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Essa Minha Ocupação 
Entre e conheça  

Não só a minha casa 
Essa estrutura que me protege  

Mas também, a minha vida  
Minha Morte? Será isso uma opção?  

 Entre e conheça  
Não só a minha família  

Essa estrutura que me sustenta 
Mas, também, a minha rotina  

Minha luta, meus pensamentos  
Entre e sinta  

Todo esse envolvimento  
Essa minha Ocupação  
Que, também, sou eu  

Que somos nós  
Ao entrar meu querido  

Não repare a simplicidade das coisas  
Elas são muito caras aos meus olhos  

Mas, por favor, repare  
No sorriso do meu filho  

No almoço do domingo e,  
Até no meu suor de cansada 

 Ai meu querido  
Quero tanto que conheça  
Toda a história dessa luta  

Para que, assim, veja  
Como lutar não foi fácil 

Como crescer não me cansa  
Como não desistirei  
Mas, olha querido  

Se não quiser conhecer toda essa estrutura  
Todo esse ser/estar  

Tudo bem  
Só me respeite  

Eu posso te ouvir  
Tenho boa audição  
Mas, sabe querido 
Também me ouça  

Afinal,  
Essa cobra sucuri  
Acredite pode, até,  

Acabar com essa sua estrutura  
Esse seu boi brabo 

Sou toda uma ocupação.  
(Ana Raquel Braga) 





RESUMO 
 
 

A OCUPAÇÃO URBANA NOVA SANTA MARTA PELAS NARRATIVAS DAS 
LIDERANÇAS FEMININAS DO MOVIMENTO NACIONAL DE LUTA PELA 

MORADIA 
 
 

AUTORA: Ana Justina da Fonseca Ziegler 
ORIENTADOR: Benhur Pinós da Costa 

 
 

Essa pesquisa aborda como o processo de urbanização brasileira, desordenada e 
excludente, foi responsável por problemas urbanos de ordem social e econômica 
decorrente da falta ou produção de um planejamento urbano desigual. Em Santa 
Maria/RS, as ocupações da terra urbana tornam-se um meio de moradia para os 
sujeitos que possuem grandes famílias e precárias condições financeiras. A Nova 
Santa Marta é uma ocupação irregular que completou 26 anos de luta pela escritura 
da terra urbana no ano de 2017. Devido a essa irregularidade, os moradores dessa 
área são afetados pela exclusão social que nega os seus direitos básicos e prejudica 
a qualidade de vida dessa população. O Movimento Nacional de Luta pela Moradia 
reivindica a regularização dessa ocupação para que os seus direitos básicos sejam 
assegurados. Dentre os integrantes desse movimento, destacam-se as quatro 
lideranças do gênero feminino que têm um papel importante nesta luta pela terra, 
uma vez que, corajosas, enfrentam inúmeras adversidades a fim de buscar uma vida 
digna de qualidade de uma cidadã. De acordo com essa perspectiva, o presente 
trabalho tem como objetivo compreender o protagonismo feminino na produção do 
espaço urbano da ocupação de Santa Marta, em Santa Maria/RS, pelo viés das 
lutas de posse da terra de mulheres inseridas no Movimento Nacional de Luta pela 
Moradia (MNLM). A metodologia utilizada será a pesquisa-ação que utiliza a 
cartografia social como uma ferramenta de construção de mapas narrativos destas 
lideranças, assim, será possível compreender a articulação entre o problema da 
posse da terra e a construção da moradia.  
 
 
Palavras-chave: Ocupações urbanas. Mulheres. Movimento Nacional de Luta pela 
Moradia. Nova Santa Marta. Santa Maria-RS. 
 





ABSTRACT 
 
 

THE NEW URBAN OCCUPATION SANTA MARTA, SANTA MARIA / RS, 
NARRATIVE FACES OF FEMININE LEADERSHIPS OF THE NATIONAL 

MOVEMENT OF FIGHT FOR HOUSING 
 
 

This research addresses how the disorganized and excludable Brazilian urbanization 
process was responsible for urban problems of a social and economic order due to 
lack or production of unequal urban planning. In Santa Maria / RS, occupations of 
urban land become a means of housing for individuals with large families and 
precarious financial conditions. Nova Santa Marta is an irregular occupation that 
completed 26 years of struggle for urban land deed in the year 2017. Due to this 
irregularity, residents in this area are affected by social exclusion that denies their 
basic rights and impairs the quality of life population. The National Movement for 
Housing Denounces the regularization of this occupation so that its basic rights are 
guaranteed. Among the members of this movement are the four female leaders who 
play an important role in this struggle for land, since, brave, they face innumerable 
adversities in order to seek a life worthy of a citizen's quality. According to this 
perspective, the present work aims to understand the female protagonist in the 
production of the urban space of the occupation of Santa Marta, in Santa Maria / RS, 
by the bias of the land tenure struggles of women included in the National Movement 
for Struggle for Housing (MNLM). The methodology used will be the action research 
that uses social cartography as a tool to construct narrative maps of these 
leaderships, thus, it will be possible to understand the articulation between the 
problem of land ownership and the construction of housing. 
 
 
Keywords: Urban occupation. Women. National Movement for Struggle for Housing. 
Nova Santa Marta. Santa Maria-RS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As questões urbanas brasileiras relacionadas à moradia são explicadas, 

sobretudo, por processos referentes às desigualdades sociais, as segregações, as 

injustiças e a negação de direitos humanos fundamentais.  

Dessa forma, esses atributos que explicam a urbanização são incorporados 

no arcabouço institucional de princípios, conteúdos ou ferramentas destinadas a 

transformar a realidade. 

A função social da propriedade e da cidade, a justa distribuição dos ônus e 

bônus do processo de urbanização, as zonas especiais de interesse social, os 

planos de habitação e os programas habitacionais compõem a coleção de utilidades 

da gestão pública federal, estadual ou municipal. Nessa perspectiva, a moradia se 

constitui, sem dúvida, como objeto central das reivindicações dos movimentos 

sociais e organizações que militam pela reforma urbana no Brasil. Os espoliados 

urbanos, personagens inseridos no universo da segregação socioespacial, oscilam 

entre a tragédia cotidiana e a estratégia dos espaços de luta pelo reconhecimento 

dos direitos de cidadania.  

A instituição desses princípios e ferramentas sociais distributivas, como a 

aprovação de legislações favoráveis a resolução do problema da moradia e a 

criação de órgãos públicos, é compreendida como avanço ou conquista por parte 

dos reivindicantes e dos reivindicados, na construção de uma cidade mais justa e na 

garantia do direito à moradia.  

Nesse sentido, destacam-se como exemplos de conquistas sociais a 

aprovação do: Estatuto da Cidade, Ministério das Cidades, Plano Nacional de 

Habitação e seus corolários estaduais e municipais, Programa Minha Casa Minha 

Vida, PAC Habitação. 

O conflito, gerado no âmago das reproduções das desigualdades das classes 

sociais, inerente ao capitalismo que concentra renda, é parte constituinte da 

realidade social e, em maior ou menor grau, estará sempre presente, independente 

dos esforços de apaziguamento, harmonização ou atendimento de reivindicações.  

Para Harvey (1982), na forma urbana, predominante no capitalismo “o espaço 

social é produto e produtor de conflitos entre as múltiplas forças que disputam a sua 

produção e seu uso”. 
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Nessa perspectiva, é possível considerar que estas relações conflituosas são 

demarcadas pela complexidade que caracteriza o urbano. Além da oportunidade de 

se entender os interesses em disputa, a análise dos conflitos possibilita a 

observação de formas de organização e mobilização social, dos atores políticos e 

sociais envolvidos, dos tipos de ações coletivas empreendidas e das demandas 

sociais das populações urbanas.  

Considera-se que o direito à cidade não é simplesmente o direito aos que já 

existem na cidade, mas, o direito de transformá-la em algo radicalmente diferente. 

De acordo com Harvey, 

 

[...] quando eu olho para a História, vejo que as cidades foram regidas pelo 
capital, mais que pelas pessoas. Assim, nessa luta pelo direito à cidade, 
haverá também uma luta contra o capital (HARVEY, 2009, p. 78). 

 

É importante ressaltar que a cidade e espaço urbano são conceitos distintos 

embora interdependentes, alguns autores, como (SANTOS, 1981, p. 36), refere-se à 

cidade como a materialidade, o substrato físico, enquanto que o espaço urbano diz 

respeito ás atividades que estabelecem a dinâmica da cidade, repercutindo na 

circulação de ideias, capital, pessoas e mercadorias. Nesta lógica, o processo de 

exclusão dos habitantes da cidade do capital, promoveu um novo processo ao 

impulsionar uma reação da população pela luta ao direito à cidade. 

Essa reação levou ao agrupamento dos indivíduos discriminados, sobretudo, 

os moradores excluídos do direito de habitar, determinando o surgimento dos 

movimentos de luta pela moradia, como o MNLM (Movimento Nacional de Luta pela 

Moradia), um dos muitos segmentos dos movimentos sociais urbanos.   

Este é o caso da periferia da área urbana de Santa Maria, mais 

especificamente o Bairro Nova Santa Marta (Figura 1), criado em 2006, quando a 

aprovação do novo Plano Diretor, em conformidade com o Estatuto da Cidade, 

reconheceu legalmente a ocupação urbana da antiga Fazenda Santa Marta.  

A área de estudo está localizada na região oeste da cidade de Santa Maria, 

pertencente à Região Administrativa Oeste. Limita-se ao Sul com o Bairro Juscelino 

Kubitschek, ao Norte com os Bairros Agro- Industrial e Caturrita, a leste com o Bairro 

Passo da Areia e a Oeste também com o Bairro Agroindustrial. Conforme o mapa a 

seguir. Possui uma área de 2.0714 km² conforme o levantamento do IBGE em 2016. 
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Figura 1 - Mapa de Localização da Nova Santa Marta em Santa Maria. 

 

 
 

Fonte: Santos (2018).
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O Bairro Nova Santa Marta é composto por setes vilas: a 07 de dezembro, a 

18 de abril, a 10 de outubro, a Pôr do Sol, o Núcleo Central, a Alto da Boa Vista e a 

Marista I e a II. Entende-se por vila atualmente como grupo de moradias próximas e 

com situações semelhantes neste espaço, e historicamente seu conceito foi 

difundido a partir do termo “Vilas Operárias” ao longo do tempo. 

 

Usado no Brasil para nomear um grupo de moradias destinadas a operários 
de um mesmo empreendimento fabril, o termo “vila operária” logo seria 
estendido para designar grupos de casas modestas semelhantes 
produzidas por outros agentes.  Sob a denominação “vila operária”, eram 
reunidas no país, até os anos trinta, as experiências mais diversas: 
conjuntos construídos por empresas imobiliárias para aluguel ou venda a 
proletários urbanos, por empresas ferroviárias para seus funcionários, por 
indústrias, minas, frigoríficos e usinas para seus operários, técnicos e 
administradores, e pelo Estado.  Posteriormente, o termo “conjunto 
habitacional” se difunde, tanto em referência às moradias em blocos de 
apartamento, quanto às casas unifamiliares (CORREIA, 2001, p. 84).  

 

No caso da Ocupação Nova Santa Marta não se denomina por ser uma vila 

operária, o conceito acabou levando ao imaginário da população sobre o conceito 

primário. Não é considerado uma Vila operária tradicional (um espaço produzido 

pelas indústrias para moradia operária) é na verdade, uma ocupação urbana de 

classe baixa que no imaginário popular devido serem trabalhadores, foi sendo 

denominada de vilas. Foi necessário está divisão para a demarcação dos lotes e 

organização espacial, consequentemente proporcionando aos moradores melhor 

acesso as escolas mais próximas e aliando a isso aos postos de saúde.  

O mapa seguinte nos apresenta o traçado do bairro com sua divisão territorial, 

localização das vilas (Figura 2). 
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Figura 2 - Urbanização do Bairro Nova Santa Marta, com a localização de suas 
Vilas. 
 

 

 

Fonte:Adaptado PMSM (2018). Dados da prefeitura Municipal de Santa Maria- Secretaria 
Extraordinária de Supervisão de Programas Intersetoriais. 

 

De acordo com Farias (2011), a Fazenda Santa Marta, com uma área próxima 

de 1200 hectares, na região Oeste de Santa Maria, foi desapropriada pelo Estado do 

Rio Grande do Sul em 1978.Deste total, nos anos 1980, foram utilizados 39 hectares 

para construção do Conjunto Habitacional Santa Marta (COHAB), com 872 

habitações. Conforme a Lei Estadual nº 7933/84, foi autorizada a doação de 

aproximadamente, 340 hectares da propriedade para a Companhia de Habitação do 

Estado do Rio Grande do Sul (COHAB), com a finalidade de construir um conjunto 

habitacional no prazo de cinco anos. Como isso não ocorreu, a área voltou ao 

domínio do Estado. 

Dessa forma, não houve efetivação da construção deste plano e a área 

tornou-se alvo propício para a ocupação. Esta população já fazia parte de várias 

pequenas ocupações ao longo das rodovias, ou em áreas próximas aos arroios que 
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atravessam a cidade, vivendo em condições de insalubridade.  Essa demanda 

contribui para intensificação do processo de ocupação na cidade como uma forma 

de amenizar os problemas habitacionais nos demais municípios da região.  

A cidade de Santa Maria-RS foi marcada pela especulação imobiliária e esse 

processo ocorreu de maneira muito intensa uma vez que, no início do ano de 1990, 

junto ao MNLM, 36 famílias ocuparam uma área que não cumpria com sua função 

social: a antiga Fazenda Santa Marta. 

Este é um termo muito utilizado em praticamente todas as considerações 

sobre os problemas das cidades atualmente. No entanto, tenho percebido que não 

são muitas as pessoas que conseguem definir com clareza o que seja especulação 

imobiliária. Na maioria dos casos, elas associam o termo à construção de prédios 

em altura e, mais especificamente, a uma intensa ocupação do solo urbano. Define 

especulação imobiliária, em termos gerais, como 

 

[...] uma forma pela qual os proprietários de terra recebem uma renda 
transferida dos outros setores produtivos da economia, especialmente 
através de investimentos públicos na infraestrutura e serviços urbanos 
(FILHO, 2001, p. 48).  

 

A especulação imobiliária, portanto, caracteriza se pela distribuição coletiva 

dos custos de melhoria das localizações, ao mesmo tempo em que há uma 

apropriação privada dos lucros provenientes dessas melhorias. 

A função social, espécie de harmonização entre a natureza do bem e sua 

utilização de acordo com os fins legítimos da sociedade, atinge as propriedades; por 

exemplo, a propriedade urbana e rural, a propriedade acionária, a propriedade 

intelectual, a propriedade dos bens de consumo, posto que além da tradicional 

noção negativa que lhes são outorgadas, apenas atingem o exercício do direito. 

Nesse sentido, Silva (1999) afirma que, 

 

O princípio da função social traduz um novo regime jurídico à propriedade, 
pois incide no próprio conteúdo deste direito como elemento que determina 
a aquisição, o gozo e utilização; logo, ela só é considerada legítima 
enquanto considerada propriedade função (SILVA, 1999, p. 249) 

 

A função social não se relaciona somente com o uso da propriedade, 

alterando, por conseguinte, alguns aspectos pertinentes a essa relação externa que 

é seu exercício. E por uso da propriedade é possível apreender o modo com que 



33 

são exercitados as faculdades ou poderes inerentes ao direito de propriedade. Silva 

destaca que o pressuposto de confiança e recíproca e boa-fé, que se integra no 

moderno conceito de obrigação, encontra correspondência na função social, 

implícita no direito de propriedade no sentido de consideração da solidariedade 

social, compreendendo os direitos do proprietário e os deveres que lhe são impostos 

pela política legislativa. 

Cada uma destas propriedades apresenta seus delineamentos específicos e 

para evitar os efeitos negativos que surgem em virtude do crescimento desordenado 

do fenômeno da urbanização preocupou-se com a política urbana, dedicando-lhe 

normas que traçam seu perfil, sempre no intuito de cumprir a função social delineada 

no próprio regramento constitucional. 

A partir dessa ocupação, esses sujeitos sociais iniciaram a construção de 

uma nova etapa em suas vidas e na própria História da cidade, praticamente, contra 

quase tudo e todos, a ocupação resistiu e se consolidou, crescendo cada vez mais, 

assim como algumas problemáticas intrínsecas a esse processo, muitos afirmavam 

que esse movimento não lograria êxito e que uma nova favela estava nascendo na 

cidade.  Ledo engano, pois subestimaram a capacidade de organização popular 

desse espaço em que produziam uma ocupação urbana.  

Em um período de 15 anos, essa ocupação se tornou um dos maiores bairros 

da cidade, ainda que periférico, sofre com o preconceito e a violência 

institucionalizada que é exteriorizada não apenas por ações repressivas, mas, 

principalmente, na negação de direitos e cidadania. Foram poucos os apoiadores e 

governantes que deram importância real a esse espaço geográfico e a essas 

pessoas que o habitam.  

Nessa perspectiva, esta pesquisa vincula a produção da Ocupação Urbana 

Nova Santa Marta com o forte protagonismo feminino em sua construção e as 

colaboradoras militantes do MNLM, responsáveis pela criação de um espaço 

coletivo e singular de lutas, o enfoque desta dissertação é o recorte geográfico e, 

sobretudo, o que é vivenciado na Ocupação. Assim, o interesse deste estudo é 

compreender o processo da ocupação urbana da Nova Santa Marta, relacionado às 

vivências das lideranças femininas do Movimento Nacional de Luta pela Moradia 

(MNLM).  

As mulheres militantes de movimentos sociais enfrentam os desafios 

presentes na vida de qualquer pessoa que viva nas ocupações urbanas.  É 
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importante e necessário que as mulheres, principalmente as periféricas, deixem de 

fazer parte do segmento invisível da sociedade e comecem a ser evidenciadas como 

pessoas centrais na luta pela construção de uma cidade mais justa. A relação das 

experiências vividas pelas mulheres no espaço urbano e, em seu cotidiano, deve ser 

levada em conta no cerne das pautas do movimento nacional de luta pela moradia, 

no qual as relações de gênero e a divisão sexual do trabalho são ainda 

majoritariamente patriarcais. 

 

O capitalismo abriu as portas sim, mas do emprego, pois as mulheres já 
trabalhavam, havia muito tempo, mais que os homens. A realidade social é 
contraditória, comportando avanços e retrocessos (SAFFIOTI, 2000, p. 73). 

 

Dessa forma, o objetivo geral é dar visibilidade às mulheres líderes do MNLM 

na construção do espaço da ocupação Nova Santa Marta em Santa Maria/RS. 

Como objetivos específicos, elencamos:  

1. Conhecer as necessidades e prioridades distintas que envolvem o gênero 

feminino dentro do espaço da ocupação; 

2. Analisar como as militantes femininas do movimento compreendem a luta 

para o acesso à moradia. 

3. Tornar visíveis suas histórias de lutas para reconhecimento do direito  à 

moradia das pessoas espoliadas do acesso à terra urbana na cidade de Santa 

Maria-RS. 

4. Reconhecer os espaços vividos pelas mulheres no processo de construção 

da ocupação. 

Assim, a pergunta principal que baliza a pesquisa é: Como se insere a mulher 

e quais suas perspectivas na construção de contradições espaciais no Movimento 

Nacional de Luta pela Moradia na ocupação Nova Santa Marta em Santa Maria – 

RS. 

Como justificativa para o desenvolvimento da pesquisa corrobora-se que é um 

desafio trabalhar diferentes questões em relação a uma ocupação urbana. A título 

de exemplificação, existe a questão das diferenças de gênero e faixas etárias: 

muitos jovens têm pouco interesse em reconhecer seu lugar como produzido por 

uma história de lutas; em uma sociedade machista, ser mulher e habitar uma 

ocupação é um grande desafio diário. Assim, busca-se compreender as relações 
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singulares com o espaço ocupado e com as lutas e reivindicações sociais sobre a 

legalização da moradia e a infraestrutura urbana.  

Em termos de metodologia, será realizada uma abordagem qualitativa, 

centrada no método da pesquisa-ação, pode ser associada a importância da história 

de vida das lideranças femininas. Podendo ser um dos métodos que compõem o 

campo mais amplo da pesquisa qualitativa. Tais processos envolvem a investigação 

de ações e de teorias que suportam esses atos; abrangem a construção conjunta, 

de teoria e prática social. Esse método constitui-se como um dos instrumentos 

fundamentais das ciências humanas e se demonstra muito relevante para essa 

pesquisa. 

É utilizado nesse prisma de pesquisa social os procedimentos de registro de 

depoimentos pessoais escritos ou orais. Por essa razão, recorreremos às narrativas 

e aos relatos sobre o fenômeno socioespacial da ocupação como um acontecimento 

ou um período de tempo na vida dessas diversas mulheres. O propósito foi marcar 

ponto sem um mapa de ruas do bairro que, serviram para simbolizar os lugares 

importantes na vivência individual e coletiva das mulheres, como intenção de 

construção de mapas narrativos construídos pelas lideranças femininas.  

Por meio de um projeto de pesquisa-ação que produzirá trabalhos de campo 

e coleta de narrativas sobre eventos principais na vida de luta dessas mulheres e 

suas espacializações, serão discutidas as possibilidades para uma igualdade de 

gênero dentro do movimento e as possíveis transformações espaciais dos projetos 

de ocupação. A formalização das narrativas das mulheres em relação a suas 

experiências e sensibilidades singulares, nesse espaço de luta, tornará marcante 

outras características como os novos problemas enfrentados por essa população e a 

busca de alternativas específicas no desenvolvimento desse bairro.   

Pelo estudo da participação ativa das diversas mulheres do MNLM, será feito 

a sistematização das narrativas coletadas, interpretação e análise das informações, 

para posterior geração de discussões.  Serão analisadas as narrativas para a 

compreensão dos espaços criados através da luta e resistência. Assim, foram 

organizadas as apresentações das informações dessa pesquisa que é segmentada 

em cinco capítulos: 

No primeiro capítulo, introdução, busca-se a apresentação do tema tratado, 

como também, sua problematizarão e justificativa, apresentação da área de estudo, 

objetivos gerais e específicos.  
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No segundo, dedica-se ao referencial teórico a respeito das ocupações 

urbanas, bem como aos problemas da irregularidade da ocupação Nova Santa 

Marta e as relações de gênero dentro da ocupação.  

No terceiro capítulo, está descrita a proposta da metodologia para alcançar os 

objetivos dessa pesquisa.   

No quarto capitulo os resultados são estruturados em dois itens: o primeiro a 

inserção da pesquisadora no Movimento Nacional de Luta pela Moradia. 

No quinto, o segundo as narrativas das histórias de vida de cada uma das 

lideranças femininas, juntamente com os dez espaços citados pelas mesmas de 

forma individual e coletiva.  

E no sexto capítulo, considerações finais, são apresentadas as ponderações 

e considerações acerca da pesquisa desenvolvida. Ao fim, as referências 

bibliográficas utilizadas.    



2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo busca-se apresentar os principais conceitos que 

fundamentaram e subsidiaram o desenvolvimento da pesquisa. Dessa forma, 

estruturou-se o capítulo em quatro unidades: a problemática da ocupação desigual 

do solo urbano nas cidades brasileiras; as ocupações urbanas irregulares e os 

movimentos sociais; caso do movimento nacional de luta pela moradia em Santa 

Maria; as relações de gênero envolvendo a ocupação Nova Santa Marta na cidade 

de Santa Maria/RS. 

 

2.1 A PROBLEMÁTICA DA OCUPAÇÃO DESIGUAL DO SOLO URBANO NAS 
CIDADES BRASILEIRAS 
 

O espaço urbano apresenta-se como um espaço fragmentado caracterizado 

pela justaposição de diversas paisagens e diferentes usos da terra. Nas cidades 

capitalistas, essas paisagens geram um mosaico urbano, composto de áreas 

centrais, zonas periféricas, áreas industriais e áreas residenciais, que tomam formas 

distintas, como as favelas e os bairros exclusivos; além de áreas destinadas à 

especulação imobiliária visando à expansão dessas cidades.  

