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Apresentação

O presente livro é o resultado das pesquisas vinculadas ao GEP - Grupo 
de Estudos e Pesquisa Questão Agrária, Urbana e Ambiental/Observató-
rios dos Conflitos da Cidade, vinculado ao Programa de Pós-Graduação 
em Política Social e Direitos Humanos da Universidade Católica de Pelo-
tas. Aqui se encontram também estudos e percepções de pesquisadoras, 
pesquisadores, profissionais, ativistas e representantes de movimentos 
sociais que dialogam junto ao GEP e, através desses diálogos, apresentam 
seus olhares sobre as realidades do cotidiano urbano e rural em forma de 
artigos e ensaios. 

A edição atual de Diálogos da Cidade pretende evidenciar os processos 
históricos que sofrem as populações em seus territórios e que, no contexto 
da pandemia da covid-19, “se escancaram” na dimensão da política atual 
do Estado brasileiro. Para tanto, a perspectiva epistemológica presente é 
heterogênea, pois dialoga com diferentes bases teóricas, das marxistas às 
foucaultianas, e ainda se ampara na práxis e nas vivências empíricas. Esse 
diálogo revela a potência de uma escrita que exige outras bases, que se 
manifestam decoloniais e buscam outros saberes para denunciar os pro-
cessos de desigualdades, marcados pela colonialidade imposta. 

No entanto, vale afirmar que, durante as problematizações contextuali-
zadas nos capítulos, é possível identificar o movimento das populações para 
reinventar os significados produzidos sobre seu dia a dia que subvertem 
a dimensão de espaços de convivência para territórios de existência. Ou 
seja, do rural ao urbano, os modos de existência continuam denunciando 
a política de morte, política essa imposta pelo sistema capitalista a qual se 
acirrou no atual contexto pandêmico. 

Diálogos da Cidade tem como objetivo reafirmar as vozes que ecoam 
nos diferentes territórios e, a partir da aliança ético-estético-política, evi-
denciar uma outra existência não reconhecida pelo Estado soberano. Tra-
ta-se de uma outra estética que se reconhece na diferença, mas que, em 
razão da diferença, sua “errância” se torna alvo da negação do acesso aos 
direitos sociais e humanos. São corpos que não se adequam ao padrão 
social imposto. São corpos que ocupam a terra e denunciam a defesa da 
propriedade privada, sendo essa a origem que fortalece o discurso de 
morte: discurso que segrega, expulsa, rotula e pune. 

O contexto pandêmico só fortaleceu o que, em diferentes configura-
ções históricas, já sabemos. As populações que habitam os territórios são 
marcadas pelo sistema patriarcal, que reproduz as normativas legais para 
decidir e controlar a existência de todas e todos. São marcas oriundas do 



racismo estrutural que se autoriza a formalizar um conjunto de regras ins-
titucionalmente aceitas para fortalecer a discriminação na sociedade. São 
marcas que sustentam o machismo que é considerado autoridade para 
dominar as demais vidas.

Com a dimensão crítica desenvolvida no decorrer dos capítulos, esta 
obra pretende denunciar o eurocentrismo naturalizado enquanto modelo 
universal para a existência de todos os seres, e aqui se incluem os con-
siderados HUMANOS. Pretendemos coletivamente instigar processos de 
descolonização bem como de desconstrução dos discursos morais, estrutu-
rantes e genocidas. No entanto, não existe nenhuma pretensão de viabilizar 
receitas teórico-metodológicas, mas antes deixar a pulsação dos desejos 
intempestivos ocuparem, na forma de escrita, o lugar de fala e evidenciar a 
importância do lugar de escuta para que os processos colonizadores sejam 
destruídos. Os saberes descritos nesta obra são oriundos de diferentes 
realidades e olhares, mas sempre buscam escapar das narrativas universa-
lizantes que formam o sistema de saberes hegemônico. Assim, os artigos 
e ensaios aqui presentes se alicerçam em práticas políticas coletivas, por 
meio de saberes muitas vezes tomados pela academia como subalternos, 
descrevendo experiências diversas em relação à realidade urbana e rural 
no momento pandêmico. 

Sendo assim, esta produção reuniu o registro dos modos de existência 
que lutam contra a defesa da propriedade privada às custas da negação 
da função social da terra, contra o patriarcado, contra o racismo estrutural, 
contra a lgbtfobia e contra os planejamentos públicos que não acolhem nem 
potencializam a participação da população. De fundo, são questionadas as 
políticas públicas que poderiam ser capazes de garantir a qualidade de vida 
nos territórios rural e urbano, mas que não respondem a tal demanda. Mas 
quais são as vozes presentes nos diferentes territórios? População preta, 
mulheres, idosos, lgbts, sem terra, sem moradia, entre outras(os). 

Na busca de ouvir essas vozes, foram chamados ao diálogo professo-
res, estudantes de pós-graduação, militantes e representantes de movi-
mentos sociais, que responderam ao convite manifestando textualmente 
suas pesquisas e vivências em forma de ensaios e artigos, traduzindo, em 
forma de escrita, a diversidade a que esta obra tem a pretensão de dar 
protagonismo. O resultado se traduz, para o leitor, na diversidade de forma-
tos dos textos aqui apresentados - sempre considerando a importância e a 
singularidade de cada um dos autores e suas interpretações das realidades.

O livro está pautado por dois eixos centrais, que são o urbano e o rural. 
Acredita-se que, especialmente em tempos de pandemia, a transversalidade 
rural/urbano, com seus atravessamentos e diferentes realidades, é essencial 
para a compreensão dos seus desdobramentos sociopolíticos. A cidade e 
o campo não se traduzem em dicotomia, e sim em complementariedade, e 
as consequências da realidade pandêmica perpassam os territórios urbanos 



e rurais. Assim é importante que ambas as realidades sejam (re)conheci-
das, e suas vozes igualmente ouvidas. Esses eixos de discussão, antes da 
presente obra, foram desenvolvidos no primeiro semestre de 2020, na 
oportunidade do ambiente remoto que propiciou o amplo debate sobre a 
realidade que vivem as populações e os impactos durante a pandemia. O 
GEP organizou diversas lives, que trouxeram o diálogo entre pesquisadoras 
e pesquisadores, profissionais, comunidade periférica e os movimentos 
sociais; o resultado desses encontros faz parte das reflexões desta obra.

No capítulo Fique em casa? Violência e desigualdade no acesso aos 
direitos sociais, Nino Rafael Medeiros Krüger e Carolina Krüger pretendem 
propor a análise do problema habitacional brasileiro e sua inter-relação com 
a pandemia do SARS-CoV-2. Para isso, analisando dados secundários acerca 
da Covid-19 e retomando os aspectos históricos habitacionais, discutem 
como a pandemia tem explicitado e aprofundado a desigualdade social e 
territorial urbana brasileira, revelando a monstruosidade de um projeto de 
Estado mínimo - para os grupos lançados em situação de vulnerabilidade - e 
máximo para os empresários. Tal projeto tem retirado anualmente bilhões 
dos sistemas de proteção básica para transferi-los ao mercado, desenca-
deando um complexo cerceamento, cujo preço tem sido pago pelas vidas 
da parcela carente da população que constituem as periferias das cidades. 

Sobre o capítulo O Déficit Habitacional nacional e local: é necessário 
(re) pensar a política urbana para além da pandemia da Covid-19, Juliana 
Toralles dos Santos Braga e Marcela Simões Silva propiciam as discussões 
e reflexões coletivas apresentadas no encontro virtual intitulado “Fique 
em casa? Violência e desigualdade no acesso a direitos sociais”, promo-
vido pelo Observatório de Conflitos da Cidade da Universidade Católica 
de Pelotas, cujo objetivo foi reunir pesquisadores, técnicos e lideranças 
comunitárias para debater o problema de habitação no Brasil frente à atual 
conjuntura de disseminação da pandemia da Covid-19. Para tanto, o artigo 
contextualiza a formação e ocupação do espaço urbano, evidenciando a 
desigualdade socioespacial que assola a maioria das cidades brasileiras. 
Em seguida, busca-se problematizar os desafios lançados em uma situação 
de pandemia da Covid-19, que condena ainda mais aquelas e aqueles que 
habitam as periferias das cidades. Frente aos desafios lançados, o artigo 
dedica-se a resgatar o cumprimento da função social da propriedade e dos 
instrumentos jus-urbanísticos, no contexto nacional e local, como possibili-
dades para o enfrentamento da pandemia, mas em especial concretizar a 
nova ordem jurídica urbanística. A metodologia utilizada consiste em pes-
quisa bibliográfica, utilizando-se de referenciais teóricos transdisciplinares, 
apoiada no método dedutivo.

Cristine Jaques Ribeiro, Paula Mello Costa e Sinara Ferreira das Neves 
no capítulo O Planejamento Urbanístico e controle da vida: os casos de 
Pelotas e de Rio Grande propõem analisar o pressuposto de que os modos 



de viver dos coletivos não se enquadram no ordenamento urbanístico ofer-
tado nas gestões da cidade. Objetivo é problematizar a construção do 
conceito da cidade que não acolhe a realidade heterogênea do cotidiano 
dos citadinos. Para tanto, primeiro se questiona o processo historiográfico 
de imposição e permanência do colonialismo através da política de controle 
do Estado, afirmando-se que o poder que regula a vida se fortalece nos 
procedimentos que decidem quem continua a existir e quem deve morrer. 
Onde morar, como morar, como se comportar frente aos padrões sociais 
são determinantes para continuar existindo na cidade ordenada. Frente 
a essas questões, apresenta-se a realidade do município de Pelotas e do 
município de Rio grande, no Estado do Rio Grande do Sul, no que se refere 
às três categorias de existência que são: os moradores em situação de rua, 
os que vivem do trabalho informal e as populações que vivem em situação 
de posse. Para tanto, a pesquisa bibliográfica dialoga com as contribuições 
de Michel Foucault, Henri Lefebvre, Raquel Rolnik e Erminia Maricato e tran-
sita entre elas. Além disso, apresenta não somente a pesquisa documental 
identificando as limitações sobre tal realidade por meio dos dados do IBGE, 
IDHM e IDH como também as fontes oficiais das respectivas prefeituras e 
dos planos diretores dos municípios em questão. Por fim, considera-se que 
o direito à cidade é uma luta contínua, pois sua negação foi evidenciada 
na dimensão da segregação que apresenta quais são as populações mais 
afetadas necessitando relacioná-las com a análise de gênero, raça e classe.

A crise pandêmica e as formas de habitar a cidade, entre o envelhe-
cimento e o necropoder é o capítulo desenvolvido por Pablo Rodrigo de 
Andrade Barbosa, Camila de Freitas Moraes, Cristine Jaques Ribeiro e Carla 
Graziela Rodegueiro Barcellos de Araújo. O autor e as autoras problemati-
zam o contexto da pessoa idosa que apresenta particularidades atreladas a 
aspectos biológicos, psíquicos e sociais que influenciam na forma de existir 
em sociedade. Ao refletirem acerca das questões que atravessam o corpo 
senil, sugerem a problematização dos tecidos sociais que se entrelaçam à 
constituição das cidades. Nesse sentido, vale referir o fato de que o orde-
namento urbanístico se materializa a partir de interesses não públicos de 
forma a segregar e excluir aqueles que não seguem as perspectivas do 
consumo e da produtividade. Esse fato condiciona a existência da pes-
soa idosa à estigmatização, exclusão e não valorização do seu existir. Tal 
realidade fica exposta exponencialmente neste período pandêmico em 
que o idoso, por suas características biológicas, se constitui. Desse modo, 
a metodologia de análise aplicada é da necropolítica fundamentada por 
Achille Mbembe, pois possibilita a reflexão de um Estado que elege as vidas 
a serem protegidas, ao passo que marca as que são vulnerabilizadas e, 
portanto, matáveis. Entende-se que o grupo social dos idosos se encontra 
no segundo grupo. Entretanto, vale mencionar que, na cidade, também 
são suscitadas experiências de resistência, e, nesse sentido, o presente 



estudo expõe a vivência do grupo Cultivando Amigos. No referido grupo, 
por meio do estágio em Serviço Social, foi possível evidenciar o existir que 
pulsa a partir de referências territorializadas e articulação comunitária em 
um processo de troca e convivência.

Seguindo a problematização sobre a realidade da população idosa no 
capítulo CORPOS IDOSOS: quando a morte está em cena, é preciso resis-
tir, Camila de Freitas Moraes, Carina Corrêa da Silva e Pablo Rodrigo de 
Andrade Barbosa lançam a discussão sobre as possibilidades de existência 
do idoso em nossa sociedade, especialmente a compreensão acerca dos 
efeitos em sua subjetividade em razão da crise sanitária do coronavírus. 
Para tanto, ampararam-se no desdobramento da psicanálise, que, enquanto 
saber, repousa no estudo clínico do caso a caso, apostando na singularidade 
de cada sujeito, expressa aqui em memórias ilustrativas sobre as vivências 
dos idosos nos diferentes tecidos sociais. Além disso, a experiência de 
estágio de serviço social com o grupo Cultivando Amigos foi tomada como 
analisador. Esse grupo se expressa enquanto possibilidade para pensar as 
questões de morte que perpassam no enodamento entre o campo psi e 
o campo social. Entre os significantes expressos nas falas discursivas das 
idosas - as quais são significadas pelo assombro da morte, pela negação de 
direito à cidade, pelo não acesso à saúde e especialmente dos significantes 
que fazem referência aos processos de resistência e à produção de vida 
latente - percebe-se que esses também estão presentes em seus corpos 
e nas experiências, identificações e trocas advindas dos encontros entre 
os participantes do referido grupo.

Camila de Freitas Moraes propõe, no capítulo Pandemia e necropoder: 
um recorte acerca da precarização das vidas LGBTS, elucidar como a LGBT-
fobia, compreendida como fruto do processo colonial, ainda se mantém 
enquanto reflexo do regime de normalização e classificação dos corpos e 
das subjetividades, sobremaneira por meio da precarização dos modos de 
viver que se interpelam desde a negação do direito à cidade: na exclusão, 
no não acesso à saúde pública de qualidade até a morte na materialidade 
do corpo, porquanto essas questões foram intensificadas devido à pande-
mia do coronavírus, que assola toda a esfera global. Ademais, utilizaram-se 
as linhas norteadoras do pensamento de Michel Foucault, Achille Mbembe, 
Hannah Arendt, Daniel Borrillo e outros pensadores, que afirmam que o 
regime da heterossexualidade compulsória apresenta-se estruturalmente 
em todo o campo social e reformula-se continuamente nos discursos, nos 
atos e nos sistemas de poder, tendo como expressão máxima a violência 
lgbtfóbica que continuamente tem sido autorizada pelo Estado soberano 
por meio de políticas de morte que atuam sobre as populações e os sujei-
tos específicos, a saber: corpos lgbts, negros e periféricos. Por fim, con-
clui-se que o necropoder, na atual conjuntura pandêmica do coronavírus, 



acentua-se e se perfaz na (re) criação de espaços de morte que constroem 
códigos necropolíticos que diferenciam e ordenam as vidas lgbts.

O Feminino e o Sagrado Afro-diaspórico: estratégias de enfrentamento 
em tempos de pandemia, de Carla Silva de Avila, Danielle Almeida e Gisa 
Elena Soares de Freitas, apresenta algumas sistematizações a partir do pro-
jeto “Fique em Casa” organizado pelo Grupo de Pesquisa Questões Agrárias 
e Urbanas do Programa de Pós-Graduação Política Social e Direitos huma-
nos da Universidade Católica de Pelotas. O capítulo parte da experiência 
como uma categoria central da construção teórica do pensamento crítico 
de mulheres negras, tendo como base experiências sobre o ser mulher 
em uma sociedade de classes, permeada por um machismo e racismo 
estrutural. Atenta-se, ainda, às vivências e estratégias de sobrevivência 
alicerçadas nos princípios civilizatórios e na relação com o sagrado, exis-
tente na manutenção da tradição afro-diaspórica por mãos e experiências 
de mulheres negras em território brasileiro.

A Violência e Desigualdade: promoção de saúde, habitação e acesso 
aos direitos - capítulo apresentado por Glauco Manjourany Silva e Marielda 
Barcellos Medeiros – tem como foco de análise o Direito à Cidade e à 
Moradia Digna. Tais direitos compreendem não só todos os serviços que 
sejam necessários, mas também o respeito à dignidade da vida. Acerca do 
princípio do interesse social sobre a regulação da propriedade privada, o 
autor e autora aventuraram-se, como militantes sociais, a encarar o inimigo 
invisível que organiza uma cidade com fragilidades de diversas ordens e 
descortina desigualdades entre a população. Assim, tratam, no texto, desse 
Direito à Cidade e à Moradia Digna frente este momento de pandemia, bus-
cando refletir sobre as fragilidades que não nos permitem acesso à cidade 
que queremos e merecemos. A garantia da vida na Terra pode ser a tarefa 
revolucionária deste momento histórico que nos tocou responder. Se é a 
isso que fomos chamados, aqui estamos como coletivo para enfrentar este 
período.

Tuize Silva Rovere, no capítulo Segregação Urbana e as mulheres mora-
doras da periferia: corpos descartáveis no alvo da covid-19, convida-nos 
a pensar que as mulheres vêm sendo sistematicamente deixadas de lado 
na organização normativa das cidades. No que diz respeito às mulheres 
moradoras das periferias, os processos de produção capitalista do espaço 
urbano têm provocado seu empobrecimento e deslocamento para as áreas 
mais afastadas dos centros urbanos mais valorizados. A segregação urbana 
feminina diferencia-se da masculina na medida em que os papéis sociais 
impostos a homens e mulheres são diferentes, cabendo ao segundo grupo 
o trabalho não remunerado e não reconhecido de reprodução da vida. O 
trabalho apresentado procura investigar a forma como a pandemia do 
coronavírus, causador da doença infecciosa covid-19, afeta as mulheres 
segregadas habitantes das periferias urbanas que enfrentam a precariedade 



habitacional. Para tal propósito, este estudo analisa a forma como a segre-
gação urbana afeta a população feminina e como se dá o aprofundamento 
das desigualdades sociais já presentes nos territórios a partir da crise sani-
tária enfrentada.

No capítulo que trata da análise sobre Organizações, resistências e 
desafios de mulheres camponesas assentadas, Carla Graziela Rodegueiro 
Barcellos de Araújo, Francieli Turri Filipini e Josiane Carine Wedig objeti-
vam refletir sobre as experiências de mulheres camponesas assentadas 
de reforma agrária, a partir dos desafios que constituem o contexto da 
realidade brasileira que demarca intensas relações de desigualdade, domi-
nação e exploração. Para a análise, adotou-se a perspectiva decolonial 
por oferecer possibilidades de compreensão dos processos sócio-históri-
cos que constituem as estruturas de poder eurocêntricas e patriarcais. Os 
modos de vida das mulheres são marcados pela colonialidade do poder e 
pelas resistências que se manifestam por meio de organizações coletivas 
que se mobilizam por outras formas de existir, produzir e relacionar-se, a 
partir da diversidade. Para entender como essas questões se operam no 
cotidiano de mulheres camponesas assentadas, abordou-se a composição 
dos assentamentos de reforma agrária, no município de Arroio Grande, RS, 
que conta com a feira de agricultura familiar, um espaço de comercialização 
de alimentos produzidos por assentadas(os). Tal experiência evidencia as 
possibilidades de maior equidade social e de gênero, porém demonstra que 
ainda há desafios a serem superados, como ampliar as políticas públicas 
para maior inclusão de famílias assentadas no acesso a direitos.

Cristine Jaques Ribeiro, Tiago de Garcia Nunes e Eliana Gomes Bender 
propiciam a ampla discussão sobre Soberania e segurança alimentar: ações 
de solidariedade em tempos de pandemia, cujo capítulo apresenta o pro-
tagonismo dos movimentos vinculados à via campesina internacional, pro-
blematizando o conceito clássico de soberania alimentar sob o contraponto 
oriundo das lutas camponesas. Discorre sobre o histórico da construção da 
política de segurança alimentar e nutricional no Brasil, sob a influência da 
luta da sociedade civil organizada, e evidencia o modo como a soberania 
alimentar acontece a partir da solidariedade ativa em diferentes ações e 
alianças construídas junto aos movimentos sociais populares. A sobera-
nia alimentar, sob a compreensão da soberania territorial, diz respeito ao 
enfrentamento da questão agrária de forma efetiva. A afirmação de uma 
reforma agrária incompleta no Brasil é reconhecida nos processos de luta 
das famílias camponesas entre os mais de um milhão de assentados e 82 
milhões de hectares para fins de reforma agrária até 2019. Na mesma linha, 
o conceito de segurança alimentar no Brasil é fruto das lutas de movimentos 
sociais, e da sociedade civil organizada, contrapondo-se à ideia reproduzida 
pela FAO, na década de 70, que definia SAN como garantia da quantidade 
de alimentos para reduzir a fome no mundo. Neste contexto pandêmico, 



surge a “Campanha de Combate à Fome e em Defesa da Segurança e 
Soberania Alimentar – Periferia Viva”, idealizada segundo os seguintes 
pressupostos: impactos da pandemia e prejuízos aos agricultores familiares; 
compras da agricultura familiar que propiciam empregos, renda descentra-
lizada que aquecem a economia urbana e consumo de alimentos saudáveis 
que é uma questão de saúde pública e econômica. Tais pressupostos con-
trapõem-se ao desmonte das políticas públicas e da democracia no país.

Por fim, sobre Os impactos nos modos de vida da agricultura familiar 
e periférica no contexto covid-19, Leonardo Melgarejo, Leandro Noronha 
de Freitas, Cristine Jaques Ribeiro e Maria Odete Falcão problematizam 
a importância da defesa da vida nos territórios de existência a partir da 
dimensão da luta no campo e na cidade. Para tanto, antes se apresenta a 
defesa da natureza saudável questionando a financeirização da terra através 
da defesa da propriedade privada e de suas consequências como a implan-
tação da transgenia e do agrotóxico, que interferem no desenvolvimento 
do ecossistema. Frente a esse cenário, propõe-se o reconhecimento da 
resistência das camponesas e dos camponeses que herdaram dos povos 
tradicionais os costumes em defesa das nascentes de água, da fertilidade 
do solo, da perpetuação das famílias e da natureza. A problematização 
segue na perspectiva de perceber que os espaços urbanos são ecossis-
temas, tanto mais fáceis de serem compreendidos e sustentados quanto 
mais amplas e diversas forem as possibilidades de vida que acolhem e 
oferecem. Contudo, no contexto da pandemia, é no urbano que o avanço 
dos sinais de degradação humana é percebido com maior crueza. Sendo 
assim, os modos de vida da população que habita o rural e o urbano são 
violados, exigindo que a sociedade se perceba capaz de refazer as regras 
de convivência, em respeito à vida, colocando, na Constituição, soberania 
alimentar e direitos da natureza e reorganizando os processos econômicos. 
Portanto, o estudo propõe fortalecer os processos coletivos dos povos 
para romper com a racionalidade imposta. 
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Fique em casa? Violência e desigualdade 
no acesso a direitos sociais

Nino Rafael Medeiros Krüger
Caroline Krüger

Introdução

Entre os meses de maio e julho de 2020, o Grupo de Estudo e Pesquisa 
em Questão Agrária, Urbana e Ambiental/Observatório dos Conflitos da 
Cidade, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Política Social e Direi-
tos Humanos da Universidade Católica de Pelotas, promoveu uma série de 
encontros virtuais voltados à reflexão acerca do tema “Fique em casa?”. 
Reunindo pesquisadores, técnicos e lideranças comunitárias, construíram-se 
espaços de diálogo sobre as diversas dimensões da desigualdade social que 
estrutura a sociedade brasileira. Foram, assim, problematizadas as impli-
cações desse processo frente à conjuntura de disseminação da pandemia 
do coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19 
(LANA et al., 2020), que, por sua vez, acarreta infecções respiratórias com 
alta capacidade de contágio e efeitos letais.

As conversas tiveram como eixo articulador o problema da habitação 
no país, seus antecedentes históricos, o trato da moradia, enquanto objeto 
de mercado, e sua negação, enquanto direito social, para substantiva par-
cela da população brasileira. Para refletir sobre esses processos, foram 
convidados e recebidos professores, funcionários públicos, profissionais 
da área do Direito, Antropologia, Arquitetura e Urbanismo, Gestão Pública, 
Serviço Social, Ciências Políticas e Sociais, Produtores Culturais e Ativistas 
Sociais. Desse modo, foram apresentadas reflexões e contribuições sobre 
o tema. Cada participante teve 20 minutos para discorrer sobre o tema e 
promover discussões. Partiu-se de contextualizações prévias que abriram 
cada encontro, a fim de localizar o debate de forma científica, trazer dados 
e informações sobre o problema e proporcionar um espaço amplo, no qual 
as vivências concretas e cotidianas de cada convidado foram expostas.

Sendo assim, o texto aqui apresentado é fruto das elaborações que 
abriram os debates promovidos nos três primeiros encontros.
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Insegurança frente à pandemIa

A inquietação que conduziu a promoção dos espaços de debate, e desse 
modo a presente escrita, tem um marco temporal e territorial concreto, 
um tempo e um lugar específicos a partir dos quais problemáticas surgem 
e se propagam. O apelo à prática do isolamento físico, no decorrer da 
pandemia do SARS-CoV-2, carrega, como palavra de ordem, a expressão 
“fique em casa” - conceito que tem servido para estruturar uma estratégia 
voltada para a desaceleração da propagação da covid-19, devido à (in)
capacidade dos sistemas de saúde para lidar com a contaminação a curto 
prazo. Isso ocorre porque, devido à finitude dos recursos, o número de 
pacientes tratados tornou-se reduzido (SILVA, 2020). Tal realidade deixou 
muitos infectados sem acesso a tratamento, resultando na necessidade 
do desenvolvimento de uma campanha drástica de distanciamento físico 
(GOURINCHAS, 2020), para que se pudesse diminuir o impacto causado 
pelo adoecimento das pessoas sobre o sistema de saúde, evitando-se, 
assim, seu colapso.

No caso específico brasileiro, vale destacar que tal sistema vem 
sofrendo, ao longo dos últimos anos, pesados ataques, tanto que recursos 
orçamentários foram dele subtraídos, gerando uma situação que, frente 
à pandemia, se torna agravante, de modo que agora cobra-se um alto 
preço: a perda exponencial de vidas. A pandemia torna explícita as más 
decisões dos gestores públicos, que decidiram congelar os investimentos 
primários por meio da Emenda Constitucional n.o 95 (BRASIL, 2016), tam-
bém conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos, 
que alterou a Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988) para instituir 
um novo regime fiscal, que congelou, por 20 anos, os investimentos que 
deveriam ocorrer em habitação, saúde, educação, etc. Esse drástico quadro 
gerou um estado de total falta de segurança para os grupos que dependem 
dessas políticas.

Frente à pandemia, o problema causado por essa decisão - mas não 
somente por ela – tornou-se evidente. A redução orçamentária resultou em 
um prejuízo ao Sistema Único de Saúde que foi superior aos R$ 20 bilhões 
nos últimos dois anos e que pode chegar à marca dos R$ 400 bilhões em 
duas décadas, segundo o Conselho Nacional de Saúde (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2020a). Tal questão, ao colidir com o problema que aflige grande 
parcela das cidades brasileiras – que possuem déficit de estabelecimentos 
de atenção básica de saúde e de estabelecimentos de saúde com suporte 
de observação e internação – tornam precária a capacidade de atendimento 
frente ao cenário pandêmico (IBGE, 2020).

Esse processo se soma à falta de recursos e de políticas locais para o 
trato com tais situações e se dá na dependência de estados e municípios 
das ações do Governo Federal. Este, segundo relatoria dos especialistas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constituição_brasileira_de_1988
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em Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU, 2020), tem 
tido dificuldade de lidar com o problema posto e coloca em risco a vida 
de milhares de brasileiros ao não combater a desigualdade e a pobreza 
que foi exacerbada pela pandemia. Agrava-se tal situação por meio da 
manutenção do desmanche das políticas habitacionais iniciado no último 
período (SOUZA; HOFF, 2019).

Vale observar que as estratégias adotadas pelo Estado brasileiro, nos 
últimos anos, que repercutiram de uma crise econômica para política, inten-
sificaram-se na atualidade em uma crise de saúde pública (VAINER, 2020). 
Esse panorama tem como lastro um processo histórico de operação de múl-
tiplas formas de violências sobre grupos vitimados por uma proteção social 
desigual. Grupos deficitários da responsabilização política e econômica 
por parte do Estado recebem o apelo ‘fique em casa” - palavra de ordem 
apresentada como “sugestão” dos órgãos internacionais e reproduzida 
por representantes do Estado e da sociedade civil para que se possa ame-
nizar os impactos da covid-19 – sem, contudo, ser proporcionado acesso 
a direitos à grande parte dessa população que tem seus direitos sociais 
constitucionalmente garantidos, mas operacionalmente negados como, por 
exemplo, o atendimento em saúde, as condições de moradia adequada, e 
a proteção ao trabalho (KRÜGER; HOFF, in KRÜGER, 2020). 

As mudanças na legislação brasileira quando da reforma trabalhista - Lei 
13.467/2017 (BRASIL, 2017), segundo relatório da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT, 2017), não levaram em consideração os tratados inter-
nacionais ratificados pelo país, o que resultou em retrocessos nos direitos 
previdenciários e trabalhistas. A legislação que expressa o empenho do 
Estado em proteger os interesses dos empregadores subverteu a razão 
histórica que traz sentido às leis trabalhistas.

