nos diversos 
quadrantes do espaço urbano (SILVA, 2000, p. 171). 
 

 O capital imobiliário imprimiu ao espaço de Dourados, ao longo das 

décadas, novas formas de organização e construção, um exemplo foi o processo 

de verticalização desencadeado na cidade desde meados da década de 1970 e 

que, apesar de ter passado por períodos de certa contenção devido à legislação, 

se faz presente ao longo do processo de formação do espaço urbano da cidade. 

O processo de verticalização se imprime no espaço douradense de forma que vai 

(re)desenhando os espaços e as formas de localização no mesmo. 

 No entanto, é preciso deixar claro que o processo de verticalização das 

construções em Dourados não ocorreu com o intuito de resolver ou amenizar a 

problemática da moradia na cidade ou da necessidade de racionalizar o espaço 

urbano congestionado. Segundo Calixto: 
De forma contraditória, a verticalização em Dourados, a exemplo 
de outras cidades brasileiras, não vem ao encontro da satisfação 
da necessidade de morar ou mesmo da necessidade de 
racionalizar o espaço urbano. [...]. Dessa forma, o processo de 
produção verticalizada vem ao encontro dos interesses ou 
necessidades de reprodução do capital, (re)direcionando o 
processo de produção, apropriação e uso do espaço urbano de 
acordo com a lógica de produção socioespacial imobiliária. 
(CALIXTO, 2008, p. 37). 
 

 Ainda sobre o processo de verticalização em Dourados, Silva (2000) afirma 

que: 
Essas unidades residenciais verticalizadas, por um lado, são 
dirigidas prioritariamente para os estratos mais privilegiados da 
população, por outro lado, a verticalização em Dourados configura 
um paradoxo, já que mais de 45% de seu espaço se apresenta na 
condição de vazio urbano18. Ao mesmo tempo, a produção de 
edifícios, ao implicar na sobrecarga das redes de infraestrutura 
(saneamento, energia, etc.), obriga o poder público a custear a 
ampliação desses serviços que afinal beneficiarão um reduzido 
contingente da população, em detrimento de outras intervenções 

                                                             
18 Segundo levantamento realizado pela Prefeitura, em 1996, para atualização do Plano Diretor de 
Dourados, a situação da ocupação do espaço urbano era a seguinte: “o perímetro urbano conta 
com 161 loteamentos cadastrados, totalizando 52 mil imóveis. Destes, 28 mil estão ocupados, 
perfazendo 53,84% do total loteado. No entanto, 24 mil lotes ainda estão vazios, o que 
corresponde a 46,16% do total. (Prefeitura Municipal de Dourados, 1996 p 07). Século XXI. 
Dourados do jeito que nós queremos. Plano Diretor ao alcance de todos (SILVA, 2000, pg. 171). 
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públicas mais prioritárias e socialmente mais abrangentes (SILVA, 
2000, p. 170-171). 
 

 Constatamos, desse modo, que o processo de apropriação do espaço 

urbano e de moradia em Dourados, ao longo de formação de sua história, se dá 

de forma contraditória, sendo o urbano produzido a partir de conflitos e 

contradições entre os mais diversos extratos que formam sua sociedade. 

 
 
2.3 – Ocupação: a luta pela moradia 
 A presença das ocupações urbanas em Dourados representa a luta pela 

moradia na cidade, luta pelo direito de ocupar um espaço mínimo, luta pela 

sobrevivência. Mas o direito pela moradia acaba sendo sucumbido pela 

propriedade privada da terra. 

Carlos reforça a discussão ao apontar que “a luta pela moradia não é a luta 

por um “teto mais serviços”, mas a luta pela vida contra as formas de apropriação 

privada” (CARLOS, 2004, p. 116). 

 Esses conflitos e contradições entre direito de moradia e propriedade 

privada provoca um constante redesenhar dos espaços na cidade, espaços cada 

vez mais carregados de desigualdades sociais. Esses conflitos, segundo Oliveira 

(1998), são representados pelos: 
Operários em greve por melhores salários, a mostrar que a fábrica 
não é apenas um prédio. São os “sem morada” da cidade que 
ocupam terrenos desocupados, vazios, para construir ali, o seu 
“lugar” na cidade. São massacrados pela repressão policial. O 
argumento: “invadiram propriedade privada”. Como se não fosse a 
propriedade privada que invadiu o direito de morar do trabalhador. 
Ou seja, chegamos ao ponto em que uma fração reduzida da 
sociedade pode se dar ao luxo de manter grandes áreas vazias e 
grandes levas de trabalhadores não têm sequer o direito à 
moradia. Os trabalhadores da cidade trabalham/produzem os 
bens e riquezas que na imensa maioria das vezes não consomem. 
Produziram uma cidade e não têm direito a ela. (OLIVEIRA, 1998, 
p.136). 
 

A terra transformada em mercadoria barra o acesso daqueles que não 

podem pagar o seu preço, assim a propriedade privada da terra desempenha 

papel decisivo no processo de ocupação de áreas urbanas. A problemática das 

ocupações “irregulares” deve ser analisada levando em conta esta lógica 

mercantilista que envolve a terra e media o próprio sentido da vida quando 
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determina a privação ao seu acesso por quem não pode pagar por ela, pois esta 

lógica é quem define a acessibilidade ou não das pessoas ao espaço, 

determinando também as formas de diferenciação socioespacial. 

 Assim, diante da existência da propriedade privada as ocupações surgem 

em um movimento de resistência, se colocando como estratégia de sobrevivência, 

por meio da luta para garantir o lugar de moradia e o direito à cidade. 

 O direito a propriedade privada restringe o direito de uso e o direito à 

cidade, que deve ser considerado como direito não só à moradia, mas como 

direito ao trabalho, cultura, educação, saúde, ao lazer. A lógica mercadológica ao 

se (re)produzir produz também as relações no espaço. Essas relações 

mercadológicas são protegidas pelas relações jurídicas que mantém o direito de 

uso submisso ao direito de compra. 

 Estas relações conflituosas entre propriedade privada e o direito de uso do 

solo urbano, acabam por instalar uma condição de fronteira nos espaços da 

cidade, como aponta Calixto: 
As relações de propriedade impõem limites de uso e, nesta lógica, 
os moradores de áreas de favelas, são atropelados pela 
instituição jurídica da propriedade privada da terra, estabelecendo 
o conflito. Faz-se presente uma situação de fronteira expressa na 
contradição ou conflito de estar fisicamente na cidade e não 
vivencia-la em sua plenitude (CALIXTO, 2009, p. 1). 
 

 Neste caso, não devemos avaliar a fronteira apenas como uma barreira 

física-material, mas a partir das relações conflituosas que se imprimem dentro da 

cidade entre os diversos extratos da sociedade. Raffestin (2005) faz uma reflexão 

sobre as situações de fronteira que se instalam dentro da cidade: 
[...] uma fronteira não é somente um fato geográfico, mas também 
é um fato social de uma riqueza considerável... “[...] Quando os 
limites não materiais não podem ser modificados por razões 
múltiplas, o risco de se tentar modificar as fronteiras materiais do 
dispositivo territorial aumenta” (RAFFESTIN, 2005, p. 10 e 13). 
 

 A problemática habitacional em Dourados, assim como em todo país, não 

advém da falta de moradias, nem da falta de espaços para construir, mas do fato 

de que a partir da instituição da propriedade privada a terra urbana foi 

transformada em mercadoria, inacessível para grande parte da sociedade. As 

ocupações surgem desta impossibilidade de acesso à terra urbana pelos meios 

ditos legais juridicamente. Carlos (2004), ao discutir a ação da propriedade 

privada, coloca-nos que: 
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A existência da propriedade privada do solo urbano vai revelando 
uma função econômica como realização continuada do valor; uma 
função jurídica que a realiza enquanto direito garantido pela 
constituição federal que torna inquestionável sua existência e uma 
função social: neste nível a existência da propriedade privada da 
terra realiza a desigualdade que está na base do desenvolvimento 
da sociedade capitalista. A extensão da propriedade privada do 
solo urbano tornando todo o espaço intercambiável (o espaço da 
cidade constantemente partido, fragmentado e suas parcelas 
vendidas no mercado), produz a equalização do desigual e deste 
modo à realização do ato de morar e da realização da vida fica 
submetida à realização da propriedade privada como direito. 
(CARLOS, 2004, p. 112). 
 

 Na cidade a apropriação diferenciada dos espaços ocorre devido à 

capacidade diferenciada de pagamento por meio de seus moradores, as 

ocupações são promovidas por aqueles que não possuem meio algum de 

pagamento pela mercadoria terra, e estas surgem então numa tentativa de 

garantir o direito de uso, da moradia e, num sentido maior, garantir o direito à 

cidade. Em relação ao direito à cidade, Lefebvre (1991) aponta que:  
O direito á cidade não pode ser concebido como um simples 
direito de visita ou de retorno às cidades [...] Só pode ser 
formulado como direito à vida urbana, transformada, renovada 
(LEFEBVRE, 1991, p. 116). 
 

 Na cidade de Dourados a ocorrência das primeiras ocupações, até as que 

continuam ocorrendo atualmente, tem como principal causa à impossibilidade de 

pagamento por um local no interior da cidade, o que deixa uma parcela da 

população à mercê das ocupações para resolver, ainda que de forma precária, 

seu problema de moradia. 

 Em Dourados a verificação do monopólio da terra aumenta ainda mais o 

seu preço, agravando a questão da moradia na cidade. A terra, como um bem 

indispensável para a continuação da vida, recebe um preço ainda mais elevado 

pela existência do monopólio, tendo o setor imobiliário tem um papel decisivo 

nesse processo. Calixto (2000) observa que: 
É necessário compreender a dinâmica do setor imobiliário como 
resultado de uma relação bastante íntima entre este setor e a 
política pública, uma vez que a ação/atuação do setor imobiliário é 
assegurada pela intervenção do poder público, assim como a 
política pública não está descolada dos meandros da lógica do 
mercado imobiliário (CALIXTO, 2000, p. 208). 
 

 Desse modo, as relações no espaço urbano ficam cada vez mais 

submissas às leis de mercado, sobretudo à lei de monopólio, reduzindo a 



70 

 

probabilidade de escolha, notando-se na maioria das vezes a preponderância das 

relações de troca na forma de produção da cidade: 
A predominância do valor de troca como extensão do mundo da 
mercadoria se revela como produto de lutas que surgem a partir 
das relações sociais contraditórias criadas e aprofundadas pelo 
desenvolvimento do processo de reprodução lato sensu em que 
as batalhas se resolvem pelo jogo político das forças sociais 
(CARLOS, 2001, p. 38). 
 

 Cada fração da sociedade encara as relações de apropriação do solo 

urbano por diferentes perspectivas, ocasionando diversas formas de uso do 

espaço na cidade. Assim Brito coloca: 
Para o morador, a casa possui um inestimável valor de uso, isso 
porque depende dela para se acomodar. Em contrapartida, para 
os especuladores imobiliários, detentores de um grande número 
de propriedades, o valor se expressa no valor de troca, uma vez 
que uma ou mais propriedades podem ser trocadas por capital 
(BRITO, 2004, p. 29). 
 

 As ocupações urbanas na cidade de Dourados tiveram seu início e 

disseminação devido a mudanças nas relações econômicas no campo e na 

cidade. As intervenções precárias feitas pelo Estado para garantir que essas 

novas relações se implantassem de forma vitoriosa nos meios rural e urbano, 

contribuíram ou nada fizeram para que esse processo de favelização e ocupação 

de espaços ociosos não se disseminassem pelo espaço urbano, causando o 

aumento e incidência cada vez mais deste tipo de movimento ocupacional de 

“espaços vazios”, como única forma de se garantir o direito de morar e o direito à 

cidade para aqueles sem capacidade alguma de garantir esses direitos da 

maneira formal, do ponto de vista legal, seguindo as regras de mercado.  
Observa-se claramente a inserção do problema da favelização na 
agenda da política urbana na escala local, contribuindo para tanto 
a disponibilidade de programas e recursos da esfera federal. [...] 
Além disso, a intensificação das campanhas voltadas para os 
processos de planejamento participativo, associadas ao Estatuto 
da Cidade, possibilita a discussão sobre a irregularidade fundiária 
como tema especial, dado que as ocupações irregulares se 
disseminaram pelas cidades, independentes do porte delas 
(PEQUENO apud QUEIROZ, 2010, p. 19). 
 

 Erroneamente, costumamos ligar o fato da existência das favelas e 

ocupações ao problema do “déficit habitacional”, pela falta de moradia, ou de 

espaço para construção. Mas devemos deixar claro que no caso de Dourados 

(como em boa parte das cidades brasileiras) o principal responsável pelo “déficit 
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habitacional” e a crescente disseminação das ocupações no seu espaço urbano, 

deve-se às relações econômicas e às relações de poder que se desenrolam em 

seu território. As colocações de Singer reforçam esta constatação: 
[...] não existe propriamente o problema de falta de habitação, pois 
dentro do sistema capitalista a casa é uma mercadoria como outra 
qualquer e que é produzida tendo em vista o fim geral da 
produção, isto é, o lucro”... “Se há falta de casas em relação a 
uma procura solvável, estas certamente serão construídas. A falta 
de habitação só ocorre para aquela parte da população que não 
possui meios com que comprar casas ou alugá-las (SINGER apud 
CALIXTO, 2004, p. 31). 
 

 Dessa forma, esse déficit não se deve à falta de casas, mas ao baixo ou 

nenhum poder aquisitivo de uma parcela da população que se encontra fora do 

mercado habitacional. 
[...] o chamado “déficit habitacional” está intrinsecamente ligado à 
capacidade de pagamento pela mercadoria casa, não se 
apresentando para os segmentos sócioprofissionais que têm 
condições de remunerar o investimento e a propriedade da terra, 
inseparáveis dessa mercadoria. Se o poder aquisitivo da 
população assegurasse a possibilidade de remuneração do 
investimento, não faltariam interessados em investir na construção 
de moradias (CALIXTO, 2004, p. 31). 
 

 A origem das ocupações urbanas configura-se como resultado do processo 

cotidiano de luta pelo espaço urbano. Em Dourados, apesar de algumas 

particularidades, a ocorrência das ocupações se dá envolvida por relações 

calcadas no desenvolvimento do modo de produção capitalista, que fez nascerem 

no âmbito das sociedades diversas relações de conflitos, entre estas as 

contradições entre o direito de uso e apropriação do espaço urbano e as relações 

mercadológicas que transformam a terra urbana em uma mera mercadoria. 

 No próximo capítulo daremos ênfase às trajetórias socioespaciais dos 

sujeitos da ocupação no Jardim dos Estados. Entendendo que é a partir da 

trajetória de cada ocupante (e de sua família) que melhor podemos analisar o 

movimento amplo de constituição de sujeitos (e de parcela da classe 

trabalhadora) que, historicamente, participaram de relações socioespaciais com 

extremas limitações e enormes precariedades, definindo também acesso a 

trabalhos e remunerações precárias, a estudo e saúde insuficientes e, 

fundamentalmente, à negação de uma casa e moradia minimamente “suas”. 
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CAPÍTULO III 
 

TERRITÓRIOS, TERRITORIALIDADES E TRAJETÓRIAS SOCIOESPACIAIS 
DE SEM-TETOS EM DOURADOS: A OCUPAÇÃO NO BAIRRO JARDIM DOS 

ESTADOS 
 
 Neste capítulo, inicialmente procuramos fazer o levantamento das 

ocupações existentes em Dourados, para realizar um trabalho de reconstrução da 

trajetória da ocupação no bairro Jardim dos Estados em Dourados, objeto do 

nosso estudo, do seu início em 2005 até o seu término em 2011. 

 Em seguida através das entrevistas, das conversas e dos questionários, 

aplicados aos moradores da ocupação do Jardim dos Estados procuramos 

realizar, em parte, a reconstrução das trajetórias de cada morador e de sua 

família antes e durante a ocupação. 

 O questionamento sobre os embates que a ocupação sofreu durante os 

anos em que existiu, é de suma importância para compreendermos as principais 

dificuldades enfrentadas pelos ex-moradores da ocupação, embates com a 

vizinhança e com o poder público principalmente. 

 Durante o processo investigatório tivemos algumas dificuldades, de acesso 

aos dados dos moradores, alguns já não tinham mais os documentos como 

certidão de nascimento. Muitos ofereciam resistência em contar sobre sua 

trajetória por vergonha, por medo.  