Corrêa (2005) considera o espaço urbano capitalista como reflexo e 

condicionante da sociedade que ali se insere, e esse espaço é movimentado por 

meio dos processos sociais que dão origem à organização espacial, a qual se 

caracteriza pelos diferentes usos da terra. 

Mas, a relação entre processos sociais e organização espacial só se torna 

possível por meio dos elementos mediadores, os processos espaciais, que ocorrem 

devido à ação de diferentes atores sociais (proprietários dos meios de produção, 

proprietários de terras, promotores imobiliários e da construção, o Estado e grupos 

sociais), os quais são responsáveis pela complexa organização das cidades 

(CORRÊA, 2005. p. 122).  

Análises sobre a expansão do espaço urbano brasileiro têm mostrado a 

importância de um dos processos espaciais sobre a distribuição da população neste 

espaço que é o processo de segregação socioespacial. As transformações ocorridas 

nas cidades, a partir da globalização, são fundamentais na redefinição dos papéis 
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das cidades médias. As mudanças verificadas em função da movimentação 

econômica provocada pelas necessidades da reprodução e acumulação do capital. 

Os processos de urbanização pelos quais os países periféricos passaram, 

nas últimas décadas, no Brasil, podem observar que a esperança de uma vida 

melhor nas cidades não se tornou realidade para grande parte daqueles e daquelas 

que foram expulsos do campo e/ou venderam suas terras por falta de condições de 

se manter trabalhando na agricultura. Do sonho da cidadania ao pesadelo da falta 

de emprego e moradia, milhões de pessoas encontraram na ocupação de áreas 

públicas e privadas o único caminho para sua sobrevivência.   

 

O enfrentamento dos “problemas urbano” requer não apenas a destinação 
de maiores investimentos à construção de moradia e infraestrutura básica, 
mas transformações que afetam radicalmente o direito “sagrado” da 
propriedade fundiária, marcado no Brasil pela alta concentração de terra, 
fruto de uma herança secular (RAMOS, 2002, p. 160). 

 

No meio urbano, as contradições da sociedade mostram-se mais visíveis e 

expressam, consequentemente, as desigualdades entre as classes sociais. O 

contraste social é nítido quando vemos a cidade das camadas sociais mais ricas em 

áreas centrais, condomínios particulares, bairros nobres e de classe média. Tal 

espaço é regularizado, com infraestrutura eficiente, redes de água e esgoto, 

eletricidade, ruas pavimentadas, saneamento adequado, prédios, escolas, postos de 

saúde, lojas e centros comerciais próximos. 

A regulação do uso e da ocupação do solo urbano representa a 

materialização das relações socioeconômicas vigentes nas cidades, em função de 

condicionantes ambientais, legais e de características de infraestrutura instalada. 

Dessa forma, políticas urbanas de mobilidade, transporte urbano e sistema viário, 

saneamento básico, aproveitamento dos recursos hídricos, preservação ambiental, 

habitação, rede de saúde, segurança, desenvolvimento socioeconômico, entre 

outras, produzem repercussões diretas no território e, por isso, tem na regulação do 

uso e da ocupação do solo um de seus principais instrumentos. 

Na periferia, verifica-se a cidade dos pobres: nos bairros, vilas, favelas e 

loteamentos nas periferias (embora haja exceções), o que impera é a irregularidade, 

com ausência ou insuficiência de saneamento básico, sem infraestrutura adequada 

e espaços públicos de lazer, ineficientes serviços de transporte, saúde e educação, 
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além dos maiores níveis de desemprego e violência. Nessa cidade, a população de 

baixa renda autoconstrói ou improvisa suas moradias. 

Ao refletir sobre a urbanização brasileira, Milton Santos atesta: 
 

Com diferença de grau e de intensidade, todas as cidades brasileiras 
exibem problemáticas parecidas. O seu tamanho, tipo de atividade, região 
em que se inserem etc. são elementos de diferenciação, mas em todas elas 
problemas como os do desemprego, da habitação, dos transportes, do 
lazer, da água, dos esgotos, da educação e saúde, são genéricos e revelam 
enormes carências. Quanto maior a cidade, mais visíveis se tornam essas 
mazelas. Mas essas chagas estão em toda parte. Isso era menos verdade 
na primeira metade deste século, mas a urbanização corporativa, isto é, 
empreendida sob o comando dos interesses das grandes firmas, constitui 
um receptáculo das consequências de uma expansão capitalista devorante 
dos recursos públicos, uma vez que estes são orientados para os 
investimentos econômicos, em detrimento dos gastos sociais. (SANTOS, 
1995, p. 96).   

 

Os problemas sociais decorrentes desse processo de urbanização excludente 

também se fazem presentes em Santa Maria, importante cidade localizada na 

Região Central do estado do Rio Grande do Sul, e que, ao longo do século XX, em 

especial em sua segunda metade, passou por um forte processo de crescimento 

urbano e demográfico. Esse crescimento ocorreu de maneira desordenada e jamais 

foi acompanhado de políticas habitacionais que dessem conta de sanar a demanda 

por moradias e solo urbano, gerando ocupações espontâneas ou organizadas por 

movimentos sociais, em áreas públicas e privadas na cidade. Em Santa Maria, a 

contagem de população em 2010 foi de 261.031 pessoas, sendo que na divisão 

da população entre as áreas rurais e urbanas, 254.501habitantes viviam na zona 

urbana e 12.684 na zona rural. No período de 2007 a 2010, Santa Maria teve 

uma queda de 2.372 habitantes. 

 

Tabela 1 - Evolução Populacional do Município de Santa Maria. 

 

Ano População 

1991 217.592 

1996 231.638 

2000 243.611 

2007 263.403 

2010 261.031 

2016 (estimativa) 277.039 

 

Fonte: IBGE (2016). 
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A estimativa do IBGE para o município, no ano de 2016, apresentou um 

crescimento populacional quando a população atingiu 277.309 habitantes. 

Levando em consideração a população do ano de 2010 de 261.309 habitantes e 

a área territorial de 1.780, 1Km² do município, a densidade demográfica é de 

145,98 hab./Km². De acordo como IBGE, em 2010, o total de domicílio será 

de87.448, o que representava uma média de 2,98 moradores por domicílio ocupado. 

A abordagem nos dá suporte para entender o processo de produção do 

espaço geográfico. Além disso, fundamenta a concepção a respeito da forma 

desigual de como esse espaço é produzido. Todavia, é necessário um esforço cada 

vez maior na tentativa de enxergar como esses elementos teóricos podem ser 

estudados na realidade empírica dos acontecimentos em diferentes escalas.  

A desigualdade socioespacial exprime formas e conteúdo da apropriação e da 

propriedade, da mercadoria terra e das edificações, da cidade mercadoria, da 

exploração da força de trabalho, da acumulação desigual no espaço, da presença e 

da, aparentemente paradoxal, ausência do Estado capitalista no urbano.    

Configurando a desigualdade socioespacial, as formas e conteúdo de 

segregação que atingem os trabalhadores e os moradores das áreas segregadas 

são produtos do sucesso do modo de produção capitalista que criam, 

contraditoriamente, os conflitos sociais. São os que produzem a riqueza, mas, dela 

são excluídos.  

 

Por sua origem e significado social, a Carta Mundial do Direito à Cidade é, 
antes de tudo, um instrumento dirigido ao fortalecimento dos processos, 
reivindicações e lutas urbanas. Está chamado a constituir-se em plataforma 
capaz de articular os esforços de todos aqueles atores – públicos, sociais e 
privados – interessados em dar plena vigência e efetividade a esse novo 
direito humano mediante sua promoção, reconhecimento legal, 
implementação, regulação e prática. A utopia do Direito à Cidade não tem 
como meta um eldorado separado da vida cotidiana, não tem metas 
quantitativas, mas exprime a: “oposição da imaginação ao que existe, em 
nome de algo radicalmente melhor que a humanidade tem direito de desejar 
e pelo qual vale a pena lutar (SANTOS, 1995, p. 323). 

 

Sendo necessária a luta pelo direito à cidade que se opõe à cidade 

mercadoria e ao predomínio do valor de troca, a iniciativa de formular os princípios 

do direito à cidade tem pressuposto a luta contra todas as causas e manifestações 

de exclusões econômicas, sociais, territoriais, culturais, políticas e psicológicas. Em 

razão de ser uma resposta social, um contraponto à cidade mercadoria, a luta pelo 

direito à cidade é a expressão do interesse coletivo. 
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2.2 ESPAÇO E OCUPAÇÃO URBANA 
 

De acordo com Centro de Estatística e Informações, em 2016, o déficit 

habitacional brasileiro correspondia a 5,546 milhões de domicílios, dos quais 83,5% 

estavam localizados nas áreas urbanas. Observa-se que além da falta de domicílios, 

o índice de domicílios irregulares é alarmante.  

Dentre os diversos critérios de irregularidade, a inadequação fundiária 

(imóveis em terrenos não legalizados) é um dos que mais afeta os domicílios 

particulares permanentes urbanos, totalizando 1,692 milhão de unidades no Brasil. 

Percebe-se, portanto, que esses dados expõem um breve panorama da situação do 

direito à moradia no país.  

A ocupação do solo urbano está marcada por situações de precariedade e 

irregularidade, que aumenta a insegurança jurídica dos moradores, além de dificultar 

o acesso aos instrumentos e serviços públicos.  

Fazer uma ocupação ou estar em uma ocupação é apoderar-se de algo ou 

lugar. É como são chamadas determinadas formas de manifestação sociais em que 

há a ocupação de espaços públicos, como escolas, universidades ou até mesmo 

praças e parques, com o objetivo de chamar a atenção para um problema 

político/social.   

A habitação ou, melhor dizendo, a escassez e problemática habitacional 

constituem o foco de análise desses impactos, uma vez que “as alternativas de 

habitação, que incluem infraestrutura e serviços urbanos, demandadas pela maior 

parte da população não são encontráveis nem no mercado, nem nas políticas 

públicas” (MARICATO, 2015, p. 81). Consequentemente, a ilegalidade torna-se 

habitual na ocupação urbana, em áreas ambientalmente frágeis e na dispersão 

dessa camada da população expulsa dos centros urbanizados. 

O problema decorrente da ocupação do espaço urbano pode ser analisado a 

partir da segregação espacial, que acaba gerando no interior de cada cidade a 

existência de duas cidades. Conforme assinala Maricato (2001), a urbanização e a 

ocupação do espaço urbano estruturaram-se devido a três principais fatores:  

 

A importância do trabalho escravo (inclusive para a construção e 
manutenção dos edifícios e das cidades), a pouca importância dada a 
reprodução da força de trabalho mesmo com a emergência do trabalhador 
livre, e o poder político relacionado ao patrimônio pessoal (MARICATO, 
2001 p. 18).    
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A segregação espacial se constitui através da separação de classes sociais 

em espaços geográficos distintos. Algumas áreas da cidade são constituídas por 

bairros dotados de melhores condições de infraestrutura para a moradia, e, em 

geral, ocupados por classes economicamente privilegiadas.  

Nesse período da década de 90, em Santa Maria, havia pouca oferta de 

imóveis para a locação acessível. Juntamente com outras cidades brasileiras de 

porte médio, surgiu período de estagnação na área da construção civil, 

principalmente em função da falta de investimentos, tanto público como privado, 

período este coincidente com o declínio e extinção do BNH (Banco Nacional de 

Habitação). Este cenário de baixa oferta com forte procura originou uma pressão 

inflacionária nos valores dos aluguéis e exigências para os contratos de locações.  

Conforme relato de algumas lideranças do MNLM, moradoras do Bairro Nova 

Santa Maria-RS, a Nilda Ribeiro e Suelen Aires, o valor do aluguel era reajustado de 

seis em seis meses e representava 50% de um salário mínimo da época (salário 

mínimo de Cr$ 42.000,00, conforme o MTE1 em 2016). 

E em outro polo, formado por vilas e favelas de periferia das cidades, estão 

localizados os ambientes de precárias condições para a moradia, o que, 

consequentemente, acarreta em péssimas condições da qualidade de vida a seus 

moradores. 

Ao longo do século passado, cresceram os movimentos migratórios da 

população em direção às cidades em busca de trabalho e de melhores condições de 

vida, fixando-se, nos arredores dos grandes centros urbanos, em loteamentos sem 

qualquer tipo de planejamento. Esse fato culminou no aumento das ocupações 

irregulares e em graves problemas. As ocupações irregulares se concentram 

predominantemente em locais ambientalmente sensíveis, que admitem apenas 

excepcionalmente as intervenções humanas e que podem sofrer danos irreversíveis 

em razão dessas ocupações humanas irregulares. Conforme o Art.46 da Lei nº 

11.977/2009:  

 

A Regularização Fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, 
urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de 
assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a 
garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado (Art.46da Lei nº11.977/2009). 

                                            
1MTE: Ministério do Trabalho e Emprego. 
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O conceito de regularização fundiária deve ser compreendido como um 

processo social-jurídico-econômico de transformação, mediante a intervenção do 

poder público na propriedade privada ou pública em decorrência de evidente 

interesse social. Esse processo se insurge a fim de legalizar a permanência de 

possuidores em áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a lei, de forma a 

promover o direito social à moradia, a função social da propriedade e da cidade. É 

preciso então na regularização fundiária observar a ordenação físico espacial do 

território urbano, cuidando das regulações e limitações de interferência no meio 

ambiente natural e ainda, criando a percepção nos habitantes da formação de 

comunidade. Além disso, é preciso permitir aos ocupantes a plena realização de 

seus direitos reais sobre as coisas, podendo para tanto dispor, alienar, transferir o 

bem, perseguir e dar em garantia creditícia, obtendo valorização de sua capacidade 

de atuação econômica no mercado formal. 

 

A regularização fundiária não se restringe a alguns pontos ou aspectos, 
embora muito importante a jurídica, por trazer o parcelamento ao estado de 
legalidade. É preciso que seja ajustada ao ordenamento urbanístico e 
ambiental. E que a área seja dotada de infraestrutura básica, com 
equipamentos urbanos e sociais bastantes ao atendimento das 
necessidades básicas da população. A regularização fundiária é 
procedimento complexo. Exige um conjunto de medidas jurídicas, 
urbanísticas, ambientais e sociais, as quais, finalisticamente, “visam à 
regularização de assentamentos irregulares”, quais sejam, aquelas 
ocupações ou moradias. O objetivo é a um só tempo trazer à situação de 
legalidade tanto o imóvel e sua ocupação quanto seus ocupantes, sob os 
aspectos do direito de propriedade e do direito de posse. A intervenção com 
regularização jurídica é de fundamental importância, porque a situação de 
legalidade faz desaparecer a insegurança quanto à moradia e o receio de 
perdê-la, além de alentar o beneficiário em participar da regularização física 
que for necessária; se já não fosse para melhora das condições de 
habitabilidade, ao menos pela maior valorização econômica do imóvel já 
juridicamente regularizado (FUKUSSAWA, 2013, p. 11). 

 

Nesse sentido, a regularização fundiária da Ocupação Nova Santa Marta, 

consiste em reconhecer a realidade consolidada e buscar as melhorias necessárias 

em infraestrutura e aparelhos públicos, visando alcançar a condição de moradia 

digna daquela população. 

Alguns conceituam o termo “função social da propriedade” como uma 

limitação ao exercício do direito de propriedade, ao passo que outros a justificam 

como o próprio conteúdo do direito. Assim, não pode olvidar, também, o intento de 

uns poucos em apresentá-la como uma inspiração socialista. 
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O exercício do direito de propriedade, desde tempos findos, apresenta 

inúmeras e variadas limitações. O direito de vizinhança, os direitos reais sobre a 

coisa alheia e o poder de polícia são exemplos de limitações ao direito de 

propriedade.  

O direito de propriedade é uma relação que se dá em face da sociedade 

como um todo. Ele se constitui em um direito que gera por si um dever de não fazer 

da sociedade. Diante disso, decorre o entendimento de que ninguém, nem o 

conjunto social, a princípio, pode interferir na forma com a qual o proprietário usa, 

goza ou dispõe do seu bem. Entretanto, pode-se perceber uma nítida renovação 

destes valores, reavaliando-se a propriedade como direito absoluto, inserido no 

contexto social; fato que se tem função social da propriedade. 

Nesse sentido, o direito de propriedade não é pleno, tampouco um privilégio 

concedido pelo Estado, mas, fruto da construção humana que, tendo em vista as 

diferentes conotações de época e lugar que deram origem ás perfurações no seu 

conteúdo, deve atender a uma função social. 

 

A propriedade como relação jurídica complexa funcionalizada a interesses 
patrimoniais, função como causa de atribuição dos poderes do proprietário 
(TEPEDINO, 2000, p. 326). 

 

A partir dessa concepção, o direito de propriedade passa a ser encarado 

como uma complexa situação jurídica subjetiva, ativa e passiva. Por conseguinte, 

travou-se, na doutrina, intenso debate acerca do exato sentido da expressão “função 

social da propriedade”, tendo em vista em convertê-la num conceito jurídico. 

Ao pensar nas diversas modalidades de regulamentação fundiária e na 

situação da ocupação Nova Santa Marta, destacam-se algumas modalidades nesse 

texto, que são as seguintes:  

a) regularização fundiária de interesse social, que é a forma mais popular e, 

talvez, a mais revolucionária de nossa história, disciplinada pelos artigos 53 a 60-A 

da Lei n. 11.977/2009, destinando-se à regularização de imóveis urbanos, públicos 

ou privados, ocupados de forma consolidada e irreversível, por população de baixa 

renda, predominantemente para moradia;  

b) regularização fundiária de interesse específico, prevista pelos artigos 61 e 

62 da Lei n. 11.977/2009, destinada à regularização de parcelamentos surgidos já 

sob a vigência da atual Lei de Parcelamento do Solo que estão em situação de 
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irregularidade quanto ao seu registro de parcelamento perante o Registro de 

Imóveis; 

c) regularização fundiária inominada, prevista pelo art. 71 da Lei n. 

11.977/2009, destinada à regularização de antigos loteamentos surgidos na vigência 

da legislação anterior à atual Lei de Loteamentos (Lei n. 6.766/1979);  

d) regularização fundiária de interesse social em imóveis públicos, autorizada 

pela Lei n. 11.481/2007, destinada à regularização de imóveis do patrimônio da 

União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto à sua ocupação 

por população de baixa renda para garantia do exercício do direito à moradia, por 

meio de concessões de uso especial para fins de moradia. 

Em geral, as ocupações apresentam dois tipos de irregularidade fundiária: 

irregularidade dominial, quando o possuidor ocupa uma terra pública ou privada, 

sem qualquer título que lhe dê garantia jurídica sobre essa posse; e a urbanística e 

ambiental, quando o parcelamento não está de acordo com a legislação urbanística 

e ambiental e não foi devidamente licenciado. 

Alguns procedimentos da regularização fundiária já foram realizados na 

ocupação da Nova Santa Marta. Dentre esses procedimentos destacam-se: a 

identificação dos proprietários junto ao Registro Geral de Imóveis, ao Cadastro 

Imobiliário da Prefeitura Municipal ou do Estado, ou nos registros do Serviço de 

Patrimônio da União; ação discriminatória pelo Estado ou pela União, no caso de 

não haver registro ou do registro encontrado ser controvertido para efeito de 

incorporação do terreno ao patrimônio imobiliário do Estado ou dos Municípios, de 

área de Especial Interesse Social; cadastramento das unidades habitacionais e de 

seus ocupantes; elaboração do Projeto Aprovado de Loteamento (PAL); aprovação 

do PAL; averbação do PAL junto ao Registro Geral de Imóveis (RGI); outorga de 

títulos de domínio, seja de posse ou de propriedade, aos beneficiários do programa 

de urbanização; registro dos títulos de propriedade no (RGI). 

Até este exato momento no ano de 2018, a ocupação irá completar 27 anos e 

está na espera para que sejam aprovados os lotes, assim, os moradores terão o 

direito de contribuir com IPTU e será possível efetuar os registros de suas 

propriedades.  

De acordo com o Ministério das Cidades (2004, p.3), ‘‘a regularização 

fundiária e as políticas públicas destinadas à sua implementação possuem 

importância proporcional à presença das habitações informais’’. Dessa forma, a 
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regularização fundiária passa a ter um papel social importante, uma vez que se 

apresenta como um instrumento da política urbana.  

Uma maneira de analisar a ocupação Nova Santa Marta como uma categoria 

de espaço levando em conta o pensamento do autor que contribuí à Geografia, é o 

professor Marcelo Lopes de Souza. De sua contribuição teórica sobre o espaço, este 

estudo adota sua abordagem ao afirmar que a análise do espaço é também a 

análise das relações sociais. Desse modo, o autor estabelece uma síntese objetiva e 

contundente ao afirmar:  

 

Para se compreender e elucidar o espaço, não basta compreender e 
elucidar o espaço. É preciso interessar-se, profundamente, e não somente 
epidermicamente, também pelas relações sociais. É necessário interessar-
se pela sociedade concreta, em que relações sociais e espaço são 
inseparáveis, mesmo que não se confundam. E é aqui que entra em cena o 
socioespacial, no qual o “sócio”, longe de apenas qualificar o “espacial”, é, 
para além de uma redução do adjetivo “social”, um indicativo de que se está 
falando, direta e plenamente, também das relações sociais (SOUZA, 2013, 
p.16).  

 

O autor supracitado utiliza a terminologia “socioespacial” para demonstrar que 

as relações sociais e o espaço são devidamente valorizados e articulados entre si 

com densidade no decorrer da construção do objeto e da própria pesquisa (SOUZA, 

2013).  As relações sociais, enquanto trama de ações de múltiplos agentes, contém 

a dimensão espacial, onde a carga espacial diz respeito aos aspectos que vão da 

identidade de um grupo (e do indivíduo no seu interior) à organização socioespacial 

(SOUZA, 2013).  

Dessa forma, trata-se de um desafio de “compreender o espaço recorrendo 

às relações sociais que, de certa forma, recorrem ao espaço em uma dialética sem 

fim” (SOUZA, 2013, p.18). É nessa perspectiva que na ocupação Nova Santa Marta 

atrelamos as relações e práticas sociais cujo foco direciona-se nas relações de 

gênero na produção do espaço e, além disso, busca compreender como as práticas 

socioespaciais das lideranças femininas influenciam na conquista e na construção 

deste espaço.  
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2.3 A PRODUÇÃO/CONSTRUÇÃO DA OCUPAÇÃO URBANA NOVA SANTA 
MARTA NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS 
 

O Movimento Nacional de Luta pela Moradia é um movimento social que luta 

pela Reforma Urbana, criado oficialmente em julho de 1990, no I Encontro Nacional 

do Movimento, que contou com representantes de treze Estados brasileiros. 

Esse encontrou contribuiu para a expansão de grandes ocupações de áreas e 

de conjuntos habitacionais nos centros urbanos como, por exemplo, as Ocupações 

urbanas que ocorreram em Porto Alegre/ RS deflagradas principalmente na década 

de 80. O MNLM possui como objetivo central de reivindicação a Reforma Urbana, 

luta pela casa própria, saneamento, educação, saúde e democracia.  

A antiga Fazenda Santa Marta foi um lugar marcado por conflitos e 

conquistas, com uma área de aproximadamente 1200 hectares, na região oeste de 

Santa Maria (RS), que foi desapropriada pelo Estado do Rio Grande do Sul em 

1978.  

Nos anos de 1980 foram destinados 39 hectares utilizados para a construção 

da COHAB Santa Marta. Em 1984, foi autorizada a doação de aproximadamente 

340 hectares para a Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul 

COHAB, a fim de que fosse construído, no prazo de cinco anos, um conjunto 

residencial, o que não se efetivou. A não efetivação dessa construção fez com que o 

domínio da área retornasse ao Estado do Rio Grande do Sul. O fato acarretou que a 

área ficasse desocupada ainda por muitos anos. (A RAZÃO, 01/04/1993, P.5). 

O não cumprimento dessa promessa de construção do residencial em favor 

de moradias populares foi um dos motivos pelos quais, no dia 7 de dezembro de 

1991, famílias integrantes do Movimento Nacional de Luta pela Moradia ocuparam 

uma área da Fazenda Santa Marta.   