Foi assim que a OIT qualificou a reforma e apresentou pronunciamento 
oficial, expondo sua preocupação e recomendando, por meio de relatório 
de seu Comitê de Peritos, que o Governo brasileiro reconsiderasse a revi-
são, pois essa poderia incorrer em desmanche do sistema de proteção. 
Entretanto, tais ponderações não foram atendidas e colocadas em vigor; 
a alteração na legislação modificou mais de 200 dispositivos da lei traba-
lhista (SEVERO, 2018).

As novas regras para contratar, demitir, negociar e acionar a justiça, no 
Governo de Jair Bolsonaro, por exemplo, sofreram novas alterações. A cha-
mada Medida Provisória da Liberdade Econômica – Leia no 13.874 (BRASIL, 
2019) - trouxe ainda mais flexibilização ao trabalho, retirando exigências 
nas obrigações das empresas. Em março de 2020, a publicação da Medida 
Provisória 927 (BRASIL, 2020a) imprimiu novas mudanças para a legislação 
trabalhista durante o período de pandemia. Essas alterações passaram a 
valer imediatamente, incluindo trabalho doméstico, rural e contratos tem-
porários. Já em abril houve outra mudança publicada com impacto sobre 
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os trabalhadores: a autorização para que as empresas pudessem reduzir 
expedientes, salários e também suspender contratos pelo prazo dois meses 
– Medida Provisória 936 (BRASIL, 2020b).

Diante das alterações criticadas pelo OIT, no ano de 2017, até aquelas 
que foram anunciadas no primeiro semestre de 2020, o Governo apre-
senta o discurso de que elas estariam sendo implementadas para benefí-
cio e proteção da classe trabalhadora, entretanto seus reflexos mostram 
o contrário. Segundo o Anuário da Justiça (BRASIL, 2020), lançado no 
mês de agosto, as reformas geraram insegurança jurídica e aumentaram a 
demanda do Tribunal Superior do Trabalho (CAVALCANTI, 2020). Dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020) mostram que 
os dados relativos ao desemprego no país, a cada dia, alcançam maiores 
taxas, juntamente com a extrema pobreza (NERY, 2019) e com as mortes 
por covid-19 (OMS, [2020?]).

VIolêncIa e desIgualdade

Quando o Brasil ultrapassa a marca das 120 mil mortes em decorrência da 
covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde (2020b), pesquisas que se 
desenvolvem sobre o impacto da pandemia evidenciam o fato de a explosão 
de casos estar diretamente relacionada à falta de acesso à infraestrutura 
urbana básica. Nesse sentido, o não acesso ao saneamento constitui-se em 
um agravante extremo para as contaminações e mortes que têm ocorrido.

É assim que Larissa Bombardi e Pablo Nepomuceno (2020) apresentam 
seu estudo desenvolvido no programa de Pós-Graduação em Geografia 
Humana da Universidade de São Paulo. Os pesquisadores demonstram que 
a falta de saneamento agrava as possibilidades de contaminação, já que o 
vírus persiste nas fezes mesmo das pessoas que não apresentam sintomas.

Desse modo, a pandemia escancara o drama da desigualdade socioter-
ritorial brasileira em escala internacional (ONU, 2020), uma vez que o país 
sequer conseguiu tangenciar as lições preconizadas pela ONU nos acordos 
dos quais é signatário (ONU, 1966a; ONU, 1966b), além de ter não garantido 
o direito à cidade para ampla maioria de sua população (MARICATO, 2015).

Obviamente, o preço por tal desmesurada desigualdade não tem sido 
pago de maneira igual. Desse modo, enquanto a pandemia invade áreas 
periféricas, vitimadas historicamente pela não garantia de direitos, cria 
um perfil para as vítimas do atual cenário pandêmico no Brasil. O mapa de 
mortes por covid-19, publicado pela Prefeitura de São Paulo (2020), torna 
explícita essa realidade.

O vírus chegou a São Paulo por meio dos bairros de classe alta e tem-se 
propagado pela cidade, levando terror aos bairros com menores índices 
de infraestrutura urbana (BICHIR, 2009; REDE NOSSA SÃO PAULO, 2020) 
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(Mapa 2), razão que torna o desenvolvimento de tal quadro aterrorizante, 
uma vez que, no país, mais de 60% da população não tem acesso a tra-
tamento de esgoto, e são milhares os assentamentos onde as pessoas 
sofrem por conta dos altos índices de adensamento populacional (IPEA, 
2016). Espaços sem abastecimento de água potável, de maneira regular, 
configuram um cenário de múltiplas violações de direitos positivados, como 
no que diz respeito ao direito à cidade, “entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes 
e futuras gerações” (BRASIL, 2001).

Mapa 2 – Relação da falta de acesso à infraestrutura urbana e óbitos por covid-19 
no município de São Paulo, 24 de junho 2020

Fonte: Rede Nossa São Paulo (2020).

O mapa apresentado, elaborado a partir de dados do Mapa das Desi-
gualdades de 2019, ilustra que os números de óbitos por covid-19, nos 
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distritos em que se reúnem favelas, são três vezes maiores do que a média 
da cidade. Em apenas dois distritos, estão concentradas 58% das mortes.

Em um país no qual se dá potente configuração ao conceito de direito 
à cidade, aqueles que têm acessado a moradia de forma precária, caracte-
rizam entre 50 e 60% da população (RIBEIRO, 2019; CUNHA, [2019?]). E são 
esses que, frente a tal cenário, acabaram por se tornar os alvos principais 
para contágio e morte por covid-19. Tal realidade impinge a necessidade 
de realizar campanhas não somente voltadas ao impulsionamento do iso-
lamento físico, mas também que o subsidie, garantindo-o enquanto direito 
neste momento em que as autoridades sanitárias destacam ser necessário 
tal ação para impedir a proliferação do vírus. Da mesma forma, impõe-se a 
necessidade destacada quanto à importância de se manterem hábitos de 
higiene frequentes. Devido a essa situação, há grupos que são impossibili-
tados de acessar o direito à moradia, à água tratada e ao saneamento, ou 
seja, famílias mantidas em áreas com pouca infraestrutura têm sido impe-
didas de desfrutar de tais direitos. 

As inadequadas condições sanitárias dos bairros pobres expõem a 
urgência das questões não mitigadas nesse tempo de crise. Tal fator con-
tribui para a existência de um padrão de dispersão da contaminação social-
mente orientado, com recorte de classe e raça (COSTA, 2020; MUNIZ, 
FONSECA, PINA, 2020).

Imagem 1 – Relação do crescimento de óbitos com recorte de raça/cor no Brasil 
entre os dias 11 e 26 de abril de 2020

Mortes po Covid-19 no Brasil crescem mais entre negros 
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Como se verifica na Imagem 1, a pandemia tem exposto, de maneira 
brutal, o apartheid não oficial vivenciado por aqueles cujos direitos sociais 
se constituem somente no âmbito retórico das legislações, sem que nunca 
tivessem sido materializados ou garantidos (KRÜGER, 2018). Esse agres-
sivo quadro explicita quais grupos têm o direito à vida garantido e quais 
morrem; quem terá acesso a tratamento e quem morrerá nas portas dos 
hospitais (SROUGI, 2020); a quem é resguardado o direito de permanecer 
em isolamento físico e qual população será obrigada a enfrentar longas 
jornadas no transporte público para ir ao trabalho; qual a cor da pele e a 
classe social pertencente de quem mais irá morrer em decorrência do vírus 
(SANTOS et al., 2020).

Com vidas se está pagando a conta cobrada pelo projeto neoliberal de 
sociedade (VAINER, 2020), que resultou não só no aumento da miséria e da 
desigualdade mas também na precarização da saúde pública, perpassando 
pelo saque aos cofres públicos para proteção do mercado da construção 
civil, pela falta de comprometimento e de investimentos em moradia e 
saneamento básico e na descontinuidade de políticas públicas (KRÜGER; 
HOFF, 2020). Esse processo constitui-se uma violação de direitos para 
grande parte da população que tem estado exposta ao vírus por não lhe 
ser permitido que se mantenha em isolamento.

para fIcar em casa é precIso ter casa!

O período de transição dos séculos XIX e XX, tido pela literatura especia-
lizada sobre o tema da moradia como o epicentro de desenvolvimento de 
políticas sanitaristas, fundamentou um modelo voltado a práticas violentas 
contra as habitações populares. Esse período foi marcado pela articulação 
de uma vigorosa legislação para sustento de ações de repressão sobre 
os grupos lançados em situação de vulnerabilidade, que subsidiou os pro-
cessos de demolição dos cortiços e teve como resultado a expulsão dos 
trabalhadores para áreas distantes dos centros urbanos que se desenvol-
viam, operando-se uma “cirurgia” nas cidades e modelando os processos 
de desenvolvimento urbano vindouros (SILVA, 1996).

As práticas higienistas, no âmbito urbano, passaram a impor um modelo 
de política de limpeza nas cidades, o qual se caracterizou pela demolição 
dos bairros considerados insalubres (MOURA, 2006). Assim, pautada por 
uma concepção clínica de origem europeia, instaurou o ideário de moradias 
higiênicas, com base em critérios de “normalidade”, que foram utilizadas 
para classificar o “estoque habitacional” (CARDOSO, 1998, p. 1672). Essa 
estratégia foi desenvolvida sobre o principal modelo de moradia da classe 
trabalhadora, que passou a ser considerado perigoso e apresentado como 
foco para o desenvolvimento de ações estatais específicas.
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Esses espaços foram caracterizados como “habitat propício à violência, 
epidemias e vícios” (HOLZ; MONTEIRO, 2008, p. 3). A moradia da população 
desassistida pelo Estado passou a ser tratada como imprópria ou insalubre, 
tornando-se objeto para exploração de construtores e empresários, que 
reproduziram os processos fundamentados em movimentos inicialmente 
desenvolvidos em cidades da Europa. Esses processos eram voltados ao 
atendimento das demandas e dos interesses das elites que buscavam se 
manter distantes das epidemias disseminadas, destacadas enquanto “con-
sequência das condições de insalubridade das moradias” (GONÇALVES; 
RIBEIRO; VASCONCELOS; MOREIRA, 2007, p. 178).

A adoção de tais medidas por parte do Estado foi responsável por 
aprofundar a sujeição da classe trabalhadora aos interesses burgueses, que 
instrumentalizaram projetos para o aumento de sua acumulação a partir da 
criação de vilas operárias - um modelo de moradia amortizado nos baixos 
salários dos trabalhadores (PIMENTEL, 2016).

Rememorar tais processos, neste ínterim, dá-se pela compreensão de 
que tal reflexão se torna urgente diante dos motivos utilizados como sub-
terfúgio para a adoção de tais medidas, uma vez que essas resultaram em 
um aprofundamento da segregação e exclusão social e territorial, o que 
aumentou o acúmulo de capitais pelo mercado. Além disso, aumentou ainda 
mais a desigualdade, já que aos trabalhadores que perderam suas moradias 
e não tiveram acesso as vilas operárias restou uma única alternativa, a de 
ocupar áreas insalubres distantes dos centros urbanos (KRÜGER, 2018). 
Esse processo, frente à pandemia da covid-19, retorna à pauta.

É importante recuperar, ainda, que o modelo instituído pelas ações 
higienistas do final do século XIX foi alvo de intensos questionamentos e até 
de enfrentamentos que foram produzidos pela classe trabalhadora a partir 
de sua organização através dos sindicatos (PIMENTEL, 2016). Entretanto, 
o tensionamento produzido não foi capaz de romper com as estratégias 
adotadas pelo Estado, que, nos anos seguintes, cimentaram a manutenção 
de tais processos.

Cabe destacar que é somente a partir do ano de 1964 que foram desen-
volvidas políticas públicas voltadas especificamente para as questões habi-
tacionais e urbanas no país. Essas políticas passam a ser implementadas 
a partir da definição de um novo ciclo de instrumentalização das necessi-
dades sociais para legitimação dos interesses do mercado, bem como do 
regime que fora imposto de forma autoritária e violenta. Assim, as cidades 
brasileiras passam a ser redesenhadas (SILVA, 1989). 

É em busca de legitimação que o regime ditatorial formula sua polí-
tica habitacional, voltada à criação de um clima de “estabilidade social” e 
“ordem”, que eram necessários naquele momento para haver o avanço das 
estratégias do capitalismo internacional sobre o país. Maria Osanira Silva 
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resgata as palavras de Roberto Campos, um dos idealizadores do projeto, 
para ilustrar tal situação:

A solução do problema para a casa própria tem esta particular 
atração de criar o estímulo de poupança que, de outra forma, 
não existiria [...] O proprietário da casa própria pensa duas 
vezes antes de se meter em arruaças ou depredar proprieda-
des alheias e se torna um aliado da ordem (SILVA, 1989, p. 49).

O comprometimento ideológico dos trabalhadores com a propriedade 
privada é também utilizado como estratégia de legitimação para os pro-
cessos de aprofundamento da segregação e desigualdade socioespacial, 
de modo que a pauta da garantia de direitos é apropriada por um grupo 
específico para o desenvolvimento de ações voltadas à unificação de for-
ças em torno de suas pretensões (RUIZ, 2014). Assim, ao fim do programa 
implementado em meados dos anos de 1960, que se desenvolveu até 1986, 
as cidades brasileiras tiveram os processos de segregação e exclusão ampli-
ficados, e o país se tornou, no período, o terceiro mais desigual do mundo.

Essa tamanha exclusão social, somada a um crescimento urbano desen-
freado, fez emergir uma série de novos movimentos sociais, que tensiona-
riam pelo desenvolvimento de políticas públicas voltadas à transformação 
de tais processos. É da união das demandas de distintos movimentos que 
surge então a pauta da reforma urbana (MARICATO, 1987).

A organização desses movimentos e seus tensionamentos tiveram inci-
dência sobre o processo de reabertura democrática e sobre o novo orde-
namento constitucional desenvolvido no ano de 1988 (HOLZ; MONTEIRO, 
2008; BRASIL, 1988). Assim, as pautas do direito à cidade e do direito à 
moradia, enquanto direitos que devem ser assegurados pelo Estado, pas-
sam a ser constituintes do novo marco legal, sendo incluídos nos artigos 
6o, 186o e 187o (BRASIL, 1988). Essa legislação foi regulamentada 13 anos 
mais tarde, na promulgação do Estatuto das Cidades (BRASIL, 2001). Nesse 
documento, a moradia é apresentada como um bem fundamental para o 
desenvolvimento seguro e saudável da vida humana.

Entretanto, a conquista de tal legislação não foi capaz de alterar as 
estratégias e ações desenvolvidas pelo Estado para tratar de tal questão, já 
que, mais uma vez, o discurso da melhoria das condições de vida da popu-
lação é reproduzido para materializar projetos coordenados por interesses 
econômicos. Desse modo, os processos de segregação e exclusão dos mais 
pobres são continuados (ROLNIK, 2018) - processos esses constituintes do 
cenário que configura a atual situação vivida no país e sobre os quais esta 
escrita busca lançar reflexão.

O trato histórico da questão habitacional, enquanto ativo para o mer-
cado, tem sido o responsável por transformar o direito à moradia digna 
em um objeto de consumo. Tal situação potencializa a estratificação e a 



25

desigualdade por meio da adoção de medidas voltadas à acumulação de 
grupos lançados à situação de vulnerabilidade pelo Estado e pelo mercado 
via espoliação urbana. Trata-se de um “somatório de extorsões que se 
operam através da inexistência ou precariedade de serviços de consumo 
coletivo” (KOWARICK, 1993, p. 63).

A moradia, tratada enquanto produto disponível somente daqueles que 
têm condições financeiras de arcar com seus custos, viola o direito, pois 
impede que substantiva parcela da população o acesse. Portanto, grupos, 
sem ter outra opção, voltam-se para as áreas desprovidas de infraestru-
tura urbana básica, reproduzindo os processos que deram origem a esse 
modelo e que, nos dias atuais, dão cores e linhas para o desenho das gran-
des cidades brasileiras (MARICATO, 2015).

É dessa forma que Raquel Rolnik, ao propor reflexão sobre a estrutura 
do Estado no tocante ao desenvolvimento urbano, aponta que o Programa 
Minha Casa Minha Vida (PMCMV) manteve a lógica e o modelo desenvol-
vido no período ditatorial militar. A pesquisadora relaciona as políticas do 
Banco Nacional de Habitação (BNH) ao PMCMV e destaca que nunca fora 
implementada no país uma política urbana, mas, sim, processos de financia-
mento aos grupos vinculados ao setor da construção civil (REFORMA, 2014).

O acúmulo de forças gerado pelas mobilizações sociais, nos anos de 
1970 e 1980, impulsionou o debate sobre a reforma urbana e o desenvol-
vimento de variados documentos e projetos voltados para as reformas 
estruturais, entretanto “a pauta e a agenda no que se refere especifica-
mente à política urbana e à participação popular [foram] paulatinamente 
esvaziadas, abandonadas enquanto processo real de incidência na política” 
(REFORMA, 2014, 4 min).

Devido a essa situação, as lutas progressistas das últimas décadas 
enfrentam um novo e dramático cenário de desarticulação, provocado 
por um programa de governo voltado ao aprofundamento dos processos 
de mercantilização e financeirização da moradia, sobre o qual se proble-
matiza o apelo de “fique em casa” frente à realidade pandêmica. Dessa 
forma, busca-se trazer luz ao fato de que historicamente é uma parcela 
muito pequena da população que tem tido preservadas as condições de 
seguir as orientações dadas, restando ao amplo estrato da população a 
falta de condições materiais concretas de cumprir, de forma satisfatória, as 
medidas de isolamento propostas, sobretudo quando elas dizem respeito 
à questão habitacional.

Neste cenário, no qual se dissemina a pandemia da covid-19, é também 
desarticulado o eixo central do PMCMV, apresentado para o atendimento 
das demandas das famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade. 
Tal projeto relaciona-se à moradia, saúde e qualidade de vida, tratando 
conjuntamente o saneamento, a mobilidade urbana e a regularização fun-
diária (KRÜGER; HOFF, 2020).
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Nesse sentido, já haviam ocorrido desvios em relação à proposta origi-
nal apresentada no plano de governo de Luís Inácio Lula da Silva, no ano de 
2002, que preconizava a construção de um amplo programa estatal para 
acesso à moradia pelos grupos colocados em situação de vulnerabilidade. 
A proposta original - denominada de Projeto Moradia, que foi consolidada 
no Plano Nacional de Habitação (PLANHAB), construído com a participação 
dos movimentos sociais - foi abandonada no ano de 2006 (BOULOS, 2014).

Talvez os principais pontos positivos instituídos pela política habita-
cional desse período tenham sido não somente a criação de um ministério 
específico para pensar os problemas urbanos, o Ministério das Cidades, 
como também a criação dos conselhos de participação popular em âmbitos 
municipal, estadual e federal, bem como o apoio à produção habitacional de 
interesse social por meio da autogestão. Mesmo assim, em números abso-
lutos, os recursos despendidos frente aos grandes números do PMCMV não 
alcançaram significância. Entretanto, vale destacar que tal situação gerou 
a possibilidade de desenvolvimento de projetos promissores ao permitir 
a inserção da produção por autogestão na agenda das políticas públicas 
(SANTOS JUNIOR; DINIZ; SAULE JUNIOR, 2020).

Após o impedimento da continuidade do Governo de Dilma Rousseff, 
Michel Temer manteve a estrutura do Ministério das Cidades, mas não 
mais convocou o conselho criado, tampouco promoveu as conferências, 
o que comprometeu os processos de participação social e gestão demo-
crática. Desse modo, não se impôs uma ruptura explícita no projeto em 
andamento, mas alteram-se as prioridades (KRÜGER; HOFF, 2020). Nesse 
período, o PMCMV é mantido com redução dos subsídios diretos, afetando 
a modalidade que se voltava ao atendimento das demandas da população 
de menor renda – Faixa 1. 

Afora isso, ampliam-se os recursos para o financiamento das camadas 
de renda superior – faixas 2 e 3, e é criada a faixa 1,5, o que compromete 
ainda mais o direcionamento de recurso para a faixa de menor renda. Assim, 
o Estado mantém seu compromisso com os setores empresariais, dispo-
nibilizando recursos para a produção dos projetos que despertam maior 
interesse destes, de modo que a população de baixa renda é deixada de 
lado (SOUZA; HOFF, 2019).

No primeiro ano de gestão de Jair Messias Bolsonaro, os espaços insti-
tucionais de participação popular e o diálogo entre Governo e movimentos 
sociais são extintos. Segundo aponta o relatório do Fórum Nacional de 
Reforma Urbana, tal processo é seguido pela criminalização das articula-
ções populares e perseguição de suas lideranças (SANTOS JUNIOR; DINIZ; 
SAULE JUNIOR, 2020). Nesse escopo, ainda, o Ministério das Cidades é 
extinto; o PMCMV é mantido, mas funcionando basicamente para manu-
tenção dos financiamentos para as famílias com maior renda, a partir dos 
recursos do FGTS.
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Com a habitação de interesse social fora da agenda prioritária do 
Governo, em substituição ao PMCMV, foi lançado, em 25 de agosto de 
2020, o Programa Casa Verde e Amarela, através da Medida Provisória no 
996 (BRASIL, 2020c). O programa - não só instituído por uma legislação 
confusa mas também ainda não regulamentado - tem sido apresentado por 
Alfredo Eduardo dos Santos, secretário nacional de Habitação do Ministério 
do Desenvolvimento Regional, como voltado para a ampliação do esto-
que habitacional e dos processos de regularização fundiária; promoção de 
melhorias do estoque já existente; promoção de capacitação de agentes 
públicos e privados e estímulo à modernização do setor da construção 
(FAIXA 1..., 2020).

Santos destaca ainda que a modalidade correspondente à faixa 1 do 
PMCMV será mantida, mas as famílias terão de atender a critérios para 
obtenção do financiamento habitacional, como ter o nome limpo no Serasa, 
no SPC e não ter dívida com bancos públicos. As famílias ainda passarão 
pela análise de risco de crédito dos bancos financiadores. 

Assim, os obstáculos construídos para o acesso ao crédito para as famí-
lias de baixa renda consolidam o processo de exclusão dessas ao acesso à 
moradia; não atendendo, portanto, às necessidades das famílias mais afe-
tadas pela pandemia. Logo, a única melhoria trazida pelo programa - uma 
vez que os processos descritos anteriormente constam nas legislações que 
instituíram a lei de assistência técnica pública e gratuita, Lei 11.888 (BRA-
SIL 2008), o Programa de Aceleração do Crescimento (BRASIL, 2007) e o 
PMCMV (BRASIL, 2009) - será a redução das taxas de juros. Contudo, tal 
benefício não alcançará aqueles que estão impedidos de acessá-lo devido 
às condicionalidades do programa.

consIderações fInaIs

A pandemia tornou explícita a desigualdade social e territorial urbana bra-
sileira. Revelou a monstruosidade de um projeto de Estado mínimo para 
os grupos lançados em situação de vulnerabilidade; e máximo para os 
empresários. Tal projeto tem retirado anualmente bilhões dos sistemas de 
proteção básica para transferi-los ao mercado.

A conta que está sendo cobrada tem sido paga com as vidas daqueles 
marcados pela negligência do Estado: pelas famílias expostas ao vírus por 
não terem o direito de se manter em isolamento físico; pela precarização 
da saúde pública; pela falta de investimentos em saneamento e em moradia 
digna; pelo aumento da desigualdade e da miséria. Tal realidade é reflexo 
de um país com marcas profundas de desigualdade, onde o 1% mais rico 
concentra quase um terço da renda de quase 30% da população (OUN, 
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2019), onde cinco bilionários concentram a mesma riqueza que a metade 
mais pobre do país (OXFAM BRASIL, 2017).

Esse problema foi reverberado pela pandemia, que desvela, em pro-
fundidade, o quanto estão expostos ao risco de morte os mais pobres e 
os negros no país - vítimas históricas dessa estrutura.

Para “ficar em casa” é preciso ter casa, acessar, de maneira plena, os 
benefícios da urbanidade: água tratada, saneamento básico, pavimentação, 
etc. - equipamentos e serviços aos quais as famílias isoladas nas periferias 
dos grandes centros urbanos do país não têm acesso. Essa situação gera 
um quadro no qual os óbitos, em decorrência do vírus nos bairros pobres, 
são quase dez vezes maiores do que os óbitos em bairros localizados em 
áreas nobres (REDE NOSSA SÃO PAULO, 2020).

Enquanto nos espaços dotados de forma plena pela infraestrutura 
urbana o número de mortes era de sete para 332 casos registrados, nas 
periferias contabilizam-se 67 óbitos para 89 casos registrados no mesmo 
período. Então, torna-se fator de risco para o contágio e letalidade da covid-
19 o endereço e a consequente falta de habitações adequadas, saneamento 
básico e condições de se manter hábitos de higiene (SÃO PAULO, 2020).

Dessa forma, o quadro que se coloca à frente expõe que se passará por 
um período de agravamento das condições sanitárias e de saúde, poten-
cializado pelas condições precárias de moradia, pela desigualdade e vul-
nerabilidade. Nesse cenário, o maior cerceamento ao direito à moradia 
adequada aos mais pobres seguirá impondo maiores dificuldades para o 
enfrentamento da pandemia que desvela as grandes mazelas sociais.

O preço da profunda desigualdade social, como já descrito, não está 
sendo pago de maneira igualitária. As mortes decorrentes dos casos de 
infecção pelo vírus não nos têm atingido de maneira igual ou democrática. 
As assimetrias sociais traçam o perfil daqueles que enfrentam maior risco. 

Os problemas da falta de água tratada e da ineficiência na coleta de 
esgoto apresentam-nos pistas importantes para construirmos hipóteses que 
nos permitam compreender a distribuição desigual da gravidade da pan-
demia. Mostram de forma cruel e inequívoca que o padrão de urbanização 
do país, segregacionista e desigual, é nefasto para a saúde da população.

O primeiro estudo a evidenciar a presença do vírus no esgoto na Aus-
trália mostra o quanto o monitoramento da água é essencial no sentido de 
orientar políticas de saúde pública para a contenção do avanço da pandemia 
(BOMBARDI; NEPOMUCENO, 2020). O estudo aborda também a gravidade 
da presença do vírus em esgoto e, particularmente, sua gravidade em locais 
que não tenham tratamento.

A expressão pandemia, que nos remete à ideia de que todos serão 
afetados - no caso brasileiro historicamente impôs um padrão de urbani-
zação desigual - transforma-se em pandemônio, expressão que remete a 
um estado de horrores, já anunciado na proposta de plano de Governo que 

https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Como-estrelas-no-ceu-a-epidemia-pelo-numero-de-mortes/4/47211


29

levou ao poder Jair Messias Bolsonaro, no pleito de 2018 (COSTA; DAMÉ, 
2018).

O programa denominado de O caminho da prosperidade apresentava 
um prenúncio das dificuldades que a população poderia enfrentar, uma 
vez que as expressões “habitação”, “moradia” e “saneamento” sequer 
constam no documento, que, em 81 páginas, volta-se 17 vezes para o setor 
empresarial, 43 vezes aborda questões econômicas sem aprofundá-las e, 
em outras 17 citações aborda a necessidade de se armar a população.

Esse foi o programa que levou à presidência o atual governante: vio-
lento, desigual e sem comprometimento com a garantia de direitos para 
os mais pobres. Logo, resta-nos denunciá-lo e combatê-lo. Sua iniquidade 
hoje é que se volta ao estímulo das aglomerações para salvaguardar os 
interesses do mercado, aprofundar a desigualdade social e impedir que 
as medidas necessárias e urgentes para o enfrentamento de tal realidade 
sejam tomadas.
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O déficit habitacional nacional e local: é 
necessário (re) pensar a política urbana 
para além da pandemia da covid-19

Juliana Toralles dos Santos Braga
Marcela Simões Silva

Introdução

A proposta de construção deste artigo surge dos debates realizados durante 
o evento virtual “Fique em casa? Violência e desigualdade no acesso a 
direitos sociais”, promovido pelo Observatório de Conflitos da Cidade da 
Universidade Católica de Pelotas, cujo objetivo foi reunir pesquisadores, 
técnicos e lideranças comunitárias para debaterem acerca do problema de 
habitação no Brasil frente à atual conjuntura de disseminação da pandemia 
de coronavírus (covid-19).

Dessa forma, o artigo tem como objetivo pensar a campanha do “Fique 
em Casa!” como forma de garantir o distanciamento e isolamento, evitando 
a propagação do contágio do coronavírus, de modo a achatar a curva de 
contaminação. Entre as medidas recomendadas também se encontram 
questões básicas de higienização, como lavar as mãos de forma constante, 
utilizar álcool gel, usar máscaras em todos os ambientes, evitar aglome-
rações, além, claro, de alimentar-se e cultivar bons hábitos – dormir bem, 
exercitar-se, etc.

Ao nos depararmos com tais medidas, é inevitável o questionamento de 
como é possível aplicá-las em um contexto urbano marcado por desigual-
dades sociais, onde falta acesso aos direitos sociais como moradia, água e 
saneamento básico. Como é possível efetivar o distanciamento necessário, 
quando milhares de pessoas vivem aglomeradas em assentamentos pre-
cários? Por fim, como é possível “ficar em casa”, se a insegurança fundiária 
assombra tantas pessoas, enquanto outras estão vivendo sem um lar?