 Os problemas com drogas existentes na ocupação por alguns moradores 

foi uma das nossas principais dificuldades nos momentos de conversar, 

entrevistar alguns moradores, sendo que em alguns casos não conseguimos o 

depoimento dos moradores. 

 

 
3.1 – Construindo a ocupação 
 Pretendemos aqui realizar o levantamento de dados a respeito das 

ocupações em Dourados, enfrentamos algumas dificuldades neste processo, por 

falta de dados não disponibilizados pela prefeitura, devido ao fato da cidade estar 

passando por um período de transição política, com a troca dos seus 
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governantes, por motivos de fraude19 em suas atividades. Faremos, também a 

reconstrução, em parte, da trajetória da ocupação, seu inicio em 2005 até o seu 

término em outubro de 2011. 

A cidade, também denominada “Cidade Universitária”, sempre com a 

implantação de novas universidades e de novas faculdades, com um número 

crescente de indústrias e com grande crescimento econômico, não consegue 

atender a necessidades básicas de uma boa parte da população, sendo uma 

dessas necessidades a moradia, que vem arraigada de inúmeras outras 

dificuldades, como o desemprego, dificuldade ao atendimento a saúde, educação, 

alimentação. Tal processo tem acarretado um constante aumento no número de 

ocupações “irregulares” (Figura 01) pela cidade (como demonstra de Queiroz20).  
Figura 1– Dourados localização das áreas de ocupações e assentamentos 

em condições precárias ou subnormais de moradia (2010) 

Fonte: Francisco Queiroz, 2010, p. 26. 
 

                                                             
19 Fatos que não entraremos em detalhes neste trabalho, não por não serem importantes, mas pelo fato de 
ainda se encontrarem em processo investigatório. 
20 Segundo o autor a dificuldade em mapear todas as ocupações existentes pela cidade deve-se 
ao fato de não ter sido possível conseguir, inclusive junto à Prefeitura Municipal, a localização 
precisa dessas áreas. 
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Desse modo, cidade de Dourados se desenvolveu/se desenvolve nos moldes 

do modo de produção capitalista, prevalecendo os interesses econômicos, onde 

quem não consegue se manter dentro da sua dinâmica de desenvolvimento 

econômico acaba ficando às “margens” deste, restando a uma camada 

significativa da população buscar alternativas de sobrevivência através, por 

exemplo, das ocupações clandestinas que se espalham pela periferia pobre da 

cidade. 

Assim, vemos se espalhar pela cidade um número crescente de ocupações 

“irregulares” seja de terrenos particulares, públicos ou às margens de rodovias. A 

cidade em pleno desenvolvimento apresenta em seu espaço um histórico de 

diferenciação socioespacial cada vez maior, que pode ser comprovada ao 

verificarmos um número considerável de ocupações. Segundo dados da prefeitura 

em 2006, a cidade apresentava uma média de 18 ocupações espalhadas pelo 

perímetro urbano (Quadro 3). 
QUADRO 3 - Dourados: Áreas de ocupações “irregulares” (2006) 

Área Ocupação 
“Irregular” Região Urbana* N° de 

lotes 
Extensão 
(em m²) 

01 Jd. Clímax - Fundo de Vale – 
Nascente do córrego Água Boa Grande Itália S/I S/I 

02 Jd. Murakami – R. Ivinhema S/I S/I S/I 
03 Jd. do Bosque - Fundo Canaã IV Pq. das Nações II S/I S/I 
04 Bom Jesus - Avenida Guaicurus Jd. Flórida S/I 15.682 
05 Chácara 134 – Jardim Guarujá Jd. Ouro Verde S/I S/I 
06 Jd. João Paulo II Vila Industrial S/I S/I 
07 Jd. Ipiranga - Área institucional Jd. Santa Brígida S/I S/I 
08 Jd. Clímax – R. Cornélia de Souza Grande Itália S/I S/I 

09 Jd. Clímax – R Olavo Bilac\R. 
Eulália Pires Grande Itália S/I S/I 

10 Jd. Monte Líbano Jd. Santa Brígida 240 159.425 
11 Loteamento Social Porto Belo Jd. Santa Brígida S/I 62.001,70 
12 Vila São Brás – Fundos Pq. das Nações II S/I S/I 
13 Jd. Caimam - Área institucional Jd. Santa Maria S/I S/I 
14 Vila Bela Próximo ao Brasil 500 63 66.236 
15 Chácara Califórnia Pq. das Nações I S/I S/I 
16 Chácara 118 Jd. Santa Brígida S/I S/I 
17 Jardim Canaã VI Complexo do Cachoeirinha S/I S/I 
18 Vila Mariana Pq. das Nações II 53 20.702,40 

* Denominação adotada pela SEMHSUR 
SI: Sem Informação; 
Fonte: Maria José Martinelli Silva Calixto, 2008, p. 123. 
 

O número de ocupações “irregulares” continua crescendo na cidade, 

demonstrando suas disparidades, ao mesmo tempo em que a cidade apresenta 
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aumento na sua economia, novas empresas se instalam, novas faculdades 

atraindo para esse espaço um número cada vez maior de estudantes, pleiteando 

o título de “cidade educadora”. 

Esses Movimentos acontecem paralelos aos promovidos por uma porção 

da população que se evade das escolas, desempregados e que se veem sem 

perspectivas de vida que tem como principal preocupação a sua sobrevivência 

básica, demonstrada na luta pela moradia, alimentação, saúde, educação básica. 

Desse modo, segundo levantamentos realizados por Queiroz em 2010, Dourados 

apresentou um quadro superior de ocupações “irregulares” em relação ao ano de 

2006 (Quadro 4). 
QUADRO 4 - Dourados: áreas de ocupações “irregulares” (2010) 

Áre
a 
 

Ocupação “Irregular” Região Urbana* N° de 
famílias 

Extensão 
(em m²) 

01 Jd. Clímax - Fundo de Vale – 
Nascente do córrego Água Boa Grande Itália S/I S/I 

02 Jd. Murakami - Rua Ivinhema S/I S/I S/I 
03 Jd. do Bosque - Fundo Canaã IV Pq. das Nações II S/I S/I 
04 Bom Jesus - Avenida Guaicurus Jd. Flórida S/I 15.682 
05 Chácara 134 – Jardim Guarujá Jd. Ouro Verde S/I S/I 
06 Jd. João Paulo II Vila Industrial S/I S/I 
07 Jd. Ipiranga - Área institucional Jd. Santa Brígida S/I S/I 
08 Jd. Clímax – R. Cornélia de Souza Grande Itália S/I S/I 

09 Jd. Clímax, - R. Olavo Bilac/ R. 
Eulália Pires Grande Itália S/I S/I 

10 Jd. Monte Líbano Jd. Santa Brígida S/I 159.425 
11 Loteamento Social Porto Belo Jd. Santa Brígida S/I 62.001,70 
12 Vila São Brás – Fundos Pq. das Nações II S/I S/I 
13 Jd. Caimam - Área institucional Jd. Santa Maria S/I S/I 
14 Assentamento do Brasil – 500 Próximo à Vila Bela 18 66.236 
15 Chácara Califórnia Pq. das Nações I S/I S/I 
16 Chácara 118 Jd. Santa Brígida S/I S/I 
17 Jd. Canaã VI Complexo do Cachoeirinha S/I S/I 
18 Vila Mariana Pq. das Nações II S/I 20.702,40 
19 Acampamento Jardim Guaicurus Próximo ao Distrito Industrial 24 S/I 

20 Acampamento Campina Verde Próximo à Sitioca Campina 
Verde 16 S/I 

21 “Assentamento Conquista” Próximo ao Jardim Pelicano 300 S/I 
22 Ocupação-Parque dos Bem-Te-Vis Próximo ao Canaã III 23 S/I 
23 Ocupação “Portelinha” Próximo à Vila Cachoeirinha 4 S/I 

24 Ocupação da “Wanilton Finamore”,   
Jardim dos Estados. 20 S/I 

* Denominação adotada pela SEMHSUR: 
SI – Sem Informação; 
Fonte: Maria José Martinelli Silva Calixto / Francisco Queiroz, 2010, p. 23.  
 

Dentre essas ocupações, o nosso trabalho foi desenvolvido junto à 

ocupação da Rua Wanilton Finamore, no Jardim dos Estados (Figura 2), cujo 
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processo de ocupação/desocupação durou de 2005 a outubro de 2011. Iniciamos 

aqui apontando como se deu o processo de ocupação do terreno, pertencente à 

Prefeitura Municipal, pelos sem-tetos em meados de 2005. Segundo relatos dos 

moradores não houve uma manifestação planejada para ocupação, o terreno 

estava vazio e as famílias foram construindo seus barracos aleatoriamente, 

devido à necessidade de suprirem a falta de moradia. 

Mantivemos os primeiros contatos com esse movimento de ocupação em 

meados do ano de 2006, inicialmente movidos pela curiosidade, quando 

passamos a trabalhar na Escola Municipal Frei Eucário Schmitt e ao passar pelo 

bairro víamos como aquele local se transformava dia-a-dia. O terreno que foi 

ocupado estava escriturado como pertencente à Escola Municipal Frei Eucário 

Schmitt, perfazendo praticamente a metade do quarteirão onde a referida escola 

se localiza.  
Figura 2 - Ocupação no Jardim dos Estados 

 
Fonte: recorte da Figura 1 (área nordeste do perímetro urbano de Dourados). 

 
Parte da área ocupada, em 2005, era destinada ao plantio de mandioca, 

realizado e mantido pelo zelador da escola, seu Antônio, sendo a plantação usada 

para complementar a merenda escolar. Segundo o diretor Inácio Cabrera Dias, a 

situação mudou quando se deu início à pavimentação asfáltica nas ruas do 

entorno. 

Aí o que aconteceu, fizeram o asfalto aqui do lado, pra fazer o 
asfalto eles quebraram a cerca para guardar as máquinas, ficou 
aberto porque a nossa cerca era até lá em baixo. Terminaram o 
asfalto e deixaram tudo aberto, então o mato começou a crescer e 
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não conseguíamos mais dar conta de limpar, o pátio da escola era 
usado para pastagens de animais, colocando as crianças em 
risco, então entramos em contato várias vezes com a 
administração, aí eles vieram e fecharam a metade da área 
(entrevista com o diretor da Escola Municipal Frei Eucário Schmitt, 
Inácio Cabrera Dias, em 2010). 
 

O diretor nos relatou como aconteceu o início da ocupação em parte do 

terreno, que fica nos “fundos” da escola: 
Quando fechou a metade do terreno ficou sem cerca, no dia em 
que foram feito os primeiros barracos eu estava em casa, as 
crianças vieram me avisar, “tio, tão fazendo barraco lá no fundo da 
escola”. Fui até lá pra ver, já tinha polícia, que foi chamada pelos 
moradores vizinhos, mas já não conseguiram fazer mais nada, 
estavam dividindo o terreno da escola em lotes, a princípio eram 
onze lotes (entrevista com o diretor da Escola Municipal Frei 
Eucário Schmitt, Inácio Cabrera Dias, em 2010). 

 
Com o início da construção dos primeiros barracos com pedaços de 

madeira (ripas e pequenos palanques) e lona, o local foi se transformando. Os 

ocupantes começaram um a um capinar o lote onde ergueriam seus barracos, 

numa demonstração clara de que no município há uma porção significativa de 

famílias que não possuíam moradia; em poucos dias já podia se contar mais de 

15 barracos no local (Foto 1), sendo que todos abrigavam famílias com 

dificuldades de se manter pagando aluguel, uma vez que muitas delas moravam 

“de favor” com familiares ou parentes.  
Foto 1 - Barracos na ocupação Jardim dos Estados - Dourados 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [02/2006]). 
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Os moradores iam pouco a pouco “moldando” o local, construindo seus 

barracos, cercando seus lotes com balaustres (Foto 2), delimitando seu território, 

imprimindo no espaço da ocupação características próprias de cada sujeito, de 

cada família, ao mesmo tempo em que ia se formando como espaço coletivo, em 

situação e condições de território e territorialidade que se fazia afetando, 

influenciando e ao mesmo tempo controlando pessoas, fenômenos e relações 

(como já acentuamos através de SACK [2011]). Isto é, de terreno da escola, de 

terreno parcialmente ocupado com a plantação de mandioca como complemento 

para a merenda de alunos, e de terreno usado para depósito de máquinas na 

construção do asfalto das ruas próximas, o local foi sendo reocupado dando novo 

uso e constituindo-se como território de ocupação, redefinindo tanto a relação dos 

sem-tetos com o lugar como da escola e dos moradores próximos. 

Dessa forma, a ocupação foi revelando a tentativa ou estratégia de luta 

pela conquista do direito a um terreno, a uma moradia, expressando-se, em 

sentido mais amplo, como um direito à cidade e de (re)existir dignamente nela, 

demonstrando o fato de que o ato de habitar não se limita ao ato de ocupar um 

ponto do espaço. Esses sujeitos sem-tetos, logo de início, começaram a criar 

laços com o local de sua nova “moradia”. Para Ana Fani Alessandri Carlos: 
O espaço se reproduz enquanto lugar onde se desenrola a vida 
em todas as suas dimensões – o habitar e tudo o que ele implica 
ou revela. O viver em um lugar se revela enquanto constituição de 
uma multiplicidade de relações sociais como prática espacial que 
está na base do processo de constituição da identidade com o 
lugar e com o outro e que foge a racionalidade homogeneizante e 
hegemônica (imposta pela sociedade de consumo), que define um 
tempo e um modo de uso (CARLOS, 1999b, p. 182). 

 
Surgiu ali também uma nova paisagem como imagens no local impressas 

pelos moradores através das plantações de um pequeno canteiro de alface, vasos 

de flores, pés de quiabo e milho em alguns quintais (Foto 3). Um processo no qual 

o espaço em si vai sendo “modelado” como território (re)criando uma paisagem 

correspondente que se faz articulada e articuladora das dimensões físicas e das 

dimensões culturais. Em duas passagens de Augustin Berque, apontadas por 

Werther Holzer (1999, p. 162 - 163), a paisagem “[...] não é somente um ‘dado’ 

que será a forma objetiva do meio. Ela não é somente uma projeção que será a 

visão subjetiva do observador. 
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A paisagem é um aspecto do produto fundamental que institui o sujeito 

enquanto tal, dentro do meio enquanto tal”, e, “[...] a paisagem não reside 

somente no objeto, nem somente no sujeito, mas na interação complexa entre os 

dois termos. Esta relação que coloca em jogo diversas escalas de tempo e de 

espaço, implica tanto a instituição mental da realidade quanto a constituição 

material das coisas”. Ao que o próprio Holzer sintetiza: 
Ela [a paisagem] representa o acúmulo, através da memória, e o 
descarte, pelo esquecimento, das expressões e associações 
culturais que se definem sobre o espaço geográfico e que são a 
base do ser social das pessoas (HOLZER, 1999, p. 163). 
 

Foto 2 – Divisão dos lotes, com balaustres, feita pelos moradores 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [05/2007]). 

 
O território, a territorialidade, o lugar e a paisagem que começam a 

aparecer naquele terreno, antes ocupado para a plantação da mandioca e depois 

para o depósito de máquinas do asfalto, passou a se mostrar como a constituição 

material e imaterial de acúmulos e esquecimentos, de expressões e associações 

culturais coletivas, mas também pessoais. Assim, território e territorialidade 

coletiva, dos sujeitos sem-tetos ocupantes, também passava a expressar-se como 

territórios e territorialidades em multiplicidade, em situações e condições dadas 

por cada processo de identificação, de exclusividade e de compartimentação 

espacial, coletiva, familiar e até pessoal (como apontado por Haesbaert, com 

base em Raffestin e Soja, sobre a composição da territorialidade a partir de “[...] 
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senso de identidade espacial, senso de exclusividade e compartimentação da 

interação humana no espaço” [HAESBAERT, 1997, p. 32]). 

Em relato, o diretor Inácio apontou que foi procurado inicialmente pelos 

ocupantes sem-teto, que pediram para “puxar” água e energia elétrica da escola 

para a ocupação. Segundo ele, o ato seria “ilegal”, e como responsável pela 

escola não poderia permitir, informando aos moradores que eles teriam que 

encontrar outra forma de sanar seus problemas de abastecimento de água e luz.  
Foto 3 - Flores plantadas em um dos lotes pela moradora 

  
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [03/2008]). 