A comunidade da Nova Santa Marta constitui uma ocupação ocorrida em 

terras públicas no estado do Rio Grande do Sul. É considerada um marco para as 

classes populares, sobretudo, para os movimentos de luta pela moradia.  

Com a falta de ação do governo, o MNLM organizou 36 famílias de vários 

pontos da zona Oeste da cidade de Santa Maria que resolveram partir para uma 

ação mais concreta: ocupar os terrenos ociosos para que assim conseguissem suas 

moradias. 

De acordo com as militâncias do MNLM, na madrugada do dia 7 de dezembro 
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de 1991, iniciou a ocupação com famílias organizadas. O movimento fez uma sede 

na Igreja João Evangelista, localizada na Vila Caramelo, alguns dias antes da 

ocupação, onde as famílias que não tinham condições de pagar aluguéis poderiam 

se cadastrar. Segundo SCHRER (2005), o Padre Carlos, muito conhecido na 

comunidade, era o responsável em organizar as famílias junto ao movimento. 

Sandra Feltrin, advogada que já é falecida, mas que na época morava ao lado da 

Igreja São João Evangelista, ajudou as demais famílias que estavam cadastradas 

pelo movimento que não entraram durante aquela madrugada, mas na manhã e nos 

dias seguintes.  

No dia 12 de dezembro de 1991, de acordo com as militâncias do MNLM, 

aproximadamente 357 famílias estavam cadastradas pelo movimento e durante 

quase um ano estas pessoas conviveram em um acampamento único denominado 

“Tudo no coletivo”. O acampamento era composto por várias barracas organizadas 

pelas famílias. Em geral, eram barracas improvisadas com lonas pretas e outros 

materiais disponíveis, como folhas de zinco velhas, tocos, arames e tábuas.   

 

Figura 3 - Foto das primeiras barracas de acampados erguidas na área (1991). 

 

 
 

Fonte: Escola Marista Santa Marta (2018). 

 

No ano de 1992, alguns moradores ainda viviam em barracos de lona, sem 

água e sem luz, convivendo com vários problemas. Outros conseguiram, já nesse 

ano, a instalação de luz elétrica. Algumas famílias desistiram de ficar na ocupação, 
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principalmente por motivos de saúde, pois conviver em barracas de lona preta 

durante o forte calor do verão não era fácil, provocando problemas de saúde.  

A água não era tratada e o seu transporte de forma precária contribuiu para a 

desistência de alguns. Por outro lado, o MNLM tentava incluir famílias de outras 

ocupações na cidade, produzindo no final do ano de 1992, as primeiras quadras o 

que hoje é a Vila 7 de dezembro. 

 

2.4 GÊNERO E AS RELAÇÕES SOCIOESPACIAIS NA OCUPAÇÃO NOVA 
SANTA MARTA NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS 
 

Para discutir gênero como uma categoria, nesta pesquisa, o uso da 

pesquisadora Johan Scott (1989) faz com que se construa uma perspectiva de 

gênero remetente ao conhecimento sobre a diferença sexual.  Conhecimento 

entendido como: sempre relativo; produzido por meios complexos, isto é, por amplos 

e complexos quadros epistêmicos e referindo-se não apenas às ideias, mas, às 

instituições e estruturas, práticas cotidianas, rituais, enfim, tudo aquilo que 

constituiria as relações sociais. Para Scott (1989, p. 54) 

 

Gênero é a organização social da diferença sexual. Não refletindo ou 
implementando diferenças físicas e naturais entre homens e mulheres, 
gênero seria o conhecimento que estabelece significações para diferenças 
corpóreas. Mulher, como grupo ou categoria, para Scott, e se eu a leio bem, 
não teria um estatuto de objeto em si mesmo, e quando, e se, pesquisado, 
seria através de um instrumento analítico - gênero - com múltiplas e 
complexas significações (SCOTT, 1989, p. 54). 

 

Ainda em conformidade com Scott (1989) é possível compreender que as 

diferenças entre os sexos constituem um aspecto primário da organização social e 

que são fundamentalmente culturais.  

Desta forma, a cultura é entendida não só como produções de indivíduos ou 

coletividades, mas, como significações múltiplas, sentidos contraditórios e aspectos 

normativos. Ela argumenta que o conceito de gênero foi criado para opor-se a um 

determinismo biológico nas relações entre os sexos, dando-lhes um caráter 

fundamentalmente social, [...] o gênero enfatizava igualmente o aspecto relacional 

das definições normativas da feminidade (SCOTT, 1989, p. 51). 

Este aspecto relacional advém da preocupação de estudos feministas que se 

centravam sobre as mulheres de maneira estreita, assim, a noção de gênero daria 
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conta de que as mulheres e os homens eram definidos.  Além disso, o gênero 

enquanto categoria de análise teria a vantagem de propor uma transformação dos 

paradigmas do conhecimento tradicional, não apenas acrescentando novos temas, 

mas, impondo “um reexame crítico das premissas e dos critérios do trabalho 

científico existente” (SCOTT, 1989, p. 55).  

As intenções de articular a ocupação urbana Nova Santa Marta com lutas 

femininas sempre se basearam no alcance de condições de igualdade, todavia, a 

própria organização política era baseada em um modelo masculino e de poder 

patriarcal.  

Ocorre que desde as sociedades pré-capitalistas, as mulheres participavam 

do sistema produtivo, embora jurídica, social e politicamente estivessem as mulheres 

em condição inferior ao homem. 

De acordo com Saffioti (2013) “enquanto a produtividade do trabalho é baixa 

(isto é, enquanto o processo de criação da riqueza social é extremamente lento), 

não se impõe à sociedade a necessidade de excluir as mulheres do sistema 

produtivo”. Entretanto, o processo de sua expulsão do sistema produtivo já está 

esboçado na forma subsidiária assumida pelo trabalho das mulheres. Tanto na 

economia feudal quanto na economia de burgo, e sobretudo, nesta última, que 

prepara o advento da economia urbana, fabril, o emprego da força de trabalho 

feminina encontra sérias barreiras impedindo, segundo Saffioti (2003, p.76), 

 

[...] a inserção das mulheres ou oferecendo-lhes as posições subalternas e 
menos compensadoras, as corporações de ofícios, mais do que a economia 
agrária da época medieval, conduzem o processo de marginalização da 
mulher do sistema produtivo a uma etapa mais avançada (SAFFIOTI, 2003, 
p. 76). 
 

Observa-se, portanto, que as determinações de gênero já se inseriram no 

funcionamento das sociedades classistas, tendo em vista que o modo de produção 

capitalista não criou a desigualdade entre os gêneros, mas, a aprofundou de forma 

considerável. Deste modo, estes fatores assim como a raça não contêm a 

explicação da totalidade, sendo, portanto, relacionados às relações de classe.  

Havia uma exclusão do gênero feminino da arena dos direitos civis, do Estado 

de direito. Nossa sociedade é masculina e reforça essa dominação, discriminando 

as mulheres. Contudo, esse quadro de dominação vem sendo modificado: as 
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mulheres estão ganhando espaço a cada dia e mostrando que são capazes de sair 

da esfera privada para a pública com igual capacidade.  

Para entender este processo é necessário compreender a relação de 

ocupação do espaço sobre a forma de exclusão social dentro da lógica do sistema 

capitalista de apropriação.  

Conforme sublinha Maricato (2000), no Brasil, grande parte da população 

concentra-se em morros, várzeas ou mesmo planícies, espaços em que a pobreza é 

homogênea, áreas que deveriam ser preservadas. Maricato (2000) discute a 

configuração do que denomina cidade ilegal, caracterizada, em linhas gerais, pelas 

ocupações de terras públicas e privadas, além da precariedade das condições de 

habitação, que se expande à revelia de planos, leis e políticas urbanas que dela não 

se ocupam. 

A cidade ilegal em que se transformam as periferias metropolitanas, que se 

conformam a partir da produção de loteamentos irregulares e/ou clandestinos e da 

autoconstrução de moradia, é um lugar fora das ideias, onde a população excluída 

do mercado formal/legal de moradia “apela para seus próprios recursos e produz 

moradia como pode” (MARICATO, 2000, p. 44). 

Nessa perspectiva, Santos (2013) ressalta que as fragilidades das ações do 

governo, das políticas urbanas, fundiária ou habitacional e dos instrumentos de 

intervenção urbana têm contribuído para a manutenção de um quadro urbano 

marcado por conflitos entre modernização, exclusão e desigualdades.   

 

Com diferença de grau e intensidade, todas as cidades brasileiras exibem 
problemáticas parecidas. Em toda elas, problemas como os do emprego, da 
habitação, dos transportes, do lazer, da água, dos esgotos, da educação e 
saúde são genéricos e revelam enormes carências. Quanto maior a cidade, 
mas visíveis se tornam essas mazelas (SANTOS, 2013, p. 105). 

 

A falta de alternativas de moradia popular e de lotes urbanos a preços 

acessíveis, principalmente nas grandes cidades, e consequentemente em cidades 

de médio porte, força grupos mais pobres da população a ocupar ilegalmente 

espaços impróprios para assentamentos. Ao evidenciar a forte presença das 

mulheres no movimento, não se considera a participação dos homens. Certamente, 

esses também apresentam condições e vínculos singulares no MNLM e na 

ocupação Nova Santa Marta. Para que a análise seja “justa”, também existe a 
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questão da paternidade, em que muitos pais se aproximam dos movimentos de 

moradia em busca de dias melhores para seus filhos.     

Desta forma, é possível compreender que as mulheres e os homens, que 

residem nas ocupações, sofrem com a falta de serviços públicos, como a saúde, 

água tratada e outros recursos necessários à dignidade humana.  

 

Tabela 2 - População do Bairro Nova Santa Marta. 

 

Vila Nº de famílias 
Nº de 

pessoas 
Mulheres chefes 

de família 
Nº de idosos acima 

de 65 anos 

7 de Dezembro 296 1.036 70 38 

10 de Outubro 185 629 57 15 

18 de Abril 148 487 38 18 

Alto da Boa 
Vista 

831 2.751 224 85 

Marista I 171 698 33 8 

Marista II 90 298 23 9 

Núcleo Central 746 2.550 179 74 

Pôr-do-sol 859 2.938 245 86 

Total 3.326 11.837 869 333 

 

Fonte: Adaptado FARIAS, 2011, Dados da Prefeitura Municipal de Santa Maria - Secretaria 
Extraordinária de Supervisão de Programas Intersetoriais - SESPI.7 

 

Os aspectos supracitados integram um conjunto inibidor que dificultam que 

mulheres, periféricas e negras, tenham visibilidade e alcancem outras esferas 

sociais, como no âmbito do trabalho. Porém, as ações afirmativas apontam em 

sentido ao enfretamento do status. As iniciativas de resistência e incentivos para as 

mulheres numa escala social e global têm sido constantes e, em alguns casos, são 

reconhecidas por políticas de governos e refletem em garantias de alguns direitos 

que antes eram ignorados. Na obra “O Poder do Macho”, Saffioti (2013, p. 60), 

apontou que,  

 

(...) historicamente, o patriarcado é o mais antigo sistema de dominação-
exploração. Posteriormente, aparece o racismo quando certos povos se 
lançam na conquista de outros, menos preparados para a guerra. (...) Dessa 
sorte, não foi o capitalismo, sistema de dominação-exploração muitíssimo 
mais jovem que os outros dois, que inventou o “patriarcado” e o “racismo”. 
(...) Com a emergência do capitalismo, houve a simbiose, a fusão, entre os 
três sistemas de dominação-exploração (...). Só mesmo para tentar tornar 
mais fácil a compreensão desses fenômenos, podem-se separar esses três 
sistemas. Na realidade concreta, eles são inseparáveis, pois se 
transformaram, através desse processo simbiótico, em um único sistema de 
dominação-exploração, aqui denominado patriarcado-racismo-capitalismo.  
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A difusão da ideologia dominante decorrente do sistema patriarcal-racista 

capitalista é fundamental para a reprodução e perpetuação do mesmo, uma vez que 

neutraliza as opressões e explorações decorrentes desse sistema, pois estas não 

são percebidas facilmente devido à alienação reinante nesta sociedade. A condição 

das mulheres lhes parece, muitas vezes, naturais/normais ou imutáveis, por isso o 

processo de naturalização da subalternidade. 

É possível compreender como o capitalismo se estruturou, em nível mundial, 

se incorporamos a dimensão de raça e do colonialismo ao analisarmos o continente 

latino-americano. Isso é essencial para as representações do ser mulher, em nossa 

história e para reforçar as hierarquias e divisões entre as mulheres. Igualmente, 

essa sociedade possui várias relações de poder, sendo as relações sociais de sexo 

e raça/etnia indispensáveis para entender a exploração do mundo do trabalho, uma 

vez que o capitalismo amplia o contingente humano disponível para os mais baixos 

salários, aumentando a sua capacidade de exploração do trabalho. 

Conforme Saffioti (2003) destaca que o patriarcado é, por conseguinte, uma 

especificidade das relações de gênero, estabelecendo, a partir delas, um processo 

de dominação-subordinação. Este só pode, então, se configurar em uma relação 

social. Pressupõe-se, assim, a presença de pelo menos dois sujeitos: dominador 

(es) e dominado(s). Enquanto sujeitos, são sempre atuantes. A ideologia sexista, 

portanto, está corporificada nos agentes sociais de ambos os polos da relação de 

dominação-subordinação. O regime patriarcal se sustenta em uma economia 

domesticamente organizada, sendo uma maneira de assegurar aos homens os 

meios necessários à produção diária e à reprodução da vida. Ele se estabelece 

como um pacto masculino para garantir a opressão de mulheres, as quais tornam-se 

seus objetos de satisfação sexual e reprodutoras de seus herdeiros, de força de 

trabalho e de novas reprodutoras.  

Saffioti (2004) revigora a análise deste debate problematizando a 

necessidade de combater as desigualdades criadas a partir desta articulação. Para 

isso, a autora problematiza que,  

 

É difícil lidar com esta nova realidade, formada pelas três subestruturas: 
gênero, classe social, raça/etnia, já que é presidida por uma lógica 
contraditória, distinta das que regem cada contradição em separado. [...] O 
importante é analisar estas contradições na condição de fundidas ou 
enoveladas ou enlaçadas em um nó. Não se trata da figura de um nó górdio 
nem apertado, mas do nó frouxo, deixando mobilidade para cada uma de 
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suas componentes. Não que cada uma dessas contradições atue livre e 
isoladamente. No nó, elas passam a apresentar uma dinâmica especial, 
própria do nó. Ou seja, a dinâmica de cada uma condiciona-se à nova 
realidade, presidida por uma lógica contraditória. [...] novelo – 
patriarcadoracismo-capitalismo – historicamente constituída (SAFFIOTI, 
2003, p. 125). 

 

Assim, combater e destruir o novelo patriarcado-racismo-capitalismo requer 

esforços e estratégias que extrapolam uma concepção das classes sociais. Requer, 

sobretudo, reconhecer que a classe trabalhadora possui sexo e raça/etnia. 

A compreensão dos aspectos culturais que envolvem a dominação do 

patriarcado-racismo-capitalismo perpassa a definição de gênero, que vai além da 

diferenciação dos sexos, pois consideramos que “gênero é a produção social e a 

construção cultural do sexo biológico como representação da imagem do poder 

relacional do homem e da mulher na sociedade” (OLIVEIRA, 1999, p.70). 

Quando se consegue ter voz nos espaços cotidianos, há uma motivação pela 

busca de ser considerada como uma cidadã de uma sociedade na qual ainda 

persiste essa imposição de quem e como se deve ser. Nessa relação de espaço, a 

mulher sofre várias contradições quando os sujeitos se identificam com a luta, dessa 

forma, a causa vai além de qualquer ideologia.  

Neste século XXI, as inúmeras discussões sobre a “natureza” ou “essência” 

das coisas continuam a persistir, independentemente, da capacidade de direcionar 

os aspectos culturais, organizacionais, sociais e comportamentais.  De acordo com 

Beauvoir, a demarcação da diferença dos sexos não precede a interpretação 

daquela diferença, mas, essa demarcação é um ato interpretativo carregado de 

pressupostos normativos sobre um sistema binário de gêneros. 

 

Ser um sujeito soberano e único no meio de um universo de objetos, eis o 
que ele (o indivíduo) compartilha com todos os seus semelhantes; a seu 
turno objeto para os outros, ele nada mais é, na coletividade de que 
depende, que um indivíduo. Desde que há homens e que eles vivem, todos 
experimentaram essa trágica ambiguidade de sua condição; mas desde que 
há filósofos e que eles pensam, a maioria deles tentou mascará-la. 
(BEAUVOIR, 1980, p. 10).  

 

O “machismo” ainda, infelizmente, está presente em nossa sociedade. 

Entretanto, o cotidiano brasileiro revela que a identidade feminina está conquistando, 

cada vez mais, o seu espaço social em busca do seu fortalecimento de 

pertencimento e visibilidade. As mulheres estão ocupando espaços na política, nas 
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universidades, cargos de chefia, dentre outros, rompendo os paradigmas traçados 

pela sociedade ao longo do tempo. 

As lideranças femininas da ocupação da Nova Santa Marta são aquelas que, 

depois de oito horas de trabalho e mais de horas no transporte público, ainda 

passam roupa e ninam o bebê, que vão até o posto de saúde atrás de remédios e 

para agendar consultas para muitos meses depois.  

Essas mulheres são ainda operárias, empreendedoras, manicures, 

estudantes, costureiras, professoras, empregadas domésticas, são esposas, mães, 

irmãs, primas, tias, comadres, vizinhas. Majoritariamente, são pobres, pretas, 

brancas, periféricas. 

Conforme afirma Castells (1999), a presença da mulher é muito importante 

para as lutas dos movimentos urbanos. Contudo, é problemático quando acaba se 

centralizando a visibilidade da liderança do movimento nos homens. 

 

A subjetividade feminina quanto a experiências de luta é uma dimensão 
reveladora do processo de construção social de novas identidades coletivas 
através de conflitos urbanos. Os movimentos sociais das décadas de 70 e 
80 tornaram visíveis e perceptíveis as diferentes identidades coletivas de 
segmentos das classes populares. As mulheres faziam parte da produção 
social dessa nova identidade coletiva partindo de suas bases territoriais 
diárias transformadas em bases para a ação coletiva. Elas conferiram ao 
processo de construção da identidade coletiva a marca dos múltiplos 
significados, motivações e expectativas do gênero feminino, um conjunto 
complexo de significados encontrados nos movimentos urbanos. Mesmo 
quando as questões de gênero não são explícitas e quando seus quadros 
constitutivos são mistos e os homens assumem a liderança como símbolos 
(CASTELLS, 1999, p. 223). 

 

Na História, os movimentos de resistência e luta dos trabalhadores tomam 

conteúdos distintos e formas específicas, gerando tipos de coletividades distintas, 

que ora combinam-se, ora distinguem-se ou confrontam-se em relação ao processo 

de exploração/opressão. A dificuldade está na construção de uma “unidade” de 

classe que fortaleça os trabalhadores/as na luta hegemônica contra o capital e a 

sociedade burguesa. As mulheres, através de suas lutas, vêm conquistando seus 

espaços, e isso não inclui apenas as questões específicas da condição da mulher no 

ambiente social, mas, todos os desafios pelos quais passa a sociedade atual, pois 

entende-se que a independência da mulher é a condição básica para uma sociedade 

mais justa. 
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O pertencimento local e a valorização pessoal das mulheres periféricas se 

perdem na alienação da mídia. Ao propor que se faça uma reflexão sobre a 

importância de ser mulher e fazer parte da história local é possível transformar as 

pequenas ações sociais dentro de uma comunidade. 

Mesmo com a presença cada vez maior das mulheres no mercado de 

trabalho, elas continuam recebendo salários menores que dos homens e exercendo 

atividades inferiores e de longe dos espaços de decisão o que sinaliza o gráfico a 

seguir. Talvez seja possível explicar, historicamente, esse fato devido ás atribuições 

das mulheres estarem relacionadas às atividades que remetem ao cuidado do outro, 

seja no seu papel de mãe ou no de responsável pelos membros da família. 

 

Gráfico 1 - Atividades Profissionais dos Moradores da Fazenda Santa Marta em 
1999. 
 

 

 

Fonte: Farias (2011). 

 

O entendimento corrente sobre o lugar ocupado, a importância e o valor do 

trabalho reprodutivo e das responsabilidades familiares nas sociedades, e como 

parte disso, a definição das mulheres como responsáveis exclusivas por eles, tem 

uma série de desdobramentos.  

A busca pela moradia, emprego, educação, saúde, isto é, a luta pela 

sobrevivência na sociedade contemporânea representa mais um dos fenômenos 

elementares e banais da vida cotidiana cujas dificuldades supostamente são 

enfrentadas pelos homens e mulheres de forma igualitária.  Um exame posterior 



57 

demonstra ser apenas uma aparência superficial determinada e mediada por 

profundos e essenciais processos da sociedade capitalista e pela existência do 

trabalho mercenário que, associado aos valores patriarcais, impõe uma dupla 

jornada de exploração e vulnerabilidade social às mulheres. A escassez da moradia 

e a segregação espacial, por exemplo, são fatores determinantes e inerentes ao 

próprio sistema vigente. 

Através das narrativas nesta pesquisa, observou que a maioria das 

entrevistadas trabalham no setor de serviços gerais com a média salarial de 500,00 

a 1.260,00.  

De acordo com as lideranças femininas do MNLM, nos sites de Imobiliárias da 

cidade de Santa Maria, observou que o valor de compra residências com dois 

dormitórios é em média 170.000.00 entre 350.000.00, o valor de aluguel está 

atualmente em torno de 500,00 a 1.500,00 próximo ao bairro Nova Santa Marta.  

Analisando a média salarial e o valor de compra e locação, afirma a necessidade de 

ter uma casa própria, mas com a especulação em alta na cidade de Santa Maria se 

torna um desafio para a população carente. 

Primeiramente, é importante lembrar que esses aspectos derivam de uma 

divisão sexual do trabalho, dicotômica e rígida, que atua como poderoso princípio 

norteador nas bases da organização social e econômica das sociedades.  No 

município de Santa Maria, pode-se afirmar que esse processo se deu de forma 

muito intensa, originando vários assentamentos urbanos precários e irregulares nas 

áreas periféricas, de forma que a cidade chegou a receber a alcunha pejorativa de 

“cidade das invasões” (BOTEGA, 2004, p. 36).  

A grande relevância de unir a discussão de gênero ao movimento nacional de 

luta pela moradia na história de militância das líderes femininas parte de um 

contexto muito peculiar. Na primeira ocupação em Santa Maria, encontrava-se na 

linha de frente uma mulher chamada Sandra Feltrin, que foi militante por muitos 

anos no MNLM. Esse fato encorajou várias outras mulheres a fazerem parte e serem 

resistentes nas ocupações até os dias de hoje.   

Isso revela as pressões sociais as quais são expostas e, não raro, representa 

a hierarquização dos aspectos da vida que o compõe, em estruturas que 

correspondem às diversas formas de organização intrínseca de um grupo, por meio 

de códigos econômicos, sociais e culturais. Agnes Heller, intelectual integrante da 
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Escola de Budapeste, definiu a vida cotidiana em dimensões heterogêneas e, 

sobretudo, hierárquicas. 

 

A vida cotidiana é, em grande medida, heterogênea; e isso sob vários 
aspectos, sobretudo no que se refere ao conteúdo e à significação ou a 
importância de nossos tipos e atividade. São partes orgânicas da vida 
cotidiana: a organização do trabalho e da vida privada, os lazeres e o 
descanso, a atividade social sistematizada, o intercâmbio e a purificação. 
Mas a significação da vida cotidiana, tal como seu conteúdo, não é apenas 
heterogênea, mas igualmente hierárquica. Todavia, diferentemente da 
circunstância da heterogeneidade, a forma concreta da hierarquia não é 
eterna e imutável, mas se modifica de modo específico em função das 
diferentes estruturas econômico-sociais (HELLER, 2008, p. 32).   