Os dados de contágio e de mortes, durante o período da pandemia, 
desde o início de março até 8 de setembro do presente ano, mostram-nos 
que o Brasil possui 4.157.794 casos confirmados, acumulando 126.960 óbi-
tos. Esses dados, disponíveis no sítio virtual do Ministério da Saúde (BRA-
SIL, 2020), vão ao encontro aos dados levantados pela ONG Rede Nossa 
São Paulo que demonstram que os óbitos, em decorrência do vírus, nas 
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periferias, são quase 10 vezes maiores do que os óbitos dos bairros nobres 
(REDE NOSSA SÃO PAULO, 2020).

A pandemia, portanto, mostra-se mais cruel ainda nas periferias e nos 
assentamentos precários, possibilitando compreender que a taxa de mor-
talidade da covid-19 possui um endereço certo, sendo, coincidentemente, 
o mesmo endereço onde não chegam os direitos sociais.

Entretanto, lança-se o questionamento se a situação vivenciada hoje 
poderia ser diferente. A aplicação dos instrumentos jurídicos urbanísticos 
e o cumprimento da função social da propriedade urbana poderiam ter 
modificado o cenário pré-pandemia? Quais instrumentos poderiam ser utili-
zados durante a pandemia para evitar as consequências desastrosas desse 
período? E, mais, como pensaremos a política urbana no pós-pandemia?

Esse trabalho, para tanto, estrutura-se em três partes, sendo a primeira 
delas a contextualização da formação do espaço urbano brasileiro, de forma 
a evidenciar como a apropriação do solo urbano transformou-se em uma 
mercadoria de alto valor, já que condenou uma parcela significativa da 
população a ocupar áreas periféricas, sofrendo com condições precárias 
de acesso a direitos sociais e, em especial, vivenciando na pele a negação 
de direitos como a moradia digna.

Em seguida, busca-se problematizar quais são os desafios lançados e a 
serem considerados quando o assunto é a viabilidade do “Fique em casa” 
para a população mais vulnerável, destacando a desigualdade estrutural, 
a cultura urbana e a falta de proteção efetiva aos postos de trabalho.

Por fim, frente a tais desafios, é necessário questionar a política urbana 
brasileira, pois se, nas últimas décadas, foi significativa a produção legis-
lativa no que tange ao espaço urbano, como a promulgação do Estatuto 
da Cidade – Lei Federal no10.257/01 (BRASIL, 2001), a obrigatoriedade dos 
planos diretores participativos e instrumentos para efetivar o cumprimento 
da função social da propriedade e, consequentemente, o direito à moradia 
- por quais motivos vivenciamos uma significativa segregação socioespacial 
pré e agravada ainda mais durante a pandemia? Quais serão os questiona-
mentos para um período pós-pandemia? Repensaremos a política urbana 
ou seguiremos reproduzindo cada vez mais a desigualdade?

a formação do espaço urbano brasIleIro e o défIcIt habItacIonal: 
“tanta casa sem gente, muIta gente sem casa!”

Ao caracterizar o cenário brasileiro, é possível afirmar, sem margem para 
dúvida, que se, anteriormente, o Brasil era visto como um todo agrícola 
(SANTOS, 2013) esse não é o cenário que caracteriza nosso território desde 
a década de 1960.
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A crise cafeeira, juntamente com o êxodo rural, a mecanização do 
campo e, consequentemente, o processo de industrialização foram fatores 
que consolidaram a afirmação de que somos um país fundamentalmente 
urbano.

A perspectiva, conforme apontam os dados apresentados pelo Pro-
grama de Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos 
– ONU-Habitat (ONU, 2016) é de que mais de 90% da população brasileira 
viverá em cidades no ano de 2030.

Entretanto, tal cenário urbano é marcado por profundas desigualdades 
econômicas e sociais desde a sua formação, uma vez que reproduz fiel-
mente a divisão social do trabalho de uma sociedade capitalista, marcada 
igualmente pela exploração social e econômica.

Nessa esteira, afirma Vizzoto,

[...] merece especial análise o processo de ocupação das cida-
des nessa linha da lógica capitalista. Esse modo de planeja-
mento do espaço urbano é pautado pela circulação e acumula-
ção individual do capital, apropriação privada do solo urbano, 
fragmentação do espaço no modelo especulativo, assim como 
divisão territorial segundo classes sociais (VIZZOTO, 2011, p. 
96).

É justamente segundo essa lógica de financeirização do espaço urbano 
que a terra urbanizada se torna uma mercadoria. Conforme exposto por 
Silva (2018, p. 30), “o espaço urbano é produto social, mas a sua apropria-
ção e fruição é privada”.

Ermínia Maricato (2012, p. 186) aponta que “na década de 1980, quando 
o investimento em habitação social foi quase nulo, a taxa de crescimento 
da população moradora de favelas triplicou em relação à população urbana 
em seu conjunto.”

Logo, a cidade que deveria ser entendida como um espaço público, nas 
palavras do sociólogo Henri Lefebvre (2006), o lugar de encontros, ritmos 
e trocas, passa a ser moldado por uma apropriação desigual e injusta que 
condena parte significativa da população brasileira à negação de inúmeros 
direitos sociais, em especial, à moradia. 

É da contradição emergente entre o valor de uso e o valor de troca que 
o espaço urbano brasileiro acaba sendo ocupado de forma a cercear para 
a população de baixa renda, em especial no que se refere ao direito de 
habitar, fixar local em um espaço com acesso a serviços públicos básicos.

Dessa forma, a segregação socioespacial materializa-se como 
a negação da vida nas cidades. Ainda, Ermínia Maricato afirma:
O mercado residencial legal no Brasil atende perto de 30% da 
população. Ele deixa de fora, em muitas cidades, até mesmo 
parte da classe média que ganha entre cinco e sete salários 
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mínimos. Essas pessoas legalmente empregadas, podem ser 
encontradas morando ilegalmente em favelas de São Paulo e 
do Rio de Janeiro (MARICATO, 2012, p.187).

E segue evidenciando como a situação é ainda mais cruel para a popu-
lação vulnerável sócio e economicamente:

Sem qualquer alternativa legal, grande parte da população 
urbana invade terra para morar. As terras que não interessam 
ao mercado imobiliário e são ocupadas pela população de 
baixa renda são exatamente as áreas de ecossistema frágil 
(...) Áreas de proteção de mananciais, mangues, dunas, beira 
de córregos, várzeas, encontras íngremes e espaços precários 
são as que sobram para a maioria da população (MARICATO, 
2012, p. 187).

A cidade brasileira, logo, possui o caráter socioeconômico como força 
motriz da segregação urbana, de forma a classificar que, de acordo com 
o território ocupado, o estigma de exclusão e desigualdade social é cada 
vez mais aprofundado, de modo a diferenciar os seus habitantes entre 
cidadãos e não cidadãos, os de baixo e os de cima.

No entendimento de Villaça (1996, p. 94), “nossas cidades, cada vez 
mais, dividem-se em duas. De um lado, a cidade dos que comandam e 
participam da sociedade; de outro, a cidade dos comandados, dos margi-
nalizados, dos que estão de fora!”.

Tal afirmação vai ao encontro dos dados levantados pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística no último censo1 ao dispor que, conside-
rando as cidades com mais de 500 mil habitantes, 94,6% delas apresentam 
loteamentos irregulares. Da mesma forma, considerando os municípios 
com população entre 100 mil e 500 mil habitantes, 91,3% deles possuem 
o mesmo problema.

Ora, habitar áreas irregulares ou regiões periféricas não significa apenas 
ser segregado, mas igualmente implica a dificuldade de acesso a oportu-
nidades, sejam elas de caráter social, econômico, político e educacional.

Raquel Rolnik chama atenção para o papel do Estado na promoção 
de políticas habitacionais que, ainda que com destaque para o programa 
“Minha Casa, Minha Vida”, orientam-se pela perspectiva do capital e da 
financeirização. Nas palavras de Rolnik,

a crença que os mercados podem regular a alocação da terra 
urbana e da moradia como forma mais racional da distribuição 

1  O censo demográfico do IBGE é realizado de dez em dez anos, daí a referência do 
censo de 2010 para fins da análise. É necessário ressaltar que o censo de 2020, em 
decorrência da pandemia da covid-19, foi prorrogado para 2021.
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de recursos combinada com produtos financeiros experimen-
tais e “criativos” vinculados ao financiamento do espaço cons-
truído, levou as políticas públicas a abandonar os conceitos 
de moradia como um bem social e de cidade com um artefato 
público (ROLNIK, 2015, p. 9).

Portanto, se o panorama apresentado na maioria das cidades brasileiras 
é a segregação socioespacial, consolidando a emblemática frase “tanta casa 
sem gente, muita gente sem casa”, questiona-se, nas próximas linhas, quais 
são os desafios urbanísticos para o enfrentamento de uma pandemia que 
traz como recomendação necessária o afastamento e o isolamento social.  

os desafIos a serem consIderados quando o assunto é VIabIlIdade 
do “fIque em casa” para a população maIs VulneráVel

Contemporaneamente, entre o final do ano 2019 e o início do ano 2020, 
a população mundial viu-se diante de um cenário novo: a pandemia cau-
sada pelo vírus coronavírus, denominado SARS-CoV-2. A transmissão do 
referido vírus disseminou-se rapidamente por toda a população mundial, 
dando-se pelo simples contato próximo com uma pessoa infectada – que 
inclusive pode estar assintomática – com outras, por meio de aperto de 
mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, objetos ou superfícies contamina-
das, como celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, teclados de 
computador, etc. (BRASIL, 2020).

Diante desse cenário, foram indicadas diversas medidas de prevenção, 
como lavar as mãos e os punhos com frequência ou realizar a higienização 
com álcool em gel 70%, manter a distância mínima de 1 (um) metro entre 
pessoas em lugares públicos e de convívio social, evitar contato físico, 
higienizar ambientes e objetos utilizados com frequência, dormir bem e ter 
uma alimentação saudável, usar máscaras em todos os ambientes (BRASIL, 
2020), sendo a principal delas o isolamento social. 

A partir disso, no Brasil foi disseminada a campanha “Fique em Casa”, 
justamente com o intuito de frenar a transmissão do vírus. 

Ocorre que a simples leitura das informações e medidas de prevenção 
listadas acima leva à reflexão sobre diversos problemas habitacionais e gera 
um imediato questionamento: tais medidas de prevenção são acessíveis a 
toda a população brasileira? A campanha “Fique em Casa” alcança efetiva-
mente toda a população brasileira, incluindo a população de baixa renda?

O problema habitacional brasileiro certamente se amplifica considera-
velmente. Além disso, o pleno exercício do direito de moradia – bem como 
de outros direitos fundamentais – depende de fatores econômicos, políticos 
e de traços históricos e culturais sedimentados em 500 anos de ocupação, 
colonização e dependência (FONSECA, 2015, p. 310).
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Maurício Jorge Pereira de Mota e Emerson Affonso da Costa Moura 
destacam que a ocupação do solo brasileiro foi marcada pela exploração 
econômica e política excludente desde a colonização, sendo que o acesso à 
terra ligado à detenção do capital gerou a mercantilização da propriedade 
privada com efeitos nocivos de ocupação irregular do solo, de forma que

igualmente, o problema habitacional ultrapassa o binômio 
déficit de habitações e demanda por moradia própria, mas 
envolve fatores socioeconômicos como o gap entre a renda 
da maioria da população e os custos da habitação, a incompa-
tibilidade entre a capacidade de financiamento das habitações 
e a demanda nominal, o desequilíbrio entre a estrutura rural 
e urbana, a concentração em instrumentos voltados apenas 
às deficiências operativas do mercado e a forma paliativa de 
abordagem. O assentamento da população de baixa renda, 
portanto, sem a adoção concomitante de medidas socioeco-
nômicas importa na persistência da miséria ou pobreza ou a 
ausência de serviços essências não conduz a realização plena 
do direito à moradia que depende da concretização de outros 
direitos fundamentais. (MOTA; MOURA, 2018, p. 11).

Na cidade de Pelotas, especificamente, mais de 33 mil famílias necessi-
tam de auxílio referente à habitação, para morar com dignidade, seja con-
siderando-se questões quantitativas – número de casas que precisam ser 
construídas – seja considerando-se outros tipos de precariedade – como 
ausência de banheiro ou falta de água, falta de coleta de lixo, excesso de 
moradores, etc. Essa situação não é recente, conforme será analisado na 
segunda parte deste estudo, entretanto a projeção apontada pelo Naurb – 
Núcleo de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo - da Universidade Federal 
de Pelotas, no ano 2020, expõe:

Segundo aponta um levantamento da Universidade Federal 
de Pelotas e do Observatório de Conflitos da Cidade da Uni-
versidade Católica de Pelotas, o município tem 33 mil famílias 
precisando de investimento em habitação. Em 2020 foram 
registrados 56 domicílios improvisados, 995 precários, 6.125 
em coabitação. Além disso, 856 vivem em inadequação fun-
diária, 3.416 com excesso de moradores, 1.527 com falta de 
banheiro, 1.363 com falta de água, 13.007 com falta de sanea-
mento e 493 com falta de coleta de resíduo (PAZ, 2020).

E, assim, a realidade vivida por considerável número de brasileiros, 
mais uma vez é olvidada no discurso predominante, que deliberadamente 
considera as condições de vida de uma pequena parte da população como 
homogênea e propaga um discurso insustentável para aqueles. 

Assim se encontra consolidado um modelo excludente que persiste, 
cuja marca é a segregação na ocupação do solo e uma divisão entre uma 
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cidade hegemônica – para a qual é direcionada a campanha “Fique em 
Casa” – e uma cidade oculta pelas autoridades, carente de infraestrutura 
e de possibilidades. 

Pensar no direito à cidade é problematizar de que cidade está 
se falando, a quem ela pertence e o que ela é para seus cita-
dinos. Na realidade cotidiana, o que se encontra são meca-
nismos de negação do direito das populações que vivem em 
situação de posse, de empobrecimento de segregação social. 
Quando nos perguntamos de quem é a cidade, somos convi-
dados a perceber que o espaço da cidade está dividido, onde 
existem aqueles que podem consumir e os que não podem. 
Consequentemente, os sentidos produzidos por esses grupos 
divididos são sentidos opostos e que apresentam uma cidade 
mercado\mercadoria (RIBEIRO; KRÜGER, 218, p. 974).

Diante disso, é possível elencar três desafios a serem considerados 
quando o assunto é a viabilidade do “Fique em Casa” para a população 
brasileira de baixa renda, quais sejam: a desigualdade estrutural, a cultura 
urbana e a falta de proteção efetiva aos postos de trabalho. 

Com relação à desigualdade estrutural, cumpre brevemente ampliar 
o recorte do presente estudo para demonstrar que esse fenômeno assim 
se estruturou em todo o território da América Latina, onde a propriedade 
privada absoluta, plena e individual é supervalorizada e onde os movimen-
tos de coletivização da terra são desqualificados. 

O modelo de propriedade exclusiva e a afirmação do sujeito 
individual moderno são expedientes da conquista colonial 
cujos efeitos permanecem em variados graus e matizes. Em 
consequência disso vieram o ocultamento e assujeitamento do 
“outro” étnica e racialmente diferente. Cultural e juridicamente, 
esse “outro assujeitado” e dominado tinha como caracterís-
ticas o Ethos coletivo, comunal e inclusivo e por isso consi-
derado arcaico pelos colonizadores. Graves desigualdades e 
assimetrias sociais, culturais, políticas e econômicas fundadas 
nos elementos de raça e etnia afetaram o acesso à proprie-
dade em todos os países latino-americanos (FONSECA, 2015, 
p. 309).

E, conforme foi abordado anteriormente, essa é a realidade do Brasil e, 
especificamente, de Pelotas/RS: um acesso precário à moradia e a neces-
sidade de políticas habitacionais mais efetivas. 

Isso certamente vai na contramão de uma concepção digna do direito 
fundamental e social à moradia, embora a Constituição da República Fede-
rativa do Brasil de 1988 tenha sido promulgada com base em uma nova 
sintaxe constitucional que pode ser observada em toda América Latina 
no sentido de a propriedade deixar de ser absoluta sob a pressão social e 
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política dos processos revolucionários recentes. Isso traz o atendimento da 
função social da propriedade como direito fundamental e como princípio 
da ordem econômica, a qual é fundada na valorização do trabalho humano 
e tem por fim assegurar a todos uma existência digna. 

Enzo Bello ensina: 

No campo jurídico, sob o rótulo do Estado Democrático de 
Direito, tem-se uma concepção fossilizada de cidadania e uma 
compreensão de que a garantia dos direitos no plano formal 
bastaria para a sua concretização pela via hermenêutica, inde-
pendentemente das condições políticas, sociais, históricas e 
econômicas (BELLO, 2012, p. 23).

E continua, colocando em xeque a abstração e a impessoalidade do 
conceito moderno e cidadania:

Na América Latina, as peculiaridades do seu processo de 
modernização e das características do seu desenvolvimento 
capitalista denotam uma tradição de “estadania” (CARVALHO, 
1999, p. 321-344), que expressa a construção da cidadania a 
partir do Estado (BELLO, 2012, p. 23).

 Assim, diante das peculiaridades da cidadania na América Latina, é 
possível afirmar que aqui há uma organização político-social com uma dinâ-
mica social própria, isto é, com realidades e contextos bem distintos, de 
forma que se passa ao estudo do segundo desafio: a cultura urbana. 

Esse é um desafio igualmente complexo, uma vez que a vida urbana se 
dá no dia a dia, no cotidiano em que a ação de cada indivíduo gera conse-
quências para a comunidade na qual ele está inserido, especialmente no 
momento atual, no qual as ações individuais definirão o controle ou não da 
propagação do SARS-CoV-2. 

Ao tratar das dimensões da vulnerabilidade, Eduardo Marandola Junior 
e Daniel Joseph Hogan destacam que:

se existem riscos que são produzidos globalmente e distri-
buídos indiscriminadamente, há mecanismos locais em todas 
as escalas que funcionam como filtros e que podem absorver 
parte dos impactos ou dos danos, amortecendo os perigos até 
chegarem aos indivíduos e famílias. Além disso, a própria con-
dição social, mesmo em termos de classes, age de diferentes 
maneiras na forma como pessoas e grupos específicos irão 
enfrentar o risco. Estes elementos que promovem a absorção 
do impacto do risco/perigo podem ser entendidos em termos 
de capacidade de resposta, que é um dos principais elementos 
componentes da vulnerabilidade. (Burton; Kates; White, 1978; 
Cutter, 1996; Kasperson, J. et al., 2005) (MARANDOLA JR.; 
HOGAN, 2006, p. 34).
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E continuam analisando a vulnerabilidade enquanto um componente 
das estruturas da pessoa e do lugar, citando a teoria dos entitlements de 
Armatya Sen:

Assim, diferente do risco (a situação a que se está exposto) 
e do perigo (o evento que pode causar dano), que aparecem 
como externos à pessoa, a vulnerabilidade é percebida como 
interna, constituinte do eu e do lugar. Talvez por isso seja 
dada ênfase, em muitos estudos, à teoria dos entitlements de 
Armatya Sen e à importância do conhecimento para potencia-
lizar o empowerment das pessoas, diminuindo a sua vulnerabi-
lidade (Watts; Bohle, 1993; Heijmans, 2004; Kasperson, J. et al., 
2005). A capacidade e habilidade de converter oportunidades 
em ativos passam pelo empowerment e pelos entitlements, 
que podem ocorrer por meio de processos verticais (de cima 
para baixo) ou horizontais (redes sociais, participação, laços 
comunitários solidários, inventividade pessoal). Os entitlements 
podem ser tanto objeto de políticas públicas quanto uma forma 
que a própria população encontra para lidar com seus pró-
prios riscos, diminuindo sua vulnerabilidade (MARANDOLA JR.; 
HOGAN, 2006, p. 40).

Isso serve tanto para cada decisão individual em relação aos compor-
tamentos de risco para si e para os outros quanto para as mobilizações e 
pressões em relação às estratégias de enfrentamento adotadas na esfera 
governamental. 

A inexistência de políticas públicas devotadas ao planejamento urbano 
que propiciem o exercício desse direito hoje evidencia uma enorme distância 
entre os segmentos da classe média urbana e os segmentos menos favo-
recidos da população em relação ao seu bem-estar no espaço doméstico.

Existe uma acentuada complementaridade entre a condição 
de agente individual e as disposições sociais: é importante 
o reconhecimento simultâneo da centralidade da liberdade 
individual e da força das influências sociais sobre o grau e o 
alcance da liberdade individual. Para combater os problemas 
que enfrentamos, temos de considerar a liberdade individual 
um comprometimento social (SEN, 2010, p. 10).

Porém, nesse sentido, esbarramos no terceiro desafio apontado: a 
pandemia evidencia ainda mais essa naturalização das desigualdades estru-
turais de nossa sociedade em seus diferentes níveis. 

As medidas sanitárias propostas citadas no início deste estudo - como 
lavagem constante das mãos com água e sabão, utilização de álcool em 
gel 70%, bem como as medidas restritivas de circulação, como manter a 
distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas em lugares públicos e de 
evitar convívio social e contato físico, além de higienizar ambientes e objetos 
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utilizados com frequência, dormir bem e ter uma alimentação saudável, 
usar máscaras em todos os ambientes - colocam o foco na suposição de 
que todos têm, de maneira uniforme, o exercício de um direito mínimo à 
moradia e ao saneamento, o que não é verdadeiro. O problema habitacional 
no Brasil faz com que nos deparemos com infraestruturas urbanas alta-
mente precarizadas no que tange à mobilidade urbana e ao saneamento, 
de acordo com dados já expostos. 

É importante destacar que as medidas impostas pela pandemia impõem 
dificuldades ainda maiores às mulheres nessa nova conformação social, 
como a sobrecarga do trabalho doméstico e outro efeito perverso: o 
aumento do registro de casos de violência doméstica e de feminicídios. 

Uma parceria colaborativa entre as mídias independentes Amazônia 
Real do Amazonas, Agência Eco Nordeste do Ceará, #Colabora do Rio de 
Janeiro, Portal Catarinas de Santa Catarina e Ponte Jornalismo de São Paulo 
realizou um levantamento, o qual fará parte do monitoramento quadrimes-
tral da série de reportagens “Um vírus e duas guerras” (PONTE, 2020), 
que será publicada ao longo de 2020, cujo resultado aponta que, entre os 
meses de março e abril deste ano, durante a pandemia: 

Os casos de feminicídio no País aumentaram em 5% em rela-
ção a igual período de 2019. Somente nos dois meses, 195 
mulheres foram assassinadas, enquanto em março e abril de 
2019 foram 186 mortes. Entre os 20 estados brasileiros que 
liberaram dados das secretarias de segurança pública, nove 
registraram juntos um aumento de 54%, outros nove tiveram 
queda de 34%, e dois mantiveram o mesmo índice. Nos 20 
estados analisados, a média observada foi de 0,21 feminíci-
dio por 100 mil mulheres. A taxa ficou acima da média em 
11 estados, os quais detêm 40% da população feminina do 
total analisado e foram responsáveis por 59% das mortes (115 
feminícidios) (PONTE, 2020, on-line). 

O mesmo levantamento expõe que, no Rio Grande do Sul, a média de 
feminicídio é de 0,36 - bem acima da média nacional que é de 0,21 femini-
cídio por 100 mil habitantes mulheres no período de março e abril de 2020.

Tais dados levam à outra reflexão: quais são as condições sociais e 
emocionais que definem o “lar” e a casa? 

Por fim, somadas aos desafios já apresentados, estão a falta de prote-
ção aos postos de trabalho e a evidente falta de confiança nas autoridades 
públicas, o que limita a difusão de políticas restritivas compreensíveis e 
possíveis para a população mais vulnerável. 

A PNAD contínua, realizada pelo IBGE e publicada em agosto de 2020 
(IBGE, 2020), apontou o índice de 13,3% de desemprego no segundo tri-
mestre do corrente ano, sendo que atualmente chega a 12,9 milhões o total 
de trabalhadores em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho.



48

O auxílio emergencial - benefício financeiro concedido pelo Governo 
Federal aos desempregados, trabalhadores informais, microempreendedo-
res individuais e autônomos com o intuito de fornecer proteção emergencial 
durante o período de pandemia, instituído pela Lei no. 13.982/20 - gerou o 
repasse do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais – o equivalente a 
57,41% do salário mínimo nacional – até o mês de agosto de 2020. Recen-
temente, o Governo Federal editou a Medida Provisória 1.000, publicada 
no Diário Oficial da União, no dia 3 de setembro de 2020, prorrogando o 
pagamento do auxílio até dezembro de 2020, contudo com valor redu-
zido à metade e com novas regras de concessão que excluem milhares de 
beneficiários. Sendo assim, a partir de setembro de 2020, o valor do auxílio 
emergencial será de R$300,00 (trezentos reais) mensais – o equivalente a 
28,70% do salário mínimo nacional.

Reportagem de autoria de Beatriz Jucá e Heloísa Mendonça revela a 
realidade díspar vivida pela população brasileira:

Criado para mitigar os efeitos da pandemia do coronavírus, o 
programa já beneficiou de alguma maneira metade das famí-
lias do país e chegou a 67 milhões de pessoas. Num balanço 
geral, a renda média dos beneficiários está até melhor agora 
do que antes da crise sanitária: engordou cerca de um terço 
(34%), segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas com 
os dados mais recentes da Pnad-covid. Mas essa melhoria não 
é linear. Os efeitos positivos do auxílio do Governo são mais 
fortes em Estados do Norte e Nordeste. Enquanto em São 
Paulo o benefício fez crescer, em média, 54% da renda dos 
beneficiários, no Ceará o ganho foi muito maior, de até 110% 
(JUCÁ, MENDONÇA, 2020).

Enquanto no Rio Grande do Sul - de acordo com a Pesquisa Nacional da 
Cesta Básica de Alimentos, houve um aumento de 13,89% do valor da cesta 
básica entre janeiro de 2019 e de 2020, totalizando atualmente R$ 502,98 
(quinhentos e dois reais e noventa e oito centavos) e compreendendo o 
conjunto de 13 produtos alimentícios considerados essenciais – o Estado 
possui a terceira cesta básica mais cara do país (DIEESE, 2021). 

Dessa forma, apontados e retratados os desafios relacionados à via-
bilidade do “Fique em Casa” para a população brasileira mais vulnerável, 
conclui-se parte deste estudo expondo mais um desafio de ordem ética: 

A América Latina aparece no pensamento emergente como 
um exemplo claro de uma região onde, como afirma o prêmio 
Nobel de Economia Joseph Stiglitz (2002), as formas conven-
cionais de abordar o desenvolvimento e de mensurá-lo foram 
desmentidas pela realidade. [...] A nova visão que começa a 
ganhar força, crescentemente, amplia totalmente as dimen-
sões a serem levadas em conta para saber se uma sociedade 
progride ou não, e inclui, ao lado dos indicadores econômi-
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cos comuns, aspectos que têm a ver com o desenvolvimento 
social, o desenvolvimento ambiental, o acesso à cultura, às 
liberdades e à construção da cidadania (SEN; KLIKSBERG, 
2010, p. 139-140).

Portanto, lançados os desafios do “Fique em casa” para uma parcela 
significativa da população que tem seus direitos sociais negados de forma 
reiterada e as condições de moradia inexistentes ou precárias, faz-se neces-
sário compreender a (in) aplicabilidade dos instrumentos da política urbana 
no período pré-pandemia da covid-19 e sua contribuição no agravamento 
das desigualdades socioespaciais tão presentes e significativas no espaço 
urbano brasileiro.

a polítIca urbana no pré e durante pandemIa: um contexto 
nacIonal e local

Conforme foi demonstrado nos tópicos anteriores, o contexto de uma ocu-
pação do solo urbano beneficiando o seu valor de troca, e não de uso, cons-
truiu um cenário onde parte significativa da população de baixa renda ocupa 
as áreas periféricas das cidades, habitando assentamentos e loteamentos 
irregulares em condições precárias, negando-lhe o direito de vivenciar a 
cidade em todas as suas dimensões como habitação, mobilidade urbana, 
saneamento básico e acesso a serviços públicos de qualidade.

Constantemente a política urbana, tanto em nível nacional quanto local, 
é pautada por uma lógica do capital e do mercado, beneficiando a lógica 
privatista do direito à propriedade em detrimento de uma gestão demo-
crática e inclusiva das cidades. Portanto, em uma pandemia, cuja principal 
recomendação da Organização Mundial da Saúde para achatar a curva e 
conter o contágio é o distanciamento/isolamento social sob a campanha: 
“Fique em Casa!”, urge resgatar a aplicação do princípio da função social 
da propriedade e os instrumentos jus-urbanísticos como estratégias de 
enfrentamento a essa crise sanitária

Portanto, em uma situação de pandemia, cuja principal bandeira é o 
“Fique em Casa!”, questiona-se: por qual motivo não se enfrentou o déficit 
habitacional? Certamente não foi por falta de instrumentos normativos. 

Ermínia Maricato (2012, p. 95) afirma que no Brasil há uma “tradição 
em aplicar a legislação de forma arbitrária.” E continua, “estamos teste-
munhando a aplicação quase nula dos instrumentos mais importantes do 
Estatuto da Cidade.” Tais afirmações vão ao encontro do raciocínio apresen-
tado por Raquel Rolnik (2018, p.19) ao dizer que “a reconfiguração estrutural 
desse regime atrelada às dinâmicas de privatização atinge sobremaneira a 
governança urbana que passa a ter um caráter nitidamente empresarial.”.
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Desde a Constituição Federal de 1946, o direito de propriedade não 
é mais considerado absoluto, devendo cumprir a sua função social. Se o 
cumprimento da função social da propriedade rural apresentou seus ele-
mentos constituintes no ano de 1964 com a promulgação do Estatuto da 
Terra, pode-se dizer que o mesmo não aconteceu com a função social da 
propriedade urbana.