 
Assim, os moradores “puxaram” da rua, através de “gatos” (forma ilegal de 

se conseguir energia elétrica e água), redes de energia elétrica e de água para a 

ocupação. Os fios e mangueiras eram comprados pelos moradores que se 

reuniam e dividiam os gastos, ou até mesmo doados por familiares ou 

conhecidos, fazendo com que mangueiras e fios ficassem expostos no chão 

levando de barraco em barraco água e luz, apresentando riscos à integridade 

física de todos os ocupantes, causando, segundo relatos, curtos-circuitos no 

“gato” da rede elétrica por várias vezes, ameaçando principalmente as crianças 

que brincavam em meios a fios elétricos e a mangueiras de água (Foto 4). 

Segundo relatos dos ocupantes, os órgãos responsáveis, sempre que 

tinham conhecimento das ligações clandestinas de água e energia elétrica, iam ao 

local e desligavam o fornecimento, levando fios e mangueiras e deixando os 



81 

 

moradores da ocupação dias e dias sem água e luz, até que os mesmos 

conseguiam se organizar e novamente refaziam as ligações clandestinas. 

O cotidiano na ocupação, segundo os ocupantes, era muito difícil. Entre os 

anos de 2007 e 2009, a ocupação chegou a abrigar um número de até 18 

famílias. As dificuldades relatadas pelos moradores eram muitas, mas o principal 

se devia ao problema de energia elétrica e água. 
Foto 4 - Crianças brincando ao lado das mangueiras de água e fios elétricos na 

ocupação 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [04/2009]). 

 
Em alguns momentos, quando ficavam sem água, os moradores 

reclamavam ao poder público que mandava caminhões pipas para distribuírem 

água na ocupação, geralmente duas vezes na semana. Segundo a moradora 

Vanda, em entrevista: 
O caminhão pipa vinha trazer água duas vezes por semana, uma 
água suja que a gente era obrigada a estocar e beber, uma 
humilhação que faziam com a gente (Entrevista com a moradora 
Vanda, 2011). 
 

 A divisão em cômodos dentro dos barracos muitas vezes era inexistente, 

podendo uma única peça servir de cozinha, quarto, sala, sendo que pais e filhos 

dormiam todos juntos, numa relação muitas vezes extremamente desconfortável 

(Foto 5). 
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No início da ocupação encontramos barracos em condição de habitação 

muito precária, com muita sujeira, desorganizados, o que na maioria das vezes 

denunciava tanto as condições de existência no final da ocupação quanto as que 

encontramos inicialmente. Alguns barracos apresentavam odores quase que 

insuportáveis, não apresentavam as mínimas condições para abrigar uma família, 

muitas delas com crianças que vivem em meio à sujeira e a insetos (Foto 6). 
Foto 5 - Interior do barraco, sem divisão de cômodos 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [08/2011]). 

 
Territórios, territorialidades e paisagens que abarcam, por isso, não apenas 

o que vemos, mas também o que cheiramos e o que ouvimos. Segundo Santos 

(2008, p. 67-68): “Tudo o que nós vemos, o que a nossa visão alcança, é a 

paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista 

abarca. É formada não apenas de volumes mas também de cores, movimentos, 

odores, sons etc”. E acrescentaríamos: a paisagem é também o que sentimos em 

e de cada lugar, como uma espécie de “[...] espírito do lugar [como] uma realidade 

palpável” (D. H. LAWRENCE apud COSGROVE, 2000, p. 38). 

 Naquilo que víamos, cheirávamos, ouvíamos e sentíamos sobre cada 

porção do espaço da ocupação – o que mais tarde, durante as conversas, foi em 

grande medida confirmado –, fomos percebendo que as condições mais precárias 

tanto de existência (recursos materiais) como de certa organização dos barracos 

e dos pátios e do cuidado com as crianças e com as coisas, eram como que 
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“resultados” de situações familiares também precárias, em processos de 

desagregação que se manifestavam enfaticamente em uma precarização ainda 

mais profunda das condições de existência. 

 O interior do barraco de dona Inês, com quatro filhos, atentava para uma 

condição bastante precária (Foto 6). 
Foto 6 - Interior de um barraco que abriga a família da dona Inês 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [09/2010]). 

 
 Já o interior do barraco da dona Lurdes apontava para uma condição de 

existência bem mais favorável, mesmo que em espaço de ocupação (Foto 7). 

Ambas as situações – a de dona Inês e a de dona Lurdes – nos iam 

apontando o que se apresentava, “por trás” de certa homogeneidade, dada por 

uma paisagem de ocupação urbana, um conjunto bastante heterogêneo de 

condições de existência, e que certamente podiam ser melhor compreendidas a 

partir da “reconstrução” das trajetórias socioespacias de cada família (o que 

buscamos fazer mais adiante). 

As dificuldades sempre eram muitas na ocupação, como a falta de água 

potável, o esgoto a céu aberto (Foto 8), que atraia todo tipo de animal nocivo, 

provocava muitas doenças principalmente nas crianças, assim como o problema 

do calor dentro dos barracos, o frio, a chuva que molhava tudo, o que acabava 

por obrigar muitas famílias a se mudarem, indo morar mesmo com muitos 
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problemas financeiros em casas de aluguel, ou mudando para casas de 

familiares. 
Foto 7 - Cozinha do barraco da dona Lurdes 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [08/2011]). 

 
Mas, ainda naquele início de ocupação (2005 e 2006), a maior dificuldade 

relatada pelos moradores era a questão da falta de água potável, pois se 

constituía como um recurso indispensável para continuidade da vida, ali, também 

na ocupação. Depois de várias manifestações junto a instituições e órgãos 

responsáveis (Prefeitura Municipal, Empresa de Saneamento S.A. (Sanesul) etc.), 

os ocupantes conseguiram a instalação de um cavalete para distribuir e medir a 

água gasta pelos moradores, sendo que a conta seria dividida entre todos. 

Segundo a dona Rosangela, moradora e líder da ocupação desde 2008, isto 

gerou um problema muito grande, pois as contas costumavam vir muito caras e 

muitos moradores deixavam de pagar sua parte, porque, na maioria das vezes, 

não tinham condições econômicas para contribuir com o rateio da conta de 

cobrança da água. Muitos moradores eram desempregados ou sobreviviam de 

serviços temporários, sendo muitos deles diaristas na construção civil ou em 

trabalhos domésticos. Devido à falta de pagamento, o fornecimento de água 

acabou sendo cortado e os moradores passaram a ter o fornecimento de água 

através de caminhões pipas, enviados pela prefeitura.  
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Foto 8 - Esgoto a céu aberto na ocupação, próximo a mangueira de distribuição de 
água 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [09/2010]). 

 
O problema do fornecimento de água e energia elétrica para a ocupação foi 

resolvido, segundo moradores, ao contatarem o poder público mais uma vez, em 

2009, numa tentativa de expor suas dificuldades e problemas em relação ao 

abastecimento. Estes estiveram em contato com os vereadores Júlio Artuzi (PDT) 

e Dirceu Longi (PT), e juntamente com o prefeito Ari Artuzi (PDT) decidiram que o 

fornecimento de água e luz para os moradores da ocupação se dariam através de 

ligação provisória com a Escola Municipal Frei Eucário Schmitt, que fica ao lado. 

 Segundo os moradores, o vereador Júlio Artuzi doou as mangueiras e os 

fios foram doados pelo vereador Dirceu Longi, para que a ligação fosse 

efetivamente realizada. O vereador Júlio Artuzi entrou em contato com o diretor 

da escola Inácio Cabrera Dias e comunicou-lhe que seria feito uma ligação de 

água e energia elétrica da escola para a ocupação. O diretor apontou que: “recebi 

a ligação do Júlio Artuzi me informando que viriam fazer a ligação de água e luz 

da escola para a ocupação” (entrevista com o diretor Inácio Cabrera Dias em 

2010). Com esta medida, mesmo que paliativa, os moradores relatam que 

melhoraram muito as dificuldades na ocupação, já que não faltavam mais água e 

energia elétrica aos moradores. 
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Em meados de 2010, em função de dificuldades enfrentadas, apenas doze 

famílias restavam na ocupação. Durante todo o processo de ocupação e 

desocupação de alguns barracos, muitos moradores acabaram por vender o 

“direito” dos barracos para terceiros, como foi o caso da dona Lurdes e seu 

marido, que num momento mesmo de dificuldades, conseguiram “juntar” suas 

economias e pagaram novecentos reais para virem morar em um barraco na 

ocupação.  

Os ocupantes-moradores nos relataram muitas situações vividas por eles 

na ocupação, como mortes, doenças, falta de alimentação, de remédios, 

nascimentos e que muitas crianças que vivem na ocupação nunca moraram em 

uma casa com o mínimo de conforto, com um chuveiro para tomar banho, um 

vaso sanitário etc. 

Mais recentemente, em meados de 2011, encontramos muitas mudanças 

na ocupação, tendo restado apenas 11 famílias ainda morando no local. Em 

muitas moradias vimos melhorias, cômodos que foram sendo construídos, 

barracos de lona substituídos por madeira, mesmo que ainda muito precários, 

sem ventilação, apresentando goteiras pelas fragilidades das construções. Em 

outros foram construídos banheiros com chuveiro e vaso sanitário, numa tentativa 

de melhorar tanto a aparência como as condições de moradia dos barracos 

(Fotos 9 e 10). 
Foto 9 - Interior do barraco, banheiro, tentativa de deixar o interior do barraco mais 

bonito 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [08/2011]). 



87 

 

Foto 10 - Banheiro no Interior do barraco 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [08/2011]). 

 
Percebemos próximo ao final da ocupação, ainda, que em alguns casos 

houve o abandono por parte do morador que, ao invés de melhorar sua moradia, 

nada fez, provocando uma piora na maneira de viver na ocupação (Fotos 11 e 

12). 
Foto 11 - Banheiro improvisado e barraco de lona, onde reside a mesma família 

desde o inicio da ocupação 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [08/2011]). 
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Foto 12 - Barraco de lona construído no inicio da ocupação 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [09/2011]). 

 
 Percebemos, após seis anos de ocupação, certo desanimo por parte dos 

moradores devido ao sofrimento e as promessas não cumpridas por parte do 

poder público. No final restavam poucas famílias no local (10 famílias) e os 

barracos foram abandonados, pois o cuidado que no início havia com os lotes, em 

alguns casos, já não existia mais. Em algumas partes do terreno o mato voltava a 

crescer (Foto 13), provocando o aparecimento de animais peçonhentos (cobras, 

aranhas etc.) colocando em risco a vida dos moradores.  

 Segundo a moradora Rosangela: 
Nós sofremos muito. Aqui você acha cobra, caramujo, dava nojo, 
esses dias a Vanda matou uma cobra dentro da casa dela, a 
gente vive matando cobra. A minha nora Kátia pegou doença de 
gato aqui na gravidez, quase morreu (Entrevista com a moradora 
Rosangela, 2011). 
 

Ao longo dos anos (2005 a 2011), os moradores transmitiram ao local seus 

sentimentos, suas angústias, seus desejos, sonhos, viveram momentos de muita 

dor e tristeza... Poucos de felicidades. 
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Foto 13 - Mato invadindo o terreno da ocupação 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [2011]). 

 
 No nosso próximo item relataremos um pouco da trajetória dessas famílias, 

dos territórios por elas vividos e transformados, suas territorialidades. Famílias 

que ainda resistiram às dificuldades de uma ocupação “irregular” que sofria todo 

tipo de privação de infraestrutura, mas que nem por isso deixavam de acalentar o 

sonho de ter uma casa, um lugar para habitar, para morar, do direito à cidade ou 

de pelo menos de um de seus “pedaços” (em alusão a Armando Correia da Silva, 

de “De quem é o pedaço?” [1985]). 

 

 

3.2 – Trajetórias socioespaciais  
 Neste item tentaremos reproduzir um pouco das trajetórias dos moradores 

da ocupação, temos como principal fonte para isso os relatos de vivências dos 

ocupantes, desse modo sabemos que lidar com trajetórias socioespacias de 

sujeitos é uma forma de vasculhar as relações territoriais a partir da escala do 

corpo, e dela em sua interação com as escalas da casa, da rua, do bairro, da 

cidade, da região, do país e do mundo. Por outro lado, é compreender que as 

localizações espaciais e temporais de cada sujeito se “refletem” em seus 

“espaços vividos”, definindo, em alguma medida, a sua condição de ser-no-

mundo. 
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 A tentativa de “reconstrução” das trajetórias socioespaciais dos sem-tetos 

na ocupação do Jardim dos Estados, em Dourados, é também a busca por uma 

melhor compreensão de como a condição de sem-tetos é parte de um processo 

que tem sua tessitura marcada por um conjunto bastante complexo de situações. 

Trajetórias que, obviamente, se marcadas do “ponto” do nascimento até o “ponto” 

atual (e no extremo, a morte), tem suas configurações também dispostas por 

condições socioeconômicas e políticos-culturais, isto é, por condições de classe 

que definem, no modo de produção capitalista, uma condição de pertencimento a 

espaços bem definidos (corpo, casa, rua, bairro) etc. 

 Ao buscar discorrer sobre as trajetórias socioespaciais de sujeitos sem-

tetos, sempre devemos ter claro que estamos lidando com trajetórias de pessoas 

pobres. Por isso, seus espaços e tempos são – devemos sempre (re)afirmar – 

espaços e tempos de, para e com os pobres, ou, quando em “companhia” dos 

ricos, em condição de dominados e subalternizados material e simbolicamente.  

 Não é exagero assinalar, nesse sentido, que a condição dos pobres na 

relação com os ricos é sempre uma condição, também, de discriminação. 

Raffestin (1993), ao discutir “Raças, etnias e poder”, apontou que uma das formas 

de discriminação etnicorracial é a de “natureza espacial”: 
O grupo A pode impor ao grupo B uma localização determinada, 
uma certa região do território, um bairro específico na cidade etc. 
[...] Na prática, a discriminação espacial tende a interditar, aos 
membros do grupo B, o acesso às outras partes do território, de 
uma forma total ou parcial. [...] Essas relações não são 
autônomas e as coisas se passam como se fronteiras invisíveis 
fossem traçadas em torno do grupo B (RAFFESTIN, 1993, p. 
132-133). 
 

 O autor alude a formas mais “brandas” de discriminação e a formas mais 

“graves”, a depender de cada situação de discriminação. De alguma forma, 

entendemos que toda trajetória de sujeitos pobres são marcadas por espaços de 

restrição, de interdição e de impedimento, que podem não ser explícitos, mas são 

definidos por suas invisibilidades e dadas por constrangimentos, medos e, no 

extremo, por formas próprias de distinção nas relações sociais que são, também, 

relações socioespaciais. 

 As trajetórias socioespacias em análise tendem sempre a se apresentar 

como constituídas de processos intensos de mobilidade. Os lugares por onde os 

sujeitos passaram, moraram, trabalharam e viveram, em suas diversas 
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mobilidades, formam a tessitura de um complexo socioespacial que se insreve em 

seus corpos, em suas narrativas. 

 Especificamente, sobre mobilidade, Lemos (2009) aponta:  
A mobilidade é inerente ao homem, sendo correlata à 
necessidade de criar um lugar no mundo, de “construir para 
habitar” [Heidegger], de estabelecer um topus que nos proteja da 
solidão e do vazio do espaço genérico e abstrato. A cultura da 
mobilidade entrelaça questões tecnológicas, sociais, 
antropológicas (LEMOS, 2009, p. 1). 
 

 Encontramos dentre as trajetórias desses homens e mulheres sem-tetos 

diferentes histórias, pessoas que percorreram “caminhos” distintos até chegarem 

à condição “comum” de sem-tetos, encontrando na ocupação a única opção para 

morar, ocupar um lugar no espaço urbano, de garantir seu direito à cidade. 

Sujeitos – também eles próprios socioespaciais – que tinham como principal fator 

de ligação à necessidade de habitar um lugar: Habitar que é mais que 

simplesmente estar em um barraco, em uma casa ou em um apartamento. 