 

As questões da autonomia feminina em contraposição aos diferentes papéis 

exercidos pela mulher em sociedade podem culminar na supressão da sua 

identidade e individualidade. 

Os movimentos sociais e principalmente o MNLM é formado especialmente 

por atores que apresentam obstáculos colocados pela produção desigual da cidade, 

como a falta de infraestrutura nas periferias, as condições precárias de 

habitabilidade e a dificuldade de acesso ao transporte público. Essas adversidades 

demandadas dos movimentos afetam à sobrevivência e à rotina de seus 

participantes de forma que grande parte da luta dos movimentos tem relação direta 

com a vida das pessoas que os integram. 

Neste sentido, o engajamento das mulheres aos movimentos sociais se 

estabelece principalmente quando existe a demanda por moradia digna e a reforma 

urbana. Embora haja contradições de gênero baseadas na divisão sexual do 

trabalho, é possível que ocorra o fortalecimento feminino diante das partições ativas 

em busca de reivindicações das mudanças na produção de espaços e inclusão das 

mesmas naquele grupo social a qual pertencem.  

A partir do fortalecimento feminino nas lutas urbanas, nota-se a preocupação 

espacial como um todo, frente à questão social, urbana, familiar e de saúde.   

As mulheres, para defender o que poderia ser equivocamente entendido 

como a simples manutenção da divisão sexual do trabalho, estão, na verdade, 

rompendo com a simples manutenção na medida em que saem da esfera privada 

onde estavam reclusas e passam a disputar poder na esfera pública.  
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Essa saída para o espaço público implica encontro de diversos obstáculos, 

como por exemplo, fazer frente aos que ocupam relevantes cargos administrativos 

que são, na sua maioria, homens.  

Porém, esses obstáculos são imprescindíveis para que as mulheres 

reconheçam que a luta pela produção da cidade deve ser mais ampla que o 

resguardo pela moradia e deve atingir a disputa, inclusive, de representação nos 

espaços institucionais e administrativos da governança urbana, tendo sempre em 

vista a especificidade de gênero.  

Quando existe essa denúncia e reivindicação por parte dos oprimidos 

organizados em movimentos populares, ocorre um movimento de transformação de 

uma necessidade em uma demanda política. Assim, uma questão que poderia ser 

vista como um problema pontual se torna uma demanda essencialmente pública.  

Nos espaços institucionais em que são debatidos programas de ação 

governamental ou projetos de lei que buscam enfrentar os problemas decorrentes 

das relações de gênero nas cidades, cabe destacar que as opiniões, estratégias e 

ideias das mulheres precisam receber especial atenção.  

Nesse sentido, as relações de gênero que estruturam as organizações 

familiares implicam na organização do espaço urbano. Por outro lado, a estrutura 

urbana das cidades, profundamente desigual em termos de distribuição de serviços 

e infraestrutura, marcam as relações de gênero e os padrões de estrutura familiar.  

As mulheres constroem a cidade no seu cotidiano, com reivindicações 

conseguiram construir creches na ocupação da Nova Santa Marta na cidade de 

Santa Maria foi uma conquista que elas efetivaram, uma vez que minimamente se 

tornava pública e produtiva.  

Todavia, atualmente, existe a dificuldade de suprir a necessidade da 

população que reside e necessita do espaço escolar para as crianças de idades 

entre 6 meses e 4 anos. Assim, é de extrema importância ter mulheres militando e 

debatendo sobre moradia digna e reforma urbana e, além disso, é preciso 

considerar o que o cotidiano e as histórias das mulheres pobres e negras podem ser 

muito diferentes das histórias de mulheres brancas, por exemplo, tendo, assim, 

demanda por serviços. 

Assim, as mulheres que integram nos movimentos sociais pela luta de 

moradia e organizações populares em geral têm os elementos de classe e raça 
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presentes em seu dia-a-dia, e por isso, são representantes importantes das demais 

mulheres que compartilham desses elementos. 



3 METODOLOGIA 

 

A metodologia para o desenvolvimento dessa pesquisa foi individualizada em 

cinco itens de modo que contemplam a execução da coleta e compilação de dados 

e, por conseguinte, na elaboração dos produtos cartográficos. Desse modo, 

apresentam-se, de maneira cronológica, as atividades desenvolvidas na pesquisa: 

materiais e banco de dados; trabalho de campo; construção dos mapas narrativos. 

 

3.1 A PESQUISA-AÇÃO E ETAPAS METODOLOGICAS 

 

A pesquisa dessa dissertação ocorre no espaço da ocupação urbana Nova 

Santa Marta. A metodologia empregada concede subsídio para a discussão do 

protagonismo feminino das militantes do MNLM. A linha de ação da pesquisa será 

qualitativa, descreverá a complexidade de determinado problema. 

No momento da etapa do campo para a construção das narrativas, realizada 

no ano de 2018, o MNLM dispunha de quatro lideranças femininas moradoras da 

Nova Santa Marta. Uma delas é representante da coordenação Nacional do MNLM e 

a outra representante da coordenação Estadual e as outras duas fazem parte da 

representatividade municipal. Elas têm a faixa etária de 26 a 64 anos. Para a 

construção das narrativas, utilizamos como critérios de inclusão o tempo de 

militância. 

A realização de entrevistas semiestruturadas a partir das quais se procura 

conhecer os sentidos produzidos pelas suas vivências e sobre a militância política 

na luta pela moradia. 

Inicia-se a conversa, por meio de questões mais gerais, como dados de 

cidade natal, participação política e social, setor de participação do MNLM, em 

seguida, será explorado o tema da militância feminina e a luta pela moradia.   

A perspectiva construcionista deflagra a não neutralidade da pesquisadora e 

prima por um reconhecimento de sua subjetividade no processo investigativo, 

definida aqui como mais um recurso no processo de pesquisa.  

Nesses termos, "qualquer trabalho objetivo é estruturado e envolvido pela 

subjetividade, assim, o rigor passa pela explicitação da posição da pesquisadora, 

implica a relação sobre seus valores, interesses, contextos, influências e 
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possibilidades de interpretação" (CORDEIRO, FREITAS, CONEJO e DE LUIZ, 2014, 

p. 47).  

Dessa forma, adota-se a perspectiva de análise das entrevistas por meio das 

práticas discursivas (SPINK, 2010 e 2014), organizando o material através de mapas 

de associação de ideias que têm a finalidade de "sistematizar o processo de análise 

das práticas discursivas em busca de aspectos formais da construção linguística, 

dos repertórios utilizados nessa construção e da dialogia implícita na produção de 

sentidos" (SPINK, 2013, p. 107) 

A partir de tais mapas narrativos, foi possível organizar a análise em torno dos 

seguintes demonstrativos de categorias da produção espacial e social das 

lideranças femininas: sentidos da militância feminina; a chegada e o convite à 

militância do MNLM, os efeitos da militância, a luta pela moradia e os espaços de 

representatividade da Ocupação Nova Santa Marta.  

A escolha pelo grupo de mulheres pertencentes ao Movimento de Luta pela 

Moradia remete a dois motivos:  

O primeiro vem ao encontro da minha visão além de pesquisadora, como 

membro do movimento social, em relação à visibilidade mínima de luta e resistências 

das lideranças.  

O segundo trata-se da observação realizada anteriormente na construção do 

projeto de pesquisa, que traz a questão de gênero dentro do movimento social como 

um forte motivo que necessita ser explorado e analisado diante das lideranças 

femininas. 

Esses prismas indicarão os fatores que auxiliam na compreensão e 

classificação dos processos dinâmicos vivenciados pelas quatro mulheres que 

pertencem ao grupo que será estudado.  

As colaboradoras desta pesquisa foram selecionadas pelo fato de serem 

militantes do MNLM e serem moradoras da Ocupação Nova Santa Marta, todas são 

naturais de Santa Maria e vieram pela necessidade de moradia e atrás de uma 

esperança de uma construção social dignas para suas famílias. 

Levando em conta as etapas da pesquisa-ação foi rigidamente organizado 

momentos e etapas para se alcançar os objetivos propostos. 

O primeiro momento a remete a inserção no grupo escolhido e com efetiva 

participação nas reuniões e encontros com todos os militantes do MNLM.  
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No segundo momento organizamos as atividades conjuntas com as 

lideranças femininas para as demais mulheres da comunidade.  

E por último foram realizados alguns trabalhos de campo com objetivo de 

marcar pontos do mapa e transformar as narrativas a partir de suas memórias em 

texto.  

 

Figura 4 - Fluxograma Metodológico. 

 

 

 

Fonte: Ziegler (2018). 

 

Diante das histórias cotidianas e marcantes na vida dessas mulheres, a 

pesquisa será desenvolvida a partir da abordagem da pesquisa-ação e da 

cartografia social. Apresentamos, a seguir, o fluxograma metodológico como uma 

forma de estruturar a organização dessa pesquisa. 

O fluxograma foi organizado de uma forma estratégica para alcançar os 

resultados. O trabalho foi desenvolvido em três momentos a seguir:  

No primeiro momento, a inserção ocorreu antes da escrita do projeto proposto 

no Programa de Pós-Graduação em Geografia, pois, a pesquisadora é militante e 

ativista desde 2015. Ao decorrer de sua participação observou-se a necessidade de 

inserir a questão de gênero como temática nos debates do movimento. 

No segundo momento, a condição de pesquisadora militante e as dificuldades 

foram sentidas quando foi necessário observar e escrever seus diários de campo 

acerca da visibilidade das lideranças femininas. Dessa forma, foi possível perceber 

que o caminho para obter o entendimento de todas as contradições, que ocorria no 
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espaço de discussão, necessitava de um embasamento teórico para fortalecera 

contribuição cientifica e social.  

No terceiro momento, o trabalho de campo foi desdobrado em duas etapas:  

Na primeira etapa, ocorreu de forma individual através de entrevistas 

semiestruturadas com os seguintes questionamentos:  

1) Quero ouvir a tua história de vida ligada a ocupação Nova Santa Marta e 

em que momento você se torna militante neste espaço? 

2) Fale sobre ser uma mulher e viver numa ocupação urbana?  

3) Você acha que a ocupação seria diferente se fosse organizada por apenas 

mulheres?  

4) Quais são as imposições dentro de uma ocupação e movimento social pelo 

fato de ser mulher?  

5) Como você entende o termo ocupação e invasão?  

6) Se pudesse desejar um sonho para todos os moradores da Nova Santa 

Marta qual seria?   

Na segunda etapa do trabalho de campo, juntamente com a construção de 

mapas narrativos, foi realizada com a apresentação do mapa com o recorte da Nova 

Santa Marta e com o auxílio da seguinte pergunta: Observe neste Mapa e marque 

dez pontos que marcaram a tua vida nesses anos de moradora e militante dentro 

desta ocupação. Em seguida, relate a lembrança e o motivo de cada espaço destes 

pontos marcados. 

Cada uma das lideranças femininas irá contar sua história através de mapas 

narrativos que irão desenhar. Logo após, serão localizados alguns pontos marcantes 

da ocupação que se relacionam com suas vivências em carta topográfica da 

ocupação.  

O trabalho de campo aconteceu separadamente com cada liderança e todos 

os momentos de pesquisa deste trabalho tiveram registros fotográficos e registro no 

diário de campo. Após o a realização do trabalho de campo, foram organizadas as 

narrativas descritas, pelas participantes e com os pontos localizados em comum cuja 

finalidade é a centralização do material para ser utilizado futuramente como um 

resgate histórico de luta pelo espaço. Na etapa da elaboração das narrativas, não 

houve uma transcrição rígida, decorrente a opção da autora incluindo o texto nas 

normas acadêmicas, tornando as narrativas em formato textual com as falas 

pertencentes as lideranças femininas que participaram desta pesquisa. 
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Diante dessa perspectiva, Desroche (1990) afirma que a pesquisa-ação 

pressupõe três aspectos simultâneos:  

 

1º) a pesquisa “sobre” os atores sociais, suas ações, transações e 
interações, objetivando a “explicação”; 2º) a pesquisa “para” dotar de uma 
prática racional as práticas espontâneas, destacando a finalidade da 
“aplicação”; e 3º) a pesquisa “por”, ou melhor, “pela” ação, isto é, assumida 
por seus próprios atores (autodiagnostico e autoprognóstico), tanto em suas 
concepções como em sua execução e seus acompanhamentos, que tem 
por meta a “implicação” (DESROCHE, 1990, p. 98). 

 

Quanto ao uso do “diário de campo”, considera-se de importância significativa 

o uso desse instrumento como registro das atividades de observação. Entre suas 

justificativas, destaca-se que o “diário”, faz repensar o significado da visão que se 

tem da realidade ao facilitar a análise e o questionamento das condições observadas 

que puderam ser registradas. Isso contribuiu para a fundamentação da coerência 

das tarefas observadas. Assim, o uso do diário permite a pesquisa um questionar-se 

permanente. 

 

O limite da redefinição a alteridade tem acontecido, entre muitos de nós, 
pesquisadores, quando o outro, próximo, enquanto um sujeito vivo, mas 
provisório da “minha pesquisa”, trona-se o companheiro de um 
compromisso cuja trajetória, traduzida em trabalho político e luta popular, 
obriga o pesquisador a repensar não só a posição de sua pesquisa, mas 
também a de sua própria pessoa (BRÃNDÃO, 1987, p. 13). 

 

O diário de campo consiste em uma forma de registro de observações, 

comentários e reflexões para uso individual da pesquisadora. Pode ser utilizado para 

registros de atividades de pesquisas e/ou registro do processo de trabalho. Para 

Falkembach (1987, p.18), o diário de campo “facilita criar o hábito de observar com 

atenção, descrever com precisão e refletir sobre os acontecimentos de um dia de 

trabalho”. Desse modo, deve ser usado diariamente para garantir a maior 

sistematização e detalhamento possível de todas as situações ocorridas no dia e 

das entrelinhas nas falas dos sujeitos durante a intervenção. 

O diário de campo, mais do que apenas guardar informações, pode conter 

reflexões cotidianas que, quando relidas teoricamente, são portadoras de avanços 

tanto no âmbito da intervenção, quanto da teoria. 

A relação de participação da prática cientifica no trabalho político das classes, 

seus sujeitos e seus mundos, tanto através de suas pessoas nominadas, quanto a 
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partir de um trabalho social e político de classe, constitui a razão da prática e 

constitui igualmente a razão da pesquisa. 

Tal processo permite construir novas “visões” e “versões” alternativas diante 

das experiências que serão registradas, revelando o que elas nos dizem sobre o 

refletir, o pesquisar, o fazer, o refazer, o apreciar.  

Neste processo, avalia-se como está se realizando a organização de 

experiências, quais e quantas tentativas de solução para o problema foram 

pensadas, e de que maneira são utilizados os materiais e instrumentos, ampliando, 

assim, o interesse, o envolvimento e o empenho nas atividades do MNLM.  

Conforme assinala Thiollent (1996), tanto a observação participante quanto o 

diário seriam formas de participação e de ação porque criam contextos significativos.  

Diante dessa perspectiva, utiliza-se o “diário de campo” para os registros/relatos das 

situações investigadas e das situações desenvolvidas nos momentos de reuniões e 

formações do movimento.  

A pesquisa-ação necessita que o pesquisador esteja inserido ao grupo que 

está estudando. Dessa forma, a participação efetiva dentro desse grupo é de 

extrema importância para a conclusão do presente trabalho.  

Diante relevância, foi necessário articular a pesquisa-ação e a cartografia 

social antes de construir o produto final que serão os mapas narrativos. Assim, é 

imprescindível a abordagem de conteúdos relacionados à ciência cartográfica, pois, 

é uma metodologia que permite que se proponha a coleta de dados e investigação 

sobre determinado problema. E, além disso, a pesquisa-ação fornece subsídios para 

a transformação da realidade ou para a conscientização de que aquela realidade 

precisa ser modificação.  

 

3.2 CARTOGRAFIA SOCIAL COM O USO DAS NARRATIVAS 

 

Nesta dissertação existe a ligação direta com o Movimento Nacional de Luta 

pela Moradia e leva em conta a proximidade da pesquisa-ação com os movimentos 

sociais.  

Os movimentos sociais possuem como objetivo principal garantir os direitos 

humanos para uma sociedade, a pesquisa-ação está intimamente ligada a um 

compromisso político ideológico.  
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Uma das dificuldades que existem está nas críticas que a pesquisa-ação sofre 

dentro das universidades, pois falta a esta metodologia critérios neutros e objetivos 

na investigação científica. A seguir serão expostos alguns passos organizados pela 

a pesquisadora para obter os resultados de inserção no grupo de interesse. 

O engajamento político; Condição de Pesquisadora e Militante; Trabalho de 

campo; Construção de pontos narrativos do Mapa será utilizado como uma 

ferramenta da cartografia social.   

A cartografia social se constitui como um ramo da ciência cartográfica que 

trabalha, de forma crítica e participativa, com a demarcação e a caracterização 

espacial de territórios em disputa de grande interesse socioambiental, econômico e 

cultural, com vínculos ancestrais e simbólicos.    

As narrativas são de extrema importância, pois geraram uma diversidade de 

dados não lineares, ao relatar para o narrador a posição de exploração das 

memórias vivenciadas, valores e representações, tem-se como resultado elementos 

não pensados previamente no objeto de pesquisa.  

Nesta perspectiva, as narrativas neste trabalho desenrolam-se no tempo e no 

espaço: a primeira casa da infância, a praça das brincadeiras, áreas de lutas sociais, 

a esquina que gera medo, tudo tem uma referência espacial que não se reduz ao 

substrato. A vida relatada pelas narrativas é marcada por uma espacialidade do 

cotidiano. A geografia tem o papel e o dever de trabalhar a problemática das 

referenciais espaciais com suas significações. As experiências associadas aos 

espaços sociais são questões que emergem com importância renovada no 

conhecimento geográfico, particularmente, nas geografias de cunho humanista, 

cultural e social.  

O espaço é percorrido horizontalmente na perspectiva de atores (DI MÉO; 

BULÉON, 2007) em passos e percursos que delineiam o cotidiano no espaço vivido, 

aparentemente banal e sem importância. Esse espaço banal, de práticas 

microbianas (CERTEAU, 2009), revela-se como importante instrumento de leitura do 

mundo, transparecendo, nos interstícios das estruturas socioespaciais.   

A partir das informações contidas no material produzido no trabalho de campo 

dos mapas narrativos, que logo aparecem como categorias não planejadas, será 

possível compreender que a emergência de conhecimentos novos se revela de 

forma difusa, demandando densas reflexões.  



68 

Ribeiro (1999) salienta o “perigo da terra firme ao conhecimento”, 

reconhecendo o medo frente ao inusitado e a potencialidade de inovação ao 

adentrar por terrenos desconhecidos. É preciso abrir-se ao inesperado, 

reelaborando os pressupostos e direcionamentos no decorrer do percurso. 

 

Toda narrativa apresenta uma versão, um ponto de vista sobre algo. A 
narrativa de Fernandes constituiu uma versão, entre muitas, da Revolta de 
Formoso; até hoje ela disputa, com outras, espaços, audiências e adesões, 
em busca de legitimidade social e histórica. “Importa a versão, não o fato”: o 
antigo ditado popular já chamava a atenção par a importância e autonomia 
das interpretações (AMADO, 1995, p.133). 

 

As narrativas são espaços de criação através das quais as lideranças 

femininas dessa dissertação recriam suas trajetórias e elaboram suas vivências. 

Revelam não apenas as histórias de vida, mas, sentidos e sistemas culturais, por 

meio dos quais as protagonistas se expressam, compreendendo-as como leituras do 

mundo.   

Após a coleta das narrativas como dados da pesquisa, ocorre a transcrição 

textual havendo, em cada narrativa, elementos reveladores individuais da 

construção do mundo a partir do indivíduo.    

Os mapas narrativos são representações concretas do retrato no cotidiano 

dessas mulheres da comunidade. Tal realidade poderá ser reproduzida, em 

específico, a partir da visão desse grupo de mulheres do movimento social. Pode-se 

inferir, portanto, que a análise será feita por uma visão diferenciada de espaço e, por 

consequência, resultará em um mapa distinto e único.    

As Cartografias narrativas buscam, nos diálogos estabelecidos com os 

moradores, entender a causalidade das demandas emergentes e projetar alguma 

outra situação final almejada (nunca predeterminada), desde que construída de 

modo participativo (THIOLLENT, 2009). Para isso, devem-se elencar objetivos e 

instrumentos que viabilizem a evolução conjunta de cada uma das militantes. Para 

Morin, Ciurana e Motta (2003, p. 29): “O método é aquilo que ensina a aprender. 

Trata-se de uma viagem que não se inicia com um método, inicia-se antes 

procurando um método”. Desse modo, pode-se prever que o resultado da interação 

de ideias com sujeitos individuais/coletivos distintos não tem como resultado o 

mesmo produto.  
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Devido à escolha em utilizar os mapas narrativos como um auxílio que se faz 

a partir da participação efetiva e incondicional das mulheres militantes do movimento 

que moram na ocupação, é importante ressaltar que a metodologia utilizada durante 

o trabalho de cartografia social contém métodos participativos de transferência de 

tecnologia e do conhecimento científico.  

Dessa forma, os mapas são relevantes para a identidade de um grupo, uma 

vez que exigem reflexão, generalização e seleção das informações de um 

determinado espaço. Essa produção de conhecimento, que antecede a preparação 

do produto final, é o que verdadeiramente viabiliza o protagonismo feminino, pois 

envolve as ações de pensar, refletir, sentir, sonhar, criar e, finalmente, agir. 

Pode-se afirmar que este tipo de mapa é um método mais elaborado, pois 

esboça uma representação com base na memória. Não conta com medidas exatas, 

tais como escala consistente ou referências geográficas. Em geral, envolve o 

desenho de símbolos e folhas grandes de papel para representar as características 

de vivências.  

O encaminhamento dessa pesquisa remete a uma proposta metodológica 

para elaboração de mapas narrativos através da marcação de pontos importantes 

nas histórias individuais das lideranças femininas. Suas memórias serão lembradas 

de uma forma individual e ao mesmo tempo coletivas, pois elas são ativistas do 

movimento social e estiveram presentes desde o primeiro instante dessa ocupação. 

Serão expostos os mapas narrativos construídos nos resultados e isso possibilitará a 

realização de uma análise espacial e social dos pontos marcados em comuns. 



 

 

 



4 RESULTADOS 

 

4.1 INSERÇÃO DA PESQUISADORA NO MNLM 

 

Gostaria de registrar através deste relato, minha inserção da pesquisa no 

grupo ocorreu antes da iniciativa desta pesquisa, o projeto de mestrado. Em 11 de 

janeiro do ano de 2015 ocorreu o encontro municipal do MNLM, onde a atual 

pesquisadora foi convidada a participar efetivamente das discussões sobre o espaço 

urbano e pela luta de moradia e passou ser militante ativista. A reunião teve como 

objetivo realizar discussões sobre o plano diretor de habitação em uma escala 

regional e nacional.  

A análise da versão do documento que estava sendo apresentado destacou a 

importância e o impacto que o referido documento possa impor aos sistemas de 

municipais no que se refere à concretização das políticas públicas habitacionais. 

 

Figura 5 - Encontro Municipal do Movimento Nacional de luta pela Moradia. 

 

 
 

Fonte: Ziegler (2018). 

 

O ponto central da discussão foi o Planejamento Urbano que é um processo 

dinâmico, contínuo e baseado na multidisciplinar que não se restringe apenas à 
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ordenação do espaço urbano, mas, envolve aspectos econômicos, sociais, físico-

territoriais, ecológicos e administrativos, objetivando a melhoria na qualidade de vida 

do cidadão, bem como a conservação dos recursos ambientais. 

A reflexão sobre a contribuição de uma geógrafa neste espaço era de 

extrema importância, ressaltando que o grupo é composto por estudantes de 

diferentes cursos e trabalhadores de diversas áreas.  