A Emenda Constitucional registrada sob o no 63 (BRASIL, 1988), apre-
sentada na Assembleia Constituinte de 1987, demonstrava-se grandiosa 
em seus 24 artigos, abordando o direito universal à vida urbana, o direito à 
moradia com amplos instrumentos de regularização, a participação popular 
e, especialmente, a aplicação imediata da norma constitucional na ausência 
de lei federal.

Entretanto, como é demonstrado por Bassul (2010, p. 78), o projeto 
foi alvo de profundas críticas públicas por setores ligados à indústria da 
construção, esvaziando o conteúdo proposto inicialmente pela emenda.

Dessa forma, o texto legislativo ficou extremamente tímido em relação 
à proposta inicial, originando os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e 
inaugurando o capítulo da Política Urbana. Porém restou instituir no texto 
constitucional que a propriedade assim como a cidade deverão cumprir 
sua função social, função social essa que deverá atender às exigências 
fundamentais expressas no plano diretor. 

Portanto, percebe-se que a aplicabilidade no cumprimento da função 
social urbana restou suspensa até a edição de uma lei federal que orien-
tasse a construção dos requisitos da função social e, consequentemente, 
os planos diretores municipais.

Tal contexto evidenciou a negligência do Poder Público em garantir a 
aplicação de uma política urbana que tivesse como articulador o cumpri-
mento da função social da propriedade para efetivar o direito à moradia 
digna. Nessa esteira, Betânia Alfonsin (2005, p. 49) destaca: “foram muitos 
obstáculos para desenvolver seu trabalho visando a garantir a segurança 
da posse dos moradores de assentamentos informais. O principal problema 
encontrado, seguramente, foi a ausência de uma lei federal de desenvol-
vimento urbano.”

Nesse sentido, graças a uma forte atuação dos movimentos sociais 
urbanos, com destaque para o Movimento Nacional da Reforma Urbana, 
reafirmou-se a necessidade de fomentar uma legislação em nível federal 
que concretizasse a função social da propriedade por meio da aplicação 
de instrumentos jurídicos urbanísticos e, consequentemente, a reprodu-
ção desses instrumentos em nível local quando se trata do planejamento 
urbano municipal.

Desde a formulação até a aprovação da Lei Federal no 10.257/01, o Esta-
tuto da Cidade, foram 12 anos de um processo legislativo de extrema disputa 
entre setores ligados ao empresariado da construção civil e movimentos 
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sociais, que culminou na aprovação de um aparato legislativo, indo ao 
encontro das matrizes constitucionais, com o objetivo de inaugurar uma 
nova ordem jurídica urbanística não mais assentada no absolutismo do 
direito de propriedade.

Logo, além de instituir como fundamento o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, tal legislação institui 
a obrigatoriedade da existência de planos diretores participativos para os 
municípios com mais de 200.000 (duzentos mil) habitantes, além de uma 
série de instrumentos jurídicos urbanísticos para o alcance e desenvolvi-
mento de seu objetivo.

Destacam-se aqui os instrumentos previstos no art. 4o do Estatuto 
da Cidade de modo a contribuir para a superação do déficit habitacional 
e assim garantir, ao menos, o direito à moradia digna para a população 
carente. Por exemplo: a aplicação das legitimações de posse e concessão 
de uso especial para fins de moradia poderiam conferir maior segurança 
fundiária para aqueles que não detêm título de propriedade, de modo que 
lhes fosse oportunizada a possibilidade de ficarem em suas casas – não 
necessariamente na sua propriedade, antes, durante e pós-pandemia da 
covid -19.

Nesse ensejo, a aplicação do IPTU progressivo, exigindo o cumprimento 
da função social de propriedades vazias que só atendem à especulação 
imobiliária através do pagamento do Imposto Territorial Urbano, sob pena 
de ser desapropriada pelo Poder Público para a destinação de habitação 
de interesse social, contribuiria efetivamente para, ao menos, diminuir a 
desigualdade e segregação socioespacial.

A regularização fundiária dos loteamentos irregulares e clandestinos, 
isto é, um processo capaz de promover medidas urbanísticas, jurídicas, 
sociais e ambientais promoveria uma melhor qualidade de vida para os 
moradores e moradoras, a ponto de integrá-los na chamada “cidade legal”, 
garantindo-lhes condições básicas de habitabilidade e de vivenciarem o 
direito à cidade. Além disso, a possibilidade de aplicar a assistência técnica 
jurídica gratuita para as comunidades poderia contribuir para a construção 
de habitações com condições necessárias para que não existam excesso 
de moradores e ausência de estruturas básicas como banheiros e quartos.

Tais instrumentos possuem o caráter de promoção de uma maior jus-
tiça social, que, se devidamente aplicados, poderiam modificar o panorama 
vivenciado e agravado pela situação de pandemia da covid-19.

Nas lições de Marcelo Lopes de Souza, 
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a aplicação dos instrumentos jurídicos urbanísticos previstos 
no Estatuto da Cidade visam a inibir a especulação imobiliária; 
propiciar uma boa qualidade ambiental; induzir ao rebaixa-
mento geral do preço da terra; propiciar o aumento da arreca-
dação tributária e garantir uma alocação espacial de recursos 
mais justa (SOUZA, 2010, p. 320).

Se esses instrumentos estão previstos na legislação federal, evidente-
mente também podem ser encontrados nos planos diretores municipais. 
Como é demonstrado no contexto nacional, o contexto de aplicação local 
não se difere muito, uma vez que a aplicação de tais instrumentos por parte 
do Poder Público faz-se de forma arbitrária sob a lógica da financeirização 
do espaço urbano e não da perspectiva de uma gestão democrática.

Pelotas, localizado no Sul do Rio Grande do Sul, é o quarto município 
mais populoso do Estado. E, por não ser diferente das demais cidades 
brasileiras, apresenta problemas e conflitos urbanos, em especial no que 
se refere ao déficit habitacional.

Conforme dados cedidos pela Secretaria Municipal de Habitação no 
ano de 2019, um terço da população pelotense vive em áreas irregulares; 
destaca-se que, para a população mais vulnerável, a situação é ainda mais 
preocupante. Afinal, segundo pesquisa realizada pela Universidade Federal 
de Pelotas e pelo Observatório de Conflitos, já abordada no tópico anterior, 
o déficit habitacional não ocorre apenas devido à falta de residências, mas 
também engloba as residências precárias, improvisadas e em regime de 
coabitação e, obviamente, com falta de acesso a serviços públicos como 
água, saneamento básico e energia elétrica.

Em contraposição a essa realidade, dados também fornecidos pela 
Secretaria Municipal de Habitação afirmam que existem 11.805 lotes vazios 
no município, isto é, que não cumprem sua função social.

Ora, tal cenário se deve ao fato de Pelotas não possuir diretrizes para 
o planejamento? Certamente não, Pelotas teve três planos diretores, sendo 
o último deles a Lei Municipal no 5.502/2008, revisado no final de 2018, 
dispondo, em seu art. 13, os mesmos instrumentos jurídicos urbanísticos 
previstos no Estatuto da Cidade.

Entretanto, mesmo com tal arcabouço legislativo, Pelotas segue repro-
duzindo a lógica da financeirização do espaço urbano, concedendo títulos 
de propriedade nos processos de regularização fundiária (BRASIL, 2017), 
ignorando que é obrigação do Poder Público conferir medidas urbanísti-
cas e sociais de habitabilidade, fomentando ainda mais assentamentos e 
ocupações irregulares. Nos últimos anos, pré-pandemia, o município foi 
negligente na efetivação de políticas urbanas democráticas e inclusivas.

Durante a pandemia, a lógica segue a mesma. Prova disso é o simbólico 
caso da Ocupação Nova Coruja, onde 63 famílias, no início da pandemia, 
ocuparam um terreno particular de 100 metros por 70, há anos desocupado, 
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sem cumprir a sua função social. Essas famílias foram surpreendidas com 
uma reintegração de posse em caráter liminar, desconsiderando todas 
as orientações dos órgãos, como Defensorias Públicas, Ministério Público 
a até mesmo a orientação do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a 
emergência sanitária ocasionada pela pandemia torna a suspensão das 
reintegrações de posse uma medida humanitária.

Não sendo o bastante sofrerem com a reintegração de posse, assistindo 
à destruição de suas casas construídas provisoriamente, as 63 famílias da 
ocupação Nova Coruja sofrem também com o descaso do próprio Poder 
Público Municipal. Como foi noticiado por Paz (2020), os representantes 
da Prefeitura acompanharam a reintegração de posse, juntamente com as 
autoridades judiciárias e policiais, e não lhes ofertaram nenhuma opção a 
não ser o abrigo provisório no Colégio Municipal Pelotense, o qual serve 
para abrigar necessitados desde o início da pandemia.

Novamente foi negada a essas famílias qualquer aplicação dos instru-
mentos fundiários previstos para a concretização do direito à moradia, já 
que ficaram expostas em um abrigo precário. Nessa situação, arriscaram-
-se na coabitação, a qual agrava questões sanitárias, de saúde e, espe-
cialmente, de dignidade humana. Como falar que essas pessoas devem 
“ficar em casa”, se a casa, assim como os demais direitos, lhes é negada 
de forma deliberada?

Esses casos reproduzem-se em outras tantas localidades, o que torna 
urgente e necessário o questionamento de (re) pensar a política urbana 
pré, durante e pós-pandemia.

consIderações fInaIs

No presente estudo, foi demonstrado que existe uma contradição entre o 
valor de uso e o valor de troca no espaço urbano brasileiro, o qual acaba 
sendo ocupado de forma excludente, aniquilando dos cidadãos o direito de 
habitar e fixar local em um espaço com acesso a serviços públicos básicos 
para a população de baixa renda – de forma a diferenciar os seus habitan-
tes entre cidadãos e não cidadãos, os de baixo e os de cima.

Tal estigma de exclusão, norteado pela segregação socioespacial, con-
solida a emblemática frase “tanta casa sem gente, muita gente sem casa”. 
E assim se mostra consolidado o modelo excludente que persiste, marcado 
por uma divisão entre uma cidade hegemônica – para a qual é direcionada 
a campanha “Fique em Casa” – e uma cidade oculta pelas autoridades, 
carente de infraestrutura e de possibilidades. 

Diante desse cenário, foram questionados os desafios urbanísticos para 
o enfrentamento de uma pandemia causada pelo vírus coronavírus (SAR-
S-CoV-2), que traz como recomendação necessária o isolamento social, 
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além de diversas outras medidas de prevenção, como higienizar as mãos 
e os punhos com frequência, higienizar ambientes e objetos utilizados com 
frequência, dormir bem e ter uma alimentação saudável, usar máscaras em 
todos os ambientes, etc.

A partir disso, foram apresentados três desafios a serem considerados: 
a desigualdade estrutural, a cultura urbana e a falta de proteção efetiva 
aos postos de trabalho. 

Com relação à desigualdade estrutural, fenômeno que assim se cons-
tituiu em todo o território da América Latina, onde a propriedade privada 
absoluta, plena e individual é supervalorizada e onde os movimentos de 
coletivização da terra são desqualificados, a realidade posta é: um acesso 
precário à moradia e a necessidade de políticas habitacionais mais efetivas.

A cultura urbana, por sua vez, mostra-se um desafio tão complexo 
quanto o primeiro, devido às dimensões da vulnerabilidade que ocorrem no 
dia a dia, no cotidiano, já que a ação de cada indivíduo gera consequências 
para a comunidade na qual ele está inserido, especialmente no momento 
atual, diante das mobilizações e pressões em relação às estratégias de 
enfrentamento adotadas na esfera governamental. 

A inexistência de políticas públicas efetivas devotadas ao planejamento 
urbano evidencia uma enorme distância entre os segmentos da classe 
média urbana e os segmentos menos favorecidos da população em relação 
ao seu bem-estar no espaço doméstico.

E, nesse sentido, desponta o terceiro desafio. Uma vez lançados os 
desafios do “Fique em casa” para uma parcela significativa da população 
que tem seus direitos sociais negados de forma reiterada e as condições 
de moradia inexistentes ou precárias, faz-se necessário compreender a 
(in) aplicabilidade dos instrumentos da política urbana no período pré-pan-
demia da covid-19 e sua contribuição no agravamento das desigualdades 
socioespaciais tão presentes e significativas no espaço urbano brasileiro.

Isso posto, o ONU-Habitat, Programa das Nações Unidas para Assenta-
mentos Humanos, publicou recentemente uma “Declaração de política do 
ONU-Habitat sobre a prevenção de despejos e remoções durante a covid-
19” recomendando aos governos a adoção de medidas emergenciais para 
atender às necessidades básicas de comunidades ou bairros vulneráveis, 
como alimentos, água, saneamento, higiene e cuidados primários de saúde. 

A crise sanitária, econômica e social causada pela pandemia levou, mais 
uma vez, diversas organizações a unirem-se em defesa do direito à moradia 
e à vida dignas no Brasil. A Campanha Despejo Zero, lançada em julho de 
2020, surgiu como uma ação nacional, com apoio internacional, visando à 
suspensão dos despejos e remoções, sejam elas fruto da iniciativa privada 
ou pública, fundada em decisão judicial ou administrativa, que tenha como 
finalidade desabrigar famílias e comunidades, urbanas ou rurais. Entre as 
entidades da cidade e do campo que aderiram à campanha estão a Conam 
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(Confederação Nacional das Associações de Moradores), a CMP (Central 
dos Movimentos Populares), a UMN (União dos Movimento de Moradia), o 
Movimento Nacional de Luta por Moradia, o MST (Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra), o MAB (Movimento dos Atingidos por Barreiras) 
e o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), entre outras.

Nessa mesma linha, foi proposto o PL 1975/2020, de autoria da depu-
tada Natália Bonavides (PT-RN), o qual ainda tramita no Congresso e propõe 
a suspensão de despejos e reintegração de posse no campo e na cidade, 
durante a pandemia. 

Portanto, cumpre ressaltar que não deverá ser necessária mais uma 
pandemia para perceber o nível de desigualdade socioespacial que carac-
teriza o espaço urbano e tomar-se consciência da necessidade urgente 
de concretizar a função social da propriedade e os instrumentos jurídicos 
urbanísticos de forma a consolidar uma cidade para o cidadão e para a 
cidadã, e não somente para o mercado.
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O planejamento urbanístico e controle da 
vida: os casos de Pelotas e de Rio Grande

Cristine Jaques Ribeiro
Paula Mello Costa

Sinara Ferreira das Neves

Introdução

O início deste estudo propõe pensar a cidade a partir do pressuposto de 
que “os modos de viver dos coletivos não se enquadram no ordenamento 
urbanístico ofertado nas gestões da cidade”. Com essa perspectiva, pro-
põe-se o diálogo, neste trabalho, sobre a cidade, afirmando que, quando 
pensamos no seu conceito, logo nos encontramos numa teia heterogênea 
que permite ousar ultrapassar fronteiras paradigmáticas. Para tanto, os 
desafios para enfrentar o ordenamento urbanístico, por parte dos citadinos, 
impõem-se cotidianamente, visto que existir na cidade é poder consumir 
a cidade.

Aqui se quer relacionar três modos de resistir por parte da população 
que habita a cidade e reinventa a perspectiva de território, mesmo com a 
imposição de normas que reconhecem a legalidade, desconsiderando a legi-
timidade. Os três modos de resistir dia a dia desafiam desconstruir imagens 
sobre quem são, como vivem e que direitos têm. Os modos de resistir, aqui 
referenciados, são as populações em situação de posse, populações em 
situação de rua e populações que “sobrevivem” com o trabalho informal. 

Sendo assim, cabe inicialmente problematizar o conjunto de mecanis-
mos que são determinados no controle da vida das populações que habitam 
a cidade. Essa problematização sugere perguntar: Quais os mecanismos 
utilizados pelo planejamento urbanístico dos municípios que podem subme-
ter o espaço público ao ordenamento da iniciativa privada? Essa questão 
tem origem no projeto de pesquisa desenvolvido no Programa de Pós-Gra-
duação em Política Social e Direitos Humanos da Universidade Católica de 
Pelotas/RS. Esse projeto objetiva analisar tal questão especificamente nos 
municípios de Pelotas e de Rio Grande no Estado do Rio Grande do Sul. 
Portanto, por meio das discussões a seguir, propõe-se também considerar 
as contribuições de Michel Foucault e de Henri Lefebvre, bem como de 
demais autoras e autores que tratam do tema em questão. Por fim, objetiva 
denunciar as questões que atravessam o cotidiano desses coletivos citados, 
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como o racismo estrutural e a desigualdade socioambiental, que terão o 
destaque necessário para analisarmos que cidade está sendo produzida 
e para quem. 

ordenamento urbanístIco e o controle da VIda

Problematizar o tema do ordenamento urbanístico é considerar que ele 
se apresenta como estratégia política do Estado em consonância com o 
desejo da sociedade de tentar regrar o “habitar” das populações na dire-
ção de instituir como “habitat” funcional. Tal estratégia se instaura na vida 
cotidiana de forma a invadir os modos de existir através dos códigos de 
verdades reproduzidos em diversos discursos, veículos de comunicação e 
espaços institucionalizados. 

O poder que regula a vida se fortalece nos procedimentos que decidem 
quem continua a existir e quem deve morrer - procedimentos com origem 
em uma historiografia colonial. Assim, cabem questionamentos sobre os 
acordos que determinam a regulação da vida. É possível relacioná-los com 
a questão da especulação imobiliária? A quem interessa intensificar tal pro-
cesso? Quem determina as condições para o complexo imobiliário assumir a 
produção da cidade? Que subjetividades coletivas estão sendo produzidas? 
O plano diretor dos municípios considera a importância de “proteger” as 
populações que vivem na ilegalidade e que trabalham na informalidade? 
Em que direção a política urbana é conduzida pelo Estado?

As questões acima marcam um contexto de negação de direitos e de 
processos constantes de invisibilização e de instituição do indizível. Quando 
se afirma que existem processos de invisibilização, nega-se, neste estudo, 
o invisível, ou seja, as populações resistem aos processos, reafirmando, por 
meio de suas lutas, as suas existências e visibilidades. O processo, então, 
manifesta mais o que não é dito do que aquilo que poderia ser invisibilizado.

No entanto, problematizar o ordenamento urbanístico e seus mecanis-
mos de controle é relacionar essa dinâmica a um tipo de poder construído 
em uma dada configuração histórica, com seus processos específicos em 
um conjunto de relações. É também identificar aspectos globais que se 
reproduzem e se complementam, independentemente do lugar e da força. 

Cabe considerar que a racionalização imposta é conduzida por meca-
nismos que colocam em funcionamento o ordenamento jurídico, como bem 
lembra Foucault (2008) quando afirma que as leis, a vigilância e a punição, 
todas são reproduzidas pela sociedade a partir da imposição do Estado. 
Ainda, mecanismos como o de “segurança”, segurança pública, são conside-
rados dispositivos para o controle dos modos de existir. Esses dispositivos 
determinam o que é aceitável, impõem limites de deslocamentos e regulam 
regiões cujo objetivo é manter o funcionamento disciplinar.
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Onde morar, como morar, como se comportar frente aos padrões 
sociais são determinantes para continuar existindo na cidade ordenada. 
Morar na rua apresenta-se de forma “marginal”, pois afronta os códigos de 
“convivência”. Assim também são vistos os que trabalham informalmente. 
Trabalhadores e trabalhadoras que comercializam produtos para gerar 
renda mínima podem ser considerados como uma população que “fere” as 
normas de “segurança”. “A segurança é uma certa maneira de acrescentar, 
de fazer funcionar, além dos mecanismos propriamente de segurança, as 
velhas estruturas da lei e da disciplina” (FOUCAULT, 2008, p. 14).

Portanto, o ordenamento urbanístico preocupa-se em produzir necessi-
dades que alimentem o imaginário social. A segurança pública é um exemplo 
disso. Ela serve como mecanismo para decidir quem deve existir ou quem 
deve morrer, como quem pode usufruir da cidade e consumi-la. A racio-
nalização construída tem origem na perspectiva de soberania do Estado. 
Tal racionalidade não é resultado dos processos coletivos de autogestão 
da heterogênea população, mas da imposição de um Estado que cria e 
reproduz leis. 

A lei não nasce da natureza, junto das fontes frequentadas 
pelos primeiros pastores; a lei nasce das batalhas reais, das 
vitorias, dos massacres, das conquistas que têm sua data e 
seu heróis de terror; a lei nasce das cidades incendiadas, das 
terras devastadas; ela nasce com os famosos inocentes que 
agonizam no dia que está amanhecendo (FOUCAULT, 2018, 
p. 43).

A cidade é marcada por fronteiras que estabelecem os “lugares”, fron-
teiras que autorizam quem deve ou não existir. Pensar a cidade é reconhe-
cê-la na organização de sua circulação predefinida, já que os códigos de 
convivência são impostos na lógica da normalização. Consequentemente, 
as funções são reproduzidas na realidade urbana que exigem obediência 
dos citadinos frente à soberania do Estado. 

Portanto, o que está em questão é a problematização da gestão do 
espaço a partir da racionalidade do Estado sobre as vidas que não con-
seguem corresponder à lógica do privado frente ao público. O complexo 
imobiliário mundial (ROLNIK, 2015) controla as decisões estabelecendo 
relação direta com os agentes estatais que, consequentemente, entregam 
para a iniciativa privada o domínio do uso do espaço público.

A exclusão urbanística, representada pela gigantesca ocupa-
ção ilegal do solo urbano, é ignorada na representação do 
solo urbano, é ignorada na representação da cidade oficial. 
Ela não cabe nas categorias do planejamento modernista/
funcionalista, pois mostra semelhança com as formas urbanas 
pré-modernas. É possível reconhecer nas favelas semelhanças 
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formais com os burgos medievais. Ela não cabe também no 
mercado imobiliário formal/legal, que corresponde ao urba-
nismo modernista. Ela não cabe ainda, de modo rigoroso, nos 
procedimentos de levantamentos elaborados pela nossa maior 
agência de pesquisa de dados, o IBGE (...). E, por incrível que 
pareça, os órgãos municipais de aprovação de projetos, as 
equipes de urbanistas dos governos municipais e o próprio 
controle urbanístico [...], frequentemente desconhecem esse 
universo (MARICATO, 2013, p. 122). 

A segregação territorial dos coletivos que ocupam a cidade é uma cons-
tante no cotidiano urbano. Os diferentes deslocamentos das populações 
que vivem na rua ou em situação de posse, regular ou irregular, bem como 
dos que utilizam a rua para gerar sua sobrevivência são “invisibilizados” nas 
estatísticas e no discurso economicista. Com isso, é possível afirmar que o 
planejamento urbano não acolhe essa população na perspectiva da garantia 
do acesso aos direitos sociais, tanto na perspectiva do reconhecimento de 
suas existências quanto no entendimento de que essas existências podem 
decidir de forma participativa o ordenamento da cidade. 

O planejamento urbano na sociedade capitalista mantém-se reforçando 
processos de desigualdade socioambiental marcados pelo racismo estru-
tural. Seus mecanismos se dão na regulação dos espaços comuns para 
que a funcionalidade da cidade ocorra na conformidade da estrutura cujo 
objetivo é administrar as relações sociais urbanas. Mantemo-nos ainda 
reproduzindo a racionalidade dos “peritos higienistas que recebiam dele-
gação de autoridades para equacionar as novas condições socioespaciais 
das cidades” (ACSELRAD, 2015, p. 60).

O controle racional da cidade, através da internacionalização das rela-
ções com investimentos privados, modelou modos de existir na ocupação 
do espaço público. Ou seja, “o aparato regulatório normatiza a produção do 
espaço público no Brasil” (MARICATO, 2013, p. 147). Sendo assim, os planos 
diretores das cidades seguem a dinâmica de reconhecer a existência e as 
necessidades de “alguns” à custa dos prejuízos de outros. 

As raízes coloniais que construíram a urbanização brasileira impõem-
-se em pleno século XXI na vida de todos. A manutenção da defesa da 
propriedade privada da terra institui leis e regras de convivência que não 
correspondem às possibilidades de participação da população que vive em 
situação de vulnerabilidade social. “A legislação é ineficaz quando contra-
ria interesses dos proprietários imobiliários ou quando o assunto são os 
direitos sociais” (MARICATO, 2013, p. 150). A continuidade do colonialismo 
no capitalismo manifesta-se nas marcas produzidas nos corpos das popu-
lações que vivem em situação de vulnerabilidade social. São populações 
desempregadas ou subempregadas, populações negras, compostas por 
mulheres que cuidam de suas famílias. Então, a intersecção de raça, gênero 
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e classe torna-se urgente para evidenciar a negligência do planejamento 
urbanístico. 

[...] que a ordem democrática, a ordem da plantação e a ordem 
colonial mantiveram, durante muito tempo relações geminadas. 
Estas relações estão longe de ter sido acidentais. Democracia, 
plantação e império colonial fazem objetivamente parte de 
uma mesma matriz histórica. Este fato originário e estruturante 
é central a qualquer compreensão histórica da violência da 
ordem mundial contemporânea (MBEMBE, 2017, p. 43). 

Como bem afirma Mbembe (2018), a soberania utiliza-se do instrumen-
tal para destruir os corpos das populações. Essa afirmação confirma que 
a política urbana e seu ordenamento tem a preocupação de reproduzir 
os mecanismos que mantêm a defesa da propriedade privada do uso da 
cidade. Os corpos destruídos são os corpos considerados descartáveis, são 
corpos que não importam. Mas onde circulam os corpos que não importam? 
Na rua, na posse, na informalidade que escancaram a ilegalidade consti-
tuída. Portanto, a “fragmentação territorial” é o alvo do ordenamento da 
cidade imobiliária privada, segregadora, que tem sua origem colonial. Os 
lugares permitidos ou proibidos para o acesso apresentam o controle dos 
modos de existência dos que vivem violados frente àquilo que Lefebvre 
(2001) chamou de “Direito à Cidade”. 

(...) o direito à cidade se afirma como um apelo, como uma 
exigência. Através de surpreendentes desvios (...) A reinvindi-
cação da natureza, o desejo de aproveitar dela são desvios do 
direito à cidade. (...) O direito à cidade não pode ser concebido 
como um simples direito de visita ou de retorno às cidades 
tradicionais. Só pode ser formulado como direito à vida urbana, 
transformada, renovada (LEFEBVRE, 2001, p. 117-118).

O direito à cidade desafia um planejamento urbanístico que não con-
sidera a existência de grupos que sobrevivem na cidade. Outra questão 
é pensar se a sobrevivência é “da ou na cidade”? A cidade é de quem? É 
dos planejadores? Se sim, os que vivem em situação de vulnerabilidade 
incomodam os modelos urbanísticos. Portanto, o direito à cidade pressupõe 
o direito de mudar a racionalidade da cidade; é o direito de transformar o 
conceito a partir do cotidiano; é o direito à vida urbana. No entanto, o que 
se encontra na configuração histórica atual é:

As chamadas cidades ´globais ‘do capitalismo avançado são 
divididas socialmente entre as elites financeiras e as grandes 
porções de trabalhadores de baixa renda, que por sua vez 
se fundem aos marginalizados e desempregados. (...)A luta 
contemporânea de absorver o mais-valor durante a fase fre-
nética de construção da cidade (...) contrasta dramaticamente 
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com o desenvolvimento de um planeta onde favelas proliferam 
(HARVEY, 2013, p. 29).

Essa realidade apresenta-se como cenário urbano desigual marcado 
por processos que tratam os conflitos e as manifestações coletivas com 
violência e constantes tentativas de silenciamentos. A intolerância, frente 
ao heterogêneo, transforma a diferença tão necessária para a constru-
ção de uma cidade desterritorializante em desigualdade. O contraste não 
existe somente entre centro e periferia, mas na periferia do centro, onde 
as expulsões também ocorrem drasticamente.

No Brasil, em sua Constituição Federal de 1988, nos artigos 182 e 183, 
estabeleceu-se a função social da cidade e, em 2001, apresenta-se a lei 
10.257, que trata sobre o Estatuto da Cidade. Essas normativas possibi-
litariam a implementação de uma política urbana que pudesse garantir 
a ordenação por meio de regulamentações participativas da sociedade, 
garantindo o direito à cidade das populações empobrecidas. 

O direito à cidade tem de ser tratado a partir de distintas 
perspectivas, sejam elas ambientais, culturais, raciais, étni-
cas, sexuais ou etárias. Cada comunidade ou grupo tem suas 
particularidades e demanda atitudes diferenciadas por parte 
do Estado. (...) É preciso, portanto, aprender que o acesso à 
cidade não é uma concessão e sim um direito (LUFT, 2011, p. 
149).

Entretanto, o conjunto de legislações produziram normas que, ao não 
serem cumpridas, viabilizaram um distanciamento do acesso ao direito e 
reforçaram a perspectiva de ilegalidade marginal reproduzida no discurso 
moral dos “reformadores” da cidade. Porém, a ilegalidade perseguida refe-
ria-se às populações periféricas, porque a ilegalidade dos especuladores 
e dos proprietários de terra e de imóveis não “incomoda” os planejadores 
das pretensas políticas urbanas.

Sendo assim, torna-se imprescindível questionar: Em qual contexto as 
políticas urbanas dos municípios são construídas? Ou melhor: Os municípios 
construíram políticas urbanas em suas cidades? O Planejamento urbano, 
através de seu ordenamento, corresponde à perspectiva de um Estado 
Democrático de Direito? Todos são tratados da mesma maneira e com as 
mesmas condições de participação e de decisão? 