Habitar é, fundamentalmente, ser o lugar, sentir-se parte do lugar, pertencer a ele. 
O habitar implica, portanto, um conjunto de ações que articulam 
planos e escalas espaciais, como o público e o privado; o local e o 
global, os quais envolvem a vida que se realiza pela mediação do 
outro, imersos em uma teia de relações que constrói uma história 
particular, e ao mesmo tempo coletiva. É nesta história coletiva 
que a história particular de cada um se insere e ganha significado 
(CARLOS, 2004, p. 111). 
 

 Mobilidade e habitar são dimensões de cada trajetória e expressam a 

multiescalaridade do vivido, das formas e dos jeitos dos lugares que também se 

movimentam em cada nova migração e também se “imobilizam” nos sujeitos que 

deixam um lugar por outro. 

 A dimensão da migração foi/é um aspecto bastante forte nas trajetórias 

socioespaciais dos sujeitos da ocupação, sejam deles próprios ou dos pais. Pelos 

dados coletados, constatou-se que a maioria dos pais dos ocupantes não era 

natural de Dourados. 

O local de nascimento dos pais dos ocupantes é revelador de condição 

migratória da quase maioria das famílias (Tabela 1). Dourados, pelo menos desde 

a criação da Colônia Agrícola de Dourados (CAND) em 1935, tem desempenhado 

importante espaço de “atração” populacional, de muitos estados brasileiros. 
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Tabela 1 - Local de nascimento dos pais dos ocupantes 
Local de nascimento Nº de 

pais 
% 

DOURADOS – MS 5 13,5% 
Mato Grosso do Sul (- Dourados) 
PONTA PORÃ – MS 4 10,8% 
CAARAPÓ – MS 4 10,8% 
RIO BRILHANTE – MS 2 5,4% 
CORONEL SAPUCAIA – MS 1 2,7% 
NOVA AMÉRICA – MS 1 2,7% 
GLÓRIA DE DOURADOS – MS 1 2,7% 
Outros Estados   
SERGIPE  5 13,5% 
SÃO PAULO 4 10,8% 
MINAS GERAIS 3 8,1% 
RIO GRANDE DO SUL 3 8,1% 
PARANÁ 2 5,4% 
BAHIA 1 2,7% 
PERNANBUCO 1 2,7% 

TOTAL 37 99,9% 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [08/2011]). 

Destaca-se, para a migração dos pais dos ocupantes, o número 

impressionante de naturais das regiões Nordeste e Sudeste; mesmo com 

participação também da região Sul, é possível acentuar que o Centro Oeste, pelo 

menos até a década de (19)80, tem recebido importante contingente de migrantes 

oriundos daquelas duas regiões. Da mesma forma, é importante a observação da 

participação de migrantes advindos de cidades do sul do Mato Grosso do Sul, 

demonstrando que Dourados tem se constituído, importante centro de atração 

regional de população. Diferente é a situação apresentada pela naturalidade dos 

ocupantes, que em sua maioria nasceram em Dourados (Tabela 2). 
Tabela 2 - Local de nascimento dos ocupantes 

Local de nascimento Nº de ocup. % 
DOURADOS – MS 12 52,25% 
Mato Grosso do Sul (- Dourados) 
RIO BRILHANTE – MS 2 8,7% 
CORONEL SAPUCAIA – MS 1 4,35% 
PONTA PORÃ – MS 3 13% 
Outros estados 
SÃO PAULO 3 13% 
PARANÁ 1 4,35% 
MATO GROSSO 1 4.35% 

TOTAL 23 100% 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [08/2011]). 
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A alta taxa de naturalidade de Dourados dos ocupantes do Jardim dos 

Estados, a maioria filhos de migrantes, não foi, contudo, suficiente para 

possibilitar a alta taxa de escolarização dos mesmos. As trajetórias 

socioespaciais, assim, “se completam”, na qual tanto pais migrantes pobres como 

filhos moram em “casas de pobres”, em “bairros de pobres”, ou não estudam ou 

estudam pouco em “escolas de pobres” e acabam, desse modo, trabalhando em 

“trabalhos de pobres”. 
Tabela 3 - Escolaridade dos ocupantes acima de 20 anos de idade (2011) 

ESCOLARIDADE % 
2º GRAU COMPLETO 13,5% 
FUNDAMENTAL COMPLETO 6,5% 
6ª SÉRIE 13,5% 
5ª SÉRIE 6,5% 
4ª SÉRIE 46,5% 
ANALFABETO 13,5% 

TOTAL 100% 
Obs.: Todos os moradores acima de 20 anos estão fora das salas de aulas. 

Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [08/2011]). 
 

Tabela 4 - Ocupantes matriculados e evadidos abaixo de 20 anos de idade em 2011 
ESCOLARIDADE % 

4º ANO 12,5% 
2º ANO 18,5% 
1º ANO 12,5% 
PRÉ-ESCOLA 6,5% 
EVASÃO ESCOLAR 50% 

TOTAL 100% 
Obs.: Todos os moradores acima de 12 anos estão fora das salas de aulas. 

Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [08/2011]). 
 

 A escolaridade dos pais dos ocupantes também apresentava índices muito 

baixos, em que 44,45% eram analfabetos, 47,22% não concluíram o ensino 

fundamental e apenas 8,33% concluíram o ensino fundamental. Dois motivos 

eram apontados pelos ocupantes para explicar a baixa escolaridade dos pais: as 

grandes distâncias entre local de moradia e escola; e a necessidade de muito 

cedo, ainda quando crianças, terem que trabalhar para auxiliar na economia da 

família. 

 Já os moradores mais jovens da ocupação, quando questionados sobre o 

abandono das escolas, a resposta na grande maioria é que não quiseram mais 

estudar. As crianças e adolescentes que estavam fora das salas de aula dizem 

que também não queriam mais estudar, alguns já faziam pequenos trabalhos, os 



94 

 

pais diziam não conseguir obrigar os filhos a irem à escola. Destas famílias, 100% 

recebiam auxílios do governo como “Bolsa Família” e “Vale Renda”, justamente 

para que mantivessem seus filhos na escola, mas isto não era o que acontecia, 

como os índices de evasão apontavam. Todas as crianças da ocupação estavam 

matriculadas na Escola Municipal Frei Eucário Schmitt, que oferecia apenas os 

anos iniciais do Ensino Fundamental (escola que, como já apontamos, ocupa a 

outra parte do terreno onde também ficava a ocupação). 

 Esta realidade educacional refletia diretamente nas possibilidades de 

trabalho dos ocupantes. Os baixos índices de escolaridade refletiam na não 

qualificação profissional destes, o que dificultava a admissão em emprego com 

melhores remunerações, também se refletindo na forma de contratação, pois 

ocupantes, mesmo que trabalhando, não apresentavam registro na Carteira de 

Trabalho. Entre as mulheres, 63,63% estavam sem trabalhar fora da ocupação, 

portanto eram desempregadas, umas eram menores de idade e outras cuidavam 

de filhos pequenos; apenas 36,36% trabalhavam como domésticas ou como 

diaristas. Entre os homens, 23,07% estavam desempregados; 15,38% recebiam 

auxílio doença; 61,53% trabalham como autônomo (pintor, pedreiro, soldador, 

auxiliar na montagem de estruturas metálicas). Estes são os únicos serviços em 

que estes homens e mulheres conseguiam “se encaixar”, pois em geral não 

exigem grande grau de escolaridade (os últimos levantamentos sobre as 

situações de trabalho foram realizados em meados de 2011). 

 Em meio a estes números e índices, encontramos muitas histórias, 

trajetórias de sofrimento e de alegrias que foram aos poucos moldando e 

transformando a vida de cada morador da ocupação. Trajetórias socioespaciais 

que ao mesmo tempo se desdobram de todas as condições de reprodução como 

também marcam essas condições (de migração, de escolaridade, de trabalho 

etc.). 

 

 
3.2.1 – Dona Idalina 

 Dona Idalina completou 63 anos em 2011. Ela nasceu em Coronel 

Sapucaia (MS), sendo que seu pai nasceu no Rio Grande do Sul e sua mãe no 

Mato Grosso do Sul. Dona Idalina, quando entrevistada pela última vez (meados 

de 2011), já apresentava a saúde um pouco debilitada devido, segundo ela, aos 
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“sofrimentos da vida”. Dona Idalina nunca saiu do estado onde nasceu, mas nos 

relatou que já morou em várias cidades do interior do Mato Grosso do Sul, como 

Amambaí, Tacuru, Jateí e, Ponta Porã. Seus pais “se mudavam” muito, 

trabalhavam em fazendas. Em função do difícil acesso e da dificuldade de 

transporte, não teve oportunidades de estudar, tendo feito apenas a 4ª série do 

ensino fundamental. “Casei muito nova, aos 18 anos”, disse. Com dois filhos 

pequenos foi morar em um acampamento de sem-terra com o marido, mas não 

conseguiram ganhar terra. Foram morar em Ponta Porã, onde teve mais uma 

filha. Quando a filha tinha dois anos, Dona Idalina se separou do marido. 
Sou separada tem 26 anos, peguei meu marido com outra, com a 
vizinha do lado quando a gente morava em Ponta Porã, era uma 
paraguaia, eles só falavam em guarani e eu não entendia, ficavam 
combinando, aí não deu mais certo e eu separei (entrevista com 
Dona Idalina, em 2011). 
 

Casou-se novamente e teve outro filho, mas viveu apenas dois anos com o 

novo marido. Depois não quis mais se casar, continuou em Ponta Porã 

trabalhando de doméstica e cuidando dos filhos. Há 06 anos, ainda em Ponta 

Porã, dona Idalina passou pelo momento mais difícil da sua vida: seu filho “do 

meio”, com 30 anos, faleceu em um acidente automobilístico. Dona Idalina entrou 

em profunda depressão: “eu quase morri”.  

 Depois da morte do filho, sua saúde ficou muito fragilizada. Foi nesse 

momento que deixou Ponta Porã e migrou para Dourados, junto à filha Mirian que 

já morava na cidade. Com dificuldades em pagar aluguel, as duas entraram na 

ocupação em 2007 (não chegamos a ter contato com sua filha, pois a mesma 

morou pouco tempo na ocupação). Segundo dona Idalina, sua filha era separada, 

casou-se novamente o atual marido não queria morar na ocupação, fazendo com 

que sua filha saísse da ocupação. Assim, Dona Idalina permaneceu com seus 

netos na ocupação, que estudavam na escola ao lado. Na ocupação, além de 

cuidar dos netos, Dona Idalina também lavava roupa “para fora” para conseguir 

manter-se na ocupação junto com os netos. 

 Sobre Dourados, Dona Idalina ia apenas à igreja ou à casa da filha. Disse-

nos que nunca foi ao shopping e não sabe andar na cidade e “tem medo de se 

perder”. Quando perguntamos se gostava de Dourados, disse que sim, pois 

quando morava em Ponta Porã “morava no hospital, vivia doente com bronquite 
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por causa do clima, todos meus filhos tem bronquite, aqui em Dourados quase 

não vou ao hospital”.  
Foto 14 - Dona Idalina na última visita que realizamos ao seu barraco 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [08/2011]). 

 

3.2.2 – Dona Lurdes e Seu José Gonzaga 
 Dona Lurdes fez 50 anos em 2011. Nasceu em Dourados, é filha de um 

casamento em que sua mãe, aos 15 anos, fugiu com o homem que viria a ser o 

seu pai, indo morar em Campo Grande (moravam em Dourados). Dona Lurdes 

disse que o pai era sargento do exército, mas segundo sua mãe era “muito 

farrista” e a deixava sempre sozinha, motivo que a levou a abandoná-lo depois de 

um ano, voltando a Dourados, quando já estava grávida da filha Lurdes. Em 

Dourados, a mãe voltou a morar com os pais no distrito de Vila Vargas, a 

aproximadamente vinte quilômetros a Leste da cidade de Dourados. “Na época as 

pessoas eram muito rígidas e ninguém aceitava a situação da gravidez da minha 

mãe sem marido, devido aos problemas com a família, a mãe veio para Dourados 

trabalhar de doméstica” (Lurdes, em entrevista em 2011). 

 Quando Dona Lurdes ainda era recém-nascida, sua mãe se casou 

novamente, passando a morar no bairro Jardim Novo horizonte. Segundo Dona 

Lurdes, este foi o único pai que ela conheceu, seu pai biológico nem sabia de seu 

nascimento; sua mãe, com o novo marido, teve mais dois filhos. Dona Lurdes e 

seus irmãos estudaram no colégio Reis Veloso, em Dourados, até a 4ª série. Ela 

conta que a sua mãe faleceu aos 35 anos de um “derrame, em dezembro do ano 
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de 1975”, quando Dona Lurdes tinha apenas 13 anos. Pouco tempo depois, o 

marido de sua mãe também veio a falecer, e ela e os irmãos foram morar com os 

avôs em um sítio na Vila Vargas. Dona Lurdes e seus irmãos tiveram que parar 

de estudar devido à distância das escolas; ela falou emocionada sobre a tristeza 

com que ficou por não poder mais estudar. Ela e os irmãos passaram a trabalhar 

na roça com os avôs. 

 Ao ver os documentos de Dona Lurdes, vimos que não constava o nome 

do pai. Segundo a entrevistada, nem ela e nem os irmãos possuem o nome do pai 

na certidão, devido ao medo de sua mãe de algum dia ficar sem os filhos. 

 Aos dezessete anos Dona Lurdes conheceu um rapaz, José Gonzaga, em 

uma festa em Dourados, com quem começou a namorar, e depois de dois meses 

fugiu com ele, vindo a morar em Dourados. José trabalhava de padeiro e dona 

Lurdes começou a trabalhar de doméstica. Depois de dois anos de casados 

tiveram a primeira filha, Alessandra; dois anos depois tiveram a segunda filha, 

Leidaiane. 

 José Gonzaga completou 54 anos em 2011. Veio para o então Estado do 

Mato Grosso com 12 anos de idade; os pais eram de Sergipe, mas antes 

moravam em São José do Rio Preto (SP), onde ele nasceu. Os pais, à “procura 

de melhorias” migraram para a região de Dourados atraídos pela divulgação na 

mídia sobre suas “terras fartas”, no contexto da “Marcha para o Oeste” a partir 

dos anos 1940, sobretudo. Os pais junto com os filhos foram morar em Jateí 

(município localizado a 68 quilômetros de Dourados). Ali moraram em sítio até 

virem para Dourados; Seu José Gonzaga estava com 20 anos quando conheceu 

a dona Lurdes e se casaram. 

 Seu José Gonzaga, “na esperança de conseguir umas terras”, pois também 

passou a desempregado em Dourados, resolveu com a família ir para Aquidauana 

(também cidade do Mato Grosso do Sul, distante aproximadamente 250 

quilômetros). Ali, foram para um acampamento de sem-terras. Dona Lurdes conta 

que foi um período de muita dificuldade, a cidade era muito longe, dependiam de 

cestas básicas do governo para se alimentarem. Devido às dificuldades e à 

distância da cidade, teve seu terceiro filho, Éder, no barraco do acampamento, 

com auxílio de uma parteira. Apesar das dificuldades conseguiram ganhar a tão 

sonhada terra, fizeram sua plantação de lavoura e Dona Lurdes trabalhava na 
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roça com o marido. Ficaram morando no assentamento por quatro anos. Mas as 

dificuldades eram muitas, abandonando as terras e voltando para Dourados.  

 Seu José Gonzaga voltou a trabalhar como padeiro. Conseguiram comprar 

uma casa no bairro Jardim Florida (situado a Oeste do centro de Dourados) e as 

filhas estudavam no colégio Reis Veloso, mesmo colégio que a Dona Lurdes 

estudou. Dona Lurdes passou a trabalhar novamente de doméstica em uma casa, 

onde trabalhou por 14 anos, quanto então decidiram vender a casa para montar 

uma padaria em um bairro próximo (Vila Ubiratan).   

 Mas, Dona Lurdes ficou doente, teve câncer, e precisou passar por uma 

intervenção cirúrgica. Nesse período teve muitas dificuldades e acabaram 

fechando a padaria, pois não conseguiram pagar nem o aluguel do imóvel e nem 

as contas de casa. De forma inusitada, foram morar no Rio Grande do Sul, na 

cidade de Lajeado, acompanhando as filhas que tinham ido estudar e trabalhar 

junto com algumas amigas. Ficaram apenas um ano no Rio Grande do Sul, pois 

Dona Lurdes não se adaptou ao frio intenso no inverno. Voltaram a Dourados 

trazendo dois netos junto. 