Para análise do Planejamento Urbano foi necessário resgatar a compreensão 

das cidades no atual contexto histórico que dependem do entendimento de dois 

conceitos ou elementos chaves, em primeiro a Globalização, processo pelo qual dois 

fenômenos antagônicos se chocam gerando a homogeneização socioespacial e a 

ampliação das desigualdades. E em segundo, o desenvolvimento das tecnologias da 

informação, que permitem a disseminação de notícias e comunicados sobre 

fenômenos e acontecimentos por todo o globo o que pode proporcionar a 

homogeneização cultural do consumo. 

Esses inúmeros fatores contribuem para o crescimento desordenado das 

cidades, como o crescimento populacional, indústrias, novos empreendimentos 

habitacionais e, consequentemente, um maior número de veículos que passam a 

circular em suas vias. Para que tudo isso aconteça, de forma harmônica e não 

prejudicial, é necessário planejar, controlar e direcionar o crescimento. 

O Planejamento Urbano desenvolve e antecipa as necessidades das cidades 

identificando as questões mais urgentes e assegurando que as medidas necessárias 

não tomem direcionamentos errados. 

De uma forma geral, é o meio capaz de fazer o Município alcançar o seu 

objetivo no que diz respeito ao desenvolvimento salutar da cidade. Este deve ser 

transparente. Isto, para atender, também, o princípio da publicidade. De todo modo, 

o adequado planejamento urbano permite, inclusive, que a população possa o 

acompanhar, conforme explicam Elida Sá e Isa Brito (1997, p.44) o planejamento 

permite que a população tome conhecimento dos destinos que os políticos desejam 

atribuir à cidade, participação das decisões ou tendo oportunidade de se opor a elas, 

evitando-se o fato consumado.  

Planejar é uma decisão política que deve ser lastreada na técnica, 

orquestrada para transformar a realidade existente, permitindo ao Estado se 

organizar para atingir, com eficiência e baixo custo, seus objetivos. Explana-se, 

assim, a importância que o planejamento urbano tem na garantia da função social da 
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cidade, principalmente, aquele que deve ser desempenhado pelo Município, tendo 

em vista que, não obstante o papel deste estar descrito na Constituição Federal, são 

as populações e autoridades locais que conhecem os problemas sociais, 

econômicos e ambientais da cidade, podendo os identificar e os resolver com mais 

facilidade que as demais unidades da federação. 

Através dos debates e contribuições, foi encaminhada a agenda para dar 

seguimentos nos encontros do ano de 2015. Foi proposto que cada integrante do 

MNLM de Santa Maria ficasse responsável por uma temática urbana para que, 

assim, fosse partilhada as discussões futuras e encaminhadas para solicitação do 

poder público dentro das ocupações do MNLM em Santa Maria.  

 

4.2 O ENGAJAMENTO POLÍTICO 

 

4.2.1 Debate das Leis Trabalhistas 

 

Em 01 de maio de 2015, foi organizado por todos os militantes uma tarde de 

debates sobre as questões trabalhistas, em um barracão de lona localizado na Área 

Verde do Pôr do sol na Nova Santa Marta, onde as novas Leis trabalhistas estavam 

em processo de aprovação. Teve participação dos moradores da Ocupação, da CUT 

de Santa Maria, lideranças de outras comunidades e movimentos sociais da cidade. 

A tarde contou com expressões artísticas com a participação do Grupo de 

Rap e a Batucada do Levante Popular.   
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Figura 6 - Atividade dia 01 de maio. 

 

 

 

Fonte: Ziegler (2018). 

 

Foi uma tarde não apenas mobilizadora, mas, reflexiva para a comunidade 

Nova Santa Marta. Muitos moradores não estavam informados das consequências 

que as mudanças trabalhistas iriam causar e nem o que realmente estava sendo 

proposto pelo governo federal.  

Quando os moradores e militantes das organizações populares empenham-se 

na luta pelos direitos dos cidadãos, objetivam desde a concretização de condições 

mínimas de infraestrutura nos bairros (saneamento, transportes) até a garantia de 
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um sistema educacional e de saúde, por exemplo, que permitam ao sujeito, à 

coletividade, viver dignamente.  

Mas, ao buscar a satisfação das necessidades do ser humano estão em jogo 

a satisfação e a realização das necessidades particulares e individuais. 

No ano 2015, estava sendo previstas mudanças na esfera trabalhista, que 

ocorreu ao longo do ano de 2015 e 2016 em todo o país. Fazendo com que os 

trabalhadores brasileiros passassem por um retrocesso de direitos conquistados nos 

últimos 50 anos. 

Os modos de organização do trabalho sofreram diversas transformações nos 

últimos tempos, tais como: migração dos empregos da indústria para o setor de 

serviços; aumento do número de mulheres no mercado de trabalho; contratos de 

trabalho com remunerações variáveis; jornada de trabalho com horários flexíveis; 

modalidades de contratação ainda não previstas em lei; aumento da informalidade; 

exigência de maior capacitação do trabalhador, para utilização de tecnologias 

sofisticadas; informatização de diversas atividades empresariais, o que acaba 

dividindo os trabalhadores de acordo com sua capacitação e conhecimento 

(ROBORTELLA, 2005). 

Os direitos trabalhistas afetam diretamente o custo do trabalho e a 

produtividade. Conforme bem salienta o Conselho Nacional das Indústrias (CNI), um 

sistema normativo excessivamente rígido e burocrático pode aumentar os custos e 

obstruir a obtenção de ganhos de produtividade, afetando o desempenho dos 

trabalhadores e das empresas. 

Porém quando o assunto é a legislação trabalhista brasileira, temos um tabu, 

o Brasil tem sofrido graves perdas em não avançar nesta discussão: tem-se hoje no 

Brasil um ambiente de trabalho inseguro, cheio de conflitos trabalhistas, improdutivo 

e com péssima mão-de-obra. Um ambiente que desmotiva o investidor externo e 

interno, que incentiva a informalidade, a rotatividade, o litígio e que coloca o país nos 

últimos lugares em rankings mundiais quando se trata de crescimento e 

produtividade. As mudanças estão diretamente ligadas ao tempo de aposentadoria 

dos trabalhadores no Brasil e com o estacionamento de valores nos salários 

básicos.  

A participação da comunidade foi de extrema importância, pois, foi possível 

dialogar acerca do contexto histórico trabalhista no Brasil, que passou por quatro 

séculos de escravidão de mão-de-obra.    
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A pauta com as mudanças trabalhista fez com que os militantes dos diversos 

movimentos sociais que estavam presentes também colocassem as propostas e 

visões para derrubar as leis com a ajuda da população. Mesmo com tantos relatos e 

ideias, acabamos vivenciando uma utopia de classes, pois as alterações já 

ocorreram no final do ano de 2015. Naquela época, os militantes dos movimentos 

sociais estavam prevendo o Impeachment da presidenta Dilma Rousseff contra as 

massas populares, que iria ocorrer no ano seguinte de 2016, onde realmente a 

democracia não foi respeitada e os votos dos brasileiros descartados.  

 

4.2.2 Reunião de organização de atividades 

 

Reunião de organização que aconteceu no dia 08 de fevereiro de 2016 na 

Ocupação Estação dos Ventos no bairro Km 3, onde ocorreram os debates sobre as 

necessidades emergenciais em escala municipal, estadual e nacional do MNLM, 

pois era um ano antecessor as eleições e foram necessárias algumas estratégicas 

políticas para concorrer as candidaturas que algumas lideranças do movimento iriam 

concorrer.   

A melhor forma de organizar foi centralizar as campanhas nas ocupações de 

Santa Maria, deixando a responsabilidade de mediar os debates e encontros com as 

lideranças que moram em cada uma das quatro ocupações do MNLM.  

Nesse processo seria complicado conseguir recursos para as campanhas dos 

integrantes que iriam concorrer às eleições. Foi decidido nesta reunião que quem 

seria a candidatura representante do MNLM na cidade, com o voto dos militantes 

presentes, o nome sugerido era do Vanderlei dos Santos, morador da Ocupação 

Nova Santa Marta e um dos responsáveis por liderar a ocupação no ano de 1991, 

trabalhador da construção civil e na época militante do Partido dos Trabalhadores e 

pioneiro do MNLM em Santa Maria, sendo uma indicação de forte representatividade 

e exemplo de engajamento político e social que o MNLM tinha para investir. 
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Figura 7 - Reunião na Ocupação Estação dos Ventos. 

 

 

 

Fonte: Ziegler (2018). 

 

Foi levantada a questão das necessidades reais que os moradores que vivem 

nas ocupações atualmente necessitam para viver minimamente com dignidade na 

cidade de Santa Maria/ RS. Trata-se de um gigantesco movimento de construção 

urbana necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como 

para a satisfação de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transporte, 

saúde, energia, água, etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não 

tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o espaço foi 

ocupado e foram geradas condições para viver nesse espaço, mas, que não é o 

suficiente.  

A tão sonhada reforma urbana é, basicamente, a promoção de uma série de 

políticas públicas para reordenar a lógica das cidades, democratizando suas 
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estruturas e garantindo o seu acesso para as camadas economicamente inferiores 

da sociedade. Trata-se de uma perspectiva de melhorar a forma com que a cidade 

funciona para disponibilizar estruturas básicas em regiões periféricas, reaproveitar 

espaços subutilizados e ampliar as políticas de mobilidade urbana. 

A luta pela reforma urbana no Brasil teve uma crescente necessidade, 

segundo os defensores dessa política, a partir do crescimento das cidades 

brasileiras, que conheceram um sistema tardio de desenvolvimento, marcado por 

uma industrialização acelerada e um forte êxodo rural.  

Mas, acabaram sendo realizadas obras de saneamento básico e 

embelezamento paisagístico, implantavam-se as bases legais para um mercado 

imobiliário de corte capitalista, ao mesmo tempo em que a população excluída desse 

processo era expulsa para os morros e as franjas da cidade.   Até os dias de hoje, a 

cidade de Santa Maria, não teve uma reforma urbana que abrangesse a população 

excluída e marginalizada socialmente. Para concluir as pautas e dar seguimentos 

aos futuros debates, foi proposto que as lideranças responsáveis por cada ocupação 

trouxessem elementos dos cotidianos de seus moradores, para a construção de 

propostas significativas para a população excluída. 

 

4.3 CONDIÇÃO DE PESQUISADORA E MILITANTE 

 

4.3.1 Participação na Mesa XXI Encontro Nacional de Estudantes de Geografia 
(2016) 

 

Em janeiro de 2016, a pesquisadora foi convidada a participar da mesa do 

XXI Encontro Nacional de Estudantes de Geografia (ENEG) na cidade de Santa 

Maria, onde representou não somente a pós-graduação em Geografia da UFSM, 

mas, principalmente o Movimento Nacional de Luta pela Moradia. A mesa também 

foi composta por representantes de outros movimentos sociais da cidade. E foi 

dividida em dois momentos de debates: O primeiro ocorreu dentro da UFSM, no 

período da manhã e o segundo após no espaço da Praça Saldanha Maria na área 

central.   
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Figura 8 - XXI Encontro Nacional de Estudantes de Geografia (2016). 

 

 

 

Fonte: Ziegler (2018). 

 

A geografia não pode ignorar a dimensão temporal do espaço urbano, sendo 

assim, a pauta de discussão da pesquisadora na mesa, era subutilizar dos estudos 

da Geografia Urbana, e o histórico da cidade de Santa Maria. 

Atualmente, vivemos um momento de mudança onde a instantaneidade das 

informações permite a homogeneização dos lugares. Neste sentido, visando a sua 

sobrevivência, a sociedade busca singularidades que possam identificar os lugares e 

as dimensões do passado é de extrema relevância para a singularidade 

materializada na paisagem. 

A emergência de pensar em espaços de transformações para a juventude da 

periferia que é marginalizada, por questões sociais e territoriais, no espaço urbano 

da cidade. Nesta mesa foi proposto analisar os projetos sociais nesses espaços de 

ocupações urbanas, remete ao papel de um estudante de geografia, fechando o 

debate com uma questão reflexiva: como pensar o espaço urbano, soltando as 

“amarras” que isolam a geografia de outras ciências sociais? 
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Figura 9 - XXI Encontro Nacional de Estudantes de Geografia (2016). 

 

 

 

Fonte: Ziegler (2018). 

 

No turno da tarde, a pauta foi direcionada sobre a importância de articulação 

dos movimentos sociais e a luta pela reforma urbana.  

Os Movimentos sociais urbanos realizam, entre outras ações, diferentes 

atividades educativas na cidade. Proporcionando a promoção da participação social, 

a viabilização e incentivo da vida coletiva. Além disso, são responsáveis pela 

formação de uma cidadania crítica, participativa e aberta para a diversidade no 

espaço urbano.  

O Movimento Nacional de Luta pela Moradia forma cidadãos para 

participarem também da gestão urbana. O espaço urbano propicia a construção da 

vida coletiva, mas, a ordem que orienta a produção desse espaço segue as leis da 

produção capitalista, em que a individualidade e o agravamento da desigualdade 

social ocorrem. Os movimentos sociais organizados na cidade e outros agentes 

possibilitam a comunicação para a efetivação do espaço urbano como local de 

encontro e de respeito à diversidade. Dessa forma, foi exposta a necessidade de a 

academia dialogar com os movimentos sociais da cidade, promovendo, assim, um 

conhecimento de teoria e prática social para a comunidade como um todo.  
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4.3.2 Visitas da Coordenação de Campanha Eleitoral 2016 

 

No ano de 2016, ocorreram diversas reuniões para organizar a campanha 

eleitoral para o vereador do Vanderlei dos Santos, representante do movimento para 

candidatura na cidade de Santa Maria. Iniciaram as visitas aos companheiros de 

militância, com a intenção de obter laços políticos.  

Neste processo, a autora desta pesquisa fez parte da coordenação de 

campanha, conjuntamente com as lideranças femininas. 

 

Figura 10 - Visitas da Campanha Eleitoral (2016). 

 

 

 

Fonte: Ziegler (2018). 

 

Uma das dificuldades da pesquisa começou este momento, onde a reflexão 

do espaço pesquisado - pesquisadora foi permanente, pois a investigação social, 

segundo todos os manuais, oferece um aspecto diferenciado em comparação com a 

pesquisa nas ciências naturais. 

O problema da subjetividade do pesquisador, seu relacionamento com o 

"objeto" - tão próximo e de difícil isolamento. Em qualquer dos paradigmas clássicos 

das ciências sociais essa problemática é enfrentada e, como resultado, obtém-se 

desde a separação mais arbitrária e asséptica entre pesquisadora e as pesquisadas, 
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até um assumir uma postura engajada e comprometida com o pesquisado, em sua 

luta por reconhecimento e direitos.  

Falar sobre a relação entre subjetividade e o processo de pesquisa 

qualitativa, para a área humano-social, indica discorrer, em um primeiro momento, 

sobre o sujeito pesquisador, com seu suporte biológico e psíquico, encharcado de 

uma tradição, revelando-se a si próprio e ao universo em que transita. Esta 

concepção, tenho como pressuposto que o pesquisador ao construir um caminho 

investigativo, pela via dos procedimentos metodológicos, através de sua 

subjetividade. Como também, em estudos onde identidade e subjetividade se 

apresentam como categorias para análises, torna-se imprescindível compreender a 

visão de homem que orienta a construção de conhecimento. 

A entrada na militância partidária ocorre simultaneamente, mas, os 

investimentos em cada um destes espaços, como ocupação de cargos e a 

ampliação da atuação, acontecem em momentos diferentes da carreira. 

O movimento Nacional de luta pela moradia em seus debates destaca as 

mudanças políticas ocorridas na última década que levaram a ampliação do acesso 

ao ensino superior no Brasil para os jovens da periferia e ao acesso em discussão 

de cunho político através desta juventude. Dessa forma, destaca o processo de 

emancipação e prática da liberdade, enfatizando a importância de uma formação 

política como forma de resistência e construção de saberes contra hegemônicos nos 

espaços das cidades.   

Nessa perspectiva, considera-se a importância da formação dos sujeitos 

político como elemento fundamental na construção da cidadania. Somos sujeitos 

pensantes, sonhadores e sensíveis a uma realidade que pode ser o que ainda não 

é, fazendo acontecer o novo, o desejado, mas, não realizado. O sujeito político 

pensa sua ação e atuação; busca conhecer sua realidade para transformá-la.  

Neste processo eleitoral, a autora ouviu dos militantes que: o movimento 

social fortalece, potencializa. O sujeito político é mais que um bom representante 

partidário em sua atuação, reconhece e tem consciência que sua ação pode 

transformar, entendemos que o sujeito político é um ser em construção. 

Mesmo com tantos esforços, não foi alcançado o êxito da vitória de 

representação na câmera de vereadores de Santa Maria, mas, em compensação os 

laços de articulação de militância se fortaleceram e engrandeceu a visibilidade do 

MNLM na cidade de Santa Maria- RS.  
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4.3.3 Roda de Conversa Aniversário 25 Anos da Ocupação Nova Santa Marta 
 

Para comemorar os 25 anos de existência da Ocupação Nova Santa Marta, 

realizou-se uma roda de conversa na Escola Municipal Adelmo Simas Genro 

localizada na Nova Santa Marta.  

A presença da doutoranda da Pós-Graduação em Planejamento Urbano 

Regional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Lucimar Fátima 

Siqueira foi de extrema importância. A temática era sobre a Regulamentação 

Fundiária e o Histórico da Ocupação Nova Santa Marta. A palestra foi direcionada 

para os alunos e professores do EJA (Escola para jovens e adultos), moradores da 

comunidade e as lideranças do MNLM. A atividade contribuiu com a organização 

temporal do histórico desta pesquisa, a história relatada pelos militantes do MNLM.  

 

Figura 11 - Convite para a Comunidade. 

 

 

 

Fonte: Ziegler (2018). 
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Figura 12 - Roda de Conversa. 

 

 

 

Fonte: Ziegler (2018). 

 

Analisando os relatos desta noite, observou que a moradia se constitui, sem 

dúvida, como objeto central de reivindicação dos movimentos sociais e organizações 

que militam pela reforma urbana no Brasil.  

O começo da Ocupação Nova Santa Marta foi fomentado a partir do Fórum 

Nacional de Reforma Urbana, articulação de entidades constituída a partir de 1987 

no contexto da formulação de uma proposta popular de política urbana para a 

Assembleia Constituinte que promulgou a Constituição Brasileira de 1988 – tem na 

sua coordenação nacional, desde a sua criação, movimentos sociais e organizações 

cujo propósito é garantia do direito à moradia (Movimento Nacional de Luta por 

Moradia (MNLM), União Nacional por Moradia Popular (União), Habitat para 

Humanidade Brasil, entre outros).  

A Resistência Urbana - Frente Nacional, outra articulação de movimentos 

populares pela “reforma urbana e direitos dos trabalhadores nas cidades”, também 

enuncia, no batismo de seus movimentos. O MNLM nasce em Santa Maria no ano 

de 1991, meses depois ocorreu a Ocupação Nova Santa Marta, eram poucos 

integrantes, mas, com uma carga política e leitura vasta do espaço urbano e dos 

direitos sociais.  
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Na prática política, nos objetivos e nas ações empreendidas, a luta pelo 

direito à moradia os militantes do MNLM no início da Ocupação em 1991 aparecem 

sempre em destaque nas manifestações públicas e protestos contra despejos ou 

nas articulações institucionais que incidem sobre legislações e defendem 

determinados projetos. 

A luta pelo acesso as condições básicas de moradia, a urbanização precária 

se evidenciou nas mobilizações sociais que passam a ocorrer em resposta à 

insatisfação da população em relação aos serviços públicos.  

Através das histórias particulares de cada militante que estava na ativa neste 

processo de ocupação, evidenciamos a participação da classe trabalhadora no 

cotidiano de sua existência a miséria gerada pelo capitalismo dependente, expressa 

na concentração fundiária, na exploração, na falta de acesso a direitos humanos e 

sociais básicos, entre tantos outros aspectos. É partindo das contradições reais 

vivenciadas pela classe trabalhadora que se constrói uma plataforma de mudanças 

e bandeiras de luta. Daí a importância de situarmos às estratégias dos movimentos 

sociais no contexto de luta pela hegemonia, questão central quando nos referimos 

ao processo de organização e mobilização popular. 

 

4.3.4 1º Encontro das Lideranças Femininas 

 

Ocorreu no espaço da Ocupação Saraí, em Porto Alegre - RS, no dia 15 de 

janeiro de 2017, com a presença de 28 representantes das lideranças femininas do 

MNLM de todos os municípios do Rio Grande do Sul que possuem ocupações com 

direção do movimento. Para esse encontro ser realizado ocorreram diversas 

mobilizações de todos os municípios.   

Foi realizada uma dinâmica de apresentação com a utilização de bonecas 

feitas por algumas das lideranças que estava organizaram o encontro. As militantes 

que estavam presentes tinham que falar sobre mulheres que elas admiravam e que 

residiam em alguma ocupação urbana. Em seguida, cada uma delas dialogou sobre 

ser mulher e viver em uma ocupação como militante de um movimento social. Por 

meio disso, conseguimos perceber que a representação feminina por diversas vezes 

é ignorada, e não é apenas uma problemática da Ocupação Nova Santa Marta, mas, 

de todas as ocupações que necessitam de ações que possibilitem a visibilidade do 

protagonismo feminino.  
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Figura 13 - 1º Encontro das Lideranças Femininas. 

 

 

 

Fonte: Ziegler (2018). 

 

O depoimento de mulheres, que contestarem o regime político vigente, 

colocou em questionamento os valores estabelecidos sobre o papel da mulher em 

nossa sociedade. Os relatos de suas experiências e de suas dores eram 

recordações remotas que foram se materializando, e dessa forma, criando corpo. 

Dessa forma, este encontro ficou marcado com aspectos da militância feminina em 

organizações de luta e resistência.  

É fundamental reconhecer que as representações femininas, em espaços 

como ocupações urbanas, ainda com todas as dificuldades impostas pelos valores 

patriarcais que ainda predominam na sociedade, são uma prova da possibilidade 

destas se construírem como sujeitos políticos e inclusive enquanto referências 

políticas, ainda que este papel tenha sido negado às mulheres por quase toda sua 

história. Por outro lado, superando a imagem que lhe é oferecida, as mulheres 

também podem desempenhar um papel político, e inclusive de liderança, em pautas 

econômicas, como a luta pela terra ou pela moradia, ainda que para isso dependam 

de uma rede de solidariedade com outras mulheres para compartilharem suas 

responsabilidades domésticas. Ocorre que, as referidas lideranças não estão isentas 

da dupla jornada de trabalho impostas e admitidas pelos valores patriarcais. Ocorre 

que as indicações para espaços de coordenação das ocupações urbanas podem ser 
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relacionadas à própria associação das características e aptidões femininas a 

possibilidade de administrar uma ocupação, isto é, um lar que serve à coletividade. 

Esse encontro foi de extrema relevância para a pesquisa, pois, os relatos das 

companheiras de militância demonstraram que todas as ocupações tiveram 

processos históricos diferentes, mas, que existem pontos em comuns de cada 

necessidade descritas por estas militantes. 

 

4.3.5 Roda de Conversa no curso de Serviço Social da Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM) 
 

A pesquisadora foi convidada a participar da roda de conversa na 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no dia 14 de setembro de 2017, para 

falar sobre sua dissertação na disciplina Política Habitacional dirigida pela 

professora Drª Rosane Janczura. Nessa ocasião, estava presente a Assistente 

Social Sabrina da Silva que trabalha na Superintendência de Habitação em Santa 

Maria. O público-alvo dessa roda de conversa foi os alunos da graduação do curso 

de geografia.  O tema proposto foi organizado com três palavras-chave: Serviço 

Social; Ocupação e Militância. Esse encontrou contribuiu para a visibilidade histórica 

do processo de Ocupação e a existência do MNLM em Santa Maria. 

 

Figura 14 - Roda de Conversa no Curso de Serviço Social. 

 

 

 

Fonte: Ziegler (2018). 
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Diante dessa perspectiva, o debate enfatizou os pontos negativos e positivos 

do atual do modelo de gestão de cidades calcada na perspectiva neoliberal e 

orientado pelas agências multilaterais de crédito, e, além disso, destacou relevância 

da participação comunitária que, atualmente, possui um papel meramente 

consultivo. Essa participação também pode ocorrer mediante a assinatura de um 

termo de adesão que tem a natureza numérica, técnica, instrumental e 

individualizada. Isso contribui para o aumento do sentimento de posse dos usuários 

e aumenta a eficiência/eficácia dos projetos e facilita o controle dos gastos públicos 

pelos gestores municipais.  