A imprescindibilidade do planejamento urbano não é resultado 
apenas de reflexões de cientistas, trata-se de uma obrigação 
cogente imposta aos Poderes Públicos. Ele se tornou central 
e obrigatório porque a Constituição Federal reconhece que 
as políticas públicas de desenvolvimento e expansão urbana, 
desempenhadas pelo Poder Público municipal, necessitam ter 
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como principal instrumento um plano, no caso, o plano diretor 
(LUFT, 2011, p. 152).

O planejamento urbano ganha destaque no final do século XIX e no 
início do século XX. Consequentemente, o plano diretor torna-se ferramenta 
do planejamento para “organizar” a vida urbana. Ou seja, o plano objetiva 
sistematizar o conjunto de ações operacionais que tratam do atendimento 
das diversas dimensões do município como, por exemplo, a realização de 
diagnósticos. Em última análise, é uma ferramenta que reúne informações 
do todo sobre o município e que deveria resultar de uma construção da 
participação ampla dos diferentes segmentos da sociedade, cujo objetivo 
é provocar mudanças estruturais. Porém, o distanciamento do objetivo 
para a realização concreta tornou-se uma constante nesses últimos anos 
em razão da “(...) inadequação entre as diretrizes e estratégias de ação e 
as realidades dos municípios” (LUFT, 2011, p. 153).

Sendo assim, o próximo item pretende apresentar a realidade de dois 
municípios localizados no Estado do Rio Grande do Sul no que se refere à 
realidade em que vivem as populações em situação de posse, populações 
em situação de rua e trabalhadores informais. Essa realidade se registra 
frente aos processos de invisibilização, que são legitimados pelas norma-
tivas e pelas legislações dos planejamentos e planos locais.

as populações da ou na cIdade?

O próximo item tem objetivo de apresentar a realidade de duas cidades 
localizadas no sul do Estado do Rio Grande do Sul que apresentam os dados 
da pesquisa junto ao GEP Questão agrária, urbana e ambiental / Observató-
rio dos Conflitos da Cidade. O estudo objetiva ainda problematizar como a 
construção da cidade relaciona-se, ou não, com os modos de existir de três 
grupos que habitam a cidade: população em situação de posse, população 
em situação de rua e população que vive do trabalho informal. 

o caso de pelotas

A população do município, conforme estimativas do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística de 2019, era de 342.405 habitantes, sendo a terceira 
cidade mais populosa do estado. O Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDHM) de Pelotas era 0,739, em 2010, o que situa esse município na faixa 
de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão 
que mais contribui para o IDHM do município é longevidade, com índice de 
0,844, seguida de renda, com índice de 0,758, e de educação, com índice 
de 0,632 (IBGE, 2019).
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Ainda nesse segmento, é importante mencionar que, no ano de 2018, o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE - já apontava o índice de 
desenvolvimento local, tendo em vista que o salário mensal do município de 
Pelotas era de três salários mínimos, tendo como proporção a comparação 
com outros municípios do estado do Rio Grande do Sul e cuja taxa se deu 
em torno de 24,6%, levando a cidade de Pelotas a ocupar a 25o posição. 
Já em comparação com cidades do país todo, Pelotas ficava na posição 
200o, frente às 5570 cidades analisadas pelo IBGE.

No que se refere aos domicílios da cidade, cujos rendimentos mensais 
vão até meio salário mínimo por pessoa, a população que se encontrava 
diante dessas condições equivalia a 31,9%, o que colocava Pelotas na posi-
ção 229o de 497, entre as cidades do estado, e na posição 4310o de 5570, 
entre as cidades do Brasil (IBGE, 2018).

Pensando nisso, é possível sentir-se livre para construir e reconstruir a 
cidade em que se habita? Pensando nisso, tal reflexão é provocativa da dis-
cussão sobre o direito à cidade, nas concepções e pensamentos de Henry 
Lefebvre (2001) e David Harvey (2008), enquanto um direito de cidadania.

O direito à cidade é muito mais do que a liberdade individual 
para acessar os recursos urbanos: é o direito de mudar a nós 
mesmos, mudando a cidade. Aliás, com frequência, não se 
trata de um direito individual uma vez que esta transformação 
depende, inevitavelmente, do exercício de um poder coletivo 
para remodelar os processos de urbanização. A liberdade de 
criar e recriar nossas cidades e a nós mesmos é, eu quero 
argumentar, um dos mais preciosos e dos mais negligenciado 
dos nossos direitos humanos (HARVEY, 2008. p. 74).

Nesse sentido, um conceito chave é imprescindível, o conceito OCUPAR, 
enquanto movimento de ação coletiva pautado na participação, liberdade, 
na justiça social e na conquista do direito à cidade, com foco no combate 
às desigualdades. No entanto, a organização que temos afixada hoje nas 
cidades e no município de Pelotas vai na contramão do exposto acima, já 
que vemos um aumento da disparidade social. O reconhecimento desse 
direito admite a existência de uma ausência coletiva, do mesmo modo 
que sinaliza e mobiliza um setor de divergências que atualmente tem tido 
destaque nas disputas relacionadas ao direito à cidade. Para comprovar 
e esclarecer de que forma esse direito vem sendo negado à população, 
analisaremos dados referentes às populações, comparando com o que é 
proposto no Plano Diretor de Pelotas instituído pela Lei no 5502, de 11 de 
setembro de 2008.

Nessa perspectiva, podemos analisar e refletir sobre o Plano Diretor 
do Município de Pelotas, que é o instrumento básico da política de desen-
volvimento municipal e abrange aspectos físicos, sociais, econômicos e 
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administrativos do crescimento da cidade, orientando a atuação do Poder 
Público e da iniciativa privada, visando ao atendimento das necessidades 
da comunidade.

A política de ordenamento e desenvolvimento territorial do 
município deve se pautar pelos seguintes princípios: I - Função 
social da cidade; II - Função social da propriedade; III - Desen-
volvimento sustentável da cidade para as presentes e futuras 
gerações, utilizando adequadamente as potencialidades natu-
rais, culturais, sociais e econômicas da região e do Município 
reconhecendo a multidimensionalidade deste processo. IV - 
Gestão democrática e participativa na execução das políticas 
territoriais; V - Compatibilização entre a ocupação e o desen-
volvimento do território urbano e do rural. VI - A cidade de 
Pelotas como Patrimônio Histórico Nacional (PELOTAS, 2008).

O Plano Diretor de Pelotas pauta princípios que esclarecem a respon-
sabilidade do Poder Público com a população quanto à garantia do direito 
à cidade, entendido como direito à terra urbanizada, à moradia, ao sanea-
mento ambiental, à infraestrutura, ao transporte, aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, direitos esses que são negligenciados. Percebemos isso 
a partir da análise de dados do ano de 2020 da Projeção da Universidade 
Federal de Pelotas, que comprovam que, no momento, existem mais de 
13 mil residências com necessidade de serem erguidas, pois se tratam de 
domicílios em situação precária, de improviso ou coabitação. E mais de 20 
mil residências com necessidade de melhorias, moradias essas que sofrem 
com a inadequação fundiária, excesso de moradores, falta de banheiro, 
falta de água e saneamento (BAUMEGARTEN, 2020).

De acordo com projeção da Universidade Federal de Pelotas, no ano 
de 2020, existem 13.041 residências que precisam ser erguidas; dessas 56 
são domicílios improvisados, 995 domicílios precários, 6.135 em situação 
de coabitação e 5.855 alugados. Além disso, há 20.662 residências que 
são casas já existentes com necessidade de melhoria, sendo elas: 856 em 
situação de inadequação fundiária, 3.416 com excesso de moradores, 1.527 
sem banheiro, 1.363 sofrendo com a falta de água, 13.007 sofrendo coma 
falta de saneamento básico e 493 sem coleta de resíduos.

Além dessas, existe a situação das áreas irregulares no município. Con-
forme dados publicados em 2013, no Plano Local de Habitação de Interesse 
Social da Cidade de Pelotas, o número de áreas urbanas de especial inte-
resse social irregular é de 159, contando com mais de 32 mil domicílios. Em 
cada domicílio, moram em torno de 3,5 pessoas, o que gera uma média 
de 112 mil pessoas residindo em local considerado irregular. Conforme as 
análises de Kruguer (2018), houve um aumento até o ano de 2017 para 205 
áreas de ocupação no perímetro urbano da cidade de Pelotas, onde reside 
cerca de 1/3 da população (KRUGUER, 2018). 
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De acordo com orientações do Plano Diretor, a política de ordenamento 
e desenvolvimento territorial do município deve se pautar por suas diretri-
zes gerais, as quais esclarecem que deve ser evitado o uso inadequado da 
propriedade e serem ofertados pelo Poder Público instrumentos próprios 
para realização da política urbana e para a destinação da propriedade 
imobiliária para o uso habitacional. De acordo com informações empíricas, 
relatadas em live (FIQUE EM CASA, 2020), acerca da narrativa durante o 
período pandêmico, verificou-se que no município de Pelotas existem mais 
de 88 mil lotes cadastrados na Prefeitura. Desses, mais 11 mil lotes não têm 
edificações, portanto não cumprem sua função social. Dessa forma, enten-
de-se que o Poder Público viola mais uma disposição prevista no Plano 
Diretor, não investindo em política habitacional, excluindo cada vez mais a 
parcela da sociedade que não tem onde residir (KRÜGER, 2020).

Outro ponto observado no Plano Diretor de Pelotas trata da discus-
são sobre geração de renda. Esse Plano deve ser executado de forma a 
contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou da 
atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e 
em suas proximidades. Para isso, o Poder Público e as iniciativas privadas 
devem propiciar a geração de trabalho para os moradores do município, 
além de oferecer atividades que gerem emprego e renda. No entanto, fica 
evidente que tal fato não é executado quando observamos e comparamos 
dados do índice GINI. Segundo eles, em Pelotas, entre 2000 e 2010, a 
taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o percentual 
dessa população que era economicamente ativa) passou de 64% em 2000 
para 63,61 em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, 
população economicamente ativa que estava desocupada) em 2010 era de 
7,26%. Esses dados nos mostram um grande índice de pessoas ocupadas 
no trabalho informal, em torno de 32%.

Em 2017, segundo o IBGE, o salário médio mensal da população ocu-
pada era de 2,9 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em 
relação à população total (342.405 pessoas) era de 24,6%. Considerando 
domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, 
havia 31,9% da população nessas condições, o que nos mostra um baixo 
índice da população ocupada com o trabalho formal, fazendo com que a 
compreensão seja de que a maior parte da população ativa no mercado 
de trabalho atua informalmente, recebendo baixos salários (IBGE, 2019).

A desigualdade urbana é negada pela sociedade na medida em que 
se constroem mecanismos para esconder suas causas e consequências. A 
ilegalidade corresponde à realidade da vida dos cidadãos que não conse-
guem integrar as normas formais do mercado em razão do empobrecimento 
multidimensional. No entanto, suas formas de existência manifestam a sua 
legitimidade, pois quem não tem moradia, por exemplo, tem o direito de 
lutar para garantir o que está previsto na Constituição Federal Brasileira.



69

Para Arantes, Vainer e Maricato (2013, p. 155):

[...] ilegalidade não é fruto da ação de lideranças subversivas 
que querem afrontar a lei. Ela é o resultado de um processo de 
urbanização da população brasileira ter se dado, praticamente, 
no século XX, ele conserva muitas das raízes da sociedade 
patrimonialista e clientelista próprias do Brasil pré-republicano 
[...]. As resistências que, durante décadas, buscaram contrariar 
abolição do trabalho escravo marcaram o surgimento do tra-
balho livre. A cidade é, em grande parte, reprodução da força 
de trabalho. Desde sempre, essa reprodução, entre nós, não 
se deu totalmente pelas vias formais, e sim pelos expedientes 
de subsistência, que vigem até pleno final do século XX.

Com o exemplo citado acima, podemos trazer para a discussão a situa-
ção da população de rua em Pelotas. Em números, de acordo com o jornal 
Diário Popular, o município teve um aumento de 188% da população em 
situação de rua em três anos. Acredita-se que esse número tenha aumen-
tado até o presente momento, apesar de não existirem novos dados divul-
gados. Enquanto em 2015 o número oficial era de 150 cidadãos moradores 
de rua na cidade, em 2018 o número subia para 432. De acordo com Lemões 
(2019), essa população está atrelada a um perfil: tem gênero, raça e nível 
educacional. O perfil obtido parte das seguintes estatísticas: 86,4% são 
homens e 13,6% são mulheres, o que comprova uma experiência majorita-
riamente masculina nas ruas. No quesito racial, 38,6% são pretos; 36,4% são 
brancos; 20,5% são pardos e 4,5% indígenas. Quanto à escolaridade, 75% 
não concluíram o ensino fundamental e 11,4% possuem ensino fundamental 
completo (LEMÕES, 2019).

Analisar os dados apresentados e o contexto urbano frente à imposição 
do sistema capitalista exige que se faça relação com o tema da reforma 
urbana que propõe a transformação da terra e do solo urbano no sentido 
econômico-político e social. É fundamental uma transformação fundiária 
para que as populações apresentadas empobrecidas tenham garantido o 
direito à cidade, ou seja, tenham acesso ao direito de existir, de viver e de 
usufruir dos recursos públicos de forma indistinta, como prevê a Constitui-
ção Federal Brasileira de 1988 e o Estatuto da Cidade de 2001.

 o caso de rIo grande

Rio Grande é um município brasileiro que se localiza no litoral sul do estado 
do Rio Grande do Sul, onde se situa a desembocadura da Lagoa dos Patos e 
seus afluentes. Tem sua fundação datada no ano de 1737, desse modo con-
figura-se como a cidade mais antiga do Rio Grande do Sul por representar 
o primeiro marco da colonização portuguesa no estado (MARTINS, 2016). 
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Contudo, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- 
IBGE (2019), no ano de 2019, a população estimada na referida cidade era 
de aproximadamente 211.005 habitantes, e tinha, segundo classificação de 
desenvolvimento humano municipal (IDHM), 0,744. Assim, trata-se de uma 
cidade considerada com índices elevados de desenvolvimento humano, o 
que, supostamente, deva se dar em função da diversidade econômica e/
ou da renda local. Nesse sentido, cita-se: o polo naval, a agricultura e as 
indústrias, entre outras atividades. Logo, é a partir desse indicador, no caso 
o (IDHM), que se faz possível estimar a qualidade ou os déficits de vida dos 
indivíduos em uma dada localidade (IBGE, 2010). 

De acordo com texto base da 4a Conferência das Cidades (IPEA, 2009), 
o Direto à Cidade é definido como “o exercício pleno e universal de todos 
os direitos econômicos, sociais culturais civis, como também políticos para 
todos que habitam a cidade”. Portanto, a cidade deve possibilitar mais que 
seu acesso em ocupá-la: também deve proporcionar uma vida digna à sua 
população, uma vez que precisa consolidar alternativas de apropriação do 
espaço público. 

No entanto, na realidade, a efetividade dessa premissa é pautada na 
violação de direitos constitucionais assegurados na Constituição de 1988, 
quanto à “soberania, à cidadania, à dignidade da pessoa humana, aos valo-
res sociais do trabalho e da livre iniciativa” (art. 1o). Isso ressalta que as mais 
diversas formas coletivas de existir são invisibilizadas. Desse modo, cabe 
ressaltar o texto discussão da 5a Conferência das Cidades (IPEA, 2010), o 
qual pontua que, há muitas décadas, as cidades brasileiras vêm se repro-
duzindo e se construindo sem um ordenamento urbanístico que consiga 
assegurar direitos fundamentais, como a qualidade de vida dos cidadãos e 
a sustentabilidade para o desenvolvimento futuro, pois a lógica capitalista 
estrutura-se em motores segregadores e excludentes, que evidenciam as 
desigualdades e a negação de direitos.

Ruiz (2009), nesse sentindo, contribui ao expor:

Uma vez que os direitos negados são de caráter social, eco-
nômico e cultural, o principal responsável dessa negação é o 
mercado capitalista que produz a exclusão como parte da sua 
ordem social. Porém o mercado, à diferença do Estado, é uma 
entidade abstrata e nenhuma das instituições ou corporações 
assume a responsabilidade direta pela ordem, embora todas 
elas usufruem das vantagens. Daí o grave paradoxo jurídico 
da exceção dos excluídos. Uma exceção que nega os direitos 
básicos da vida [...] Não tendo responsáveis, a exceção se con-
verte em norma. [...] Este paradoxo jurídico e político da vida 
excluída tem um efeito duplo. Num primeiro momento legitima 
a vida excluída como uma forma de inclusão na ordem. Opera 
como um mecanismo de inclusão excludente: inclui a exceção 
de fato como uma forma de exclusão normal da ordem social 
(RUIZ, 2009, p. 39 e 41-42).
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Dessa maneira, Ruiz (2009) demonstra que o mercado capitalista legi-
tima a exclusão, sendo necessário, então, resistir e pleitear, por meio de 
vias democráticas, por uma cidade mais acessível e igualitária. 

Portanto, o objetivo do presente estudo é abordar a questão da apli-
cação e efetividade do Plano Diretor da Cidade de Rio Grande, de modo a 
contrapô-lo com as formas coletivas de habitar das populações de posse 
regular/irregular, da população de trabalhadores informais e da população 
de rua, de modo a comprovar que esses sujeitos não têm acesso a direitos 
básicos, como o direito à vida urbana. Nesse segmento, a fim de colaborar, 
Lefebvre (2001) ensina-nos: “O direito à cidade não pode ser compreen-
dido na lógica do capital financeiro, através do qual o lucro se perfaz e se 
retroalimenta em primeiro plano, mas de modo antagônico a isso, pois o 
direito à cidade é, antes de tudo, um direito de existir nos mais variados 
espaços, indo para além dos espaços físicos, onde as relações se dão de 
forma única e singulares” (LEFEBVRE, 2001). 

Outrossim, insta salientar que a cidade de Rio Grande é o alvo da pre-
sente pesquisa, local onde foi realizada coleta de dados sobre a população 
– de posse regular/irregular, “sobreviventes” informais e população em 
condições de rua. Nessa ótica, com o propósito de aprofundar a problemá-
tica em questão e ilustrar a violação de direitos, será apresentado o Plano 
Diretor do referente município. Para isso, ressalta-se que o Plano Diretor 
de uma cidade é um mecanismo imprescindível para a garantia de que seus 
moradores habitem um espaço que possua condições essenciais para o 
seu bem-estar. Dessa maneira, deve estar pautado em princípios básicos, 
tais como a função social da cidade nela compreendida, os direitos à terra 
urbanizada, à moradia, à qualidade ambiental, à infraestrutura, a serviços 
públicos, ao transporte coletivo, à mobilidade urbana e acessibilidade, ao 
trabalho, à cultura e ao lazer; a função social da propriedade, a susten-
tabilidade e a gestão democrática e participativa para dar possibilidade 
aos cidadãos de participar das escolhas importantes sobre a cidade onde 
residem. 

A fim de ilustrar a presente questão, põe-se em pauta o Capítulo II, dos 
Princípios e Objetivos Gerais da Política de Desenvolvimento Municipal Lei 
no 6.585, de 20 de agosto de 2008:

Art. 5o. A política de desenvolvimento municipal deve se pautar 
pelos seguintes princípios: I - Função social da cidade; II - Fun-
ção social da propriedade; III - Sustentabilidade; IV - Gestão 
democrática e participativa;
Art. 6o. A função social da cidade, no Município do Rio Grande, 
corresponde ao direito à cidade, nele compreendidos os direi-
tos à terra urbanizada, à moradia, à qualidade ambiental, à 
infraestrutura e serviços públicos, ao transporte coletivo, à 
mobilidade urbana e acessibilidade, ao trabalho, à cultura e 
ao lazer (RIO GRANDE, 2008).
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Os aspectos desse plano que estão sendo infringidos serão repre-
sentados em três âmbitos: 1) o não acesso à moradia digna; 2) o trabalho 
informal e 3) a população de rua. 

No que concerne ao primeiro ponto, portanto, à população vivendo em 
áreas subnormais, ou seja, em áreas irregulares sem saneamento básico, 
de acordo com a análise Urbano-Regional do mestre em Geografia Paulo 
Ricardo Salati Souza (2011) com dados do censo do IBGE de 2010, existem, 
na cidade de Rio Grande, seis aglomerados subnormais que concentram 
2,50% da população (4.884 pessoas), abrangendo 2,15% dos domicílios 
particulares ocupados. Isso significa que 1.422 domicílios se localizam em 
áreas irregulares com ausência de políticas públicas, dificuldade de mobi-
lidade para os grandes centros, ou seja, observa-se o descumprimento do 
Plano Diretor em relação ao respeito à moradia, à mobilidade, a uma vida 
digna, entre outros.

Por conseguinte, em 2019 (dados obtidos no mapa interativo do IBGE 
(2019), o total de domicílios em áreas subnormais é de 2182, ou seja, mesmo 
com as políticas de interesse social, é significativo o dobro dos domicílios 
irregulares. Quanto à proporção de domicílios em aglomerados subnormais 
em relação ao total de domicílios, representa um percentual significativo 
de 2,26%. 

Outra proporção importante e necessária de ser apontada é a compa-
ração do aumento de domicílios em áreas irregulares, que, em 2010, era 
2,13% e, em 2019, subiu para 2,26%, isto é, essas populações passaram a 
viver em favelas ou em áreas mais periféricas. De acordo com BOULOS 
(2012), essas áreas são produtos de ocupações não organizadas, onde os 
moradores vivem em ambientes hostis e são sujeitos a todo tipo de adver-
sidades. Dessa forma, sofrem com falta de acesso a direitos básicos, como 
moradia digna, saneamento básico, mobilidade urbana, como também com 
o não direito à cidade em que habitam. 

Ainda, indo além, vale mencionar o aglomerado subnormal localizado 
no município de Rio Grande conhecido como Santa Rita de Cássia, o qual 
contém 30 domicílios e possui uma distância de 7 km 334 m do estabele-
cimento de Saúde com suporte de observação e internação mais próximo. 

Isso evidencia que esses sujeitos têm dificuldade de acesso à saúde, 
reforçando, mais uma vez, a negação de direitos (IBGE, 2019).

Desse modo, a fim de ilustrar tal análise, seguem as tabelas com as 
comparações da população total, o total de domicílios, como também o 
total de domicílios em aglomerados subnormais nos anos de 2010 e 2019.
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Tabela 1 – População total e ocupação de domicílios entre 2010 e 2019, no muníci-
pio de Rio Grande
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Fonte: produzido pelos autores, dados IBGE, 2010 e 2019. Adapatado por Alana Kusma

Tabela 2 – Total de domicílios em áreas subnormais nos anos de 2010 e 2019 no 
município de Rio Grande
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Fonte: produzido pelos autores, dados IBGE, 2010 e 2019. Adapatado por Alana Kusma
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Outrossim, urge pôr em pauta que a política de desenvolvimento do 
Plano Diretor também objetiva fomentar a economia com a criação de 
empregos e renda para as famílias de Rio Grande. No entanto, paralela-
mente a isso, observa-se uma crescente onda de desemprego que faz os 
sujeitos procurarem alternativas na informalidade. Portanto, o presente 
cenário evidencia o descumprimento da consolidação de direitos básicos 
que são assegurados na Constituição Federal de 1998, mais tarde no Esta-
tuto da Cidade, e, por conseguinte, nos planos diretores. 

De acordo com o índice GINI, que se trata de um instrumento para 
medir o grau de concentração de renda em determinado grupo, no ano 
de 2000 até 2010, a cidade de Rio Grande teve a sua taxa de atividade 
da população de 18 anos ou mais economicamente ativa; dessa maneira, 
passou de 54% no ano 2000 para 60,44% em 2010. Ao mesmo tempo, sua 
taxa de desocupação, ou seja, o percentual da população economicamente 
ativa que estava desocupada passou de 17,62% em 2000 para 8,42% em 
2010, observando-se uma queda das áreas ocupadas conforme os dados 
representados abaixo.

Em 2010, na cidade de Rio Grande, das pessoas ocupadas na faixa 
etária de 18 anos ou mais do município, 7,24% trabalhavam no setor agro-
pecuário; 0,51% na indústria extrativa; 7,39% na indústria de transformação; 
7,31% no setor de construção; 0,84% nos setores de utilidade pública; 17,48% 
no comércio e 52,17% no setor de serviços. De acordo com IBGE de 2018, o 
salário médio mensal era de 3,6 salários mínimos. A proporção de pessoas 
ocupadas em relação à população total era de 49.661 pessoas, ou seja, 
um índice de 23.6%, o que evidencia uma grande parcela da sociedade no 
trabalho informal. Já em relação a rendimentos por domicílios mensais de 
até meio salário mínimo por pessoa, o índice é 32.9% da população nessas 
condições. Esse número expressa uma grande parte da população ativa 
no mercado informal, e isso resulta em salário baixos e expressa condições 
desiguais no meio de produção capitalista, em que os maiores salários evi-
denciam poder (IBGE, 2018).

Contudo, ao analisar e refletir sobre a questão da ilegalidade urbana 
que se pauta na busca de alternativas de novos modos de sobrevivência 
sem estar enquadrado ao capitalismo, na ausência de direitos fundamen-
tais, direitos esses infringidos no plano diretor de Rio Grande, ratifica-se 
que, sobre a população de rua do dado município, não se conseguiram 
informações via Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social de 
Rio Grande, Centro Pop, tampouco no site da Prefeitura. Portanto, utilizou-
-se aqui a análise bibliográfica do livro “População em situação de rua na 
cidade do Rio Grande – RS”.

Contudo, é Cabral Júnior (2019) que nos chama atenção sobre a ausên-
cia de informações concretas acerca de quantas pessoas residem nas ruas 
da cidade de Rio Grande, que, segundo ele, pode se dar devido à dificuldade 
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de se mapear essa dada população, já que muitos residem em albergues 
e outros são nômades (estão entre as cidades limítrofes de Rio Grande). 
Soma-se também a essa realidade a invisibilidade nos censos demográficos 
brasileiros, e, nessa ótica, o autor ratifica: 

[...] No entanto, não há um número concreto que corresponda 
à quantidade de pessoas em situação de rua na cidade do Rio 
Grande. Isso se deve a dois fatores principais: a inexistência de 
uma contagem oficial e a dificuldade de mapeamento dessa 
população – é comum encontrar pessoas em situação de rua 
que ora buscam albergues para descansar e dormir, ora são 
nômades pelas ruas da cidade (quando não entre cidades), ora 
revezam a morada por meio de aluguel em alguma residência 
e o retorno à situação de rua, ora retratam um novo contin-
gente de pessoas que ingressam na situação de rua, entre mais 
fatores que denotam a complexidade do fenômeno. Mesmo 
assim, por intermédio das entrevistas com os trabalhadores 
dos dispositivos relativos às 4 é importante salientar que o 
IBGE realiza as suas estatísticas com base nas pessoas residen-
tes, isto é, não abarcando as pessoas em situação de rua. 120 
| População em situação de rua na cidade do Rio Grande/RS 
pessoas em situação de rua, é possível se estimar que existam, 
na cidade do Rio Grande, em torno de 150 a 200 pessoas em 
situação de rua, majoritariamente homens (CABRAL JÚNIOR, 
2019 p. 119-120).

Porém, ao se pensarem as questões da cidade, é com Lefebvre (2001) 
que elas são reflexionadas pelo viés da produção da vida. Por isso, o direito 
à cidade, nesse sentido, está interligado à expressão “situação de rua” 
como a tradução das condições de fragilidade e precariedade vivenciada 
por essas pessoas.

Nesse aspecto, Lefebvre (2008) expõe: 

Produção no sentido amplo: produção de relações sociais e 
reprodução de determinadas relações. É nesse sentido que 
o espaço se torna o lugar dessa reprodução, aí incluídos o 
espaço urbano, os espaços de lazeres, os espaços ditos edu-
cativos, os da cotidianidade, etc. (LEFEBVRE, 2008, p. 48 - 49).

 É justamente por esse motivo que Lefebvre nos ensina que o direito 
à cidade vai muito além do espaço físico. É na cidade onde as relações 
acontecem de modo indistinto, ou seja, onde as relações humanas, logo 
sociais, dão-se de forma única. 
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consIderações fInaIs

Conforme as análises acerca da população de rua, da população em situa-
ção de posse em áreas regulares e irregulares e dos trabalhadores informais 
no município de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, observou-se 
que as questões de raça, classe e gênero apresentam-se enquanto formas 
cuja marginalização, opressão e negação de direitos, quer sejam sociais, 
políticos, educacionais ou culturais, constroem-se nos espaços da cidade 
através de múltiplas opressões. É por isso que interligá-las é de extrema 
importância. 

Assim, afirma-se que isso ocorre, especialmente, porque as sociedades 
e as cidades foram construídas a partir do patriarcalismo e do capitalismo 
que estabeleceram, nesses espaços, normas e classificações diante da raça, 
da classe e do gênero, reproduzindo, a partir desses três eixos, desigualda-
des e superexploração. Ainda é importante destacar que, segundo Saffioti 
(2015), não há como se pensar as sociedades patriarcais sem a coexistên-
cia do capitalismo, pois ambos se articulam na produção potencializada 
de desigualdade e no processo de dominação/exploração. Assim, “não 
há de um lado dominação patriarcal e de outro a exploração capitalista; 
não existe um processo de dominação separado de outro de exploração” 
(SAFFIOTI, 2015, p. 138).