 Voltaram a pagar aluguel, mas as dificuldades eram muitas e o pouco 

dinheiro que tinham acabava com rapidez. Nesse momento ficaram sabendo, por 

um sobrinho do seu José Gonzaga, da ocupação no Jardim dos Estados, e que 

havia o “direito” de um barraco a venda por novecentos reais; Dona Lurdes e seu 

José Gonzaga haviam feito uma pequena economia, compraram o “direito” e 

foram morar na ocupação. Moravam com os netos e com o filho mais novo, que 

ficou por pouco tempo na ocupação, pois logo se casou e mudou para uma casa 

alugada.  

 Durante o tempo de ocupação, Seu José Gonzaga trabalhou por um 

período em usina sucroalcooleira, como auxiliar de serviços gerais, e, depois, por 

pouco tempo, de servente. Dona Lurdes fazia faxinas. Logo depois de se 

mudarem para a ocupação, Seu José ficou doente e foi diagnosticado com 

depressão, desenvolvendo também transtorno bipolar apresentando também um 

quadro de esquizofrenia, controlado apenas com remédios muito fortes e caros, 

fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Dourados. Dona Lurdes teve 

que parar de trabalhar para se dedicar aos cuidados do marido, principalmente 

em função de crises constantes. 
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 As filhas de Dona Lurdes e de seu José Gonzaga, ao visitarem e verem na 

ocupação como viviam os pais e seus próprios filhos, resolveram levar os netos 

dos dois de volta para o Rio Grande do Sul. Tal decisão deixou Dona Lurdes 

muito triste (no Rio Grande do Sul uma de suas filhas faz faculdade de Química 

Industrial, e a outra tem um salão de beleza). O frio do Rio Grande do Sul foi o 

principal responsável para que Dona Lurdes abandonasse a companhia da casa 

das filhas, para retornar a Dourados e passar a participar da ocupação. Viviam ali, 

sobretudo, do “auxílio doença” que o seu José Gonzaga recebia (Foto 15). 
Foto 15 - Barraco da dona Lurdes e do seu José Gonzaga 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [08/2011]). 

 
3.2.3 – Dona Maria Gonzaga (a Vanda) 
 Dona Maria Gonzaga tinha 50 anos em 2011 e era irmã do seu José 

Gonzaga.  Dona Maria Gonzaga era conhecida por todos da ocupação como 

Vanda, pois este era o nome que sua mãe havia escolhido para ela, mas o pai, ao 

fazer o registro trocou o nome para Maria. Nascida em São Paulo, tinha dez anos 

quando a família se mudou para Dourados. Estudou apenas até a 4ª série: 
A gente era pobre, não tinha recurso pra nada, quando a gente 
mudou pra Dourados não tinha quase nada, só a [avenida] 
Marcelino e a [avenida] Joaquim Teixeira Alves, com algumas 
casas, era tudo de chão, eu catava guavira com a minha mãe 
onde é a [avenida] Weimar Gonçalves Torres, era só mato 
(entrevista com a moradora Vanda, 2011). 

 Vanda casou com 15 anos, conheceu o marido na Rua Monte Alegre 

(próximo à área central de Dourados), “na esquina do seminário dos padres”; os 



100 

 

dois eram vizinhos. Foram embora para São Paulo e aos 16 anos teve seu 

primeiro filho. Em São Paulo trabalhou em uma fábrica de costura enquanto o 

marido trabalhava na rede ferroviária; depois teve mais uma filha, que morreu 

com apenas sete meses. O casamento “não estava dando certo”, “peguei meu 

filho de seis anos e vim embora”, estava grávida e quis ter o filho em Dourados, 

mas na estrada entre São Paulo e Dourados, mais especificamente em Rio 

Brilhante (cidade a sessenta quilômetros de Dourados), começou a “sentir as 

dores do parto”: tinha uma parteira dentro do ônibus que a ajudou no nascimento 

do seu filho, e quando chegou ao hospital o filho estava acabando de nascer, “ele 

tem agora 27 anos, o Adriano”. 

 Vanda não gostava de se lembrar do seu casamento, pois seu marido 

bebia muito e ficava muito violento e batia muito nela: “ele era um bêbado tão 

grande assim, ele me espancava, vivi sete anos com ele, só eu sei o que passei 

com ele”. Voltando para Dourados morou com o pai por seis meses, e sua irmã, 

que morava em Sinop (região centro-norte do Mato Grosso) veio passear em 

Dourados e a convidou para morar com ela. Vanda migrou para Sinop e lá morou 

com os filhos por 22 anos. 

 Em Sinop trabalhou na lanchonete da irmã, por 15 anos. Casou novamente 

e teve outro filho, mas o segundo casamento também não deu certo, durando 

apenas três anos. Quando deixou de trabalhar com a irmã, “montou” seu próprio 

negócio, uma marmitaria; também servia espetinhos e o “negócio” funcionou por 

seis anos, mas já estava doente e não aguentava tocar mais a marmitaria, que, 

segundo ela, “dava muito trabalho”. Decidiu vender o negócio para voltar a 

Dourados, onde sua mãe ainda morava. Antes de voltar, Vanda tinha uma vizinha 

com um bebê recém-nascido, que pediu que ela cuidasse por algumas horas. 

Vanda apenas a conhecia de vista e nunca tiveram algum contato maior. Vanda 

ficou com a criança por muitos dias, esperando que a mãe voltasse, mas isto não 

aconteceu. Vanda procurou o conselho tutelar de Sinop, que informou que ela 

poderia ficar com a criança, ou, então, o menino iria para “uma casa de menores 

abandonados”. Vanda então resolveu adotar o menino, Vinícius, que em 2011 

tinha seis anos. 

 Vanda voltou para Dourados e ficou morando na casa da mãe, no bairro 

Jardim Itália. Ela não tinha mais dinheiro, pois segundo ela gastou muito ao tentar 

encontrar a mãe biológica de Vinícius. Ficou pouco tempo na casa da mãe, pois 
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quando foi visitar a cunhada (Dona Lurdes) na ocupação, ficou sabendo que o 

barraco em frente ao dela estava à venda, e com a ajuda da mãe comprou o 

barraco por seiscentos reais. Vanda passou quatro anos na ocupação morando 

com o filho adotivo Vinícius. 

 Quando Vanda veio para a ocupação ficou sabendo que o seu primeiro 

marido estava muito doente, “de cama”, sem ninguém para cuidar dele. Por não 

ter se casado novamente, ele foi morar com ela, que cuidou dele até o seu 

falecimento. Também por nunca ter se divorciado, Vanda ficou com a pensão do 

(ex)marido, é o dinheiro com o qual tem sustentado a família, além de fazer 

salgados para vender e consertar roupa para complementação da renda. 

 Quando estivemos pela última vez no barraco de Vanda (em 2011), ela 

estava recebendo a visita dos filhos e do sobrinho que moram em Sinop.  Vanda 

se orgulha por manter o seu barraco sempre muito limpo e bem arrumado (Foto 

16). 
Foto 16 - Dona Vanda em frente de seu barraco na ocupação 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [09/2011]). 

 
 
3.2.4 – Dona Rosangela 
 Rosangela tinha 46 anos em 2011. Nasceu em Dourados. O pai trabalhava 

de saqueiro e a mãe era lavadeira. A primeira moradia da família foi na Vila Índio, 

em Dourados:  
Na Vila Índio [bairro próximo ao bairro Jardim dos Estados, local 
da ocupação] meu pai veio e fez um ranchão de sapé, só ele que 
tinha lá, era só mato, só tinha um trieirinho, onde é o Portal [Portal 
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de Dourados – bairro elitizado de Dourados] era uma fazenda, no 
BNH 2º Plano [bairro considerado de “classe média” em 
Dourados] era mata fechada, a gente morava no Jardim Itália, lá 
em baixo. Nós veio pra cá, meu pai limpou e fez o ranchão, não 
tinha nenhuma família, fomos os primeiros a chegar, logo foi 
enchendo de barraco e virou aquela vila que é aqui agora 
(Entrevista com a moradora Rosangela, 2011). 
 

 A primeira escola na qual Rosangela estudou foi na Vila Rosa (conhecida 

também como Vila Índio), “era um ranchão de sapé, não tinha nem nome”; ela 

estudou até a quarta série do atual ensino fundamental (à época, anos 1970 e 

1980, “Primeiro Grau”). Começou a trabalhar em uma casa como babá, já aos 

sete anos de idade. 
Parei de estudar porque eu trabalhava e cansava muito, eu 
reprovava muito, não dava tempo de estudar, ainda ajudava a 
minha mãe que lavava roupa pra fora, passava roupa até uma 
hora da manhã com ferro de brasa, aí eu não aguentei e parei de 
estudar, tinha uns catorze anos, só que eu tinha um sonho de 
estudar e ter alguma coisa na vida, mas não tive esta 
oportunidade (Entrevista com a moradora Rosangela, 2011). 
 

 Dona Rosangela conta que a família teve “uma vida muito sofrida”. 

Rosangela casou aos dezoito anos, “namoramos quinze dias e amigamos por que 

minha mãe era muito ruim, a gente tava namorando e ela começava xingar, minha 

mãe era só por Deus, aí nós amigamos”. Quando casou, ela e o marido foram 

morar no norte do Mato Grosso, “na divisa do Xingu, ficava os índios Xingu de um 

lado e a gente do outro, eu tava grávida, ele trabalhava em fazenda, fiquei nove 

meses lá, vim pra cá pra ganhar meu filho”. 

 Voltou para Dourados e teve seu primeiro filho, mas logo foram embora 

para Cuiabá, sempre trabalhando em fazenda. Depois de um tempo retornaram a 

Dourados e o marido passou a trabalhar de guarda em uma firma. Dona 

Rosangela voltou a trabalhar de doméstica. Segundo ela, o marido bebia muito e 

era violento, “teve uma época que ele me deu um chute no olho, quase perdi a 

vista, aguentei vinte anos até meus filhos crescerem pra eles verem o motivo, aí 

pedi a separação”. 

 Dona Rosangela chegou também a ser presa: “fui presa uma época que 

meus filhos usavam drogas, acharam droga dentro de casa, fiquei dezessete dias 

presa, sofri muito com meus filhos que usavam droga, quando saí da cadeia não 

tinha mais nada dentro de casa, o Geovane tinha vendido tudo pra fumar”. 
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 Dos seus cinco filhos, três eram usuários de droga. Um dos filhos, “por se 

converter a Deus um parou de usar, o Geovane fuma maconha ainda, o Geneel 

ainda fuma craque e maconha”: 
O Geneel e o Geovane começaram a usar crak, gente, foi a pior 
época. Até esses tempinhos eu ainda sofri muito por que o 
Geovane, ainda usava droga, a família dele ficava jogada, não 
tava nem aí, às vezes fazia compra às vezes não fazia. O Geneel 
foi preso em Cuiabá por tráfico de drogas. Geovane foi preso 
quando já morava aqui na ocupação, ficou seis meses preso, 
todos eles foram presos (Entrevista com a moradora Rosangela, 
2011). 
 

.  Pelo “sofrimento”, dona Rosangela passou a ser evangélica, numa tentativa 

de pela fé conseguir tirar seus filhos do vício. Sobre o vício dos filhos, Dona 

Rosangela apontou uma opinião que nos surpreendeu: 
O Geovane chegava aqui e pedia: ‘mãe me dá dez reais’, eu 
falava ‘não tenho’. Porque meu Deus não posso dar dinheiro pro 
meu filho fumar, ele falava: ‘mãe, se a senhora não me dá mais 
dinheiro eu vou ter que roubar, eu quero fumar, não consigo 
parar’. Eu entrava aqui dentro e dava dinheiro. Ainda quando tem 
a família que ajuda, o carinho, que não joga na rua, incentiva, se 
precisou ta ali pra ajudar, ele não rouba porque tem quem ajuda, 
Agora esses que rouba e porque os pais toca pra rua, despreza 
porque numa hora dessas que eles precisa de apoio. Se eles 
choram vamos chorar junto. Vai chegando a hora que eles vê, 
‘nossa minha família me ama’, aí eles larga do vício (Entrevista 
com a moradora Rosangela, 2011). 
 

Dona Rosangela casou-se novamente e seu marido também tinha relação 

com drogas ilícitas (era “maconheiro”). Ela nos falou sobre a maconha: 
Só por causa da maconha eles não roubam pra fumar. Porque se 
existir um maconheiro e a pessoa falar que ele roubou pra fumar 
maconha, eu falo que é mentira mesmo, eu já morrei muito perto 
de gangue. Só rouba pra usar o crak, porque a maconha com um 
real você compra um cigarro pra fumar e o crak você não compra. 
A maconha o cara fuma um cigarro e fica tranquilo o dia inteiro, o 
crak não, quanto mais usa mais quer, mais quer, aí ele não tem 
mais dinheiro e começa roubar, às vezes tira de dentro de casa, 
quando não tem sai roubar, por isso não é a maconha. O que faz 
a pessoa virar um ladrão é o crak (Entrevista com a moradora 
Rosangela, 2011). 
 

Quando perguntamos sobre seu segundo casamento, ela comentou que:  
O Edgar [marido], eu não sentia amor por ele, eu sentia pena, ele 
vivia jogado, bebia pinga. Só que aí eu fiquei com dó dele. Ele 
falava: ‘eu te amo, o que eu faço pra você ficar comigo’, eu falei: ‘é 
só largar de beber pinga’, e a partir daquele dia ele nunca mais 
bebeu, então nos amigamos, já faz nove anos. Ele fuma droga, 
maconha, aí eu falei ‘bom a maconha não ta te prejudicando, é só 
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dentro de casa’. Nessa época eu tava sem nada em casa, nós 
fomos trabalhando e comprando tudo de novo. Ele acabou de criar 
o Jeferson e o Jacson [filhos de Rosangela]. O Edgar sempre deu 
muito carinho para os meus filhos, quando o Geovane foi preso 
ele ajudou a sustentar a mulher e os filhos dele (Entrevista com a 
moradora Rosangela, 2011). 
 

Dona Rosangela, pelas dificuldades de pagar aluguel, veio morar na 

ocupação quando o seu filho Geovane já participava, e a chamou para fazer um 

barraco. Ela foi com o marido Edgar e os dois filhos que ainda eram menores de 

idade, permanecendo na ocupação por um período de cinco anos, de 2006 a 

2011. 
Eu não queria vir pra cá, eu vim porque meu filho Geovane e outro 
povo invadiram aqui, eu morava de aluguel no Laranja Doce 
[bairro a dois quilômetros do local], ele falava: ‘vamos mãe morar 
lá, vamos fazer um barraco pra senhora’. Eu não queria vir, tinha 
medo, tinha vergonha, porque eu tinha tudo: casa boa. Meu ex-
marido que perdeu tudo em jogo e fiquei sem nada. Mas vim, 
quando chovia, aqui enchia aquelas lonas de água, molhava tudo, 
eu chorava, ai meu Deus, foi o maior sacrifício (Entrevista com a 
moradora Rosangela, 2011). 
 

Foto 17 - Dona Rosangela em seu barraco na ocupação 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [09/2011]). 

 
3.2.5 – Dona Inês 
 A ocupante Dona Inês tinha 38 anos em 2011. Sempre se mostrava muito 

contrariada quando lhe fazíamos perguntas sobre a sua vida, sempre dizendo que 

não gostava de se lembrar, porque “era muita tristeza”, “a gente nunca teve 

alegrias na vida, sempre muita dificuldade e sofrimento” (Inês, em entrevista em 

2011). 
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 Nascida no Paraná, veio para Dourados com treze anos de idade; os pais 

trabalhavam em uma fazenda e trouxeram a família para trabalhar em Dourados. 

 Dona Inês casou-se aos dezesseis anos. Sempre morou junto com a sogra 

na Vila Rosa (também chamada de Vila Índio, próximo do bairro da ocupação). 

Dona Inês teve cinco filhos durante o casamento, mas sobre o qual não quis 

conversar. Os trabalhos que teve sempre foram como empregada doméstica e há 

muito tempo está desempregada. Dona Inês apenas nos disse que o marido a 

abandonou para ficar com outra mulher “mais jovem e mais bonita”, e que por 

muito tempo não recebeu pensão alguma do marido (mas ao conversarmos com 

a filha mais velha, que mora em outro barraco com sua família, ficamos sabendo 

que o marido de dona Inês “era muito violento”, que batia muito nela e nos filhos). 