A política neoliberal que minimiza projetos sociais, inclusive os de habitação, 

apresenta uma característica setorizada e nega a universalização da política urbana. 

O neoliberalismo é um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas 

que defende a não participação do estado na economia. Segundo Galvão (1997, 

p.76), o centro de toda prática neoliberal é o mercado e, por conseguinte, o 

consumo. Acentua a supremacia do mercado como mecanismo de alocação de 

recursos, distribuição de bens, serviços e rendas, remunerador dos empenhos e 

engenhos inclusive. Nesse imaginário, o mercado é matriz da riqueza, da eficiência 

e da justiça. 

Sob a perspectiva, isto é, do ponto de vista do Estado, a preocupação com a 

participação dos moradores nos projetos em tela visa à aceitação dos projetos 

urbanos e que o Assistente Social devido sua trajetória histórica com os chamados 

“trabalhos em comunidade” possua a capacidade técnica de convencer os 

moradores a, por exemplo, assinarem o Termo de Adesão aos referidos projetos, no 

qual o morador confirma sua aceitação e recebe o “benefício”, ou não aceita e 

recebe uma indenização, que conforme afirmação dos profissionais entrevistados, 

não garante a moradia digna em outro local da cidade face ao encarecimento do 

solo urbano. 

Assim, a participação da sociedade exigida nos projetos sociais envolve as 

atribuições de um geógrafo que pensa nas formas e fluxos coerentes no espaço de 

uma ocupação que é diverso e complexo. 

E no assistente social que, dentre diversas atribuições, incumbe o papel de 

explicar os objetivos do projeto, o cronograma das obras, e todos os procedimentos 

necessários para o bem-estar dos moradores. 
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Assim, a união destes profissionais é de extrema importância dentro de uma 

ocupação urbana, pois, caso seja necessário, as famílias precisam ter a quem 

recorrer para que os seus espaços de moradia sejam respeitados.  

 

4.3.6 Entrevista na Rádio Universidade de Santa Maria 

 

Foi um convite feito por uma aluna da graduação do curso de Serviço Social 

Zaida Castro que estava presente anteriormente na Roda de Conversa e era bolsista 

no NEPMQS no programa Social em Questão. No dia 08 de outubro de 2017, 

juntamente com a pesquisadora, a representante da coordenação Estadual do 

MNLM em Santa Maria Nilda Marilize Ribeira participou dos debates.   

A entrevista foi referente à discussão da regulamentação fundiária que está 

em processo, mas, ainda não possuí data de término. Este espaço teve uma 

repercussão na visibilidade da pesquisa e propriamente da importância do MNLM 

como um movimento que luta por moradia nas áreas periféricas da cidade.  

 

Figura 15 - Entrevista no Programa Social em Questão. 

 

 

 

Fonte: Ziegler (2018). 
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Antes da entrevista, foram organizadas pela entrevistadora algumas questões 

que contribuem para fomentar as contribuições dos conhecimentos estudados e 

vividos. 

Qual é a diferença entre “direito à moradia” e “direito de propriedade”? Direito 

à moradia é um direito social reconhecido a todos os brasileiros no âmbito dos 

Direitos e Garantias Fundamentais declarados na Constituição Federal. É um direito 

de conteúdo amplo não significando somente uma casa para morar.   

A proteção do direito à moradia envolve vários aspectos: segurança na posse, 

disponibilidade de serviços, equipamentos e infraestrutura, disponibilidade de 

moradia a preços acessíveis, habitabilidade, acessibilidade, localização e 

adequação cultural.  

O direito de moradia está enquadrado nos direitos humanos de segunda 

geração. Tratam-se dos direitos sociais, quais sejam aqueles que prescrevem para o 

Estado o dever de atuação em prol do indivíduo. Os direitos de segunda geração, 

conforme Moraes (2007, p. 25) são aqueles “que se identificam com as liberdades 

positivas reais e concretas, acentuando o princípio da igualdade”. Trata-se esta 

dimensão dos direitos sociais, econômicos e à vida. Pode-se dizer que o direito à 

moradia encontra guarida no ordenamento jurídico brasileiro desde antes de estar 

previsto na constituição. Exemplo disso, vem do direito civil que protege o bem de 

família e prevê o direito real de habitação. Ambos podem refletir a antiga 

preocupação do legislador em proteger e conferir uma morada aos indivíduos. 

Já o direito de propriedade é o direito de usar, fruir, dispor de um bem e ainda 

reivindicar esse bem. É também um direito fundamental, previsto na nossa 

Constituição Federal. Contudo, não é um direito absoluto. A constituição protege a 

propriedade que cumpre sua função social. 

Direito à moradia, como se vê, não se confunde com direito de propriedade. 

Por um lado, não restam dúvidas de que a propriedade de um imóvel que constitui 

moradia de uma família possa garantir a proteção contra atos de terceiros. Contudo, 

a proteção do direito à moradia não depende da propriedade. Em alguns casos, a 

moradia pode e deve ser privilegiada em detrimento do direito de propriedade. Além 

disso, o direito à moradia pode ser exercido de outras formas, como por meio do 

aluguel de um imóvel. 

A Regularização Fundiária foi ressaltada pelas entrevistadas em um conceito 

que consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 
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que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus 

ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

Relacionando a Ocupação da Nova Santa Marta que até os dias de hoje luta 

por esta garantia de moradia, o histórico da Ocupação foi relatado para os ouvintes 

da Rádio Universitária o que possibilitou a retomada da discussão acerca da 

necessidade de regulamentar o Bairro.  

Ao final da entrevista, as mulheres relataram as suas vivências na luta pela 

moradia. Por caminhos diversos e com ênfases diferentes, elas vêm buscando, 

sucessivamente, novos significados para essas experiências que, a partir do campo 

político, contaminaram a totalidade de suas vidas. 

 

4.3.7 Visita do Ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Ocupação Nova 
Santa Marta 
 

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, o Movimento Nacional de Luta pela 

Moradia se posicionou a favor de ao Ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Neste 

período, manteve-se a organização do espaço onde receberiam a presença da 

Caravana do Lula, a preocupação não era somente o espaço físico, mas, a 

mobilização em defesa Ex-presidente.  

As articulações partidárias não eram o suficiente, pois não se tinha uma 

unificação de argumentos e ideias. Os militantes do MNLM fizeram reuniões para 

mobilizar os moradores das ocupações urbanas do Movimento.  

No dia 20 de março de 2018, ocorreu à visita do Ex-presidente e toda a 

caravana, diferente do que ocorreu na Universidade Federal de Santa Maria, onde 

se teve enfretamento verbal e agressões físicas, no espaço da Área Verde do Pôr do 

Sol na Ocupação Nova Santa, ele foi recebido de forma respeitosa. Os relatos das 

Lideranças do MNLM e da comunidade, que expressaram suas vivenciais nas lutas 

pelos direitos em ter uma vida digna numa Ocupação, contribuíram para o 

fortalecimento da luta pela moradia. 

Esse dia ficou marcante na vida de todos os moradores que estavam 

presentes, que puderam de alguma maneira sentir a importância da unificação na 

luta pelos direitos sociais. 
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Figura 16 - Reunião nas Ocupações de Santa Maria e visita na área verde pôr do 
sol. 
 

 

 

Fonte: Ziegler (2018). 

 

Os moradores lembram-se da repercussão que teve o lançamento do 

programa “Minha Casa, Minha Vida” com sua meta de 1 milhão de unidades 

habitacionais para enfrentar o impacto da crise econômica. 

Representada pelo Conselho Nacional das Cidades, o programa visa construir 

um país de uma política abrangente e estruturada que equacione o dramático 

problema habitacional brasileiro. 

O Projeto Moradia enfatizava a necessidade de aprovação do Estatuto da 

Cidade para facilitar e baratear o acesso à terra combatendo a especulação com 

imóveis ociosos.  

Em alguns relatos, os militantes e moradores destacam a importância de 

mostrar a Lula o caótico processo de expansão urbana. O ex-presidente ratificou a 

concepção de que o problema da moradia não se resolvia apenas com a construção 

de casinhas, mas, era necessário enfrentar também a questão urbana e fundiária, 

aspecto que tem grande atualidade no programa Minha Casa, Minha Vida.  
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Após receber obras do programa de Aceleração do Crescimento, no governo 

de Dilma Rousseff, o bairro Nova Santa marta recebeu Lula com uma nova cara, 

totalmente urbanizado.  

O PAC era um antigo anseio as reivindicações da população para a solução 

dos problemas ambientais e sociais associados aos cursos de água e seu entorno 

imediato, especialmente, os pertencentes às sub-bacias do Arroio Cadena e do Rio 

Vacacaí Mirim, localizados na zona urbana do município de Santa Maria. 

O Programa de Aceleração do Crescimento foi um conjunto de regras, ações 

e diretrizes traçadas pelo governo, e teve como objetivo um crescimento econômico 

de 5% ao ano no período de 2007-2010. O programa visou, por meio da execução e 

atração de investimentos em infraestrutura, eliminar gargalos, estimular 

investimentos privados e diminuir as desigualdades regionais. Também, 

desenvolveu ações voltadas para ampliação do crédito, melhoria do ambiente de 

investimentos com a oferta de previsibilidade, estabilidade e regras mais claras para 

a realização dos mesmos, incentivos de ordem fiscal, melhoria e aumento dos 

gastos públicos, bem como a melhoria da gestão governamental.  

O PAC, na verdade, constitui um conjunto de medidas articuladas na área 

econômica, como incentivo ao investimento privado, aumento do investimento 

público em infraestrutura, através das quais o governo estabeleceu metas para o 

crescimento, além de outras ações como, remoção dos obstáculos de ordem 

burocrática, administrativa, normativa e jurídica que entravam o crescimento 

econômico. 

No desfecho do seu debate, Lula relembrou a aprovação da lei que destinava 

recursos dos royalties do pré-sal à educação, a expansão das escolas técnicas pelo 

país, a regulamentação da profissão de empregada doméstica, que “deixou de ser 

tratada como escrava”. “No governo do PT criamos mais de 20 milhões de empregos 

com carteira assinada”, acrescentou o ex-presidente. 

 

4.3.8 Oficina Não Existe Papel de Mulher 

 

Essa atividade ocorreu entre os dias 05 e 08 de março de 2018 e foi pensada 

juntamente com algumas das lideranças femininas. A intenção era fazer uma ação 

diferente para comemorar o dia 08 de março, dia internacional das mulheres, 

http://www.pt.org.br/tag/dilma/
http://www.pt.org.br/tag/lula/
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proporcionando um espaço de aprendizagem e aproximação entre as lideranças do 

MNLM e as mulheres da comunidade.  

Contamos com o apoio do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial) que forneceu oficinas para as mulheres e a parceria do transporte com a 

Escola Marista Santa Marta e outras lideranças da ocupação. 

 

Figura 17 - Oficina Não Existe Papel de Mulher. 

 

 
 

Fonte: Ziegler (2018). 

 

A oficina foi dividida em quatro eixos temáticos:  
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No primeiro eixo, a eletricidade básica, onde a instrutora Jully Lemos explicou 

conhecimentos sobre o conceito da eletricidade e os cuidados que as mulheres 

precisariam ter em suas residenciais.  

A parte preparatória foi realizada através da parte teórica necessária para o 

suporte das atividades. Em seguida, a turma aprendeu a fazer emenda de fios para 

aproveitamento da “instalação antiga” de tomadas.  

Na parte prática deste módulo, a substituição da resistência elétrica do 

chuveiro e a instalação de tomadas, atividades que foram realizadas em dupla 

obtiveram êxodo, pois a colaboração de cada uma das participantes neste processo 

foi de extrema relevância.  

O segundo eixo temático se relacionou com o conhecimento da hidráulica 

predial, a explicação dos tipos de canos hidráulicos, numeração e função, assim, foi 

possível realizar a montagem de algumas instalações hidráulicas simples.  

Já o terceiro eixo temático consistiu na apresentação de material e 

quantidade necessária para uma construção de uma casa. Além disso, ocorreu a 

atividade prática que se baseou na construção de um “pequeno muro” com medidas 

exatas e com um reboco de qualidade. 

E, no quarto eixo, as moradoras da Nova Santa Marta dialogaram sobre a 

importância destes conhecimentos básicos para o cotidiano que, em muitos casos, 

são mães solteiras e sem condições de pagar por alguma benfeitoria em suas 

residências.  

Pensar sobre o espaço da mulher periférica e a necessidade do cotidiano 

revelam as pressões sociais as quais são expostas e, não raro, representa a 

hierarquização dos aspectos da vida que a compõe, em estruturas que 

correspondem às diversas formas que restringem às profissões que reforçam o 

papel construído ao longo da história, como responsável pela educação dos filhos e 

tarefas domésticos. 

 

4.3.9 Projeto #Sou Mulher e Posso 

 

O projeto “#Sou Mulher e Posso” tem o objetivo de levar conhecimentos 

básicos sobre instalações elétricas residenciais para mulheres moradoras da 

Ocupação Urbana Nova Santa Marta. Foi escrito pela autora desta dissertação e 

estão engajadas todas as mulheres que fazem parte do PET-EE(Programa de 

https://www.facebook.com/peteeufsm/photos/a.260628044142021.1073741828.260558027482356/760037474201073/?type=3&theater
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Educação Tutorial). A primeira atividade ocorreu no dia 28 de abril de 2018 e foi até 

o dia 26 de agosto de 2018.  

 

Figura 18 - Projeto #Sou Mulher e Posso. 

 

 

 

Fonte: Ziegler (2018). 

 

Devido ás razões históricas, foi possível observar uma grande ausência de 

conhecimento sobre conceitos na área de eletricidade por parte da população 

feminina. Diante disso, foi desenvolvido o projeto “Sou Mulher e Posso” cujo objetivo 

foi à capacitação sobre as instalações elétricas dentro das residências.  

O projeto contou com a participação de dez alunas do Programa de Educação 

Tutorial Engenharia Elétrica, responsáveis por ministrar as aulas, três alunas do 

curso de Comunicação Social, que auxiliaram na parte visual e na divulgação do 

projeto, por meio das mídias sociais, e a autora desta dissertação.  
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Para atingir o objetivo proposto, elaboraram-se materiais didáticos para 

auxiliar no processo de aprendizagem. Esses materiais foram produzidos em 

formato de livretos com figuras ilustrativas, elaboradas pelas alunas da 

Comunicação Social. Além disso, colocaram-se grampos trilhos para que pudessem 

realizar algumas anotações. 

Dentre os conteúdos abordados, destacam-se: as propriedades elétricas, 

geração, transmissão e distribuição de energia, medidas de segurança, condutores, 

eficiência energética, ferramentas e instrumentos de medição e práticas de emenda 

e de isolação.  

As aulas basearam-se em apresentações em slides que, a cada término de 

um assunto, foram propostos alguns desafios para as mulheres resolverem cuja 

finalidade era testar o entendimento acerca dos temas propostos.  

Esse projeto possibilitou a troca de experiências que, ao mesmo tempo em 

que apresentam as ideias teóricas, também conseguem adquirir vivências que 

contribuíram na sua formação social. 

O conhecimento adquirido ao longo da graduação é um bem que não deve 

ficar restrito apenas às pessoas inseridas na instituição de ensino. É com essa 

premissa que o projeto ganhou força ao longo do ano de 2018.  

O projeto contou com dez ministrantes integrantes do Programa de Educação 

Tutorial Engenharia Elétrica e cinco ouvintes moradoras do bairro Santa Marta que 

foi estruturado da seguinte maneira: duas aulas teóricas e três aulas práticas. Para 

realização das aulas, foram elaborados alguns modelos de documentos e 

apresentações que foram desempenhadas ao longo do projeto.  

Além do material teórico, foi necessária a produção de módulos didáticos que 

puderam ser executados com materiais adquiridos a partir da ajuda de custo da 

coordenação de Engenharia Elétrica. 

No encerramento da atividade, as participantes realizaram a montagem dos 

circuitos apresentados na aula teórica, realizando na prática os conhecimentos 

passados pelas ministrantes. Dessa forma, foi possível concretizar a integração 

entre todas as constituintes que contribuiu para o reforço do ensino horizontal e 

didático. 

 

 

 



98 

 



5 NARRATIVAS: AS HISTÓRIAS DE LUTAS E RESISTÊNCIAS DAS 
LIDERANÇAS FEMININAS DO MNLM NA OCUPAÇÃO NOVA SANTA MARTA 

 

5.1 NILDA MARLIZE RIBEIRO 

 

Nilda Marlize Ribeiro 49 anos, natural de Agudo/RS, técnica em Radiologia, 

trabalha como diarista. Chegou a Santa Maria com oito anos de idade, juntamente 

com seus pais e sete irmãos. Passou grande parte de sua infância e adolescência 

vivendo na região Oeste de Santa Maria.  

Nilda relata que quando chegou na “cidade grande” teve que morar de favor 

com sua família na casa de uma tia na Vila Prado. Passados alguns anos, saíram 

deste local e tiveram que pagar aluguel. 

Morou na Vila Caramelo e, logo em seguida, migrou para morar na ocupação 

da Nova Santa Marta no ano de 1993 e, assim, construiu uma vida conjunta com seu 

ex - companheiro. Logo após, recebeu um convite para se juntar ao movimento e 

realizar o sonho de ter a sua casa própria. 

Nilda salienta que morou em uma barraca de lona preta por 6 meses e 

buscava água na bica por 8 meses, além disso, enfatiza que lavava roupa e tomava 

banho na casa de seus familiares que moravam ainda na Vila Caramelo, até o 

momento que o pai do ex companheiro ajudou com a construção de uma pequena 

casa cujo tamanho era de 2 X 2. Nilda faz parte da liderança do Movimento Nacional 

de luta pela Moradia há 22 anos.  

Através da luta, as lideranças conseguiram implementar água, luz e 

minimante o transporte. Elas faziam panelaço em frente à prefeitura para reivindicar 

os direitos que não eram colocados em prática pelo o poder público.   

As ruas precárias e com muito barro, após tanta batalha, foram pavimentas. 

Isso facilitou a locomoção dos moradores.  

Foi nessa primeira fase que vivenciou que todas as lideranças do movimento 

organizaram essas lutas e formaram outras ocupações urbanas na cidade de Santa 

Maria, como por exemplo, a Ocupação Urbana dos Santos que foram os militantes 

despejados que acabaram indo para o Km3 onde atualmente é a Ocupação Estação 

dos Ventos.  

Nilda se tornou representante da coordenação Estadual do MNLM pela 

primeira vez em 2001 onde ficou até 2005. 
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No mesmo ano que acabou acontecendo uma separação, no encontro 

Estadual realizado em Santa Maria, em que alguns dirigentes que estavam nas 

coordenações acabaram saindo por motivo de discordâncias.  

Diante disso, foram aprovadas cooperativas diversas nas cidades que existia 

ocupações urbanas do MNLM. Logo após, Nilda ficou representando a coordenação 

Municipal e atualmente faz parte da direção Estadual desde 2015. Essa escolha foi 

deliberada em encontros municipais, estaduais e nacionais onde os militantes são 

votados democraticamente pelos presentes dos encontros. 

A militante ressalta que existe diferença em ser mulher e ser homem não 

apenas dentro de uma ocupação urbana, mas, na vida, pelo fato das mulheres terem 

dupla jornada de trabalho, além de seus empregos, uma grande parcela das 

mulheres são chefes de família e mães de 3 a 5 filhos na maioria das vezes.  Além 

disso, enfatiza que a presença masculina dentro das casas é apenas um modelo 

representado, pois muitas vivem como mães solteiras, um problema que infelizmente 

é recorrente em todos os espaços das cidades brasileiras.  

Para ela, garantir o espaço da mulher é importante, mas, não se podem fazer 

essas conquistas se não estiverem em um conjunto de seres humanos lutando pelas 

causas cotidianas. Os homens precisam ter a consciência do protagonismo 

feminino, não apenas reproduzindo discursos em datas festivas, mas, na real luta 

pelos diretos das mulheres. Quando uma mulher avança, acontece uma 

multiplicação de ideias e direitos que antes eram invisibilizadas.  

A militante reafirma que as resistências são diárias na cidade e que muitas 

são discriminadas por causa da classe social e pelo fato de ser moradora de uma 

ocupação urbana. Isso se torna uma tarefa mais difícil quando a mulher é negra. Se 

a estética não está dentro do padrão social acaba sendo vista como corpos 

diferentes ocupando um espaço diverso.  Em uma sociedade patriarcal e classista, 

não ter um diploma universitário é automaticamente um ser excluído do sistema em 

que o conhecimento acaba sendo legitimado apenas se estiver vinculado à 

academia.  

O termo Ocupação para a militante é entendido como um direito, que por não 

ser cumprido pelas leis brasileiras em ter uma casa digna, torna um dever de luta 

pela classe excluída das cidades.  

O MNLM não ocupa áreas que não sejam ociosas ou que se tem alguma 

produtividade. O lema é garantir moradia para a população sem condições mínimas, 



101 

transformando um local que não tinha nenhuma utilidade, em uma vida digna para 

as pessoas.  

Quando questionada, se pudesse desejar uma transformação para ocupação, 

ressaltou um sonho real e prático que seria as escrituras para os moradores da 

Nova Santa Marta.  

Atualmente, Nilda é dirigente do MNLM em escala municipal e estadual e 

destaca a participação de lideranças femininas dentro MNLM, mas, afirma a 

necessidade de visibilidade de existência e de espaço de fala das mulheres, pois em 

sua visão os homens são ainda a maioria a serem mencionados a participar de 

mesas de debates e representar o coletivo em alguns espaços. 
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Figura 19 - Mapa e Pontos Nilda Marlize Ribeiro no Bairro Nova Santa Marta. 

 

 

 

Fonte: Ziegler (2018).
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5.1.1 Pontos marcados no mapa da Nilda Marlize Ribeiro 

 

Ponto 1: Primeira Casa 

O ponto marcado no mapa pela Nilda destaca a construção de uma vida fora 

do círculo familiar, quando chegaram estavam ao bairro de Nova Santa Marta estava 

em processo de marcação dos lotes e passaram seis meses morando de baixo da 

lona. 

A casa só conseguiu a ser feita pelo fato de ganharem o dinheiro que o pai do 

ex-companheiro dividiu com todos os filhos. Além disso, o ex-sogro deixou o dinheiro 

da construção na responsabilidade de Nilda e afirmou que se eles estavam 

construindo uma família, os netos dele deveriam ter uma casa.   

Quatros anos depois teve seu filho Guilherme Ribeiro que, atualmente, tem 23 

anos de idade e permaneceram por 14 anos morando nesta casa.   

Foi neste espaço que começou de fato a militar no Movimento Nacional de 

luta pela Moradia, também recorda que tomou as decisões mais importantes de sua 

vida pessoal nesta casa. Apesar de ter se casada muito jovem com seu ex-

companheiro, remete esse processo ligado à lembrança vivenciada, a maturidade de 

ser uma mulher adulta com suas responsabilidades e amadurecimento político pela 

luta de seus direitos.  

 

Ponto 2: Área de Início da Ocupação 

As primeiras famílias que ocuparam esse bairro acamparam neste local que 

era o limite entre a antiga Fazenda Nova Santa Marta e a Cohab Santa Marta. Os 

militantes que na época faziam parte tinham um sonho de no futuro ser construída 

uma Sede do movimento como um símbolo de luta. Atualmente, neste espaço não 

possui construção física apenas uma lembrança de toda a história da ocupação.  