Em conformidade com Saffioti (2015) e Nogueira (2014), ao pensar a 
atual sociedade contemporânea, sintetiza que as relações de gênero e de 
raça se consolidaram na desigualdade que promove exclusões e tornam-
-se, dessa forma, o exemplo da naturalização/desumanização imposta pela 
sociedade patriarcal, classista e branca. 

Ainda nesse segmento, Lefebvre (2008) considera a cidade não ape-
nas um espaço político-administrativo e planejado urbanamente, mas um 
local onde as relações humanas, logo sociais, se dão. Por isso, a cidade 
se dá nos estilos de vida de seus habitantes, da relação cultural que esses 
manifestam nos espaços sociais, etc. Ou seja, a cidade parte do coletivo 
para o individual e não do seu contrário. No entanto, pensar as cidades de 
Pelotas e de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, é pensar uma 
localidade que se dá na negação do direito à cidade, que, embora coletiva, 
é segregacional nos modos de habitação e de acesso à moradia, nos tra-
balhos formais e informais e na exclusão da população de rua ao acesso a 
direitos fundamentais, e isso se dá no enlace entre gênero, raça e classe 
(LEFEBVRE, 2008).
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A crise pandêmica e as formas de habitar 
a cidade entre o envelhecimento e o 
necropoder

Camila de Freitas Moraes
Carla Graziela Rodegueiro Barcellos de Araújo
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Introdução

Pensar a realidade da terceira idade no período pandêmico implica a pro-
blematização do espaço social que o idoso ocupa. Assim, é importante 
contextualizar que os processos gerados pelo coronavírus são expressões 
que potencializam as mazelas geradas pelo sistema societário em voga. 
Nesse sentido, não há surgimento de novas questões, ou seja, os corpos 
marcados pela morte física, psíquica e social são os mesmos afetados pelos 
processos pandêmicos. Sendo assim, o corpo do idoso, refletido a partir 
da dinâmica da cidade, conjetura as relações realizadas nas prioridades 
orquestradas. 

O ordenamento urbanístico é constituído a partir da lógica capitalista, 
portanto mercantil, ou seja, as relações organizadas na cidade seguem a 
perspectiva da financeirização da vida, fato que implica destinar um lugar 
social aos citadinos que se materializa por políticas de Estado ou pela 
ausência dessas. Nesse sentido, as invisibilidades no contexto da cidade 
trazem como expressão a população idosa que tem seu corpo permeado 
por estigmas relacionados à potencialidade de produção de riquezas e de 
consumo delas. 

É preciso considerar que são corpos marcados pela particularidade 
do envelhecimento, que revelam especificidades no existir. Por isso, exi-
gem um método de cuidar inerente a aspectos biológicos, psicológicos 
e sociais; demandam da dinâmica social e societária o reconhecimento 
desse processo, e não a exclusão, o preconceito e a segregação que se 
salienta, sobretudo, no período pandêmico, que expõe como grupo de risco 
a população idosa. Tal realidade denota e expõe o processo necropolítico 
fundamentado por Achille Mbembe (2018), em que pensa as ações estatais, 
por meio da sua presença e ausência, a reconhecer quais vidas devem ser 
protegidas e quais vidas são matáveis, estando o segmento da terceira 
idade alocado nessa última perspectiva.
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Contudo, é no contexto das cidades que as resistências emergem e 
apresentam dispositivos de existência contra hegemônicos. Nesse sentido, 
a presente construção reflete sobre a experiência de estágio em Serviço 
Social realizada junto ao grupo de idosos Cultivando Amigos, articulado na 
cidade de Pelotas-RS, com vistas à vivência de processos coletivos e comu-
nitários das especificidades da terceira idade. Com referências territoriais, 
tal grupo demonstra experienciar um processo de resiliência que transpõe 
planejamento urbanístico universal e excludente. Posto isso, verifica-se 
que, apesar da inépcia estatal e dos processos de mortificação impostos 
à terceira idade, os processos coletivos, comunitários e territoriais podem 
apresentar-se como um lócus que pulsa vida na resistência do existir.

de quem é a cIdade? 

Para pensarmos a questão imposta no período pandêmico, frente à vida 
da população idosa, é preciso antes problematizar que tal contexto apenas 
intensificou o que o cotidiano da cidade reproduz. Primeiro, importa per-
guntar: De quem é a cidade? Como o planejamento urbanístico se impõe na 
vida dos citadinos? É possível identificar um ordenamento comprometido 
com o conjunto heterogêneo da cidade? A partir dessas questões, consi-
deramos a necessidade de analisar como a existência desse grupo é, ou 
não, objetivo de proteção tanto do Estado quanto da sociedade.

Assim, problematizar o tema do ordenamento urbanístico, na perspec-
tiva da pergunta “De quem é a Cidade?”, é considerar que esse se apre-
senta como estratégia política do Estado em consonância com o desejo 
da sociedade de tentar regrar o habitar das populações cujo objetivo é a 
financeirização da vida em última análise. Tal estratégia se instaura no coti-
diano, de forma a invadir os modos de existir institucionalizando códigos 
de convivência. 

O poder que regula a vida se fortalece nos procedimentos que deci-
dem quem continua a existir e quem deve morrer. Há procedimentos com 
origem em uma historiografia colonial: “O mundo colonial é um mundo com-
partimentado (…) Essa abordagem do mundo colonial, do seu arranjo, da 
sua disposição geográfica, vai nos permitir delimitar as arestas a partir das 
quais se reorganizará a sociedade descolonizada” (FANON, 2005, p. 54).

Portanto, cabe questionar os acordos que determinam a regulação 
da vida. É possível relacioná-los com a questão da especulação imobiliá-
ria, ou seja, a quem interessa intensificar tal processo? Quem determina 
as condições para o complexo imobiliário assumir a produção da cidade? 
Que subjetividades coletivas estão sendo produzidas? O plano diretor dos 
municípios considera a importância de “proteger” as populações idosas 
onde estiverem? Nas condições desiguais de sobrevivência?
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Contudo, com a supremacia da ideologia neoliberal – que 
menospreza os valores supracitados - os direitos sociais vêm 
sendo duramente desmontados e substituídos pela lógica 
meritocrática; isto é, pela lógica de governar, ou de dirigir, 
privilegiando o esforço, a inteligência e a capacidade individual 
ou grupal de inovar e contribuir, diferenciadamente, para o 
sucesso da ordem social prevalecente (PEREIRA, 2016, p. 64).

As questões acima marcam um contexto de negação de direitos e 
processos constantes de invisibilização das populações em situação de 
vulnerabilidade social e da instituição do indizível. Quando se afirma que 
existem processos de invisibilização, se quer afirmar também a existência 
potente das populações que resistem a esses processos, porque reafirmam 
por meio de suas lutas, suas existências e suas visibilidades. O processo, 
então, manifesta mais o que não é dito do que aquilo que poderia ser 
invisibilizado. 

Então, o que dizer daqueles que já não são mais considerados “produ-
tivos”? Qual risco poderão causar para a lógica da cidade ordenada? Os 
idosos existem na cidade? São da cidade?

(…) e a vida humana se politiza somente através do abandono 
a um poder incondicionado de morte. Mais originário que o vín-
culo da norma positiva ou do pacto social é o vínculo soberano, 
que é, porém, na verdade somente uma dissolução; e aquilo 
que esta dissolução implica e produz – a vida nua, que habita 
a terra de ninguém entre a casa e a cidade – é, do ponto de 
vista da soberania, o elemento político originário (AGAMBEN, 
2010, p. 91).

Sendo assim, a pandemia ocasionada pelo coronavírus acomete, de 
forma mais aguda, as pessoas não contempladas no planejamento urba-
nístico, que prevê um sujeito universal engendrado na lógica produtivista 
capitalista.

Portanto, é necessário pensar os corpos dos idosos frente ao con-
texto pandêmico atual que se apresentam, reproduzidos pelo discurso do 
imaginário socialmente construído, como corpos que atrapalham, corpos 
desvalidos, corpos não produtivos. No entanto, na contramão, a perspectiva 
do direito à cidade denuncia tal imaginário. 

O direito à cidade se afirma como um apelo, como uma exi-
gência. Através de surpreendentes desvios (…) esse direito 
caminha lentamente. O direito à cidade (…) só pode ser formu-
lado como direito à vida urbana (LEFEBVRE, 2001, p. 117-118).

É no desvio do discurso que as vidas se manifestam em suas lutas 
cotidianas, reverberam o discurso instituído, ocupam o espaço urbano e o 
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transformam em territórios de existência. Por se tratar de um grupo, por 
vezes esquecidos frente à sociedade de consumo, esquecidos em sua 
potência, as iniciativas comunitárias viabilizam a garantia da participação, 
cujo objetivo é propiciar coletivamente a troca de saberes, de histórias, de 
possibilidades para enfrentar o contexto que se impõe ao direito dos idosos, 
o direito de estarem e fazerem o que desejam conjuntamente. 

InquIetações do corpo senIl e coronaVírus

Os corpos idosos tornam-se evidentes frente à pandemia do coronavírus, 
em grande parte por comumente apresentarem alterações decorrentes 
da senectude ou senilidade; doenças crônicas como diabetes, cardiopatias 
e renais, por exemplo, as quais aumentam a vulnerabilidade diante das 
doenças infectocontagiosas, como o covid-19. Sendo assim, os idosos, no 
processo de envelhecimento biológico, já se encontram em disparidade 
frente aos corpos tidos como sadios. Porém, faz-se de suma importância 
afirmar que, anteriormente à crise pandêmica, já se encontravam demar-
cados pelo signo do preconceito e da estigmatização, especialmente no 
que diz respeito ao ageísmo2, isto é, a morte já se apresentara constituinte 
no processo de envelhecimento, sendo, portanto, a pandemia o momento 
oportuno para que outras formas de morrer fossem também evidenciadas 
e reflexionadas (GOLDANI, 2010). 

Seguindo a mesma lógica sobre a noção do corpo e o envelhecer, 
Beauvoir (1990) pontua:

Temos de viver esta velhice que somos incapazes de realizar. 
E, em primeiro lugar, vivemo-la no nosso corpo. Não é ele que 
nos vai revelá-la; mas, uma vez que sabemos que a velhice o 
habita, o corpo nos inquieta (BEAUVOIR, 1990, p. 370). 

Essa parcela da população possui contornos em seus corpos advindos 
dos processos de morte no que compete ao envelhecimento, quer sejam 
essas mortes representadas pelas questões psíquicas, físicas ou sociais. 
Esses corpos tendem, por assim dizer, a ser estigmatizados e supostamente 
a ocuparem os lugares das vidas que não importam, tal qual Butler (2016) 
faz-nos pensar. São pessoas cuja vida se torna matável, pois o que está 
em voga é a precariedade da vida, o que se dá na necropolítica atual, jus-
tamente porque o Estado, bem como a ciência, a medicina, a política e as 
demais instituições reguladoras são os que ditarão quais são aqueles que 

2   Discriminação referente à idade (GOLDANI, 2010)
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serão incluídos ou excluídos; quais a vidas são passíveis de serem perdidas, 
ou o seu contrário. Sobre essa questão o autor ensina-nos: 

Se certas vidas não são qualificadas como vidas ou se, desde 
o começo, não são concebíveis como vidas de acordo com 
certos enquadramentos epistemológicos [mas também polí-
ticos, econômicos, religiosos, de gênero], então essas vidas 
nunca serão vividas nem perdidas no sentido pleno dessas 
palavras (BUTLER, 2016, p. 13).

Nesse contexto, também é importante referir que o corpo senil remete 
ao processo de mortificação social pela dimensão produtivista imposta pelo 
sistema capitalista. Em um cenário societário em que o trabalho é um dos 
principais vínculos que os indivíduos constroem dentro das relações sociais 
que o constituem enquanto sujeito, o idoso, ao decrescer a dita produti-
vidade capitalista, acaba por ingressar numa subjetividade permeada por 
um estado de improdutividade, portanto torna-se um corpo socialmente 
mortificado. 

É nesse sentido que podemos conjeturar que estamos frente a uma 
sociedade cujo rito fúnebre informa quais vidas serão demarcadas enquanto 
vidas humanas. É por isso que essas considerações iniciais apontam para 
a necessidade de se problematizar discursos normativos e segregadores 
que produzem violência, estigmas e mortes, especialmente, denunciando 
as práticas hegemônicas que continuamente são engendradas no tecido 
social. Nesse ambiente a vida do outro tende a ser negada, desde na pro-
jeção das cidades até nas subjetividades hegemônicas construídas sobre 
o lugar social ocupado pelo idoso. Assim, demarcam e anunciam quais os 
corpos que importam, qualificando, desse modo, as vidas inabitáveis que 
competem ao direito à cidade e à sociedade como um todo; caracterizan-
do-as como vidas excedentes, logo não passíveis de luto.

Não obstante, essas vidas e corpos precarizados existem e se fazem 
resistir, remontando novos cenários e formas de sociabilidade, como bem 
nos ensina, Louro (2004):

Esses sujeitos sugerem uma ampliação nas possibilidades de 
ser e de viver. Acolhem com menos receio fantasias, sensa-
ções e afetos e insinuam que a diversidade pode ser produ-
tiva. Indicam que o processo de se ‘fazer’ como sujeito pode 
ser experimentado com intensidade e prazer. Fazem pensar 
além dos limites conhecidos, para além dos limites pensáveis 
(LOURO, 2004, p. 23).

Assim, se, por um lado, no momento pandêmico emerge a morte 
física do corpo idoso - que antes já se apresentara pelos ritos fúnebres 
demarcados pelo estigma do envelhecimento - por outro lado, por meio de 
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experiências, como o relato de estágio em Serviço Social junto ao grupo 
Cultivando Amigos, percebe-se que os corpos idosos criam subjetividades 
que escapam daqueles impostos pela normatividade societária, justamente 
porque fogem das regras, transgridem, e, na fissura de suas próprias exis-
tências, esses corpos idosos reinventam-se diante da vida. 

o grupo de Idosos “cultIVando amIgos”: a reInVenção da VIda

A Universidade Católica de Pelotas, por meio da sua característica confes-
sional, possui um setor denominado Capelania Universitária, que apresenta, 
entre suas diretrizes, a atuação pastoral com vistas à intervenção nas desi-
gualdades sociais. Nesse sentido, a equipe contava com um profissional 
de Serviço Social para que projetos elaborados fossem implementados 
junto a comunidades territoriais. Contudo, a presente reflexão traz à baila 
o projeto desenvolvido junto ao grupo de idosos “Cultivando Amigos”, que 
se reúne semanalmente há mais de 20 anos. Vale ainda mencionar que a 
sede do grupo se localiza na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro 
Fátima, município de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O local apresenta um 
significado importante nas histórias das participantes, considerando que 
são moradoras do local, fazem parte da construção do bairro, e algumas 
delas foram as primeiras moradoras do local.

Fora no período de estágio, nos anos de 2018 até 2019, quando a 
atuação pelo Serviço Social na Capelania- UCPel se deu, sobremaneira, 
por meio da assessoria e do apoio aos processos grupais vivenciados pelo 
coletivo e construído com ele. Nesse sentido, eram viabilizadas parcerias 
que contribuíssem não somente para fortalecer os vínculos comunitários, 
como também para que os idosos vivessem o processo de envelhecimento 
de maneira saudável, considerando as variáveis implicadas. 

No período referido acima, cerca de 10 idosos participavam das diver-
sas atividades promovidas pelo grupo com duração de aproximadamente 
duas horas com atividades que se diversificaram entre encontros, pales-
tras, passeios, viagens, festas comemorativas, como festa junina e Natal, 
por exemplo. Os encontros eram pensados no início do ano e articulados 
no decorrer desse período. Notou-se que, apesar de os encontros ocor-
rerem por meio do apoio paroquial, nem todos as/os integrantes eram 
inteiramente vinculados à Igreja Católica, haja vista que a preocupação do 
“Cultivando Amigos” dava-se na inclusão e participação de mais idosos ao 
grupo, especialmente porque, além de um espaço de convivência e resis-
tência, também era um espaço que possibilitava promoção de saúde junto 
à UBS (Unidade Básica de Saúde) e ao CRAS (Centro de Referência em 
Assistência Social), que surgem em parceria com as atividades propostas 
pelo grupo “Cultivando Amigos”.
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Cabe refletir, ainda, que se trata de um grupo que foge às perspectivas 
institucionais governamentais, por justamente visar à proteção do processo 
de envelhecimento a partir das próprias referências territoriais, do diálogo, 
das trocas nas dinâmicas e de suas vivências. Visa também à compreensão 
do acesso à cidade, num entendimento a partir das diferenças para além 
do planejamento urbanístico universal e excludente. Ou seja, o referido 
grupo surge, a priori, como uma experiência de estágio, porém vai além, 
pois se utiliza de uma metáfora que transgride, ao mesmo tempo em que 
denuncia as normativas diante da vida e da morte. Essa tem sido uma fer-
ramenta que se faz necessária no cotidiano dessas pessoas, no sentido de 
sociabilidade e produção de existência. Além disso, denuncia das práticas 
sócio-históricas que tendem a contribuir para a marginalização do idoso 
na sociedade vigente. 

Logo, o dado grupo é considerado o lócus por meio do qual o contrapo-
der hegemônico se perfaz frente ao estigma da morte, que continuamente 
tem-se apresentado pela via do corpo idoso, uma vez que o próprio pro-
cesso de envelhecer engendra uma série de múltiplos sentidos, discursos 
e construções. É por isso que se faz pungente repensar essa condição 
através da reinvenção da vida. 

Diante dessas questões, o grupo “Cultivando Amigos” aparece como 
possibilidade de uma melhora na qualidade de vida desses idosos. O grupo 
funciona como um suporte no que diz respeito às questões de sociabilidade 
entre aqueles que participam do grupo, bem como no compartilhamento 
de afetos, como alegria, tristeza, saudades e conhecimentos. Tal fato pos-
sibilita aos idosos o fortalecimento dos laços sociais e da autoestima, bem 
como a diminuição dos processos de exclusão, seja no âmbito familiar, 
comunitário, seja no societário, por exemplo (MONTEIRO, 2001). 

É nesse sentido que os grupos de convivência estimulam o indivíduo 
a adquirir maior autonomia sobre si, aumentando, assim, sua autoestima e 
possibilitando, através do respeito, que reconheçam os limites sobre seu 
corpo (físico e mental) e suas singularidades. Assim, mostram-lhes novas 
possibilidades sociais, físicas, emocionais e afetivas para se viver melhor, 
o que os influencia a permanecerem no grupo (MORAES; WITTER, 2007).

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Barros (2009) ratifica que a par-
ticipação e a convivência junto ao grupo fazem os idosos experienciarem 
novas realidades e diferentes formas de existencialização, expondo que

um primeiro destaque a ser feito em relação ao trabalho com 
grupos é o fato de que nele se estabelecem conexões não 
apenas entre pessoas diferentes, como também entre modos 
de existencialização diferentes. Isso cria um vasto campo de 
confrontos de certezas, de expectativas, de interrogações, que 
se propagam como ondas sonoras, abrindo fossos onde tudo 
estava cimentado, fissurando o que estava congelado. Muitos 
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diriam que isso não é exclusivo do grupo. É verdade. Mas é 
verdade também que as falas portadoras de cristalizações, os 
afetos congelados em territórios fechados, quando acionados 
pelo dispositivo grupal, são mais facilmente arguidos em seu 
caráter natural (BARROS, 2009, p. 310).

Ou seja, os próprios participantes do grupo, em conversas no campo 
de pesquisa, expuseram que esse espaço tem uma grande importância em 
suas vidas, pois é nele que eles podem conversar, socializar-se, participar 
de atividades e diminuir as angústias que, por vezes, apresentam-se devido 
à solidão. Muitos se encontram frente a um contexto de vulnerabilidade 
socioeconômica e moram sozinhos, em bairros afastados de seus familiares. 
Por isso, tendem a ser inviáveis seus deslocamentos à casa de seus fami-
liares ou de amigos, levando em conta também que alguns ainda possuem 
dificuldades de locomoção. Ou seja, a relação com o grupo apresenta-se de 
suma importância para a manutenção do desenvolvimento pessoal, afetivo, 
linguístico, cognitivo e social dos participantes, uma vez que a inter-relação 
com o grupo aposta em outras formas de se vivenciar o envelhecimento. 
Sobre isso expõe-se: 

Estar em relação, em contato com outras pessoas, é uma 
necessidade do ser humano do início ao fim de sua vida. É a 
partir das relações estabelecidas, que o ser humano se desen-
volve, que descobre o mundo e a si mesmo, que expressa sua 
individualidade e constrói sua identidade. A singularidade de 
cada pessoa é apenas visível na relação entre os diferentes, 
gerando a pluralidade, base da convivência. A vida social é 
composta por estas características – relação, contato, outro, 
diferenças, tensões, conflitos, singularidades, pluralidade, con-
vivência – e assim também é a vida dos grupos sociais (BRASIL, 
2012, 2012, p.54).

Logo, diante dessas questões, o grupo “Cultivando Amigos” tem-se 
apresentado como um lugar fomentador de existência, de possibilidades 
de encontros, onde, através da troca de experiências, de emoções parti-
lhadas e de atividades comuns, os idosos sentem-se mais estimulados. Isso 
ocorre justamente porque a atividade em grupo promove a sociabilização, 
a participação e reintegração no processo da reinvenção da vida desse 
corpo que, embora demarcado pelo estigma da morte, renova-se, sobre-
tudo, apostando na sua reinterpretação no campo psíquico, biológico e 
social (GATTO, 2002).

Dessa forma, o grupo “Cultivando Amigos”, aproveitando as aberturas 
que a socialização potencializa, propicia, de modo conjunto, aos idosos o 
entendimento de que esses corpos transcendem os aspectos biologicistas 
que os compõem, mas que são, por assim dizer, agentes sociais ativos de 
suas próprias existências, sujeitos que resistem e reinventam-se.
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o morrer do corpo Idoso no âmbIto famIlIar

Tendo em vista a importância da sociabilização para o idoso, aspecto que 
já fora abordado, algo se apresentou de suma importância nesse trabalho 
conjunto ao grupo “Cultivando Amigos”: foram as respostas dos idosos no 
que diz respeito à temática familiar. Para tanto, aqui cabe uma narrativa 
da experiência, uma vez que, em uma das reuniões, ao trazermos à tona 
a temática da família, propusemos aos idosos a seguinte pergunta: “Quais 
são os ambientes e/os espaços da cidade que consideram prejudiciais a 
vocês?” As respostas, em suma maioria, revelaram que o ambiente mais 
prejudicial são as suas próprias casas, sendo pontuadas pelos idosos como 
um lócus, onde os conflitos familiares se dão, bem como os processos de 
solidão.

É importante citar que a maioria deles já havia perdido seus cônjuges, 
seus filhos; alguns residiam sozinhos e outros exerciam os cuidados dos 
netos e do lar. Contudo, denota-se que a realidade de exclusão, criada 
pela racionalidade da cidade, perfaz-se na produção de uma subjetividade 
que rejeita a vida idosa, visto que ela não “serve” mais ao capital, sendo o 
silêncio do Estado aquele que emana a precarização da vida do idoso, bem 
como de suas famílias. Assim, o aparelho estatal constitui-se um regulador 
de formas que subtraem a vida e a liberdade desses sujeitos, quer nas 
manifestações de suas vontades, de seus sonhos; quer no seu modo de 
habitar os espaços da cidade. 

Esses indivíduos, por vezes, ficam condicionados às responsabilidades 
que são impostas a eles, devido a uma sociedade que exclui, segrega e 
precariza as mais variadas formas de existir, especialmente no caso dos 
idosos, por não mais gerarem lucro para o Estado, a partir da concepção 
“não se trabalha mais”. No entanto, a exclusão parece se reproduzir na 
própria família, porque necessita do idoso como cuidador dos netos e do 
lar, como mostra o texto abordado: 

A maioria deles se dispõe voluntariamente a cuidar dos netos; 
outros, entretanto, consideram isso uma prestação de ser-
viços e só interferem quando solicitados; outros; ainda, são 
obrigados a cuidar pela situação que se encontram de depen-
dência econômica dos filhos. Poucos são os avós que não 
cuidam em algum momento de seus netos (Peixoto, 2001). 
Os padrões referentes a esse cuidado e a essa relação são, 
portanto, construídos cultural e socialmente (PEIXOTO apud 
VITALE, 2013, p. 95). 

 Nesse sentindo, a solidão e os atravessamentos deles apresentam-se 
como mais um dos fatores de adoecimento dessa população. Ou seja, no 
que concerne aos cuidados dos netos, os progenitores acabam por passar 
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pouco tempo em casa devido às suas funções empregatícias, relegando, 
assim, aos idosos, o cuidado de suas crianças, isto é, os idosos acabam 
por cuidar de seus netos e do lar, sendo, por vezes, esse o único vínculo 
societário do idoso. Tal fato pode gerar adoecimentos físicos e mentais, 
sendo a solidão, o desgaste emocional, a depressão, a baixa autoestima e 
a rejeição social alguns dos exemplos que tendem a alicerçar o surgimento 
de sentimentos referentes à solidão (AZEREDO; AFONSO, 2016).

Azeredo e Afonso (2016) apud Neto (2000) explanam:

Os sentimentos de solidão podem surgir em qualquer grupo 
etário, mas assumem particular relevo não só por sua preva-
lência, mas também por suas consequências, nos adolescentes 
e idosos. Nestes últimos, a situação agrava-se quando neces-
sitam ser institucionalizados após terem vivido em família e 
terem tido o suporte de uma verdadeira e salutar solidariedade 
intergeracional (NETO, 2000, p.315).

É importante reiterar que essas questões que se dão no âmbito fami-
liar são exemplos de como o Estado capitalista atua sobre os corpos dos 
sujeitos, especialmente dos sujeitos idosos, pois são considerados inúteis 
para a economia capitalista, o que mortifica sobretudo suas subjetividades, 
haja vista que ficam relegados aos cuidados do lar e sem direitos à cultura, 
ao lazer e ao bem-estar social. Assim, é na instituição familiar, na cidade 
e em tudo o que dela deriva que essa situação se apresenta na atual con-
temporaneidade. Nesse sentido, trata-se de um modelo econômico que 
não acolhe os modos de vida, mas, ao contrário, tenta mortificá-las, sobre-
tudo, na ausência de um compromisso ético e efetivo das políticas públicas 
capazes de propiciar saúde, segurança, lazer, cultura e saneamento básico 
ao idoso e à sua família (GATTO, 2002).

Toda essa lógica se coloca como racionalidade do empobrecimento 
que afeta diretamente o idoso e indiretamente a sua família, o que faz os 
conflitos no âmbito familiar se intensificarem, visto que os familiares preci-
sam sair mais e mais de casa para poderem suprir as necessidades mate-
riais de seus lares. Assim, o idoso se apresenta ainda mais solitário e sem 
autonomia, o que, a posteriori, pode vir a contribuir para o adoecimento 
mental deles.

Observa-se, desse modo, que, quanto maiores forem as dificuldades 
encontradas e as disparidades socioculturais, mais difícil torna-se para os 
idosos a participação no âmbito social e o acesso à cidade. 

Portanto, é nesse sentindo que se faz urgente pensar a vida do idoso 
para além da seguridade social. É preciso pensar também as questões 
que atravessam o cotidiano da vida deles, tais como a família, a cultura, a 
saúde, o saneamento básico, a acessibilidade e o acesso ao direito à cidade, 
para que, assim, desconstruam-se estigmas e potencialize-se a produção 
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de vida. Nesse sentindo, é preciso ainda criar espaços de convívio para os 
idosos, espaços onde a vida se faça pulsar, como aquele que se apresenta 
no grupo Cultivando Amigos. 

Prontamente, é, a partir da perspectiva de uma nova cidade/sociedade, 
que nasce o objetivo do Serviço Social, que busca denunciar as desigual-
dades mantidas pelo capitalismo que subtrai vidas e modos de existir. 
É frente a essas questões que a transformação social pode vir a dar-se. 
Logo, mais do que denunciar a não efetivação de políticas públicas e do 
próprio capitalismo enquanto mantenedor de adoecimentos e opressões, 
é necessário reafirmar e lutar pelo cumprimento das políticas públicas já 
existentes para a população idosa. Além disso, é importante propiciar, de 
forma coletiva, a esses idosos espaços de convivência onde possam pro-
duzir vida e concretizar a emancipação. É preciso utilizar-se da pesquisa e 
do espaço acadêmico como ferramentas de fortalecimento diante da luta 
pelo direito de existir e do reconhecimento enquanto agentes da cidade.

a ressIgnIfIcação do enVelhecer

Compreender os processos de envelhecimento é percebê-los interconec-
tados com questões que transcendem os aspectos biológicos, já que o 
corpo idoso se constitui atravessado por questões de cunho psicológico, 
cronológico, cultural, político, econômico e social. Esses elementos tecerão 
a representação social desses corpos, ou seja, como estes serão vistos e 
pensados no campo social (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008).

Saindo do pressuposto de que a velhice tem sido construída, no trans-
correr dos tempos, pelo viés da inutilidade, seja essa apresentada pela 
não produtividade frente ao capital seja pelo fim do tempo do trabalho, 
tais corpos se veem marginalizados pelo status da sociedade normativa. 
Portanto, pensar a ressignificação desse envelhecer é apostar que os pro-
cessos oriundos da singularidade demarcam todos os corpos e desenvol-
vem o singular original, sendo esse aquele que cria, produz e reinventa os 
modos de viver. É nessa lógica que a ressignificação do corpo idoso pode 
vir a ser construída e nutrida, por meio da manutenção da capacidade fun-
cional, do fortalecimento das habilidades físicas e mentais, da mantença do 
autocuidado e do suporte social, sendo esse último apresentado aqui nas 
falas dos idosos do Cultivando Amigos como um lugar de “socialização”, de 
“liberdade”, “de amizade”, “de pertencimento”, “é espaço de esvaziar-se”, 
“aprendizagem”, atributos dados pelos participantes quando questionados 
sobre o significado do grupo em suas vidas.