 Dona Inês ficou seis anos na ocupação. Antes, vivia “de favor” em uma 

casa cedida. Estudou apenas até a quarta série e nos disse que não quis mais 

estudar; esta situação acabou se repetindo com todos os filhos: depois da quinta 

série todos abandonaram a escola; ela disse não conseguir obrigá-los a estudar. 

Ainda os filhos mais novos permanecem na escola, dividindo o dia entre a 

ocupação e a escola que fica ao lado. 

 Em nossa última conversa com Dona Inês, ela nos contou que estava 

novamente grávida, de oito meses. Disse também que o marido tinha vindo morar 

na ocupação com ela e os filhos, mas que devido a problemas e brigas foi embora 

novamente, ficando poucos meses ali e a deixando grávida novamente, aos trinta 

e oito anos. Dona Inês vive com os filhos a partir de doações e do auxílio 

governamental do “Bolsa Família”, além de uma pequena pensão que começou a 

ser paga pelo marido.  

 Com apenas trinta e oito anos, Dona Inês traz no rosto um semblante de 

sofrimento, aparentando uma idade muito superior a que tem. Seu barraco foi um 

dos poucos que não passou por nenhum tipo de melhoria; pelo contrário, segundo 

ela, não teve condições de melhorar. O barraco sempre exalava um cheiro muito 

forte de mofo, com os filhos também sempre em condições de limpeza e de 

higiene precárias. 
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Foto 18 - Dona Inês, grávida de 8 meses, e a filha Jocimara, na ocupação 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [09/2011]). 

 
3.2.6 – Edilene e Alessandro 
 Edilene fez 27 anos em 2011. Nasceu em Rio Brilhante (cidade a sessenta 

quilômetros de Dourados), momento em que os pais trabalhavam na fazenda 

“Olho D água”, no mesmo município – o pai trabalhava de tratorista e a mãe 

trabalhava na casa da sede, como cozinheira. Uma das recordações de Edilene 

na infância foi a dificuldade que enfrentavam para estudar: 
Eu ia de ônibus, eu e as minhas irmãs, era bem longe, a gente 
andava a pé três quilômetros para pegar o ônibus, levantava cinco 
horas da manhã. Às vezes meu pai, quando podia, levava a gente 
de trator na porteira pra pegar o ônibus. Às vezes nós ia de 
bicicleta, nossa rotina era assim. Aí nos chegava da escola e ia 
ajudar a mãe na cozinha (entrevista com a moradora Edilene, 
2011). 
 

 Quando tinha dez anos, a família mudou-se para Dourados. Segundo 

Edilene, os pais se diziam cansados com o trabalho no campo e decidiram “tentar 

a vida” na cidade de Dourados. Inicialmente, o pai comprou uma casa no Jardim 

Santa Hermínia (bairro periférico da cidade) e passou a trabalhar de empregado 

“em firmas”, e a mãe trabalhava como doméstica. Em Dourados continuou os 

estudos apenas até a sexta série do ensino fundamental.  

 Os pais se separaram quando Edilene tinha quinze anos. Para ela, a 

separação dos pais foi por “motivos de brigas, a mãe era muito brava, vivia 

brigando com o pai”. Com a separação, o pai se mudou para Navírai (cidade a 

aproximadamente cento e trinta quilômetros de Dourados), onde se casou 

novamente e teve mais três filhos, que Edilene não chegou a conhecer.  
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 Aos quinze anos Edilene, em frente da casa onde morava, conheceu 

Alessandro Ramos Benites, que se tornou seu marido. O conheceu quando 

Alessandro “saía com o cavalo pra dar comida pra ele”; namorou apenas um ano 

e resolveram morar juntos. Edilene foi morar com o marido “na casa de uma tia 

dele”, no bairro Laranja Doce; os pais dele já eram separados. Com o casamento, 

Edilene parou de estudar, segundo ela porque o marido não permitia que ela 

continuasse os estudos: “Eu parei mesmo de estudar porque o meu marido não 

queria mais que eu estudasse, ele tinha ciúme”.  

 Alessandro, o marido de Edilene, tinha 34 anos em 2011. Não quis contar 

da sua trajetória, pois foi abandonado ainda criança pela mãe, da qual ele nem se 

lembra, foi criado por uma tia, disse não gostar de falar sobre a vida que teve na 

infância e adolescência. 

 Aos 19 anos Edilene ficou grávida do seu único filho, também Alessandro. 

Neste período, o casal passou a morar com a mãe de Edilene, que já estava 

casada com outro homem. Segundo Edilene, foi um dos períodos mais difíceis de 

sua vida, pois ela e o padrasto “não se entendiam” e o mesmo passou a humilhá-

la com xingamentos e ofensas. Edilene e o marido até chegaram a construir 

“algumas peças” no fundo do quintal da mãe dela, mas em função dos problemas 

com o padrasto não chegaram a terminar o “puxadinho”, dificultando as 

possibilidades de morar em algum lugar.  

 Edilene teve seu filho aos 20 anos. Logo depois conseguiu um serviço de 

babá no centro da cidade. Quando seu filho tinha quase dois anos, Edilene, não 

aguentando mais a situação de desentendimento com o padrasto, ficou sabendo 

pela sua cunhada, em meados de 2006, de algumas famílias que passavam por 

problemas parecidos com o dela e do marido e haviam “entrado” em uma área 

que pertencia à Prefeitura Municipal, no Jardim dos Estados.  Edilene conversou 

com o marido e mesmo com medo do que podiam passar, e por não terem 

condições de pagar aluguel em outro lugar, decidiram por necessidade construir 

um barraco de lona e ir morar juntamente com as demais famílias na área de 

ocupação.  

 Edilene passou cinco anos na ocupação (2006 a 2011) e nesse período 

trabalhou na “lida de casa”. O marido Alessandro sempre foi “autônomo”, em 2011 

trabalhava “fazendo diárias como pintor” (também recebem a “Bolsa Família”). 

Também em 2011, o pai de Alessandro, em função de acometimento de doença, 
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foi morar com eles na ocupação, o que possibilitou um pequeno aumento na 

“renda” com a aposentadoria do pai dele. 

 O barraco de Edilene, de Alessandro e do filho era inicialmente quase todo 

de lona preta. Com o tempo construíram outro todo de madeira: “para melhorar a 

nossa situação”, explicou Edilene. 
Foto  19 - Edilene e o filho Alessandro, ao fundo seu barraco na ocupação 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [09/2011]). 

 
3.2.7 – Márcia e Valmir 
 Márcia Fernandes tinha 23 anos em 2011. Nasceu em Ponta Porã (cidade 

a 110 quilômetros a Oeste de Dourados). Morou com a mãe até os 19 anos, 

quando se casou. Nunca trabalhou “fora” e começou a estudar “muito tarde”, com 

12 anos, pois, assim como os irmãos, não havia sido registrada em cartório, e 

sem a Certidão de Nascimento as escolas não aceitavam matrículas. Seu pai não 

se preocupou em registrar nenhum filho e a mãe, “analfabeta”, não tinha nenhum 

conhecimento sobre os procedimentos para os registros; somente quando o pai 

morreu, sua mãe, com o apoio do Conselho Tutelar de Ponta Porã, conseguiu 

registrar os filhos que então puderam começar a estudar. 
As pessoas chamavam a gente de analfabeta, tinha vergonha. 
Falava que era uma cavalona que não sabe ler, nem escrever. Foi 
horrível quando comecei ir para a escola, comecei a estudar tarde, 
não conseguia aprender, parei de estudar. Depois entrei no EJA 
[Educação para Jovens e Adultos] e não conseguia fazer as 
matérias, eu fico nervosa, começa a me dar dor de cabeça, não 
tenho paciência. Guria do céu, eu chegava a chorar, todo mundo 
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te olhando, desisti da escola, só fiz a quinta série (entrevista com 
a moradora Márcia, 2011). 
 

  Márcia se casou em Ponta Porã com Valmir Ramos, de 24 anos, filho da 

dona Idalina, que também era moradora da ocupação (apontamos elementos de 

sua trajetória no item 3.3.1). Márcia só migrou para Dourados quando o irmão do 

Valmir faleceu e sua mãe ficou doente, com depressão, e aí veio para Dourados 

para ficar com a filha. Foi em uma visita à mãe na ocupação, que Márcia e Valmir 

ficaram sabendo de um barraco que estava à venda; Valmir comprou-o e vieram 

morar na ocupação, onde moraram por quatro anos (2007 a 2011). 

 O marido Valmir só morou em Ponta Porã e em Dourados. Trabalhou em 

“firmas” como a “Mateplás” e o “Atacadão”, mas depois (em 2011) passou a 

trabalhar como autônomo, principalmente como pedreiro. Terminou o “segundo 

grau” e até começou a fazer faculdade de História, porém desistiu, porque, 

segundo ele, não gostava do curso. 

 Márcia teve seus dois filhos na ocupação (Foto 20). Veio de Ponta Porã 

para Dourados contra a vontade, pois queria ter continuado morando em sua 

cidade natal. Em Dourados, por “não gostar da cidade” não era acostumada a sair 

para passear, e também nunca foi ao shopingg. Márcia sente falta da mãe por 

“nunca ter saído de perto dela”, e seu maior desejo é voltar para Ponta Porã. 
Foto  20 - Márcia e os filhos Mateus e Bruno, em barraco na ocupação 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [09/2011]). 
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3.2.8 – Leiliane e Oscar 

 Leiliane Aparecida Coutinho Gomes Ferreira tinha 21 anos em 2011. 

Nasceu em Rio Brilhante, e antes de vir para Dourados morava em uma “kitnet” 

nos fundos de um posto de combustíveis, onde seu pai era frentista. Quando o pai 

ficou desempregado, veio com a família para Dourados; Leiliane tinha cinco anos 

e seu pai então começou a trabalhar como jardineiro e sua mãe como empregada 

doméstica. 

 Leiliane conheceu um rapaz quando tinha 16 anos, Oscar Luiz Ferreira, de 

31 anos, com quem logo foi morar junto. Oscar sempre morou em Dourados com 

os pais, até se casar com Leiliane. Oscar, quando conheceu Leiliane, tinha uma 

filha de dois anos de idade, que foi abandonada pela mãe no lar Santa Rita (casa 

que abriga crianças abandonadas em Dourados); Leiliane ao ir viver com Oscar 

pediu que ele fosse buscar a filha Talita para morar com eles, cuidando da 

menina como se fosse sua (Foto 21). 
Foto 21 - Família de Leiliane e de Oscar em barraco 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [09/2011]). 

Leiliane sempre trabalhou de empregada doméstica, fez apenas o ensino 

fundamental e depois parou de estudar. Oscar também fez apenas o ensino 

fundamental e sempre viveu de “pequenos trabalhos”. Pela dificuldade que 

enfrentavam para pagar aluguel, ficaram sabendo da ocupação pela mãe de 

Leiliane. Eles conseguiram um lote e fizeram um barraco, onde viveram por 

quatro anos, onde também nasceu outro filho, Felipe, que em 2011 tinha dois 
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anos. Oscar trabalha de ajudante de pedreiro e Leiliane continua trabalhando de 

empregada doméstica, para sustentarem a família.  

 

3.2.9 – Kátia e Geovane 
 Kátia Apolinário Martins tinha 19 anos em 2011. Nasceu em Dourados e 

sempre morou na cidade; nunca conheceu outro lugar. O pai morreu em acidente 

automobilístico quando ela ainda era criança, por isso não se lembra dele; a mãe 

sempre trabalhou de empregada doméstica para sustentar os filhos, e sua avó 

cuidava dela e dos irmãos para a mãe trabalhar. 

 Sempre morou no bairro Jardim dos Estados. Estudou até a quinta série. 

Casou muito cedo, com treze anos, com o filho da dona Rosangela (apontamos 

elementos de sua trajetória no item 3.2.4), Geovane, de 25 anos. Kátia já teve 

alguns trabalhos como babá, mas como era menor de idade sempre enfrentou 

dificuldades para conseguir um trabalho mais estável e que possibilitasse um 

salário melhor. O marido, Geovane, em todas as vezes que estivemos na 

ocupação sempre ficava pelos “cantos” e nunca quis conversar sobre sua vida 

conosco. A esposa nos contou que Geovane estudou até a quarta série. 

 Quando Kátia e Geovane se casaram ficaram morando com a mãe da 

Kátia, por poucos meses. Quando perceberam parte do terreno da Escola 

Municipal Frei Eucário Schmitt “vazio”, decidiram junto com outras famílias dividir 

o terreno em lotes e construir barracos de lona para morar. 

 Quando perguntamos a Kátia sobre seu casamento, esta se mostrou 

apreensiva, abaixava a cabeça, se calava (ao entrevistar a dona Rosangela, mãe 

do Geovane, ficamos sabendo do problema do filho com drogas, bebidas, crak e 

maconha). Geovane, sobre o efeito da bebida e da droga, segundo dona 

Rosangela, batia muito na esposa Kátia.  

 Kátia teve três filhos, todos quando já morava na ocupação: Geovana, João 

Lucas e Renata Vitória, com quatro anos, com dois anos e com nove meses, 

respectivamente. Na última gravidez teve toxoplasmose e anemia profunda e 

passou por muitas dificuldades; ficou internada, recebeu bolsas de sangue e a 

filha Renata, mesmo tendo muitas chances de nascer com alguma sequela, 

“nasceu perfeita sem nenhum problema”, disse Kátia. 

 Kátia estava em 2011 tentando conseguir uma laqueadura pelo SUS 

Sistema Único de Saúde (SUS), mas devido à idade não conseguia, mesmo já 
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tendo três filhos e tido tantos problemas de saúde. Disse que vai com frequência 

ao posto de saúde para tomar injeções para evitar outra gravidez, segundo ela 

“tem que ser injeção, porque comprimido sempre me esqueço de tomar”. 

 O barraco de Kátia e de Geovane não possui nenhuma divisória interna 

(Foto 22). A família divide o mesmo cômodo para dormir, comer, o banheiro – 

para banho e necessidades fisiológicas – é improvisado. Em nenhum momento 

Kátia falou dos problemas com o casamento, mesmo percebendo em seu 

semblante uma mistura de medo e vergonha. A família sobrevive dos auxílios 

concebidos pelo governo e dos trabalhos do marido como ajudante de pedreiro. 
Foto 22 - Barraco da ocupante Kátia e família 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [09/2011]). 

 
3.2.10 – Marcelo e Juniele 
 Marcelo Henrique da Silva Santos tinha 19 anos em 2011. Nasceu em 

Dourados e não conhece outros lugares. Seus pais também são naturais de 

Dourados e há muito tempo são separados. Marcelo sempre morou com a mãe, 

que trabalhava de empregada doméstica para sustentar os filhos, por isso morou 

em vários bairros da cidade pela dificuldade que a mãe tinha em pagar o aluguel. 

Veio morar na ocupação com a mãe, que desempregada não conseguia mais 

custear o aluguel de uma casa. 

 Na ocupação conheceu Juniele, com 17 anos em 2011, filha da dona Inês 

(apontamos elementos de sua trajetória no item 3.2.5), com quem começou a 

namorar. Resolveram ficar juntos e logo em seguida Marcelo levou Juniele para 
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morar no barraco com a sua mãe e irmãos. Na época, Marcelo tinha 16 anos e 

Juniele 14, quando decidiram morar juntos. 

 A mãe de Marcelo, Dona Taurina, ficou pouco tempo na ocupação, pois 

logo conseguiu serviço e voltou a morar de aluguel com parte dos filhos. Marcelo 

ficou morando no barraco com Juniele, que ficou grávida aos 15 anos. 
Foto 23 - Família do Marcelo morador da ocupação 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [09/2011]). 

 
 Marcelo terminou o ensino fundamental devido à insistência da mãe. 

Juniele fez apenas a quinta série e sempre trabalhou em casa. Marcelo foi 

empacotador no supermercado “Atacadão”, já tendo trabalhado de “mirim” e de 

zelador na “firma Hidrometal”. Em nosso último contato, em 2011, disse que 

estava trabalhando como “auxiliar na montagem de estrutura metálica”. O filho 

Kauã Henrique nasceu como “filho da ocupação” e em 2011 tinha um ano e dez 

meses. 