 

Ponto 3: Centro Ecumênico  

É um local cujos moradores chamavam de Barracão, onde aconteciam às 

assembleias de decisões e até mesmo as refeições eram preparadas neste espaço 

no começo da Ocupação. Durante muitos anos foi considerado o ponto de encontro 

e diálogo da comunidade. Os momentos religiosos também se davam neste espaço 

por isso Centro Ecumênico. Não existe mais neste formato, hoje possui uma creche 

denominada Sinos de Belém.  
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Ponto 4: Escola Marista  

É um ponto importante que, apesar de não ter usufruído particularmente da 
Escola, foi através de debates com a Rede Marista e as lideranças da época 
que foi possívelconquistara construção de uma escola.  
A Escola Marista Santa Marta veio oportunizar no primeiro instante as séries 
inicias, a cada ano que se passou, obterão modificações que beneficiou 
diversos estudantes da comunidade.As escolas que existiam ao redor da Nova 
Santa Marta não aceitavam de forma agradável as crianças e jovens que 
residiam na ocupação, eles eram relacionados com o termo “Sem-Teto”. Por 
conta de todo o preconceito e por uma questão prática, as escolas aos 
arredores eram a última escolha para as famílias com número expressivo de 
crianças.Passados alguns anos, ocorreua iniciativa de construção de um 
posto de saúde, dentro do espaço escolar, que beneficiou os moradores da 
ocupação, mas, pela falta de investimento público acabou fechando as portas. 

 

Ponto 5: Antiga Ponte da 7 de dezembro    

 

Esse ponto simboliza a trajetória diária da militante. Era uma antiga ponte de 

madeira que não havia uma estrutura apropriada. Mas, sua memória ficou marcada 

pelas nascentes de água que não eram poluídas e as crianças que, moravam 

naquela região, tomavam banho e brincavam naquela área. 

Hoje a realidade é outra o odor é insuportável para aqueles que moram aos 

arredores. Onde era a ponte, foram colocados tubos de esgotos e um asfalto com as 

obras do PAC na comunidade.  

 

Ponto 6: Antiga Bica de Água  

Era uma torneira da Companhia Rio-grandense de Saneamento (CORSAN) 

que chamavam de Bica, onde a comunidade buscava água de balde, latão e 

garrafas. A dificuldade para carregar e esperar nas filas era imensa. Todos os 

moradores consumiam água deste local, e por diversas vezes, acabava faltando. 

 

Ponto 7: Centro Social Madre Francisca Lechne (Irmãs)   

No ano de 1999, as Irmãs da Congregação das Filhas do Amor Divino vieram 

fazer parte da comunidade com projetos sociais voltados para os jovens e mulheres. 

Esse projeto acolheu diversos moradores que estavam numa área mais isolada 

dentro da ocupação.   

Atualmente, os projetos funcionam dentro do centro social com oficinas de: 

Capoeira, Dança, Teatro, Cozinha, Crochê, Pintura em Tecido, Costura, Confecção 
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de Tapetes, remédios caseiros, Banda Marcial Som da Vida, Informática, Filigrama, 

Infância Mirim e Ginástica Laboral.  

 

Ponto 8: Casa da Afilhada  

Esse espaço remete um laço de afeto que, frequenta desde 1998, e conheceu 

a família desta residência através da profissão Agente de Saúde Comunitária. A 

entrevistada relembra com carinho da infância das filhas de sua comadre e o quanto 

essa ligação de amizade e companheirismo fortaleceu seu crescimento humano e 

pessoal. 

 

Ponto 9: Área Verde do Alto da Boa Vista   

O MNLM e os líderes comunitários organizaram vários projetos de educação 

e saúde destinada a está área que a prefeitura ignorou. Os moradores que, em 

todos esses 26 anos de existência, plantaram árvores aos arredores e cuidaram da 

limpeza e preservação desse espaço. Atualmente foi construída uma pracinha de 

areia para as crianças brincarem, mas, não é o suficiente para suprir a demanda da 

comunidade. 

 

Ponto 10: Atual Casa  

Após sua separação, Nilda saiu da sua primeira casa e considera que este foi 

um momento de mudança e liberdade, pois havia feito novas decisões. Este espaço 

era um Galpão onde seu irmão guardava os materiais para construir, mas acabou 

tendo a oportunidade de ir morar e trabalhar na cidade de Rio Grande/RS. Desde 

então conseguiu negociar e comprar o Galpão, e hoje considera um lugar de refúgio, 

segurança e autenticidade. 

 

5.2 DAGLIANE DE ALMEIDA SILVEIRA 

 

Dagliane de Almeida Silveira,29 anos Natural de Sapiranga/RS, concluiu até 

o 1º ano do ensino médio, mora com seu companheiro e mais suas três filhas. 

Trabalha, atualmente, como empregada doméstica em uma residência no centro da 

Cidade de Santa Maria.  

Com cinco anos de idade, juntamente, com seus pais e três irmãos, vieram 

morar na cidade de Santa Maria na Ocupação da Nova Santa Marta. Residiram por 
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duas semanas em um barraco pequeno feito de lona preta, além de não possuírem 

luz elétrica e água encanada, passaram anos retirando água de uma bica central 

para toda a comunidade.  

O pai da Dagliane sempre esteve envolvido com a luta por moradia, foi 

através de um casal de amigos da família que conseguiram um lote no ano de 1994. 

Seu pai falava muito sobre direitos sociais, desde sua infância, ela ficava empolgada 

para ouvir a criticidade que seu pai tinha nas notícias passadas no jornal.   

Sua família estava na luta por uma vida mais digna e uns dos fatores que 

contribuíram para a realização dessa conquista foram às discussões políticas que 

ocorriam naquela época. Demorou muito tempo para Dagliane se reconhecer como 

militante do MNLM, pois, em sua visão, a militância era importante, mas, sentia-se 

jovem demais para discussões densas.   

Em 2015, ela começou a participar do MNLM e relata sua dificuldade de 

conseguir ser assídua nas reuniões e atividades do movimento, pois não havia com 

quem deixar suas filhas e a jornada de trabalho do seu companheiro era exaustiva. 

Além disso, relembra traços de adolescência como, por exemplo, o sarau que fazia 

nas lancherias que era o ponto de encontro para os jovens se socializarem.  

A falta de espaços para a juventude não é atual, seus pais há quinze anos 

montaram um CTG na comunidade, que ficava onde é a atual casa comunitária do 

Alto da Boa Vista, conforme o tempo foi passando, os integrantes da ocupação já 

não eram mais unidos e aos poucos foi se perdendo a essência de viver no coletivo.  

A entrevistadora casou-se com 18 anos e seu esposo, na época, trabalhava 

no antigo lixão da Caturrita. Eles tinham uma vida de extrema pobreza até o 

momento que ela começou a trabalhar na função de empregada doméstica e seu 

esposo conseguiu um emprego de carteira assinada onde permanece até os dias de 

hoje.  

Em razão da militância de um movimento social, ela discorre sobre o quanto 

os homens possuem o direito de fala maior que as mulheres, em espaços dentro e 

fora da ocupação, destacando as reuniões e os debates que excluem as 

concepções e as necessidades do espaço que o gênero feminino possui.  

Para ela, o termo Ocupação é diferente de invasão e explica que usa esse 

termo em referência ao “Sem-Teto”, uma forma de excluir as pessoas que residem e 

necessitam de moradia. Dessa forma, Ocupação quer dizer lutar pelos direitos e 
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invasão o uso da força. Sendo que somente foi ocupada a antiga fazenda Nova 

Santa Marta pelo não uso do local para moradias.  

Atualmente, Dagliane faz parte das lideranças femininas do Movimento 

Nacional de Luta pela Moradia e planeja unir os vizinhos próximos para organizar 

uma festa para as crianças que moram na ocupação. 
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Figura 20 - Mapa e Pontos Dagliane de Almeida Silveira no Bairro Nova Santa Marta. 

 

 

 

Fonte: Ziegler (2018).
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5.2.1 Pontos marcados no mapa da Dagliane de Almeida Silveira 

 

Ponto 1: Primeira Casa 

Morou por um mês dentro de uma barraca, em seguida, em uma casa de 

madeira que permaneceu durante três anos. Relata que passaram dificuldades 

financeiras, mas também momentos felizes e que os amigos que fez na rua desta 

casa até hoje mantém contato.    

 

Ponto 2: Sanga 

Em sua infância brincava na sanga com seus irmãos e vizinhos. Eles 

tomavam banho no verão e somente deixaram de frequentar quando alguns 

moradores construíram casas nas encostas.   

Lamenta, com muita tristeza, que a sanga está poluída, atualmente, todos os 

esgotos das casas próximas são despejados nesse local. E isso faz que o odor seja 

insuportável, além de alguns animais mortos serem atirados, as sucatas também são 

descartadas nesse local.  

 

Ponto 3: Área Verde do Alto da Boa Vista 

Desde pequena, frequentava a área verde para andar de bicicleta, recorda 

que não era nivelada como os dias de hoje, mas que era o ponto de encontro para 

as crianças da sua geração.   

Na adolescência, frequentava até às 22 horas após tinha receio, pois não 

existia uma iluminação de qualidade, atualmente, não frequenta em razão de não 

ser um ambiente seguro.   

 

Ponto 4: Antiga Lancheria do Alemão 

Devido à falta de espaço para a juventude, os moradores proprietários das 

lancherias faziam Sarau para os jovens participarem, porém, em alguns casos, 

ocorriam brigas. Durante a sua juventude, Dagliane frequentava esse espaço 

geográfico, mas, quando ocorreu uma morte na comunidade, os saraus foram 

cancelados. 
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Ponto 5: Casa Comunitária e Antigo Piquete  

Foi um espaço construindo por sua família, descreve o quanto o piquete era 

bom, pois ela e sua família desfilavam e aproveitavam aquele momento de 

distração, a juventude de antigamente gostava de estar no coletivo.  Mas, com o 

passar do tempo, a comunidade acabou se dispersando e isso desmotivou a 

continuidade. 

 

Ponto 6: Escola Marista  

Foi aluna na primeira turma da escola Marista Santa Marta que considera um 

espaço de oportunidade e avanço na educação, também recorda que desde a 

inserção da escola Marista na Ocupação Nova Santa Marta foi proporcionado cursos 

para a comunidade. 

 

Ponto 7: Plátanos 

Localizado próximo a sua atual casa, área que representa a união de sua 

família, visto que é um local de lazer e o cotidiano de todos os membros da família é 

de vida árdua, o momento de conversa e de descanso encontra-se nos Plátanos. 

 

Ponto 8: Antiga Lancheria do Lúcio   

Em razão do fechamento da antiga Lancheria do Alemão, acabou abrindo 

outro ponto que acontecia Sarau para a comunidade, durou em torno de dois anos, 

pois como o local reunia toda a juventude acabava havendo alguns 

desentendimentos e brigas.  Atualmente, não existe mais nenhum desses locais 

dentro da Ocupação Nova Santa Marta.   

 

Ponto 9: Esquina do Medo  

É local de passagem necessário para chegar até sua casa atual, mas tem 

medo, pois pelo fato de ser mulher e a esquina estar sempre cheia de homens 

embriagados, tem receio de sofrer algum tipo de violência. Descreve que desde que 

foi morar próxima a esquina, já ouvia muitos relatos de assaltos, tiros e facadas, a 

polícia seguidamente faz ronda, mas não é o suficiente para garantir a segurança.  
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Ponto 10: Casa atual  

Representa um espaço de luta pelo direito à moradia, já que foi através de 

muito esforço e trabalho para a realização de se ter um espaço que comportasse 

toda a sua família que conseguiram construir uma casa de alvenaria e segura para 

todos os membros que residem nela.  

Salienta que ainda não se sente feliz, pois não possui a escritura de sua casa. 

Isso interfere na possibilidade de ter acesso aos créditos de lojas para melhorar a 

construção de sua casa. 

 

5.3 SUELEN AIRES GONÇALVES 

 

Suelen Aires Gonçalves, 31 anos natural de Uruguaiana, Cientista Social 

formada pela Universidade de Santa Maria (UFSM), mestra pelo Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PPCS/PUCRS). Atualmente é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia (PPGS-UFRGS).   

Sua vida começou a ser ligada a Ocupação quando juntamente com seu 

irmão e seus pais, no ano de 1995, vieram morar em Santa Maria mais precisamente 

na Vila 10 de Outubro Nova Santa Marta, onde morou por 3 anos nesta residência, 

sua vó morava próximo a ocupação e foi através dela que souberam da notícia que 

poderiam conseguir um lote de terra. 

A partir do momento que conseguiram um lote, sua mãe começou a participar 

das reuniões comunitárias que ocorria na comunidade e Suelen estava sempre 

acompanhando, dessa forma, obteve o primeiro contato com os militantes do 

Movimento Nacional de Luta pela Moradia.   

Mas, passou a ser militante ativista do movimento na sua adolescência. 

Desde então, começou a entender e refletir sobre a temática da reforma urbana, 

pois acredita que sem engajamento político com os movimentos sociais não existiria 

um avanço na luta urbana.   

Começou a trabalhar muito jovem e para concluir os estudos, descreve o 

quanto a diferença de gênero era e ainda é presente em seu cotidiano, precisava se 

cuidar para andar tarde na rua e não sofrer nenhum tipo de violência.  
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Não sentia esse medo por ser moradora de uma ocupação, mas por ser 

mulher e negra num espaço urbano desigual e machista. A necessidade de se 

cuidar ao andar nas ruas para não sofrer abusos faz com que as mulheres não 

tenham liberdade de transitar em espaços públicos. 

Quando entrou no Curso de Graduação em Ciências Sociais na UFSM em 

2009, foi uma das primeiras alunas a ser cotista. Recorda que o seu primeiro 

trabalho realizado dentro da sala de aula foi intitulado como; Da “invasão do sem-

teto” ao bairro Nova Santa Marta.  Ela relata o quanto esse período acadêmico foi 

reflexivo, pois era de outro espaço e o preconceito por ser moradora de uma 

ocupação, por diversas vezes, era vista com maus olhos pelo círculo acadêmico, 

mas que essa etapa foi de extrema importância para ter novos olhares sobre a 

sociedade.    

Não somente a violência de corpos, mas as imposições são claras na 

diferença de acesso à cidade entre homens e mulheres, onde a representação de 

poder é promovida majoritariamente masculina, invisibilizando as mulheres que 

sempre estiveram frente à luta da construção urbanas nas cidades.  

É necessário recordar que passamos por um processo de alto índice de 

desemprego no País no Governo Fernando Henrique Cardoso, as mulheres estavam 

preocupadas com as sobrevivências de suas famílias e os homens sentados em 

frente às casas, enquanto as mulheres trabalhavam em empregos formais e 

informais da época.  

A Ocupação Nova Santa Marta teve o protagonismo feminino, as mulheres 

estavam resistindo a encarar a sobrevivência como uma luta diária para a 

construção de uma vida mais digna não somente na vida individual, mas em 

coletivo.  

Ao longo da história percebe-se o que é contado e o que é realmente vivida, 

fazendo com que as mulheres fiquem vistas apenas como contribuintes e não 

protagonistas de suas lutas.  

As dificuldades que se tem dentro de uma Ocupação Urbana exigem que se 

procurem alternativas que possibilite o acesso à cidade e que contribua para que 

seus direitos sejam exercidos.  

Os homens, em muitos casos, têm dificuldades de pensar no coletivo 

impondo assim uma resistência maior nas mulheres, que moram em ocupações 

urbanas, limitando os direitos de se sentirem construtoras deste espaço.    
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Para ela, o termo Ocupação remete ao espaço ocioso que deveria cumprir 

uma função social como o direito à moradia. Para superar o preconceito de ser 

moradora de uma ocupação urbana, por diversas vezes, é necessário criar 

estratégicas de utilizar o termo como assentamento para informar que o local de 

residência passou a um processo até nomeado como ocupação.  Invasão é um 

termo pejorativo que se usa para marginalizar os sujeitos que ali estão morando. 

Invasão corresponde ao uso da força para adquirir algo e negando, dessa forma, o 

direito de morar de uma forma igualitária. Além disso, salienta que relacionavam, por 

muito tempo, á Nova Santa Marta com o termo sem-teto, diminuindo os sujeitos pela 

condição social, até os dias atuais são utilizados termos pejorativos para os 

moradores que residem tanto nas periferias das cidades, quanto no campo.   

A realidade da Ocupação está relacionada com a luta pelo direito à moradia 

que assegura a constituição Federal de 1988 permitindo, assim, a negação do termo 

invasão. Nesse sentido, existe um processo longo para a desconstrução dos termos 

pejorativos e para demonstrar que o bairro Nova Santa Marta é fruto de mulheres e 

homens na construção de moradia e direitos para que, dessa forma, a cidade 

realmente seja considerada inclusiva.   

Para concluir Suelen ressalta que se hoje é a mulher que está ocupando um 

espaço na Universidade e conseguiu quebrar algumas imposições do cotidiano, 

tanto dentro quanto fora da Ocupação, é porque tiveram outras mulheres nessa 

trajetória significativas.   

Os educadores que passaram em sua formação escolar, na época de infância 

e juventude, motivaram Suelen a acreditar em seu potencial e seguir na luta pelos 

seus sonhos de mulher, profissional e militante.  

Atualmente, a Suelen é representante da Direção Nacional do Movimento de 

Luta pela Moradia desde 2013. Reside na Cidade de Porto Alegre em um prédio que 

foi ocupado no ano de 2005 pelo MNLM.  

Após se apropriar da área, os moradores começaram a negociar com INSS e 

com o Governo Federal. Como obtiveram êxito, o prédio público se tornou o primeiro 

do País a ser destinado à habitação de interesse social do Programa Crédito 

Solidário. Nesse local, residem 42 famílias que fazem parte do Movimento Nacional  

de Luta pela Moradia.
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Figura 21 - Mapa e Pontos de Suelen Aires Gonçalves. 

 

 

 

Fonte: Ziegler (2018).
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5.3.1 Pontos marcados no mapa da Suelen Aires Gonçalves: 

 

Ponto 1: Muro da Divisa 

Era um muro abstrato de separação não somente geográfica, mas social, 

como se quem estivesse fora da ocupação tivesse mais direito e fossem mais 

dignos.  O fato de morar do outro lado da divisa limitava as amigas de visitar e 

brincar em sua casa na infância, os pais das crianças que moravam fora da 

ocupação classificavam a Nova Santa Marta como um perigo.  

Para ir à Escola Augusto Ruschi, localizada na Cohab Santa Marta onde 

estudava e necessitava passar por este local, tinha um poste que era visto como um 

marco desta separação.  

Em dias de chuva, precisava ir de sua casa até esse poste com sacolas de 

plástico nos pés para não ficarem molhados, ressalta que também essa linha de 

limitação representava o pedido de autorização para o acesso à cidade, tanto da 

polícia que ficava fazendo barreiras, quanto dos moradores que moravam do outro 

lado. Atualmente, existe um mercado onde os clientes são tanto da Ocupação 

quanto da Cohab Santa Marta.   

 

Ponto 2: Primeira Casa 

Era uma casa feita de pedaços de madeira tinha apenas duas peças bem 

pequenas, não tinham banheiro nem acesso à água encanada, usavam bacias para 

tomar banho e patentes de madeira, mas, não pagar aluguel era um objetivo de sua 

família, por isso, a primeira casa era um símbolo de conquista.  

 

Ponto 3: Área de brincadeira 

Era um local que existia uma área verde próxima a sua primeira casa, cheia 

de árvores, era o espaço que as crianças usavam para se reunirem e brincarem e 

havia uma vista linda da cidade. 

 

Ponto 4: Porto Seguro (Casa da mãe)  

Simboliza a segurança, atualmente, está morando em Porto Alegre devido 

seus compromissos acadêmicos e questões de militância. Era uma casa de madeira, 

um pouco maior que a primeira residência, com seu trabalho e dos seus pais 
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conseguiram fazer uma construção de alvenaria e possuir seu primeiro quarto 

individual.  

Ponto 5: Antiga Ponte da 7 de Dezembro 

Refere-se ao local que, na sua infância, brincava com seus amigos que 

moravam na ocupação, relembra o quanto a água era limpa e era o motivo de 

diversão naquela época.  

 

Ponto 6: Área Verde do Alto da Boa Vista 

A visão desta área é contemplada com vários ângulos da ocupação com uma 

vista exuberante que, corresponde às últimas áreas ocupadas no início da Nova 

Santa Marta, e, atualmente, não existe uma construção neste espaço destinado a 

juventude.  

 

Ponto 7: Escola Marista 

Foi à primeira escola a ser construída, com muito empenho da comunidade, e 

representa uma aliada na luta urbana que foi conquistada pelo Movimento Nacional 

de Luta pela Moradia. É um espaço que aproxima os moradores da ocupação.  

 

Ponto 8: Centro Ecumênico 

A entrevistada frequentava esse local juntamente com sua mãe que exercia a 

profissão de agente de saúde. Foi neste período que conheceu a Nilda Marlize 

Ribeiro sua companheira de militância do MNLM.  

Suelen descreve o quanto este espaço era coletivo de reflexão, não existia 

nenhum tipo de atendimento à saúde, nos primeiros anos de ocupação, então, era 

utilizado para a realização de reuniões. 

 

Ponto 9: Antiga Padaria 

Neste local, atualmente é parte da Creche Sinos de Belém, mas no começo 

da ocupação foi uma das primeiras padarias que havia na comunidade. Não era 

apenas um comércio que vendia pães, mas era o espaço que os moradores ficavam 

sabendo quando iriam ocorrer às reuniões e, além disso, também tinham acesso aos 

palhetos de informações, como por exemplo: A discussão da Alca, os debates 

políticos e até mesmo religiosos.   
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Ponto 10: Área Verde do Pôr do Sol  

Suelen relembra o quanto este local era idealizado como uma praça para os 

jovens ou como uma concha acústica. 

A expectativa de transformação era coletiva, bem antes de ser lançadas as 

políticas públicas para a juventude no governo, a prefeitura de Santa Maria possuía 

um programa da Prefeitura Municipal de Santa Maria que oferecia oficinas de 

fotografias e cinema. Naquela época, a Área Verde do Pôr do Sol era o local de 

prática destas oficinas, começou a refletir sobre aquele espaço e o quanto poderia 

servir como inclusão para o futuro.  

Atualmente, este local é visto como utopia de ideias pensadas no passado, 

mas que a 3ª geração de moradores da Nova Santa Marta deveria se apropriar com 

alternativas de autogestão.  

Com o abandono do Poder público, no local aconteceu quatro casos de 

violência contra mulheres, então a importância de se ressignificar e transformar as 

lembranças negativas em mudança para a juventude que permanece. 

 

5.4 MARLENE DA ROCHA PORTO 

 

Marlene da Rocha Porto, 64 anos de idade e possui apenas o segundo grau 

incompleto, trabalha como cozinheira, mãe de cinco filhos, natural de São Pedro do 

Sul e filha de pequenos agricultores. 

Diante da necessidade financeira, ela e sua família tiveram que morar na 

cidade de Santa Maria, mas, pelo fato de não ter condições de pagar aluguel, foram 

residir na Ocupação da Nova Santa Marta no ano de 1994, nessa época, ela já era 

casada e seus filhos já eram adultos. 

Passaram por muitas dificuldades ao chegar à ocupação. Sua casa era uma 

peça de madeira que não existia água nem luz. Passaram anos convivendo com a 

falta de estrutura mínima, as ruas eram inexistentes em alguns locais dentro da 

ocupação, havia apenas trilhas. 

Marlene sempre gostou de participar de reuniões e foi em uma delas que 

conheceu o Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Desde então, tornou-se 

militante desde 1994, atualmente, é uma das lideranças femininas que mora na 

Ocupação.  
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No ano de 1998, relata que começou a fazer parte da Pastoral da Criança, na 

sede São João Evangelista localizada na Vila Caramelo, na Zona Oeste de Santa 

Maria. Atualmente, a Igreja São Marcelino Champagnat que foi construída na Nova 

Santa Marta é o ponto de encontro para as reuniões da pastoral cuja função é 

acompanhar as pessoas carentes que moram na localidade.  

Marlene ficou por 10 anos liderando e contribuindo na Ocupação que se 

formou no bairro Cohab Fernando Ferrari situado no bairro Camobi. Relata que este 

tempo, que estava fora da Nova Santa Marta, foi um processo de construção de 

novos projetos e ações sociais destinadas para moradores desta área que recém 

estava se organizando. 