Nesse sentido, outra idosa expõe: “é uma maravilha o convívio com 
outros amigos, aqui é um lugar de conversas, um ambiente familiar”. Nota-se 
que, em quase todas as falas, o grupo remeteu-se para além de um espaço 
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de convivência ou sociabilização, foi considerado um lugar onde a escuta 
humanizada, que respeita a singularidade de todo aquele que fala se per-
faz, especialmente de modo a desconstruir ideias equivocadas e construir 
atitudes, discursos e pensamentos outros acerca do envelhecimento. 

Supõe-se que, no grupo Cultivando Amigos, os sujeitos são considera-
dos por sua biografia individual, cultural e emocional presente na história de 
cada um, já que o dado espaço possibilita que esses corpos idosos resistam 
às regras impostas frente à mortificação, apostando que se reinventar é um 
processo contínuo de construção de sua própria vida. Além disso, buscam 
a construção de uma outra sociedade, em que todas as vidas importam, 
permitindo, assim, ampliar a visão e encontrar novos sentidos sobre os 
papéis e representações de seu próprio corpo na contemporaneidade. 

consIderações fInaIs

Considera-se que a cidade onde vivemos não se dá apenas em um plane-
jamento urbanístico, mas na produção de relações sociais que se atrelam 
às alianças econômicas no contexto capitalista. Atualmente, a crise sani-
tária ocasionada pelo coronavírus agride, de forma mais aguda, o sistema 
imunológico da população idosa, por eles já apresentarem outras pato-
logias, como diabetes, problemas respiratórios e outras doenças já que, 
com o passar dos anos, o corpo senil tende a ter maiores dificuldades de 
combatê-las de forma eficaz. Assim, por um lado, há o corpo senil, que já 
apresenta essa debilidade inerente à sua condição biológica. Por outro, há 
o engendramento produtivista capitalista e a falta de recursos na saúde, 
no investimento em saneamento básico e num planejamento urbanístico 
que oportunize que os idosos tenham direito e acesso à cidade de forma 
segura, com direito ao lazer e à cultura, entre outras questões. 

Frente às negações e opressões resultantes da segregação, da margi-
nalização, da negação de direitos e da mortificação das formas de existir 
através de poderes, o próprio Estado, ao atuar na contramão da efetiva-
ção dos direitos fundamentais da população idosa, acaba por concretizar 
e perpetuar múltiplas formas de exploração, como aquelas já menciona-
das. No entanto, é na aposta de uma contra hegemonia que os estudos 
que inter-relacionam população idosa e o direito à cidade têm buscado o 
fortalecimento das alianças resultantes das lutas dos movimentos sociais. 
Isso, ocorre em parceria com a construção de um conhecimento científico 
comprometido com a defesa da vida, para que, assim, possam se apresen-
tar enquanto possibilidades emancipatórias de tal população. Para tanto, o 
debate acadêmico torna-se urgente quando construído junto às populações, 
como, no caso em questão, a população idosa, por isso que o Cultivando 
Amigos surge como processo de resistência a essa mortificação, bem como 
de possibilidade de um espaço emancipatório.
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Corpos idosos: quando a morte está em 
cena, é preciso resistir.

Camila de Freitas Moraes
Carina Corrêa da Silva

Pablo Rodrigo de Andrade Barbosa

O texto que se segue lança luminosidade sobre as possibilidades de existên-
cia do idoso em nossa sociedade, especialmente a compreensão acerca dos 
efeitos em sua subjetividade em razão da crise sanitária do coronavírus. Para 
tanto, amparou-se no desdobramento da Psicanálise, que, enquanto saber, 
repousa no estudo clínico do caso a caso, apostando na singularidade de 
cada sujeito, expressa aqui em memórias ilustrativas sobre as vivências dos 
idosos nos diferentes tecidos sociais. Além disso, a experiência de estágio 
de Serviço Social com o grupo Cultivando Amigos foi tomada como anali-
sador. Esse grupo se expressa enquanto possibilidade para pensar tanto 
as questões de morte que perpassam o enodamento entre o campo psi e 
o campo social, como a potencialização de vida também expressa nesse 
lugar. Os significantes expressos nas falas discursivas das idosas - as quais 
são significados pelo assombro da morte, a negação de direito à cidade, 
no não acesso à saúde e especialmente dos significantes que fazem refe-
rência aos processos de resistência e a produção de vida latente - estão 
presentes também em seus corpos e nas experiências, identificações e 
trocas advindas dos encontros entre os participantes do referido grupo.

Introdução

O texto que segue traz como pano de fundo a discussão sobre o corpo 
idoso, sobretudo frente à crise sanitária do coronavírus. Para tanto, ampa-
rou-se no desdobramento da Psicanálise no entrelace com o Serviço Social, 
tendo vista que o primeiro, enquanto saber, repousa no estudo clínico do 
caso a caso, apostando na singularidade de cada sujeito e entendendo que 
o tempo que se apresenta no corpo biológico não necessariamente diz 
respeito ao que se dá no campo do inconsciente, enquanto que o segundo, 
em tese, situa-se no processo de reprodução das relações sociais. Nesse 
sentido, a experiência de estágio de Serviço Social com o grupo Cultivando 
Amigos possibilita pensar os múltiplos cenários e narrativas que atravessam 
a prática da Psicanálise e do Serviço Social os quais se coadunam para com-
preender não só a política pública de assistência social, mas, sobretudo, a 
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escuta singular desses sujeitos, já que a escuta e a linguagem mediadoras 
desse processo podem, sim, vir a possibilitar elaborações do luto e poten-
cialização de vida. E isso é possível afirmar, porque Freud (1980/1918) já 
nos alertara sobre o fato de psicanálise atravessar os muros da clínica para 
contribuir com as instituições e os saberes sociais. Portanto, reafirma-se que 
a psicanálise tem muito a contribuir para o trabalho do assistente social, haja 
vista que esse grupo se expressa como possibilidade para pensar tanto as 
questões de morte - que perpassam o enodamento entre o campo psi e 
o campo social, entre os significantes expressos nas falas discursivas das 
idosas e as quais são significados pelo o assombro da morte – quanto à 
negação de direito à cidade, no não acesso à saúde e especialmente, dos 
significantes que fazem referência aos processos de resistência e a pro-
dução de vida latente. Além disso, tais questões estão também presentes 
em seus corpos e nas experiências, identificações e trocas advindas dos 
encontros entre os participantes do referido grupo.

Discutir as nuances sobre o corpo e a população idosa e especialmente 
entrelaçá-los com a psicanálise e com o campo social é dar validade à ideia 
de que o sujeito do inconsciente não pode ser pensado sem as questões 
sociais. Logo esse enodar é condição sine qua non para a compreensão 
de como o corpo idoso passa a ser construído e comumente validado pelo 
viés da morte, sobretudo em uma crise sanitária do coronavírus, que atinge 
globalmente a todos e anuncia que tais corpos são os mais afetados e que, 
por suas questões cronológicas e biologicistas, incorrem num maior risco 
de falência. E isso nos faz inferir que a crise sanitária do coronavírus - mais 
do que dar notoriedade à importância da higienização, do autocuidado e 
do esvanecimento da vida - também evidenciou as disparidades sociais, 
econômicas e políticas que continuamente são (re)estruturadas e ressig-
nificadas pelo sistema capitalista. Isso implica ressaltar o descompromisso 
do aparato estatal, que relega o cuidado dos idosos apenas aos familia-
res, somando-se a outras ações que expropriam e subjugam os modos de 
existir, tornando-os, assim, corpos descartáveis, vidas precarizadas. É por 
isso, que Butler (2018) nos alerta: 

Não podemos falar sobre um corpo sem saber o que sustenta 
esse corpo, e qual pode ser a sua relação com esse apoio – ou 
falta de apoio. Desse modo, o corpo é menos uma entidade 
do que um conjunto vivo de relações; o corpo não pode ser 
completamente dissociado das condições ambientais e de 
infraestrutura da sua vida e da sua ação. Sua ação é sempre 
uma ação condicionada, que é um sentido do caráter histórico 
do corpo. Além disso, humanos e outras criaturas dependem 
do apoio de infraestrutura, de maneira que isso expõe uma 
vulnerabilidade específica que temos quando ficamos sem 
apoio, quando as condições de infraestrutura começam a se 
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decompor, ou quando nos encontramos radicalmente sem 
apoio e em condições de precariedade (BUTLER, 2018, p.72).  

Tal qual Butler (2018), Mbembe (2016) - ao pensar os territórios fun-
dados pelo poder colonial, como o território brasileiro – confirma-nos que 
há vidas que, para o Estado enquanto poder soberano, são consideradas 
descartáveis, subprodutos, corpos aviltados, sendo a morte a maneira de 
regulá-los e discipliná-los. Essa morte se operacionaliza tanto na dizima-
ção dos corpos quanto na de populações inteiras, com intuito único de 
decidir quem importa e quem não importa. Frente a essa ação decisória 
do poder estatal, encontram-se os idosos, ocupando esse lugar de des-
proteção social, de exclusão e de ressignificação do morrer. Portanto, é 
na aposta de novas significações, de promoção de vida e resistência que o 
grupo Cultivando Amigos, assim como as inquietações que dão luz a esse 
trabalho, começam a ser tecidas.

memórIas: nos entrelaces da cIdade e o enVelhecer

Na convocação de responder ao convite de elaboração conjunta sobre 
o tema velhice e suas vicissitudes, muitas questões e algumas memórias 
vieram à tona. Uma delas diz respeito à única vez que estive em Pelotas. 
Era dia de semana, meio da tarde, e, caminhando pelas ruas, percebi carac-
terísticas e construções antigas muito presentes, preservadas ou em certa 
decadência. Em uma esquina do centro da cidade, deparei-me com um café, 
em uma sala envidraçada, que, da calçada, enxergava-se ocupada quase 
que totalmente por homens - senhores vestindo terno, gravata, chapéu, 
bengala e todo tipo de indumentária tradicionalmente masculina. Eles fuma-
vam, bebiam e riam juntos, enquanto alguém engraxava os seus sapatos. 

Havia presente naqueles idosos orgulho, poder e alegria. Para além 
da beleza do cenário, que me remeteu a outro tempo, como se saída da 
década de 30, pensei na riqueza da cidade que abriu espaço para tal cena 
se produzir. Um corpo velho que pode aparecer, que possui uma indu-
mentária própria, que não precisa disfarçar seus sinais do tempo em uma 
apresentação física atribuída ao jovem. Ainda que ao homem seja mais 
possível essa apresentação de si, frente a uma sociedade patriarcal que 
o coloca em evidência contínua, não há como também deixar de sinalizar 
que foi interessante ver esses homens senis, empoderados e ocupando 
um espaço privilegiado na vida pulsante da cidade. 

Nessa esteira, reflete-se sobre o lugar que aquilo ou aqueles que são 
idosos têm em nossa organização social, que poderíamos entender como 
o definidor das vidas que têm mais direito a ocupar a centralidade do olhar 
e do espaço público. Castilho fala de uma “implacável incidência do dis-
curso capitalista que - no caso da velhice - tende a localizar o senil, por um 
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lado, como objeto de cuidados e por vezes obsoleto, já que é improdutivo” 
(2012, p. 48). 

Nessa lógica, a autora faz-nos pensar que é pela via da sua atividade 
profissional que muitos também podem compor sua identidade, sendo tal 
premissa usurpada em tempos pandêmicos. Ao refletirmos acerca dos sig-
nificados culturalmente atribuídos ao idoso, podemos situá-lo no lugar de 
um sujeito obsoleto, com um corpo improdutivo para o capitalismo, sendo 
ainda posto como aquele que obtém um maior risco de contaminação pelo 
coronavírus, especialmente, por biologicamente estar mais fragilizado frente 
aos processos respiratórios, coronários, digestórios, entre outras questões. 
Com isso, denota-se que o trabalho, a sociabilidade e o direito de habitar 
a cidade, pensados como uma via de identificação e de estar no mundo, 
também ficam inacessíveis a tais sujeitos, haja vista que são cunhados como 
população de risco.

 Nesse ínterim, a aproximação do encontro com a morte - a própria 
ou dos próximos - e o medo das perdas futuras, se, no aspecto social, 
podem ser pensados pela negação do Estado aos direitos constituintes 
básicos - como o direito a uma vida digna e a uma saúde de qualidade, por 
exemplo - no campo psíquico, as questões a serem lançadas, embora se 
transversalizem com as demandas sociais, são pensadas no caso a caso. 
Por isso, é de suma importância que o idoso possa ser compreendido nessa 
inter-relação por justamente situar-se enquanto um significante mortífero 
ou algo a ser descartado, o que por si só já é uma morte subjetiva. 

Portanto, estar-se-á frente a esse pavor, medo e angústia em relação 
à morte. Sendo assim, pode-se estar sinalizando um desejo de morte seja 
pelo aspecto cultural, que pela via da negação dos direitos atua sobre 
esses corpos num movimento de apagamento e os lançam enquanto cor-
pos desvalidos, seja pelas questões psíquicas, que parecem pôr na cena 
subjetiva do idoso um desnudar da extinção. Nesse sentindo, ao expor 
sobre a angústia da morte, Lacan nos sinaliza: 

A angústia comove as estruturas da cena devido à proximi-
dade do objeto a marca da presença do sujeito e, ao mesmo 
tempo, risco de sua desaparição. Assim, para evitar a angústia 
e ludibriar a cena, o sujeito pode montar uma “cena dentro da 
cena”, promovendo o acting out, uma mostração, um verda-
deiro chamado ao Outro. Diante da angústia, o sujeito também 
pode precipitar-se em direção ao “mundo puro”: é saída da 
cena do mundo com o recurso a uma passagem ao ato, uma 
evasão, um não querer saber nada do Outro (LACAN, 2006).3

3  Tradução dos autores
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Nessa lógica, Lacan (2006) nos faz pensar que a crise sanitária do 
coronavírus, associada ao processo de envelhecimento, supostamente se 
apresenta como uma reposta da angústia de morte quer seja essa no real 
do corpo quer seja da morte subjetiva. Além disso, aparentemente, essas 
angústias (reais e simbólicas) coadunam-se no campo psíquico e instituem, 
na cronologia do tempo desses corpos, a inviabilidade do desejo de vida 
de tais sujeitos, justamente porque, ao serem postos enquanto pretérito/
abjeto, parece não haver possibilidade a não ser o próprio perecimento 
(LACAN, 2006).

Ora, se o social os lança enquanto sujeitos desvalidos, corpos em pro-
cesso de mortificação e a crise sanitária do coronavírus tende a ressignificar 
tais premissas, o que lhes resta no campo psíquico a não ser a destruição 
de si, a angústia da morte e o sair de cena?

 Foi tentando buscar nas memórias que essas questões foram inicial-
mente pensadas, sobretudo, onde estaria acontecendo a vida social desses 
senhores neste contexto de pandemia? Provavelmente a maioria dos que 
sorriam aglomerados naquele entusiasmado encontro seriam hoje incluídos 
no que se convencionou nomear como “grupo de risco” - risco de desen-
volver manifestações graves de covid-19 e principalmente risco de vir a 
pertencer à parcela dos infectados cujo corpo não vence a batalha contra 
o vírus e tem a morte como desfecho.

 Submetemo-nos, com maior ou menor adesão, a um regramento da 
vida coletiva, no qual todas as atividades que envolviam encontros e festivi-
dades foram suspensas. O universo de cada um passou a ser a sua própria 
casa, e aquilo do mundo externo que estava passível de ser reproduzido 
no espaço de casa passou a ser a partir das tecnologias. 

Temos assistido a uma intensa produção de mídias, chamadas de vídeo, 
lives, encontros síncronos, e-commerce, psicoterapia on-line e toda uma 
gama de possibilidades de tentativa de reprodução virtual dos encontros 
presenciais, agora impedidos em função da pandemia. São plataformas de 
encontro que operam a partir de algo da virtualidade, sem com isso deixa-
rem de ser reais, e acabam por redefinir as possibilidades da corporeidade 
se colocar na vivência. 

A pandemia parece ter tido um efeito de valoração da existência e ati-
vidade nas “redes” como algo de um imperativo para seguir existindo como 
sujeito. Vale a questão acerca de quanto dessa suplência dos encontros 
reais está posta e acessível para a população idosa, para aqueles que antes 
encontravam todo o seu ponto de identificação e de existência no mundo 
a partir do encontro com os iguais, nos grupos de idosos, nos bailes, nas 
compras em mercados, lojas e farmácias. 

Nessa perspectiva, coloca-se outra cena como marca desse tempo de 
elaboração: uma mensagem de uma amiga que aniversariou em época de 
pandemia. Sabia de seus antecipados planos para uma grandiosa festa, pois 
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completaria 60 anos. Com os impedimentos de aglomeração decorrentes 
da pandemia, a festa fez passagem para dois movimentos muito interes-
santes para marcar o aniversário: 1. destinar o valor que gastaria na festa 
para doação a familiares e a pessoas que estavam vivendo situações de 
vulnerabilidade social e financeira; 2. elaboração de vídeo com uma foto 
sua de fundo, música e um texto no qual ela faz reflexões sobre a vida, a 
passagem do tempo e finaliza com o questionamento se estaria ela velha, 
ao que afirma que velha não, idosa. 

A convicção em afirmar que não se sente velha, mas que, sim, perce-
be-se com muita idade, faz pensar sobre as maneiras de nomear os que já 
viveram muitas idades e que atravessam esse portal dos 60 anos, aden-
trando na categoria socialmente designada de “idosos”. 

Essa designação pode estar bastante relacionada com a garantia de 
direitos, alguns pequenos cuidados e privilégios na organização social e 
com a idade que, um dia, representava a possibilidade de aposentadoria. 
Atinge-se esse estatuto a partir da idade, mas o que isso representa na 
vida das pessoas que o alcança?

As duas cenas, colocadas lado a lado, fazem pensar nas diferentes 
possibilidades de expressão que homens e mulheres idosos encontram no 
âmbito social. Tradicionalmente as mulheres se envolvem mais nas tare-
fas domésticas, na gestão da casa e no cuidado dos membros da família 
que se encontram em posição de alguma dependência. Com a pandemia, 
a tendência é de um agravamento dessa cristalização de papéis e uma 
decorrente sobrecarga ainda maior das mulheres. 

Sem descartar a necessidade de fortalecer o debate acerca das desi-
gualdades de gênero e suas apresentações também na população idosa, 
a cena trazida diz de uma flexibilidade e potência de elaboração das frus-
trações e da própria experiência que essa idosa então encontrou. Assim 
como o dela, houve muitos exemplos de formatos criativos de expressão 
de si e de rituais de passagem alternativos. 

As duas pequenas narrativas acima lançam o desafio de circular a difi-
culdade de encontrar os pilares de sustentação subjetiva dos sujeitos senis 
em nossa sociedade. Na cidade, onde nosso trabalho se dá, onde buscamos 
territorializar a clínica que colocamos em operação, o quanto está sendo 
possível também se reinventar e inventar espaços de escuta que contem-
plem os idosos, tanto os que acessam as tecnologias, quanto os que não 
as acessam?

A pandemia do coronavírus lançou luminosidade para questões que 
já estavam presentes e imbricadas em nossa sociedade. A forma como 
temos lidado com o envelhecimento e as perdas e lutos envolvidos nesse 
processo também parecem ter entrado em certa crise. O reconhecimento 
da fragilidade da existência dos sujeitos que não estão ativos no mercado 
de trabalho e que não habitam o universo imagético das redes sociais com 



100

tanta apropriação e desenvoltura operam um apagamento dessas vidas. É 
nesse sentido que nos salienta Quinodoz (2009): 

É difícil ceder nosso lugar antes de tê-lo encontrado, de dei-
xar a vida antes de sentir que realmente se viveu, de terminar 
nossa história interna antes que ela tenha se tornado uma 
‘história total’, que nos pertence (QUINODOZ, 2009, p. 774)4.

Disso deriva a questão de como produzir um caminho de subjetivação 
para que o velho dê lugar e sustentáculo para o sujeito aparecer. Então, 
a partir dessa questão, que se apresenta como um desafio para todos 
enquanto sociedade, o que nos concerne, como profissionais do campo 
psi ou profissionais de saúde, produzir nos espaços da ordem pública ou 
privada? Qual é a clínica possível para os velhos/idosos nestes tempos de 
pandemia?

Talvez um caminho de abertura e fortalecimento desses sujeitos que 
já viveram bastante comece com a escuta e com o apoio para desdobrar 
os significantes “velho” e “idoso” e como eles incidem, de forma singular, 
para cada um deles. Supor que eles possuem um saber sobre o próprio 
processo de envelhecimento, encontrar novos nomes ou ressignificar velhos 
termos, coloca-se como um sutil, porém potente, trabalho a ser realizado 
no caminho de fortalecer essas existências na teia do social. 

cultIVando amIgos: do assombro da morte aos processos de 
resIstêncIa

O debate sobre idoso e o seu processo de envelhecimento encontra-se 
intrinsicamente relacionado à saúde mental e à realidade social ao qual este 
se insere, portanto é de suma importância trazer à tona tal temática, justa-
mente porque tais discussões encontram-se incipientes, sobretudo no meio 
acadêmico, sendo ainda um tema considerado periférico/subalternizado. 
Por isso, faz-se necessário que a política pública ofertada ao idoso, mais do 
que garantir direitos, seja também garantia das demandas singulares. Isto 
é, o entrelace com a Psicanálise no Serviço Social possibilitaria apreender 
a demanda psíquica exposta pelo idoso que vem, muitas vezes, substituída 
por uma questão e/ou demanda material. Por isso, deve-se oferecer, para 
além da queixa material, algo que fissure a narrativa do sujeito para que 
ele possa (re) significar suas angústias, seus medos, suas vivências e ela-
borar aquilo que o tem adoecido, haja vista que há algo que sustenta o 
sujeito e que está para além da precariedade e da negação do direito em 

4  Tradução dos autores.
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seu sentindo concreto, e “é nessa ‘zona de fronteira’ que podemos situar 
uma escuta do sujeito, orientada pela ética da Psicanálise” (SCARPARO, 
2008, p. 43).

Contudo, apesar das poucas discussões, faz-se importante pontuar que 
foi nos últimos anos que o debate acerca do idoso e da velhice começou 
a ser mais propagado pelas Ciências Sociais. Mas isso começa a se recon-
figurar em função de importantes conquistas, como a Política Nacional do 
Idoso (PNI), no ano de 1994 (BRASIL, 1994), e o Estatuto do Idoso, no ano 
de 2003 (BRASIL,2003). Exemplificando tais garantias e direitos sociais, 
tem-se o pagamento de um salário mínimo mensal para maiores de 65 anos, 
a isenção de imposto de renda para pensionistas e aposentados acometi-
dos por doenças graves, e o limite de 60 anos para o reajuste dos planos 
de saúde, proibindo-se, desse modo, qualquer aumento a partir desta em 
processo de estagnação e de usurpação do dinheiro público, uma vez que 
as políticas de morte, no território brasileiro, começaram a ser efetivadas, 
especialmente, com os retrocessos discursivos sobre a concepção do corpo 
idoso, bem como com as perdas dos direitos sociais frente à reforma da pre-
vidência feita em 2019. Esse movimento de precarização é potencializado 
pela crise sanitária do coronavírus, que, mais do que alargar as disparidades 
socioeconômicas, lança, no imaginário social, a ideia de que o corpo senil 
não só encontra-se em maior risco de infecção viral, mas também ratifica 
que este é um corpo significado pela via da morte, seja ela concebida em 
seu sentindo biológico, social, seja no sentido psicológico, por exemplo. 

Afora isso, mesmo frente aos desmontes das políticas sociais e dos 
atravessamentos acerca do extermínio que perpassa os corpos idosos, foi 
na experiência do estágio no curso de Serviço Social, pela Universidade 
Católica de Pelotas, que se estabeleceu um vínculo junto ao grupo de ido-
sas Cultivando Amigos que se localiza na cidade de Pelotas, município da 
região Sul do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Esse grupo, embora 
permeado pelas questões de morte, apresenta-se como resistência aos 
moldes hegemônicos do Estado-nação, reforçando um espaço de pulsão 
de vida e enlaçando subjetivamente os participantes para que realizem seus 
encontros, atividades, palestras, amostras culturais, entre outras ações.

Cabe dizer que o grupo tem aproximadamente cerca de 20 anos de 
atuação na referida cidade e que atualmente possui, em média, cerca de 
dez idosas, além de se constituir no dado munícipio como lócus referencial 
de sociabilização e promoção de saúde mental do idoso.

Frente a isso, faz-se importante mencionar que o estágio se dava sobre-
tudo na discussão e observação das atividades e rotinas das reuniões do 
grupo. Objetivamente, operava-se na identificação e na inter-relação des-
ses corpos senis com o direito à cidade, sobretudo numa implicação com a 
saúde mental. Partindo dessa premissa, propuseram-se reflexões e debates 
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sobre os espaços sociais, sobre os direitos de ir e vir, direito à liberdade e 
sobre os modos de habitar a cidade de Pelotas. 

Nesse sentindo, foram feitas algumas perguntas ao grupo de idosas: 
O que consideravam saúde mental? Quais eram os espaços importantes 
para a saúde mental do grupo e quais aqueles que prejudicariam a saúde? 
Enquanto grupo, como auxiliavam uns aos outros sobre a dada questão? 

As respostas das idosas deram-se na lógica do senso comum, reduzindo 
o termo de saúde mental à ausência de doenças ou de estresse. Uma das 
idosas respondeu que “saúde mental é ter paz com si mesmo”, já outra 
disse que é “não ter problemas de cabeça, nem depressão”. Diante das 
questões respondidas, além da falta de informação acerca do significado 
de saúde mental, há, também no senso comum, a compreensão de saúde 
apenas como ausência de doença física. 

Ainda nessa lógica, outras perguntas foram realizadas, entre elas acerca 
da importância da Psicologia. As respostas se deram num contínuo atraves-
sado pelos estigmas e preconceitos quanto à Psicologia e ao trabalho do 
psicólogo, já que, para elas, o dado profissional está a serviço dos cuida-
dos dos “loucos”, dos “fragilizados da cabeça”, e elas não se encontravam 
nessa posição.

Já no que diz respeito às questões acerca do que favorecia a socia-
bilidade, as respostas apontaram espaços públicos como igrejas, praças 
públicas, os bailes e as viagens com o grupo, assim como as reuniões e 
encontros que se davam no próprio grupo Cultivando Amigos. Nesse tópico, 
ficou bem nítida a importância da sociabilidade para os idosos, o que nos 
leva a entender que a exclusão dos processos de sociabilidade, de algum 
modo, pode se inter-relacionar com as questões de saúde mental e com 
o direito à cidade. 

Nesse processo experiencial com o dado grupo, fez-se pungente o 
quanto a sociabilização é de suma importância na vida de uma pessoa, ainda 
mais na vida da pessoa idosa. Entende-se que não há como desarticular o 
aspecto psíquico do social, por mais que, na escuta clínica do sujeito, o que 
esteja em voga seja o caso a caso. A singularidade de cada história familiar 
articula-se ao que os constituem enquanto sujeitos sociais, o modo como 
acessam a cidade e como reagem às mudanças culturais, políticas e eco-
nômicas. Isto é, perceber-se enquanto sujeito social é articular-se também 
enquanto sujeito psíquico, e isso implica dizer que a saúde ou a ausência 
dela responde também à dada premissa.

A despeito disso, a Organização das Nações Unidas – ONU (2016), ao 
expor sobre a saúde mental, não a pensa tão somente como a ausência 
de doença ou de transtornos mentais. O conceito de saúde mental esta-
ria envolto em um complexo entendimento que perpassa desde as ques-
tões psicológicas e biológicas até os entrelaces de cunho social, político 
e econômico. Ou seja, essa é determinada por uma série de fatores, cujas 
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estratégias e intervenções dão-se não só pela via da saúde pública, mas 
também pelo diálogo intersetorial, com o fim maior de promover, proteger 
e manter a saúde mental tanto em coletivo quanto em singularidade (ONU, 
2016). 

Percebe-se, nas respostas advindas do grupo, a importância tanto de 
relatos da individualidade de cada uma quanto das vivências coletivas que 
estavam experimentando, operacionalizando na prática o entendimento 
multifatorial de saúde mental. As participantes percebiam seus encontros, 
suas atividades e conversas como algo de grande importância, tanto para 
a dimensão da sociabilização, quanto para a produção de saúde mental, 
especialmente quando o que estava em voga eram amizades de infância. 
Tais respostas reforçam que a mantença do vínculo afetivo de algum modo, 
mais do que sociabilidade, promovia e conservava elos afetivos, e tinham 
nesses um lugar de pertencimento e inclusão, logo, de propulsão de vida.