 

 

3.3 – Ocupação e embates 
  Durante o processo de investigação, da pesquisa das trajetórias e das 

vivências dos moradores da ocupação, percebemos que das relações 

desenvolvidas, dentro e fora do território da ocupação, muitas delas são dadas 

pela solidariedade, ajuda e compreensão das situações e condições vividas pelos 

ocupantes, mas outras são dadas por tensões e conflitualidades. Em sociedade 
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como a nossa, formada por sujeitos, grupos e classes com características 

diferenciadas e interesses múltiplos, que em muitos casos divergem subjetiva e 

coletivamente, as relações estão em permanente devir, podendo acontecer de 

forma harmoniosa ou conflituosa. 

 As relações vividas pelos moradores dentro da ocupação, entre si, 

demonstravam esta realidade de um grupo social em permanente devir. Nos 

depoimentos percebemos que os moradores cultivavam uma relação de 

solidariedade para com o outro: “aqui é tranquilo, quando a gente precisa de 

ajuda sempre tem, um do barraco vizinho que ajuda quando pode, quando falta 

um alimento, um agasalho, na hora de uma doença, então aqui é assim, a gente 

tem que se ajudar” (Edilene, em 2011). 

 As relações de conflito também estavam presentes dentro da ocupação, 

quando os interesses individuais divergiam do interesse coletivo do grupo. 

Situações como a contada pela moradora Rosangela, em que duas famílias se 

desentenderam e chegaram ao confronto físico provocando uma briga entre os 

“chefes das famílias”, um saindo ferido por um golpe de faca dado pelo outro; ou o 

conflito entre outras duas famílias que, devido às brigas, deixaram a ocupação. 

Segundo Dona Rosangela, a “ordem” precisava ser mantida para que o principal 

objetivo do grupo fosse alcançado, que era a obtenção de uma moradia digna. 

 Por outro lado, as relações dos moradores da ocupação com o seu 

entorno, segundo vários depoimentos, sempre se deram “de forma tranquila”, sem 

conflitos declarados. Segundo Dona Lurdes, que era uma das moradoras da 

ocupação:  
Os vizinhos da rua nunca falaram nada pra gente. Nenhuma 
ofensa, nem briga, e quando a gente ficava sem água algumas 
vezes a gente ia pedi nas casas aqui da rua, sempre nós deram 
um balde de água, mas só. Agente via as vezes que eles não 
gostam muito de ver agente aqui, agente percebe que eles ficam 
desconfiados (Dona Lurdes, em 2011). 
 

 Ao conversarmos com os moradores das ruas entorno da ocupação, todos 

nos disseram que os ocupantes nunca causaram nenhum problema para a 

vizinhança, mas quando perguntávamos se eles mantinham algum contato, como 

os de amizade, as resposta eram quase sempre as mesmas, como “não conheço 

ninguém por nome, nem tenho amizade, só conheço de cumprimentar” (Maria 

Aparecida, moradora vizinha à ocupação, em 2011). 
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 Em 2009, os moradores vizinhos à ocupação fizeram um “abaixo assinado” 

que foi enviado para o Ministério Público (Dourados) solicitando a retirada dos 

ocupantes do local, justificando que a ocupação provocava, dentre outros 

problemas, “sujeira e mau cheiro”, em função de fossas e do esgoto que ficava a 

céu aberto. Seu Jorge, vizinho da ocupação, foi o mentor do abaixo assinado, 

distribuindo para que a vizinhança pudesse assinar. Ele apontava que: “o cheiro é 

muito forte, nos dias de sol é muito forte, ninguém aguenta, por isso pedimos para 

que removessem eles daqui, mas nunca tivemos outro problema com a ocupação, 

eles são tranquilos” (Seu Jorge vizinho da ocupação, em 2009). 

 Em grande medida, a relação construída pelos moradores vizinhos à 

ocupação era uma mistura de indiferença, aversão e invisibilidade. O 

entendimento de que eram pessoas ou famílias de passagem, pois a ocupação 

seria, mais cedo ou mais tarde, desocupada, dificultava a construção de relações 

mais sólidas e de pertencimento mútuo entre ocupantes e vizinhança. Por outro 

lado, a forma de ocupação e uso dos lotes, com barracos sempre “improvisados” 

e “temporários”, com exposição de sujeira e de esgoto (sentidos tanto pela visão 

como pelo cheiro) e com uma “criançada que vive à toa e mal cuidada”, acaba por 

ensejar sentimentos e reações de aversão, o que também era percebido junto à 

escola ao lado, na relação com os alunos. Por isso, era melhor “não ver” o que se 

passava, em um processo em que as situações e condições dos “outros”, além de 

indiferentes e aversivas, também se faziam de “invisibilidades”. 

 A indiferença e praticamente total invisibilidade também se davam na 

relação com o Poder Público municipal, sobretudo com os órgãos ligados à 

Habitação da Prefeitura Municipal de Dourados. Se a “simples” ligação de redes 

de água e de energia elétrica fora quase sempre negligenciada e por muitas 

vezes adiada, a possibilidade concreta de atendimento por uma política de 

habitação se mostrou, durante todo o período da ocupação (2006-2011), um 

sonho distante. Isso, no entanto, não quer dizer que as relações com a Prefeitura 

Municipal sempre foram as mesmas. Em grande medida, todas as relações (com 

os governos municipais de Laerte Tetila [2006-2008], de Ari Artuzi [2009] e de 

Murilo Zauith [2010-2011]), segundo os moradores da ocupação, foram marcadas 

mais por promessas e por relações assistencialistas e paternalistas, que por um 

diálogo mais profundo sobre as possibilidades de remoção para casas em 

conjuntos habitacionais populares. 
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 Apenas em 2008, após mais de dois anos do início da ocupação, foram 

feitas as primeiras visitas e os primeiros cadastramentos das famílias para que 

pudessem participar de programa habitacional que lhes possibilitasse morar em 

casas em vez de barracos. O primeiro trabalho de cadastramento foi realizado 

pela empresa “Quetal Consultoria e Serviços”21, tendo esta, naquele ano, ganho o 

processo licitatório para a realização do cadastramento das famílias e para o 

acompanhamento do desenvolvimento das obras financiadas pelo  Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC22), para remoção de áreas de ocupação e de 

risco da cidade. 

 O grupo da ocupação do Jardim dos Estados, assim como os grupos de 

outras quatro áreas de ocupação da cidade, seriam beneficiadas pela primeira 

etapa de construção de moradias com verbas do PAC, sendo estas áreas a favela 

do Jardim Clímax, próxima à nascente do córrego Água Boa; a ocupação do 

Assentamento Brasil 500, próxima ao bairro Brasil 500; a ocupação do Jardim 

Guaicurus; e a ocupação da Sitioca Campina Verde (ocupações distribuídas por 

bairros periféricos e pobres de Dourados). 

 Uma das etapas do projeto para moradia seria a entrega de 147 casas 

distribuídas entre os moradores das ocupações que citamos acima. O terreno 

para a construção das casas ficava no jardim Novo Horizonte e o conjunto teria a 

denominação de “Estrela Tovy I e II”, segundo divulgação da Prefeitura Municipal 

de Dourados. As obras teriam o seu início previsto para outubro de 2008 e a 

entrega para os moradores seria realizado em março de 2009 (o que veio a 

ocorrer apenas em outubro de 2011). 

 Quando questionamos os moradores sobre o projeto para retirá-los da 

ocupação, sentíamos neles um misto de tristeza e indignação devido às 

promessas não cumpridas, ao atraso na entrega das moradias, que para eles 

significava também um atraso na realização de um sonho de uma vida toda, e 

uma vida melhor. Mas sentíamos também, em todas as vezes que visitávamos a 

                                                             
21 De acordo com a Prefeitura Municipal, empresa prestadora de serviços terceirizados - responsável pelo 
processo de assistência social no decorrer da remoção das favelas e das áreas de risco. Nesta empresa 
funcionava uma espécie de cadastramento, avaliação e seleção das famílias que seriam supostamente 
beneficiadas. 
22 Programa Aceleração do Crescimento – projeto do Governo Federal, iniciado em 2007, utilizado como 
ferramenta para a promoção do desenvolvimento nacional, que, por sua vez, fomentou ações na infraestrutura 
logística, energia, social e urbana. 
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ocupação, a esperança em seus olhares e nas palavras quando diziam que “se 

Deus quiser logo vamos sair daqui, falta pouco”. 

 As obras do PAC foram paralisadas várias vezes desde o seu início. 

Segundo Ednel Rodrigues23, o atraso na continuidade das obras abrangia 

diversos fatores, dentre eles questões políticas e questões de mão de obra: 
Olha, isso já era pra eu ter entregue pelo menos há nove meses. 
Ponto número um: mão de obra. O governo federal tem uma 
alíquota de pagamento que é estabelecida no projeto, quando 
você apresenta o projeto, e concorre numa licitação que esse 
valor é fixo. Se na época que ocorreu a licitação se pagava 
quatrocentos e setenta reais para um servente de pedreiro, não 
existe essa correção ano após ano, então hoje em dia se paga um 
valor pequeno salarial na obra, segundo o pessoal que trabalha, 
né? E por causa disso existe uma carência muito grande de mão 
de obra. Hoje precisa de duzentos pedreiros ali e não tem. Por 
que não tem? Dourados está com a economia aquecida no ramo 
da construção civil. Tem usina construindo [de açúcar e álcool], 
imobiliária. O governo federal tá liberando muito crédito, 
principalmente pelo “Minha Casa Minha Vida”, certo? Obras de 
drenagem que está acontecendo na cidade e isso ocupa muita 
mão de obra. Então o salário que estes locais estão pagando, 
acredito eu que sejam superior ao valor que a obra paga, então 
não há um interesse da comunidade (Ednel Rodrigues, em 
entrevista 201024). 
 

 O atraso na entrega das casas do Conjunto Habitacional Estrela Tovy I e II 

acabou prejudicando, diretamente, as famílias que seriam beneficiadas com as 

novas moradias, uma vez que ainda ocupavam áreas sem condições dignas de 

moradia e áreas de risco. Conforme afirmava o secretário municipal de Habitação:  
Aquelas famílias que tá em subnormalidade, que tá em 
dificuldade, que está em estado precário que muitas vezes não 
trabalha, que tem problema de doença na família, que tem 
problema de alcoolismo, então essas famílias são pleiteadas com 
casas de custo zero, praticamente paga uma taxa mínima que 
seria em torno de 15 a 20 reais pra dar o valor, porque se você 
não cobra não dá o valor, por mais que não paga você tem que ter 
aquela pra valorizar o que você tá ganhando, porque tudo que 
ganha de graça não tem valor (secretário Torraca, entrevista 
realizada em novembro de 200825). 
 

 Os próprios moradores das áreas de ocupação chegaram a se oferecer 

para ajudar na continuidade das obras das casas do conjunto Estrala Tovy I e II, 

mas segundo o Ednel Rodrigues: 

                                                             
23 Engenheiro agrônomo, CREA-MS 1342 - responsável pela empresa “Quetal Consultoria e Serviços”. 
24 Entrevista realizada por Danilo Sanches Dantas, em 2010. 
25 Entrevista realizada por Danilo Sanches Dantas, em 2008. 
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Por outro lado, o pessoal que mora nos assentamentos se 
prontificou em trabalhar em mutirão na obra. Infelizmente não é 
válido, a regra não permite. A regra diz que é uma empreiteira que 
tem que construir, então, é uma empreiteira que tem que construir 
(Ednel Rodrigues, em entrevista em 2010). 
 

 Acompanhamos o desespero e a tristeza dos moradores ao verem os dias, 

meses e anos se passarem e não terem suas casas entregues. Ainda em 

setembro de 2011, ao entrevistarmos a assistente social da empresa “Quetal”, 

perguntamos o que faltava para a entrega das casas e ela nos respondeu: “agora 

nada, só a boa vontade do prefeito ir lá entregar umas 10 casas para nós 

podermos entrar com o trabalho de remoção das famílias” (Quésia, assistente 

social, entrevistada em 2011). A assistente social informou que a remoção seria 

feita por caminhões da Prefeitura Municipal, já que muitas famílias nem tinham 

condições de arcar com as despesas de mudança para a nova casa. 

 Uma das preocupações levantadas pelos moradores da ocupação no 

Jardim dos Estados dizia respeito à nova vizinhança: “lá vai ser difícil, vai ter 

gente de todo jeito, ladrão, bandido, traficante, não vamos poder deixar a casa 

sozinha, se não quando voltar não vai ter mais nada” (Dona Rosangela, moradora 

da ocupação, em entrevista em 2011). Ou seja, os ocupantes, já há seis anos 

próximos, lutavam agora (setembro/outubro de 2011) não mais apenas pela nova 

moradia, mas também pela reprodução de suas relações de vizinhança, de 

pertencimento e de solidariedade.  

 Dos embates entre os ocupantes, concomitantes a relações de 

solidariedade, de ajuda e de cumplicidade; dos embates entre ocupantes e 

moradores vizinhos, em relações de indiferença, repulsa e invisibilidade; e dos 

embates com o Poder Público municipal, parece revelar-se uma das facetas da 

“luta de classes”. A “luta de classes” que é mais que os embates, as tensões, os 

conflitos, a exploração e dominação de uma sobre outra classe, mas também é 

expressa pelas relações – situações e condições – com as quais os pobres 

precisam lidar em suas lutas cotidianas. 

 Uma “luta de classes” que se processa na participação de “embates” 

completamente diferentes, percebidos, concebidos e vividos pelas classes sociais 

antagônicas no modo de produção capitalista. Nos embates dentro e fora do 

território da ocupação do Jardim dos Estados, em suas territorialidades que 

extrapolavam o território em si, os ocupantes se faziam como sujeitos de 
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(re)existência em pelo menos um duplo sentido: aquele dado pela “lógica” da 

reprodução das situações e condições de vida que “vinham” dos pais e avós, que 

na exposição das trajetórias socioespaciais elucidavam uma existência marcada 

por dificuldades e por uma luta dada por “coisas mínimas”, como o lugar para 

morar, um trabalho digno e escola para os filhos; e aquele construído como 

perspectiva de superação, como possibilidade de uma “reprodução ampliada” às 

avessas do capital, porque passível de (re)elaboração de suas trajetórias agora 

também como trajetória melhor para filhos e netos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS (ou o que ainda não acabou) 
 

Da análise 

 

 A cidade capitalista é expressão dos contrastes, dos conflitos e das 

contradições do modo de produção capitalista. O “direito à cidade”, nesse sentido, 

é também aquele marcado pelas desigualdades no acesso e na permanência à 

cidade em sua totalidade de direitos. Do direito a nascer cercado pelo aparato 

médico-hospitalar de proteção à vida, ao “direito de morrer” sob os mesmos 

cuidados, o transcurso de toda uma trajetória socioespacial na cidade tem sua 

maior dignidade posta no direito ao morar. 

 É evidente que a casa26 é também marcada por contrastes, conflitos e 

contradições; o que depende, necessariamente, de se ter uma casa. Mas poder 

morar é diferente de poder ter um veículo, de ter um vestido, um relógio ou 

mesmo um “Ipod”. Poder morar em condições minimamente dignas também é a 

possibilidade de produção de um espaço que se faz na idiossincrasia de cada 

sujeito, só, ou na interação com familiares, parentes ou amigos. Como “pequena” 

contradição da pretensa homogeneidade do modo de produção capitalista em sua 

fase atual de “globalização”, a casa é espaço de manifestação do diferente, do 

particular e do singular, mesmo que tudo ali seja também “moldado” pelo “DNA” 

da mercadoria.  

 Do valor de troca, na casa, todo objeto tende a ser percebido, concebido e 

vivido em sua máxima dimensão de ou do uso. Um movimento que se desdobra 

da produção do “território usado”, em seu sentido amplo (como na produção da 

cidade), para os sentidos mais em si carregados pelo “miúdo”, pelo “pequeno”, 

pelos objetos que a toda hora são resignificados porque deles emanam tempos 

que já passaram ou que ainda virão, fazendo do espaço, além de um conjunto 

constituído por um sistema de objetos e um sistema de ações, um “sistema de 

emoções, de recordações para trás e para frente”... A casa, por isso, como um 

espaço também de acumulação desigual e múltipla de tempos. 