Na sua concepção, ocorreram na sociedade diversos avanços relativos aos 

direitos das mulheres, entretanto, algumas limitações permanecem como, por 

exemplo, a discrepância da remuneração entre homens e mulheres. 

Para ela, ser mulher periférica e morar numa ocupação remete a palavra 

batalha, pois a mulher está sempre tentando lutar pelos direitos de todos que estão 

inseridos naquele espaço. 

Pelo simples fato de não existir uma unificação na luta feminina, as mulheres 

ficam umas contra as outras, abre a possibilidade de o machismo estar sempre 

caminhando junto ao processo de construção. Uma liderança precisa saber mediar 

os conflitos, a mulher consegue cumprir essa tarefa com responsabilidade e 

dedicação.  

Marlene relata que a palavra “Ocupação” significa organização de um grupo 

de pessoas planejadas que estudaram a necessidade do coletivo e decidiram 

realizar uma ação.  O termo invasão é uma ideia de uso de força para o acesso com 

um isolamento político e pejorativo cujo objetivo é atingir a luta pelo direito à 

moradia. 

Diante dessa perspectiva, ela aponta que o seu maior sonho é que todo pobre 

deveria ter a sua própria casa sem precisar pagar aluguel. É orgulhosa da sua 

humilde residência dentro da ocupação, destaca que sua casa é um palácio, pois, é 

nela que os seus melhores momentos em família são vivenciados. 
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Figura 22 - Mapa e Pontos de Marlene da Rocha Porto. 

 

 

 

Fonte: Ziegler (2018). 
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5.4.1 Pontos marcados no mapa da Marlene Rocha Porto 

 

Ponto 1: Primeira casa 

Representa a conquista de ter um sonho, e o alívio de não precisar pagar 

aluguel, entretanto, aponta que a principal problemática enfrentada para que os seus 

direitos sejam efetivados está na falta de escrituração da sua residência.  

 

Ponto 2: Antiga Vertente 

A vertente era importante para a comunidade, pois muitos moradores 

utilizavam água daquele local para o seu próprio consumo. Atualmente, essa 

vertente está poluída o que contribui para o aumento do impacto ambiental dentro da 

ocupação.  

 

Ponto 3: Antigo Córrego Marista 

A entrevistadora recorda que as mulheres lavavam as roupas neste local, pois 

não havia outros locais que pudessem conceder esse suporte. Havia uma ponte de 

madeira que ligava a escola Marista e a Rua sete de dezembro que servia de 

passagens para os estudantes. Atualmente, ao redor desse córrego existem casas 

que estão em áreas de risco e as famílias tem criação de porcos e cavalos fazendo 

com que a situação de poluição e mau cheiro sejam insuportáveis.  

 

Ponto 4: Escola Marista 

Foi uma conquista para a comunidade, Irmão Jacinto que era da Rede 

Marista, organizava-se com as mulheres em um trabalho social que o Irmão fazia 

com as mães.Foi a partir desse grupo de mães que surgiu o projeto da escola 

Marista Santa Marta. Hoje, é uma referência na ocupação, pois as crianças podem 

ter o mesmo direito de sonhar por uma vida melhor e, assim, construir o seu próprio 

futuro.  

 

Ponto 5: Igreja São Marcelino Champagnat  

Esse espaço é considerado uma conquista para a comunidade, pois é um 

local de pensar no coletivo e fortalecimento na fé e na construção de 

questionamentos políticos atuais.   
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Ponto 6: Creche Sinos de Belém 

Foi através das lutas das mulheres, que se concretizou um espaço seguro 

com alimentação para as crianças da educação infantil. A maioria das mães trabalha 

fora de casa e não consegue suprir a demanda da população que necessita de 

vaga, mas é um avanço ter este local dentro da ocupação. 

 

Ponto 7: Área Verde do Alto da Boa Vista  

Essa era um local de lazer e de fazer caminhadas. Se tivesse incentivo 

público de fazer atividades com recreação para as crianças e jovens, esse local 

poderia ser mais aproveitado. 

 

Ponto 8: Área de Início da Ocupação 

Esse é um local marcante na história da ocupação, onde as pessoas que 

começaram a ocupar sofreram repressões da polícia e não desistiram da luta, 

continuaram firme lutando pelo direito de moradia.  

 

Ponto 9: Área Verde do Pôr do Sol  

Esta área por ser de fácil acesso é um local que realiza atividades para a 

comunidade, como por exemplo: Atos políticos; A visita do Ex-Presidente Lula, em 

alguns casos, os parques de diversão se instalam nessa área. Poderia ter uma 

estrutura permanente para a comunidade aproveitar este espaço.  

 

Ponto 10: Oliveira Material de Construção  

Desde o início da ocupação se instalou essa loja de construção. O dono 

possibilitava que as compras de produtos fossem parceladas para os moradores. 

Isso contribuiu que para a construção de diversas casas, atualmente, ainda existe 

este comércio que continua acessível para a maioria dos moradores. 



122 

Figura 23 - Mapa dos Pontos em comum de localização das lideranças Femininas. 

 

 

 

Fonte: Ziegler (2018).
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5.5 O MOVIMENTO NACIONAL DE LUTA PELA MORADIA E AS LIDERANÇAS 
FEMININAS DA NOVA SANTA MARTA 
 

Este texto propõe uma análise das narrativas descritas acima, a intenção é 

discutir a inserção das quatro lideranças femininas no MNLM e como foi ao longo de 

suas vidas no processo de ocupação e resistência dentro da Nova Santa Marta.  

Observando a conexão das narrativas é possível afirmar que todas estas 

líderes se construíram como mulheres militantes do MNLM através de uma leitura 

cotidiano sobre a negação do direito à moradia. 

O conceito de espaço geográfico nos remete não apenas ao aspecto 

físico/quantitativo, no caso da ocupação urbana estudada, mas, sobretudo aos 

aspectos qualitativos que determinam a dinâmica social, política, econômica e 

cultural das relações de gênero nele preste no debate que a geografia tem se 

colocado. 

A geografia possibilita uma boa explicação do mundo, mas esta é mais 

completa quando considera que o espaço geográfico é constituído de seres 

humanos que têm sexo e gênero. E enquanto este dado biológico e cultural marcar 

as pessoas socialmente, economicamente e culturalmente, é fundamental que isto 

seja levado em conta no momento da investigação geográfica. 

 

As geógrafas denunciam que o discurso geográfico científico é generificado 
e hierarquizado: as características masculinas são consideradas superiores 
em relação ás femininas. Segundo elas, a paisagem como natureza passiva 
é feminina, exemplificada pela noção da “Mãe Terra”, em oposição, 
constrói-se a ideia de conquista e dominação da natureza, realizada pela 
razão e pelo trabalho “do homem” que produz o espaço (SILVA, 2009, p. 
30). 

 

Ao estudar as representações de gênero dentro de espaços definidos, 

acreditamos poder aprofundar na discussão a respeito das características 

diferenciais, na relação com o espaço e experiências cotidianas, entre os homens e 

as mulheres, inclusive em áreas consideradas de exclusão social. 

 Em todos os espaços, nos quais essas práticas sociais se desenvolvem em 

tempos específicos, ocorrem relações de dominação (de poder), principalmente, 

quando se estuda as relações entre homens e mulheres. Segundo essa autora, esse 

lugar de cotidianidades se transforma em um território quando todo processo de 

concretização dessas relações é movimentado por relações de poder. 
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O estudo da Geografia de Gênero é o lugar de encontro entre gênero e 

espaço, ainda luta pela visibilidade desta moderna geografia. E que cada vez mais a 

necessidade de trabalhar as relações dos sujeitos na sociedade. De acordo com a 

pesquisadora Joseli Silva (2009) a abordagem geográfica também está intimamente 

relacionada à discussão das escalas espaciais, global e local. Esta relação se dá 

pelo motivo da geografia estudar a vida cotidiana dos indivíduos. Nessa concepção, 

Silva (2009, p. 98) afirma que: 

 

A geografia incorpora as noções de construção social do sexo, gênero e 
desejo e as relações de poder inerentes a eles, num processo de 
permanente tensão e movimento. Ao incorporar a performativida de como 
exercício do gênero, entendido como representação social, a geografia 
evidencia a importância do espaço e do tempo nas análises das 
experiências da vivência cotidiana e concreta e as possibilidades de 
subversão da própria ordem compulsória de gênero da sociedade 
heternomativa (SILVA, 2009, p. 98). 

 

 

Assim, a prática do sujeito, no seu meio acaba transformando o espaço social. 

Esta espacialidade passa por processos e tornam-se em diferentes temporalidades 

e escalas, consequentemente, passa por contradições e tensões.  

Dessa forma, é possível compreender a militância como uma forma de 

participação política engajada e crítica que são desenvolvidas ações voltadas para a 

conscientização política da população, buscando desenvolver novos valores que 

possibilitem às pessoas a se organizarem e lutarem para a construção de uma 

sociedade justa e digna.  

A partir da percepção da diversidade de contextos nos quais a militância 

feminina se inseriu é que nos interessamos pelo estudo das representações sociais 

do "ser mulher militante" para mulheres que militaram no período de Ditadura Militar 

Brasileira. Ao investigarmos o tema da militância de mulheres por meio da Teoria 

das Representações Sociais (Moscovici, 2012, p. 53) estaremos lidando com formas 

de conhecimento popular que surgem para dar conta de um objeto social "novo" ou 

ameaçador, e, neste sentido, o rompimento de lugares tradicionais da mulher na 

sociedade pode ser visto como um fenômeno social que mobiliza relações 

diferenciadas entre os sujeitos, promovendo, assim, novas práticas. 

Entretanto, é comum as famílias reclamarem da ausência, em casa, de pais, 

filhos, maridos e mulheres. Algumas vezes, a militância pode ser sentida, pela 

família ou amigos, como “alguém” que impede ou rouba esses militantes do convívio 
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diário. Também é comum ouvir as pessoas dizerem que não têm tempo para o lazer, 

estudo e que precisam de mais tempo para dedicar a si próprias. E isso pode estar 

levando o indivíduo a subordinar sua felicidade pessoal, seus sonhos, suas 

necessidades e sua vida cotidiana aos objetivos do projeto coletivo.  

As dificuldades de ser mulher e ser militante e a falta de tempo pode 

representar um bloqueio que impossibilite as mulheres a transitar das esferas sociais 

para a política.  

Portanto, a reinvenção da vida cotidiana passa pelo conflito entre capital e 

trabalho, e ao se referir a vida cotidiana, sob a perspectiva das relações de gênero, 

o feminismo possibilita inaugurar um novo conflito nessa reinvenção. Envolvidas no 

mundo do trabalho remunerado e responsável pelo trabalho doméstico, as mulheres 

transitam entre um espaço e outro arcando com todas as incompatibilidades da 

divisão do tempo social e sujeitas à desigualdade da divisão sexual do trabalho.  

Frequentemente, é possível observar que as mulheres assumem tarefas 

fundamentais de organização, entretanto, os momentos públicos, como as 

assembleias e reuniões, são tomados pelas falas e direções masculinas.  

Mesmo assim, é inegável que, nos setores populares organizados, o papel da 

mulher é redimensionado. É diferenciado em relação ao seu papel ordinário na 

sociedade porque o povo se movimenta a partir das contradições da sua realidade 

primordialmente a partir do cotidiano e do enfrentamento da sobrevivência.  

Essa sobrevivência sempre é garantida pelo papel desempenhado pelas 

mulheres. Quando se eleva questões materiais de resistência da vida humana à 

esfera política, os sujeitos dessa luta diária também são sobrepostos ao espaço 

político.  

No momento dos relatos das entrevistadoras, foi possível perceber como o 

espaço da cidade é produzido por esses agentes e como as suas ações políticas e 

político-culturais se materializam. A memória dos trajetos das militantes indica 

espaços de conflitos na cidade. Todas as entrevistadas narraram fatos ligados à 

questão da inferiorizarão de suas condições sociais, vivenciados durante a infância, 

juventude e na fase adulta.  

Antes de participarem do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, as 

reações diante de tais fatos eram de conflito ou silêncio. O corpo possui marcas que 

ideologicamente interpretadas indicam o lugar e a posição social do indivíduo nos 

espaços, mesmo nos espaços públicos, onde todos deveriam ter o mesmo direito.  A 
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identidade construída coletivamente através da rede de movimentos sociais, pelos 

sujeitos locais que interagem entre si e com o espaço urbano pode significar uma 

unidade na diversidade e organização política na tentativa de potencializar as ações 

para a transformação do lugar e da conquista de melhores condições de vida.  

As representações sociais e simbólicas estigmatizadas e preconceituosas 

existentes no imaginário dos atores sociais da cidade colocam as mulheres numa 

posição inferior em relação a certos espaços. 

Existe, portanto, uma incompletude da cidadania para alguns atores. Há um 

relativo cerceamento da inserção dos corpos negros nos espaços públicos e 

privados enquanto cidadãos que, em muitos casos, acaba se restringindo a uma 

posição de inferioridade.  

Levando em conta que as representações sociais são produto e processo da 

construção do sujeito e que, a partir do trabalho de Serge Moscovici (2012, p.62), 

surge o interesse no pensamento constituído nas relações sociais, este artigo tem 

como ponto inicial uma inquietação relacionada à cultura e às representações 

sociais, buscando entender a contribuição da cultura na compreensão das 

representações sociais. 

Diante da realidade descrita pelas lideranças femininas do Movimento 

Nacional de Luta pela Moradia é possível perceber que a figura feminina no âmbito 

social se vincula a um julgamento negativo, enquanto a do homem é considerada 

uma representação positiva. 

De acordo com IBGE, as mulheres compõem mais de 40% da força de 

trabalho no Brasil e possuem nível de escolaridade muitas vezes superior aos 

homens. No entanto, suas necessidades são, em diversos casos, desprezadas. 

Quando acessamos o conhecimento produzido pelas próprias militantes sobre 

o lugar que ocupavam e as diferenças impostas pelas hierarquias de gênero, 

estamos contribuindo para a compreensão de arranjos sociais que não são 

exclusivos daquele período histórico da ocupação Nova Santa Marta, mas que ainda 

impregnam as relações sociais. 

A garantia do direito à moradia e mobilidade urbana são temas 

fundamentais no direito das mulheres. Por muito tempo, as mulheres tiveram os 

seus direitos eleitorais negados e, em muitos países, ainda há costumes e até 

legislações que as impedem de exercerem os seus direitos. 
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A despeito do contexto da Ocupação Nova Santa Marta, as residências são 

habitadas, em sua maioria, por mulheres chefes de família. Dessa forma, é 

necessário considerar que hoje, muito além de serem responsáveis pelo trabalho 

reprodutivo, vinculado ao âmbito privado dos lares, as mulheres participam do 

trabalho produtivo que gera renda. 

Para Faleiros (1999), a política social é um processo de reprodução de força 

de trabalho, viabilizando serviços e benefícios financiados por fundos a eles 

destinados. O desenvolvimento social é responsabilidade dos governos federal, 

estadual, municipal e da sociedade. Promovendo a cidadania e a inclusão social por 

meio da universalização do acesso aos serviços públicos de transporte coletivo e do 

aumento da mobilidade urbana; o aperfeiçoamento institucional, regulatório e da 

gestão no setor; as ações para a integração das políticas da mobilidade e destas 

com as demais políticas de desenvolvimento urbano e de proteção ao ambiente 

construído tem sido desafio atual. 

Precisamos construir políticas que promovam o bem-estar entre todos os 

moradores da Ocupação urbana Nova Santa Marta, um transporte público que 

possa cobrir a demanda com qualidade, com mais linhas e horários e campanhas 

educativas contra o assédio. Essas são algumas das medidas urgentes para garantir 

a integridade das mulheres.  

Quando se constroem ambientes urbanos a partir de perspectivas 

privilegiadas ao longo da história, viola-se a ideia de cidades para todos. Os direitos 

e necessidades do público feminino devem ser contemplados no planejamento das 

cidades, e para que isso ocorra, a participação das mulheres em todas as etapas do 

processo deve ser ativa. A presença delas na política governamental, em 

associações de moradores e entre tomadores de decisão, é fundamental para que 

suas vozes sejam ouvidas e suas necessidades representadas. 

O acesso desigual à moradia é um problema histórico que merece atenção 

especial, sobretudo no que diz respeito à compreensão dos processos que 

dinamizam e atualizam os mecanismos de exclusão e segregação socioespacial em 

nossa sociedade. Todavia, é necessário um esforço, cada vez maior, na tentativa de 

enxergar como esses elementos teóricos podem ser estudados na realidade 

empírica dos acontecimentos em diferentes escalas. 

A ausência de políticas públicas sociais que garantem o acesso à 

habitação resulta em imensas massas de desabrigados que vivem perambulando 



128 

pelas periferias urbanas ou mesmo pelas áreas centrais onde conseguem 

desenvolver alguma atividade que lhes garanta algum recurso financeiro que é 

insuficiente para pagar a locação de uma habitação subnormal, como um cômodo 

em uma invasão qualquer. 

De acordo com Maricato (2001, p.17) as políticas públicas, não criaram 

habitações populares suficientes para abrigar a classe trabalhadora residente nos 

cortiços, fazendo surgir outras formas de áreas ilegais para abrigar essas famílias, 

iniciando a periferização e favelização. A população excluída desse processo era 

expulsa para os morros e franjas da cidade. 

O acesso informal ao solo e consequentemente à moradia é um dos maiores 

problemas das últimas décadas, fortemente agravado pela falta (intencional) de 

políticas habitacionais adequadas para atender a população mais carente. Conforme 

Maricato (2001, p. 36) o principal agente da exclusão territorial e da degradação 

ambiental é a segregação espacial, que traz consigo uma lista interminável de 

problemas sociais e econômicos, tendo como consequência a exclusão e a 

desigualdade social que propicia a discriminação, o que gera menores 

oportunidades de emprego, dentre outros problemas, ocasionando assim uma 

perpetuação da pobreza e a ausência do exercício da cidadania. 

Olhando em um panorâmico das cidades brasileiras e, em particular, a cidade 

de Santa Maria é possível perceber um quadro crescente de desigualdade e 

discriminação social, desemprego, pobreza e violência. O acesso aos direitos 

básicos é um privilégio de poucos e os recursos naturais são cada vez mais 

dizimados.



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A expansão de uma cidade envolve diversos fatores, como econômicos, 

sociais, culturais e políticos. Dessa forma, existe a necessidade de organizar seu 

espaço e elaborar planos que visem o planejamento urbano que levem em 

consideração a atuação desses fatores sobre o ambiente.   

É comum, no caso da expansão urbana brasileira, que ocorra ocupações 

irregulares em áreas periféricas aos centros urbanos. 

Fica evidente que a dificuldade de acesso à terra por meios legais estimula 

parte da sociedade a buscar outras alternativas que, em muitos casos são ilícitas, 

satisfaça sua demanda habitacional. 

Esse déficit ocasionado pela incapacidade de gestão territorial por parte do 

Estado, que somado a ação de grileiros e aos processos migratórios, fomentam a 

ocupação de locais de grande fragilidade ambiental. 

Por meio da realização dessa pesquisa, percebe-se que o espaço urbano 

está se modificando aos poucos, e que essa transformação não é apenas 

geográfica, mas social.  

O estudo sobre regulamentação fundiária é complexo, pois é empregado em 

sua estrutura real a um interesse político e estratégico que acaba por não beneficiar 

os movimentos sociais urbanos.  

Diante dessa perspectiva, as ocupações surgem como resposta a uma forma 

de pressão, haja vista que sua maior preocupação é garantir o direito à cidade para 

todos os cidadãos, bem como o cumprimento da legislação brasileira.  

Apesar dos avanços conquistados, muitos desses cidadãos não possuem os 

seus direitos básicos assegurados, pois os acessos e as oportunidades a são 

regidas de acordo com as leis do mercado, ou seja, apenas para aqueles que 

possuem condições financeiras de arcar com os altos custos que as empreiteiras 

impõem aos consumidores.  

Os moradores da ocupação estão esperando há 26 anos pela 

regulamentação de seus terrenos, um saneamento básico de qualidade, mobilidade 

urbana digna e espaços de lazer para a juventude.  

O protagonismo feminino dentro da periferia é de grande importância, pois o 

espaço de resistência e luta está presente em seu cotidiano desde o momento de 

seu nascimento.    
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No caso de Santa Maria - RS, o espaço urbano não difere da maioria das 

cidades brasileiras. A cidade possui um aumento das ocupações desorganizadas em 

locais de proteção ambiental ou áreas de risco. No entanto, algumas ocupações são 

organizadas por movimentos sociais urbanos, que por serem conscientes e terem 

uma boa organização espacial, conseguem alcançar alguns objetivos que 

contribuem para a melhoria de vida das pessoas que habitam o Município. 

No caso da ocupação da Nova Santa Marta, que em 1990 foi organizada pelo 

MNLM, é possível perceber uma grande expansão urbana.  O maior problema, 

certamente, não foi ocupar, mas manter uma organização com a rápida expansão e 

crescimento populacional em tão curto período de tempo.  

O MNLM tem tentado articular o direito à moradia e à condição digna de se 

viver em uma cidade que discrimina o espaço conquistado com muita luta. A 

ocupação da Nova Santa Marta foi composta por homens e mulheres. Contudo, 

muitas mulheres que ajudaram e, atualmente, estão na construção dessa ocupação 

ainda são invisíveis devido ao sistema patriarcal que se instala em todos os espaços 

do cotidiano.   

Quando se pensa na relação de gênero dentro da ocupação na Nova Santa 

Marta, fica difícil mensurar a noção da diversidade de necessidades que o mesmo 

espaço causa aos moradores. A luta por igualdade e o direito a uma vida digna na 

cidade é diária. Cada cidadão que mora na ocupação é um sujeito único, contudo, 

sua participação efetiva para o desenvolvimento não seria possível se não existisse 

o mínimo de união. 

A principal bandeira da reforma urbana se consolida no direito à cidade: que 

se caracteriza pela gestão democrática e participativa das cidades e pelo 

cumprimento de sua função social. Além disso, destacam-se a garantia da justiça 

social e de condições dignas a todos os habitantes das cidades e pelas sanções aos 

proprietários nos casos de não cumprimento da função social. 

A resistência na ocupação urbana é julgada negativamente pelo pensamento 

hegemônico que conforma o senso comum e, além disso, pela possibilidade de 

constituição de liderança das referidas ocupações que lutam pelo direito à moradia. 

Diante das narrativas, observa-se que a luta pela destruição das forças 

patriarcais acumula forças com a luta diária pela sobrevivência que tornam visíveis 

as mulheres escondidas pela escravidão doméstica das distintas famílias de 

dominação.  
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Ousar lutar por uma vida digna e com os direitos sociais reais pode revelar as 

facetas da desigualdade que contribui para a formação de consciências críticas e 

que comprometam as pessoas, mulheres e homens não com o objetivo de 

revolucionar não só as condições de produção material da vida, sobretudo, as 

relações sociais de gêneros. 

Dessa forma, cabe a constatação de que, para transformações mais 

profundas, não basta apenas à eleição de representantes comprometidos com as 

causas populares. É necessária a luta social e a pressão permanente por uma 

Reforma Urbana que combata a especulação imobiliária e altere o padrão de 

desenvolvimento urbano injusto e insustentável que está em curso, socializando a 

propriedade, superando a dicotomia centro e periferia, e, além disso, 

democratizando o espaço e sua gestão. 

As lideranças das ocupações urbanas aqui citadas se reconhecem ativistas 

pelas lutas feministas. Assim, entende-se que a consciência de classe se dá por 

meio de ações concretas que incidem e contestam a realidade posta e não 

simplesmente a partir do autorreconhecimento enquanto feministas ou qualquer 

outra categoria revolucionária.  

As narrativas exteriorizadas nessa pesquisa concederam a oportunidade de 

dar voz a história dessas mulheres do coletivo, que durante muito tempo, não 

tiveram a oportunidade de demonstrar o seu importante papel na luta pela moradia, 

igualdade e liberdade. Para muitas mulheres que fazem parte da ocupação, essa 

pesquisa não é apenas acadêmica, pelo contrário, é um grito de resistência. 
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