                                                             
26 Ressaltamos novamente que a referência a casa (posto também na Introdução deste trabalho), 
deve considerar todas as formas de residir, de morar, desde a casa em seu sentido mais 
elementar (“morar em uma casa”) a “casa” como apartamento, “kitnet”, pensão, “república” etc. 
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Foto 24 - Interior de um dos barracos da ocupação 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [08/2008]). 

 
 A casa – como qualquer outro espaço participante do modo de produção 

capitalista – é um espaço de acumulação. É nela, fundamentalmente, que o 

conjunto de objetos “capitalistas” é consumido, mas, também, parte dele é 

(re)inventado como uso. Desde um porta-retrato marcado por uma fotografia com 

pessoas de quem se gosta, à música da indústria fonográfica que, tocada ou na 

vitrola ou em sua versão digital em um “netbook”, transmitida ao pensamento via 

“rede” de fones de ouvido, reproduz-se como (re)encontro, como presença de 

uma ausência ou mesmo como vibração sonora em contraposição aos ditames da 

ordem do trabalho dada pela hierarquia, patrão que manda e empregado que 

obedece. 

 A casa, por isso, também é acumulação de outro tipo, desviante da lógica 

pura da acumulação capitalista que em sua reprodução ampliada tende à 

subtração da vida e da existência do outro. Essa acumulação de outro tipo parece 

se dar pela multiplicidade de sentidos que damos a cada objeto, redefinindo 

nossas ações e nossas emoções. Na casa, em cada um de seus cômodos – ou 

em um barraco, mesmo que em cômodo único –, cada objeto, quando já 

incorporado à condição de “nosso”, parece estar carregado de pequenas 

lembranças, de uma ou de muitas pessoas, próximas ou distantes. A abstração 

generalizante de toda mercadoria no mundo do capital, de coisas para se vender 

e para se comprar, para o consumo cada vez mais globalizado e homogêneo, na 

casa tende a dar lugar a uma disposição menos “etérea” e mais pessoal e 



122 

 

familiar, imprimindo à coisa subjetividades que a ela não podiam pertencer, mas 

que se produzem porque passam também a serem mediadas por relações entre 

sujeitos, mais que apenas entre coisas. 

 Na casa, também a produção capitalista do espaço urbano é extremamente 

contraditória. Se na lógica de acesso e uso da terra urbana as regras da 

acumulação capitalista definem a forma, a produção e a apropriação monopolista 

da renda da terra, na casa, mesmo que tal processo se reproduza em dada 

dimensão, as relações podem e são construídas “obedecendo” também à 

dinâmica da reprodução da vida – ali tão ou mais importante que a reprodução 

abstrata e concreta do capital. Dessa forma, a casa se firma como espaço de 

resistência pelo menos em uma dupla dimensão: à da resistência às práticas de 

negação da vida em sua singularidade, ao fazer de cada sujeito no “mundo do 

trabalho” um quase autômato na relação com o outro, como gente e como 

mercadoria, como competidor e portanto como inimigo no “confronto” diário no 

“mundo da mercadoria”; e, à possibilidade de (re)existência em suas mais 

diversas “heranças” de tempos menos homogêneos e, em desdobramento, de 

espaços menos iguais, fazendo de cada casa e de cada um seus “cantos”, de 

suas paredes e de seus objetos, expressão de passados, presentes e futuros que 

podem mirar lógicas e processos de uma diversidade capaz da negação profunda 

da mercadoria enquanto massificação do mesmo em tudo – ou de tudo no 

mesmo. 

 Nesse sentido, a casa é um dos poucos espaços que ainda se instaura 

como possibilidade de uma condição de autonomia. Observando, obviamente, 

que também na casa participam relações de poder e até hierárquicas – com 

relações de violência das mais brandas às mais virulentas –, é ali que se 

manifestam – ou podem se manifestar – as relações entre sistemas de objetos, 

sistema de ações e “sistema de emoções” que se contrapõem à crescente 

homogeneização da rua, das praças, dos bairros27, dos mercados e das cidades. 

É certo também que muitas casas refletem (tanto externa como internamente) a 

homogeneização dos objetos, das ações e das emoções imposta pela lógica da 

produção e da reprodução capitalística da vida, mas ainda cremos na potência da 
                                                             
27 Lembramos sempre da observação feita por Arlete M. Rodrigues (1988), que mesmo que um 
Conjunto Habitacional popular seja entregue com suas ruas e casas iguais as outras, em pouco 
tempo as próprias pessoas e famílias tornarão cada casa diferentes umas das outras, com tintas, 
árvores, jardins e tudo o mais em sua mais profunda “confusão” (o termo confusão é nosso). 
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diferencialidade como contraposição à produção de tudo e de todos como 

“objetos” de consumo. 

 A ocupação no Jardim dos Estados foi, nesse sentido, também uma 

expressão da busca por um lugar ao mesmo tempo simples e complexo da vida, o 

da reprodução ampliada de (re)existência. Ali, por seis anos (2005-2011), um 

conjunto de sujeitos (como parte do espaço como o conjunto de sistemas de 

objetos, de sistemas de ações e de sistemas de emoções) foi se fazendo e se 

refazendo como espaço material/imaterial de busca por um lugar onde melhor 

colocar suas pequenas e poucas coisas: uma mesa para comer; uma cama para 

dormir; uma pia para lavar os pratos; um tanque para lavar a roupa; uma estante 

para colocar a televisão; um quarto para as crianças pequenas e para aquelas 

que ainda iriam vir; um quintal pequeno para os esconderijos dos filhos; uma 

janela para se olhar a rua; um portão para fechar; um vaso para plantar uma flor; 

uma geladeira para grudar as lembrancinhas de imãs. 
Foto 25 - Interior de um dos barracos da ocupação 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [09/2011]). 

 
ou até mesmo uma parede para pendurar um retrato pintado da mãe ou um 

quadro do “Sagrado Coração de Jesus”. 
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Foto 26 - Interior de um dos barracos da ocupação 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [09/2011]). 

 
 Parecia, para as dez famílias que resistiram até o fim, mas também para 

aquelas que chegaram por um tempo e depois se foram, que ali era o lugar da 

“última esperança” (ou, como destaca David Harvey [2004] um “espaço de 

esperança”). A lógica da mercantilização da terra e da cidade lhes empurrava, 

desde gerações passadas, a situações e condições que impediam o direito 

“modesto” de morar com o mínimo de dignidade. E a dignidade parecia que 

requeria ainda mais sacrifícios e sofrimentos, como aqueles vividos sob os olhos 

desconfiados e suspeitos dos vizinhos da ocupação.  

 “Idalinas”, “Mirians”, “Lurdes”, “Josés Gonzagas”, “Leidaianes”, “Marias”, 

“Vandas”, “Adrianos”, “Vinicius”, “Rosangelas”, “Geovanes”, “Edgars”, “Inêzes”, 

“Edilenes”, “Alessandros”, “Márcias”, “Valmires”, “Leilianes”, “Oscars”, “Kátias”, 

“Marcelos” e “Junieles”, dentro outras e outros, são apenas alguns dos sujeitos 

das inúmeras ocupações “irregulares” e “ilegais” (mas extremamente legítimas) 

que a cidade de Dourados já presenciou e ainda vai presenciar, como parte de 

práticas de (re)existência em uma cidade marcada avassaladoramente pela 

concentração de riqueza, da terra urbana e do “bem-estar” de um lado, e da 

concentração da pobreza, da pouca terra e dos “problemas urbanos”, de outro. 

 A produção do território da ocupação do Jardim dos Estados (aqui 

analisada), e suas múltiplas territorialidades grudadas em cada trajetória 

socioespacial – antes e durante a ocupação – expressam, além das situações e 
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condições de existência dos sujeitos envolvidos, uma forma de organização 

(espontânea e autônoma, individual e também coletiva) que se legitima enquanto 

“o direito à cidade” continuar sendo uma exceção, e não a própria regra de uma 

cidade que ser quer “Cidade Educadora” ou mesmo “Cidade Universitária”, mas 

que renega parte de sua população a condições precárias e excludentes de 

existência. 

 

Da ocupação que não mais existe e do que ainda não acabou 

 

 Em outubro de 2011 a ocupação foi se desfazendo. Os seis anos de 

resistência chegavam ao fim, com a notícia de mudança para casas em um 

Conjunto Habitacional popular recém “terminado”, o “Estrela Tovy I e II”. Os 

barracos, que durante todos esses anos foram marcados um a um por poucos 

móveis, mas muita esperança, agora “agonizavam” ao chão, uns destruídos e 

outros queimados. 
Foto 27 - Barracos derrubados após a remoção 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [11/2011]). 
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Foto 28 - Barracos queimados após a remoção 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [11/2011]). 

 
 Os ocupantes mudaram para outro lugar. Todos agora têm uma casa, um 

bairro, um endereço – “Estrela Tovy”. E todos têm, também, agora, uma chave. 
Foto 29 - Chave dos moradores Márcia e Valmir (Estrela Tovy) 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [11/2011]). 

 
 Os Estrela Tovy I e II ainda estão meio “mal acabados”, faltando asfalto, a 

escola e o posto de saúde (também construídos com recursos do PAC) que 

deveriam atender a esses novos moradores acabaram por atender aos que já 
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moravam no bairro, assim falta vaga na escola para as crianças do Estrela Tovy e 

o posto de saúde vai ter que atender acima da sua capacidade. Desse modo a 

vida se move em cada casa, entre casas, nas ruas, nas mercearias em todo novo 

lugar que tende a se tornar espaço de pertencimento. Por enquanto, é no bairro 

Novo Horizonte que também se põe a esperança. 

As poucas coisas que se mudaram junto da ocupação do Jardim dos Estados 

para o bairro Estrela Tovy I e II, ainda se ajeitam tímida e precariamente, além do 

que as próprias casas foram entregues sem pintura interna e com problemas de 

acabamento. É como se “casa de pobre” devesse também “ser pobre”, persistindo 

a reprodução da desigualdade mesmo depois da mudança de área em ocupação. 

Mesmo assim, as poucas coisas vão devagarzinho ganhando os seus lugares, os 

seus cantos, em certo “improviso” como foi parte da existência de todos os ex-

ocupantes. 
Foto 30 - Vista parcial de uma das ruas do conjunto Estrela Tovy 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [10/2011]). 

 
 As poucas coisas que se mudaram junto da ocupação do Jardim dos 

Estados para o bairro Estrela Tovy I e II, ainda se ajeitam tímida e precariamente, 

além do que as próprias casas foram entregues sem pintura interna e com 

problemas de acabamento. É como se “casa de pobre” devesse também “ser 

pobre”, persistindo a reprodução da desigualdade mesmo depois da mudança de 

área em ocupação. Mesmo assim, as poucas coisas vão devagarzinho ganhando 
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os seus lugares, os seus cantos, em certo “improviso” como foi parte da 

existência de todos os ex-ocupantes. 
Foto 31 - Vista parcial da casa de uma das famílias ex-ocupantes 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [11/2011]). 

 
É razoável supor, neste “final”, que as trajetórias socioespaciais de todas 

as famílias removidas da ocupação do Jardim dos Estados para o Estrela Tovy I e 

II sejam refeitas a cada nova situação, condição e mudança. Trajetórias que 

podem “dizer”, agora, que já passaram por uma ocupação e que, para aqueles 

que chegaram até o Estrela Tovy, que “valeu a pena resistir”. 

 Para a pequena Geovana, a vida na ocupação foi mais que uma 

passagem, mas o início da própria vida. Nascida na ocupação, filha de Kátia e 

Geovane, Geovana nasceu e viveu seus primeiros quatro anos em meio a 

barracos e a esperanças. Com a mãe e o pai, mas também com a avó (Dona 

Rosangela) e com os irmãos que vieram depois dela, também na ocupação, foi 

ajudando a sonhar, a inventar e a imaginar que um dia teria uma “casa de 

verdade”. 
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Foto 32 - Geovana, logo depois de nascida, na ocupação 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [03/2007]). 

 
Foto 33 - Geovana com quatro anos, em barraco na ocupação 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [08/2011]). 

 
 Se a menina Geovana nasceu e começou sua trajetória na ocupação, tudo 

foi diferente para Dona Idalina (apresentamos questões de sua trajetória no item 
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3.2.1), que da ocupação fez sua última “etapa” da vida. Dona Idalina, a um mês 

de receber a nova casa, teve complicações de saúde e faleceu. 

 Dona Idalina persistiu duramente, até o último instante, na ocupação. 

Quando a filha deixou a ocupação para morar com o marido, Dona Idalina 

permaneceu junto aos seus netos no barraco da ocupação. Dizia que precisava 

ficar, para ter uma vida melhor junto da filha e junto dos pequenos. Agora, Dona 

Idalina tem o seu “lugar” junto a muitas outras gentes pobres, que ocupantes ou 

não, deixam a existência da “vida” para se misturarem a terra. 
Foto 34 - Lugar onde foi enterrada a Dona Idalina (Cemitério Municipal de 

Dourados) 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [11/2011]). 

 
A casa que seria destinada à Dona Idalina, no bairro Estrela Tovy, agora é 

morada da filha Mirian e de sua família. A luta não foi em vão. Ali, em meio à 

arrumação que aos poucos vai se dando nas novas casas, uma das paredes da 

casa do filho Valmir (também ex-morador da ocupação) guarda – e guardará por 

muito tempo – uma foto de Dona Idalina com o filho. Dona Idalina, de algum jeito, 

também se mudou para a nova casa. Está ali, em meio às suas e aos seus, e sua 

imagem e sua memória agora é parte de trajetórias socioespaciais que precisam 
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ser diuturnamente lembradas, como parte de uma práxis de fazer “ressuscitar” do 

passado as esperanças de classe que os ricos, em suas trajetórias de progresso 

e de competição, tentam apagar. Como insistia Walter Benjamin (1993, p. 198), “A 

experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos os 

narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se 

distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos”. 

 Dona Idalina era uma “anônima” que nos emprestou a sua voz. Para a filha 

e para os netos, emprestou “pedaços” da vida. 
Foto 35 - Fotos de Dona Idalina na casa do filho (residencial Estrela Tovy) 

 
Fonte: Trabalho de campo (Adriana Brito de Andrade [11/2011]). 

 

 

 

 

*** 

Os territórios, as territorialidades, as experiências e as trajetórias 

socioespaciais dos sujeitos-sem-tetos-ocupantes do Jardim dos Estados, aqui 

analisada, são expressão de práticas populares, relativamente autônomas, de 

resistência e de (re)existência. Práticas de uma condição de classe social, 

trabalhadora e subalternizada, “precarizada” e aviltada em seus direitos mais 

elementares, como o direito de morar. As trajetórias de cada um dos sujeitos e de 

suas famílias aqui rapidamente expostas e discutidas, não podem ser entendidas 
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como parte da trajetória do modo de produção capitalista, mas sim como 

expressão e prática de uma trajetória de contraponto.  

Cada um dos sujeitos, com suas trajetórias que ao mesmo tempo se 

imbricam como trajetória da classe trabalhadora, mas sobretudo se singularizam 

como trajetórias de sujeitos batalhadores em suas idiossincrasias, deixam aqui o 

“recado” de que, se o espaço é a acumulação desigual e múltipla de tempos, é 

porque ele se inscreve em cada corpo em sua desigualdade e em sua 

multiplicidade, revelando que junto de cada existência que se “esconde” por entre 

barracos de uma ocupação, também se “esconde” um mundo que precisa ser 

revelado como ato de luta. É ali, onde a vida parece e padece em sua mais dura 

realidade, que o “direito à cidade” resiste em não ser esquecido. 

 Esquecer-se de lutar, nos ensinam os sujeitos centrais deste trabalho, é 

esquecer que o dia depois de ontem ou o dia depois de hoje pode ser melhor, 

muito melhor... 
Nossa é outra vida! Já até acostumei aqui, ter minha casa, 
banheiro [disse o filho fica horas e horas debaixo do chuveiro, “só 
pra ver como é que é”]. Nem sinto falta de lá [da ocupação]... 
Fiquei até nervosa no dia de pegar a chave, todo mundo de lá [da 
ocupação] foi chamado e eu não era chamada nunca, achei que 
não ia conseguir minha casa, comecei a chorar, até que me 
chamaram, foi um alívio. Tô muito feliz!  
(Edilaine, ex-ocupante da ocupação do Jardim dos Estados, 
falando sobre sua nova casa, 2011). 
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