Embora o corpo senil comumente se encontre em posição de resigna-
ção e exclusão, seja pelo capitalismo enquanto sistema econômico, seja 
pela esfera social que aponta um estigma de um corpo atravessado pelo 
morrer, foi na contramão dessas questões que o grupo Cultivando Amigos 
se mostrou como processo de resistência, especialmente quando se nota 
que, em quase todas as falas, o grupo apareceu como lugar de sociabiliza-
ção e pertencimento. Destaca-se a fala de uma das idosas: “É uma mara-
vilha o convívio com outros idosos, com nossos amigos, esse é um lugar 
de conversas, além de ser um ambiente familiar”. Mostra-nos que, mesmo 
com as dificuldades, quer na locomoção, nos rituais de luto, quer na pró-
pria organicidade do corpo senil, o que poderia vir a ocasionar um déficit 
na sociabilidade delas, o contrário se apresentou, justamente por essas 
questões darem-se para além do social, num entrelace com o psíquico. Há 
no coletivo algo que faz a vida pulsar, configurando-se o grupo mais do 
que um lugar onde os encontros se dão, mas também um espaço onde o 
falar entre os pares se perfaz, um “esvaziar-se” ou, como disse outra idosa, 
um “espaço de amizade”, de “convívio” de “alegria e aprendizagem”. Os 
significantes trazidos por elas nos apreendem que 

estar em relação, em contato com outras pessoas é uma 
necessidade do ser humano do início ao fim de sua vida. É a 
partir das relações estabelecidas que o ser humano se desen-
volve, que descobre o mundo e a si mesmo, que expressa sua 
individualidade e constrói sua identidade. A singularidade de 
cada pessoa é apenas visível na relação entre os diferentes, 
gerando a pluralidade, base da convivência. A vida social é 
composta por estas características – relação, contato, outro, 
diferenças, tensões, conflitos, singularidades, pluralidade, con-
vivência – e assim também é a vida dos grupos sociais (BRASIL, 
2012, p.54).
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Isso nos leva a inferir que a vida, embora seja experienciada de forma 
singular, não se dá sem o coletivo, o que, por sua vez, leva-nos a (des) 
construir o pensamento crítico sobre o corpo senil. Nesse sentido, Barros 
(2009) sinaliza: 

Um primeiro destaque a ser feito em relação ao trabalho com 
grupos é o fato de que nele se estabelecem conexões não 
apenas entre pessoas diferentes, como também entre modos 
de existencialização diferentes. Isso cria um vasto campo de 
confrontos de certezas, de expectativas, de interrogações, que 
se propagam como ondas sonoras, abrindo fossos onde tudo 
estava cimentado, fissurando o que estava congelado. Muitos 
diriam que isso não é exclusivo do grupo. É verdade. Mas é 
verdade também que as falas portadoras de cristalizações, os 
afetos congelados em territórios fechados, quando acionados 
pelo dispositivo grupal, são mais facilmente arguidos em seu 
caráter natural (BARROS, 2009, p. 310).

Compreendendo a importância da sociabilização e da convivência no 
grupo Cultivando Amigos - também como espaço promissor para processos 
de identificação com o outro, com o semelhante, com seus pares - pode-
mos entender melhor as razões pelas quais o âmbito familiar por vezes foi 
apontado nas respostas como um lugar que prejudicava a saúde mental 
das referidas idosas, justamente por ser esse um ambiente onde as expe-
riências se dão de modo díspar frente ao conflito geracional. Nesse quesito 
Fonseca ensina-nos:

Assim, definimos o laço familiar como uma relação marcada 
pela identificação estreita e duradoura entre determinadas 
pessoas que reconhecem entre elas certos direitos e obri-
gações mútuos. Essa identificação pode ter origem em fatos 
alheios à vontade da pessoa (laços biológicos, territoriais), 
em alianças conscientes e desejadas (casamento, compadrio, 
adoção) ou em atividades realizadas em comum (compartilhar 
o cuidado de uma criança ou de um ancião, por exemplo) 
(FONSECA, 2005, pg. 54). 

Segundo as falas de algumas das idosas, o âmbito familiar surge como 
esse lugar de conflito, eventualmente reafirmando a política de extermínio 
que se manifesta na estrutura estatal. Esses conflitos perpassam as ques-
tões cotidianas, as dificuldades em relação aos períodos de solitude, “a 
ausência de paciência dos filhos”, o “afastamento de alguns familiares” e 
os próprios lutos que se tornam recorrentes nesse estágio da vida. 

Outro ponto importante a ser mencionado refere-se aos entrelaces 
do direito à cidade. Ao serem questionadas sobre esse assunto, em sua 
maioria posicionaram-se sobre a não acessibilidade nos espaços públicos, 
já que algumas ruas se encontram com “buracos”, “falta de calçamento 
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e pavimentação”, além de o trânsito ser caótico, o que as faz se sentirem 
“excluídas” desses espaços. 

Sobre o direito à cidade, é notório expor que ele se dá através do tra-
balho, dos modos de habitar e de relacionar-se com/e no lugar em que se 
habita, ou seja, a produção do espaço urbano perpassa tanto a materia-
lidade em si quanto os afetos e percepções que cada sujeito dá ao lugar. 
Nessa perspectiva, Guimarães ratifica:

O direito à cidade relaciona-se, assim, aos anseios de quem 
mora, trabalha, sobrevive, produz no espaço urbano: ele deve 
ser definido por processos de participação – que não sejam 
meramente formais –, pelas experiências, inclusive as práticas 
espontâneas vivenciadas na cidade. Ele está marcado pelo 
poder de alteração e decidir, de modo amplo, os destinos e 
projetos para o espaço urbano. Trata-se, portanto, de con-
teúdo que terá diretos reflexos jurídicos, podendo-se destacar 
o direito à gestão democrática da cidade (GUIMARÃES, 2017, 
p. 632-633).

Neves (2009), por sua vez, compreende que, dependendo do modo 
de se relacionar com a cidade, outras violações podem estar em cena, 
especialmente as violações extremas aos direitos humanos, avalizadas pelo 
Estado de Direito, e estando entre elas: 

[...] a falta de condições mínimas de sobrevivência para grande 
parte da população na sociedade mundial de hoje, implicando 
como que uma exclusão social absoluta dos respectivos gru-
pos humanos [...]. Trata-se do paradoxo da afirmação de 
expectativas normativas (contrafactuais) diante da própria 
prática que as contraria sistematicamente. A diferença reside 
no fato de que aqueles direitos humanos em sentido estrito, 
que se referem basicamente à proibição de ações violentas 
[...] contra indivíduos ou grupos, são suscetíveis de institucio-
nalização e, sobretudo, contam com perspectivas de positi-
vação e implementação processual em escala mundial, [...] 
enquanto os chamados direitos humanos de terceira geração 
são fragilmente institucionalizados, e as perspectivas de sua 
positivação e implementação processual em extensão mundial 
são negativas (NEVES, 2009, p. 252).

Contudo, denota-se que as sociedades e as cidades modernas ten-
dem a excluir pessoas específicas, quer pelas questões etárias, raciais, 
de sexualidade, de gênero, quer pela (in) capacidade de acessar a justiça, 
etc. Ou seja, há, nas sociedades ocidentais e nas cidades urbanas propria-
mente ditas, uma lógica imperialista que, conforme Mbembe (2016), dá-se 
na necropolítica dos corpos e, consequentemente, no genocídio de popu-
lações particularizadas, estando entre elas as pessoas idosas, que, desde 
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sua gênese, são construídas a partir da inaptidão baseada na cronologia 
e no biologicismo. 

Isso implica dizer que os idosos, a partir do entrelace entre necropolí-
tica e capitalismo, têm sido relançados nessa lógica dos corpos matáveis, 
corpos que podem e merecem morrer. Sendo assim, essa política tem con-
tinuamente demarcado a vida dos corpos senis em toda a estrutura social, 
especialmente em tempos pandêmicos. Portanto, ao trazer à tona os relatos 
de resistência do grupo Cultivando Amigos e suas implicações no campo 
da produção de vida, estar-se-á frente a uma luta contínua, especialmente 
numa luta contra hegemonia da política de morte. 

Concluímos então esta escrita esperançosos de que as inquietações 
permaneçam e de que as discussões, aqui proferidas, suscitem nos que 
a leem um desejo de mudança, a fim de que caminhemos, sobretudo, 
semeando em solos áridos o fruto da esperança, para que, assim, consi-
gamos, resistir a toda política de silenciamento. 

consIderações fInaIs

Compreender o processo de envelhecimento impõe escutar e valorizar 
a singularidade de cada sujeito, embora não possamos esquecer que as 
questões psíquicas não estão dissociadas da dimensão social, e vice-versa, 
pois, se o sujeito senil é atravessado por esses pontos nodais (psi e social), 
isso nos evidencia que o idoso está para além daquilo que o significam cul-
turalmente pela via do morrer. O idoso é cada vez mais aquilo que foi ao 
longo de sua própria vida, uma história que se dá numa (re) construção/ 
ressignificação com o tempo do inconsciente, tempo que foge à lógica 
cronológica e biologicista. 

Portanto, é preciso que ultrapassemos a significação da morte dada ao 
corpo senil, uma vez que ser idoso já não pode ser pensado mais sob uma 
lógica opressora e capitalista que invalida os corpos e destrói as subjetivi-
dades, nem tampouco sob uma ordem biomédica que confirma continua-
mente que esses corpos se encontram com comorbidades e com baixas 
defesas orgânicas, e que por isso devam ser postos em disciplinarização 
e classificação social constante. Tais atribuições levam-nos a crer que a 
condição posta a esse corpo, que se apresenta em disparidade orgânica 
frente a um contexto pandêmico, muito mais do que um cuidado baseado 
em evidência biologicista, tem-se utilizado, enquanto ação discursiva, como 
um subterfúgio para atuação da política de morte sobre essa população.

 Eis que então o saber psicanalítico aponta-nos que não se pode dar 
vazão a tais atribuições, tampouco cabe-nos antecipar os afetos, os lutos 
e os processos de morrer. Com isso, não se quer dizer que os cuidados 
para a mantença da vida material, psíquica e social desses corpos não 
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possam ser viabilizados: ao contrário: esses devem e precisam dar-se. Mas 
que não se deem sob um pacto narcísico capitalista e classista, que não se 
coadunem com as opressões e com as violações de direito, na negação do 
acesso à cidade e na ausência da saúde pública, gratuita e de qualidade, 
e sim o seu avesso, porque - muito mais do que garantias de direito, de 
uma luta contra hegemônica - é preciso que esses sujeitos, essa população 
idosa, não incorram no risco psíquico de se identificarem apenas com as 
representações do morrer.
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Pandemia e necropoder: um recorte acerca 
da precarização das vidas LGBTS

Camila de Freitas Moraes

Introdução

Este texto se apresenta como reflexão a problemática que atravessa o 
corpo LGBT que fora construído sócio-historicamente por meio de múltiplas 
opressões. Tais questões são revisitadas na contemporaneidade a partir 
da precarização desses corpos que, em decorrência de uma crise sanitária 
como a do coronavírus, têm sido alvo do necropoder do Estado brasileiro, 
uma vez que são compreendidos como vidas passíveis à morte, portanto 
consideradas descartáveis.

Machado (2015) sinaliza que as técnicas de dominação política se dão 
em um processo contínuo a fim de garantir a manutenção de dados privi-
légios aos quais a classe, o gênero e a raça se incorporam, dando-nos a 
possibilidade de pensar, também, as questões de sexualidade nessa mesma 
lógica, especialmente porque elas se fundam a partir de pensamentos, atos 
e discursos que consideram dissidentes, loucos, antinaturais, errôneos, 
imorais aqueles que, em função de sua orientação sexual 5ou identidade 
sexual6, encontram-se para além das normas.

Por isso, Borrillo (2015) ensina-nos:

Os prazeres homossexuais tornam-se objeto privilegiado de 
uma nova tentativa de normalização dos indivíduos e da sub-
jugação das consciências. A antiga hostilidade religiosa contra 
os sodomitas encontra nova vitalidade em um discurso que, 
revestido de linguagem científica, torna legítima a inferiori-
zação e, às vezes, até mesmo o extermínio dos indivíduos 
considerados, daí em diante, não mais pecadores, contrários à 
ordem divina, mas como perversos e perigosos para a ordem 
sanitária (BORRILLO, 2015, p. 64).

5  Traduz-se pelo sentido do desejo sexual, aqui relativizado como as muitas possibi-
lidades do prazer (CARDOSO, 1996, p. 7).
6   Pessoas que se identificam ou não com o gênero feminino ou masculino, por exem-
plo, o caso dos sujeitos transexuais que nascem com um dado gênero e se identificam 
com outro (COSTA, 1996).
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Ou seja, as técnicas de poder que se manifestam na negação de direitos, 
na quebra da regra da igualdade constituinte do tratamento e de oportuni-
dades na esfera pública, seja na educação, na saúde, no acesso à cidade, 
na liberdade de ser quem se é, independentemente de cor, credo, religião 
seja na sexualidade, por exemplo. Nesse sentido, Saffioti (2015) ainda nos 
leva a compreender que o Estado de exceção, as desigualdades e os pro-
cessos segregatórios que se apresentam nas sociedades não coexistem 
sem o capitalismo, pois ambos se articulam na produção geradora e poten-
cializadora das disparidades sociais, econômicas, jurídicas, especialmente 
porque “não há de um lado dominação patriarcal e, de outro, a exploração 
capitalista, não existe um processo de dominação separado de outro de 
exploração” (SAFFIOTI, 2015, p. 138).

Ainda há de se considerar que, ao se criarem sexualidades dissidentes, 
mais do que se produzirem verdades sobre esses corpos, controem-se, 
junto a isso, valores morais e sociais que os guiarão para processos de 
violência. É nesse sentindo que Foucault (1988) explica-nos:

Arvorava-se em instância soberana dos imperativos da higiene, 
somando os velhos medos do mal venéreo aos novos temas 
da assepsia, os grandes mitos evolucionistas às modernas ins-
tituições de saúde pública, pretendia assegurar o vigor físico 
e a pureza moral do corpo social, prometia eliminar os porta-
dores de taras, os degenerados e as populações abastardas. 
Em nome de uma urgência biológica e histórica, justificava os 
racismos oficiais, então iminentes. E os fundamentava como 
“verdades” (FOUCAULT, 1988, p. 62).

Já para Miskolci: 

O dispositivo histórico da sexualidade passou por uma inflexão 
que reforçou a imposição da heteronormatividade, um con-
junto de instituições, estruturas de compreensão e orientação 
prática que se apoiam na heterossexualidade mantendo sua 
hegemonia por meio da subalternização de outras sexualida-
des, às quais impõe seu modelo. (MISKOLCI, 2011, p. 50).

Verifica-se tal situação no Estado moderno continuamente, já que ele 
opera por meio da violência e da universalização dos corpos, das identida-
des e da sexualidade como estratégia de regulação da vida, mas pelo viés 
da morte. A expressão máxima dessa regulação é a heteronormatividade 
enquanto organização social dos prazeres, dos corpos e da sexualidade. 
Logo, são questões que se fundam a partir das raízes coloniais, e que se 
fazem presentes nas sociedades modernas que impõem regras, negando 
direitos, e construindo espaços segregatórios. Portanto, estamos diante de 
um Estado de exceção que pune e subjuga aqueles que se encontram em 
dissonância ao proposto normativo (SIMÕES; FACCHINI, 2009).
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Ruiz (2009) colabora ao expor:

Uma vez que os direitos negados são de caráter social, eco-
nômico e cultural, o principal responsável dessa negação é o 
mercado capitalista que produz a exclusão como parte da sua 
ordem social. Porém o mercado, à diferença do Estado, é uma 
entidade abstrata e nenhuma das instituições ou corporações 
assume a responsabilidade direta pela ordem, embora todas 
elas usufruem das vantagens. Daí o grave paradoxo jurídico 
da exceção dos excluídos. Uma exceção que nega os direitos 
básicos da vida [...] Não tendo responsáveis, a exceção se con-
verte em norma. [...] Este paradoxo jurídico e político da vida 
excluída tem um efeito duplo. Num primeiro momento legitima 
a vida excluída como uma forma de inclusão na ordem. Opera 
como um mecanismo de inclusão excludente: inclui a exceção 
de fato como uma forma de exclusão normal da ordem social 
(RUIZ, 2009, p. 39 e 41-42).

Isto é, com a crise sanitária do coronavírus, o distanciamento social, as 
negações de direito nos espaços que compõem a cidade e a ineficácia das 
políticas públicas, apresentam-se como mais um dos aspectos que corro-
boram ainda mais a precarização da vida da população LGBT. Tal situação 
ocorre porque o coronavírus acentua as disparidades que se apresentam 
nesse emaranhado em que homossexualidade, a transgeneridade e as 
demais manifestações sexuais se encontram. Isso se torna evidente quando 
a taxa de desemprego da população LGBT, especialmente das mulheres 
trans, atinge o nível de 21,6% em comparação com a taxa nacional que equi-
vale a 13,8%, índice que nos indica não só a assimetria do desemprego, mas 
também as questões de vulnerabilidade social e as violências estruturantes, 
tais como a fome, o racismo, o sexismo, o não acesso à saúde e aos meios 
materiais básicos, como sabão e álcool em gel, por exemplo, para que essas 
pessoas possam se manter higienizadas, conforme apregoa o Ministério da 
Saúde. Por extensão, esses sujeitos se encontram não apenas em busca de 
sobrevivência material, já que é importante expor os fatores psicológicos 
que os atravessam. Afora isso, a população LGBT é constantemente vítima 
de assassinatos relacionados ao preconceito sexual que, interseccionalizado 
com o de a raça e com o de gênero, leva esses indivíduos a assumirem o 
lugar de ‘mortos-vivos’ como nos ensina o pensamento mbembiano. Con-
tudo, aposta-se, nesse sentido, que esses são corpos que, diante da atual 
conjuntura pandêmica, veem-se frente à maximização da precariedade da 
vida (MARINHO, 2016).

Butler (2017) nessa perspectiva sinaliza:
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A condição precária designa a condição politicamente induzida 
na qual certas populações sofrem com redes sociais e eco-
nômicas de apoio deficientes e ficam expostas de forma dife-
renciada às violações, à violência e à morte. Essas populações 
estão mais expostas a doenças, pobreza, fome, deslocamentos 
e violência sem nenhuma proteção (BUTLER, 2017, p. 46).

Essa precariedade antes já se apresentara não só por meio da LGBT-
fobia, do subemprego, da ineficácia da política pública, mas também pela 
negação do direito ao acesso à saúde e à educação de qualidade e do não 
acesso à moradia e ao saneamento básico. Como se isso não bastasse, 
agora eles ainda têm que lidar com a infecção viral da covid-19. Ou seja, 
são sujeitos construídos estruturalmente por uma sociedade patriarcal, 
racista, classista e sexista, logo são tidos como vidas descartáveis, que 
agora somados à crise sanitária do coronavírus passam a ter seus corpos 
aviltados pelas tecnologias de morte que se potencializam, mas em corpos 
específicos (MBEMBE, 2016).

É olhando para esses processos que se busca aqui assinalar que a 
crise sanitária do coronavírus apresenta-se muito além de um espectro 
clínico que se dá na variável de infecções assintomáticas a quadros graves 
ou de um vírus transmissível que pode vir a ser letal. O coronavírus surge 
e reforça, desse modo, formas de controle já que a produção de zonas 
de morte apresenta-se como fronteira nos corpos que se encontram na 
contramão da heteronormatividade imposta. Aqui, o fazer viver e o deixar 
morrer compreende um conjunto de políticas de controle social através da 
morte. É a necropolítica em pauta reiterando e maximizando as formas de 
se subtrair a vida.

o necropoder atuando na subtração da VIda lgbt

Os significantes de dissidentes, marginais e errantes que demarcam os 
corpos LGBTs são gestados através da violência e de um regime de norma-
lização, que, nas sociedades contemporâneas, dão-se por meio da impo-
sição da heterormatividade como única forma possível de manifestação 
de sexualidade e na qual os prazeres só poderão vir a dar-se no entre-
cruzamento com o gênero masculino e feminino, pois esses corpos são 
tidos como universais, logo não são passíveis de um poder contestatório. 
Em outro ponto, encontram-se os corpos transgressores, tidos e vistos 
como pecaminosos e antinaturais. Trata-se daqueles que se encontram em 
desajuste e, portanto, passíveis de normatização. A condenação ocorre, 
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então, porque os corpos LGBTs se apresentam frente à indizibilidade 7e à 
subalternidade, portanto são tidos como vidas precarizadas, descartáveis 
(PRADO, 2012).

Em consonância com Prado (2012), o pedagogo e ativista Reis (2015) 
informa que os filósofos da Grécia Antiga acreditavam que os atos sexuais 
se ligavam aos comportamentos e questões consideradas inferiores ou de 
‘baixo ventre’. Nesse aspecto, esses filósofos apregoavam que o corpo era 
compreendido como [...] uma fonte de paixões incontroláveis que deve-
riam estar subordinadas ao domínio racional. Para Reis (2015), a satisfa-
ção sexual explícita era repudiada pela alma filosófica. Então, para poder 
conhecer a beleza, era necessário deixar de lado o prazer da carne. Ou 
seja, a heteronormatividade se dá desde então enquanto padrão de vida 
e consequentemente, manifestação de um único desejo/prazer possível de 
aceitabilidade (COLLING, 2013).

Além disso, é devido à desconsideração de que o desejo sexual e a 
vontade de sentir o prazer sexual são inerentes ao ser humano, de que as 
concepções difundidas no transcorrer da sociedade ocidental e que histori-
camente, através de um dado poder hegemônico (Estado, Religião, Família, 
etc.), continuam a ditar o controle sobre os corpos, (re) atualizações que 
continuamente têm sido postos em discursos, atos e negações de direito a 
uma vida digna. Sendo assim é o Estado que determina os que deterão o 
privilégio de viver, os aqueles que irão morrer, por exemplo (SOUZA, 2015).

É nesse sentido que Achille Mbembe (2016), ao denunciar a barbárie 
colonial que se apresentou nos países colonizados como o Brasil, expôs 
que a lógica que se apresentara no processo escravocrata que dizimou, 
estuprou e escravizou os povos autóctones manifesta-se enquanto pro-
dução de morte, de hierarquização e classificação social. E é essa a ordem 
imposta que continuamente se manifesta nas experiências dos países da 
América Latina. Ou seja, a herança colonial apresenta-se sob a forma de 
necropoder na atual sociedade, sendo expandida e maximizada através do 
racismo estrutural, da violência LGBTfóbica e do machismo (MBEMBE, 2016).

Dantas, Ferreira, e Véras (2017) trazem importantes contribuições sobre 
o racismo, ao afirmarem:

Todos os racismos são abomináveis, são crimes, mas eu achei 
que o racismo brasileiro é um crime perfeito partindo da ideia 
de um judeu prêmio [Nobel] da Paz que disse uma vez que o 
carrasco mata sempre duas vezes, a segunda pelo silêncio, 
e nesse sentido achei o racismo brasileiro um crime perfeito. 
É como um carrasco que você não vê te matando, está com 

7   Aquele ou aquilo de que não se fala, que se exclui. Algo que não se pode exprimir 
através de palavras (MICHAELIS, 2020, online).
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um capuz; você pergunta pelo racista e você não encontra, 
ninguém se assume, mas o racismo e a discriminação exis-
tem. Esse racismo matava duas vezes, mesmo fisicamente, a 
exclusão e tudo, e matava a consciência da própria vítima. A 
consciência de toda a sociedade brasileira em torno da ques-
tão, o silêncio, o não dito [...] (DANTAS; FERREIRA; VÉRAS, 
2017, p. 40).

Frente a essas questões, é que se afirma que a necropolítica surge, 
então, na reinvenção das produções de mortificação e violência, que se 
interpela desde a institucionalização como na aplicabilidade aos métodos 
de matar. Contudo, são práxis que se dão antes mesmo do óbito concreto 
na materialidade do corpo, mas em um momento anterior a ela, ou seja, o 
momento pandêmico é crucial para que tais questões venham à tona em 
forma de reflexões e de debates, já que o coronavírus tornou-se um adendo 
nessa tecnicidade da morte, especialmente porque o vírus não afeta todos 
da mesma forma, há um dissímulo democrático por detrás dessa questão. 
(CALMON, 2020)

O que se quer afirmar é que os desafios enfrentados pela população 
LGBT são anteriores, justamente porque se apresentam no aumento do 
desemprego, ou em setores informais; nas questões da insegurança ali-
mentar; na ausência de moradia e/ou em moradias insalubres; na negação 
de direitos sociais, entre eles: saneamento básico, saúde, lazer, segurança 
e a previdência social, entre outros; nos discursos fóbicos que se perpe-
tuam e que, a posteriori, se apresentarão enquanto ações e atos de violên-
cia LGBTfóbica que corroboram a segregação e a obstaculização desses 
sujeitos que lutam e resistem continuamente na recusa da morte. Alguns 
desses exemplos são reproduzidos no campo social, político, jurídico e 
econômico que, por meio da gestão do necropoder, os mortificam (GOMES; 
REIS; KURASHIGE, 2013).

Assim, concomitantemente aos exercícios disciplinares, aos modos de 
classificação, às técnicas de poderes e saberes que começaram a se reali-
zar-se na sociedade capitalista, passaram a ser entendidas como agentes 
que se produzem pela via da morte. É nesse sentido que Mbembe (2016) 
aponta que o racismo regula a distribuição da morte, tornando, desse modo, 
pela via do Estado, a efetivação da violência, do cárcere, da LGBTfobia, 
“a condição para aceitabilidade do fazer morrer” (MBEMBE, 2016, p. 18).

E foi observando essas questões que Mbembe (2016), a partir da análise 
foucaultiana do conceito de biopoder, argumenta que a noção de biopoder 
não é suficientemente capaz de analisar e expor como as práticas soberanas 
se dão em países como o Brasil, cujo processo colonial ainda se personifica. 
É por isso que, nesse sentido, Mbembe (2016), ao trazer seu olhar para a 
América Latina, compreende que as estratégias de poder que se deram 
no período colonial, a partir da ótica do colonizador europeu, reiteram-se 
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na atual conjuntura, mas por meio das práticas da necropolítica, já que o 
Estado é o administrador das vidas que importam e daquelas cuja preca-
riedade se perfaz. 

Portanto, os corpos LGBTs encontram-se sob a égide da morte, em 
uma contínua degradação de si. Nesse sentido, o filósofo nos sinaliza que 
as sociedades colonizadas foram erigidas a partir de um estado de exce-
ção onde a violência, a segregação, a subalternização e a degradação do 
outro foram as práticas comuns, sendo elas (re) atualizadas nas sociedades 
modernas (MBEMBE, 2016). Lugones (2014) tal qual Mbembe (2016) alerta-
-nos sobre a brutalidade oriunda do período colonial, ao afirmar:

A “missão civilizatória” colonial era a máscara eufemística do 
acesso brutal aos corpos das pessoas através de uma explo-
ração inimaginável, violação sexual, controle da reprodução e 
terror sistemático, por exemplo, alimentando cachorros com 
pessoas vivas e fazendo algibeiras e chapéus das vaginas de 
mulheres indígenas brutalmente assassinadas (LUGONES, 
2014, p. 938). 

Ratifica-se, então, que o poder encarnado no Estado moderno se trata 
de um poder fundamentalmente apresentado no deixar morrer, mas deixar 
morrer vidas específicas com técnicas que se darão pela via do necropo-
der. Nesse sentido, cabe ao aparelho estatal ainda, de forma permanente, 
instalar a insegurança, o medo, o asco à toda a população e, desse modo, 
fazer as desigualdades, os preconceitos e a violência se perpetuarem de 
modo repressivo e, com isso, justificar o necropoder e a precarização da 
vida de uns em detrimento da vida de outros, como confirma Lima (2020, 
n.p.): “Essa reencenação se atualiza através de imagens, de discursos, de 
práticas, que retroalimentam as hierarquias, as divisões, os processos de 
subalternização”.

Ainda sob esse viés, Boldt (2013) assinala:

Tema central do século XXI, o medo se tornou base de aceita-
ção popular de medidas repressivas penais inconstitucionais, 
uma vez que a sensação do medo possibilita a justificação de 
práticas contrárias aos direitos e liberdades individuais, desde 
que mitiguem as causas do próprio medo (BOLDT, 2013, p. 96).

Contudo, o que se pode observar, nos estudos sobre o período colonial 
e nas opressões que atravessaram os corpos negros e indígenas - especial-
mente os das mulheres - é que a situação, nas sociedades tidas modernas, 
é análoga ao do período colonial, uma vez que, ao tomarmos como exemplo 
os corpos LGBTs e a construção sócio-histórica deles, compreendemos que 
a soberania do Estado acaba por remontar tais violações frente tanto ao 
corpo negro e ao corpo da mulher quanto ao corpo LGBT. 
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Isso é, o aparelho estatal, através das técnicas do necropoder, continua 
aprisionando os sujeitos em cativeiros, hoje compreendidos como territó-
rios onde a saúde, o saneamento básico e a educação de qualidade são 
negadas, nas várzeas, nas regiões periféricas, no subemprego, na ausên-
cia da liberdade sobre seus corpos e de suas manifestações sexuais, na 
mortificação de suas subjetividades, na negação do direito aos acessos à 
cidade e no controle da liberdade de ir e vir nos espaços que a compõem. 
Contudo, é a regularização e a gestão da violência que se apresenta através 
dos sistemas classificatórios entre brancos e negros, heterossexuais versus 
homossexuais, bissexuais ou transgêneros (SEDGWICK, 2007).

Eis que se revela a política de morte que continuamente se apresenta no 
corpo LGBT, bem como nos corpos negros nos quais o racismo se dá. Logo, 
são esses os marcadores essenciais para se refletir como a necropolítica 
e o necropoder se produzem na remontagem de outras formas de matar 
e de subtrair as múltiplas formas de existir, uma vez que essas violências 
são perpassadas automaticamente pelo racismo, machismo, assédio e pela 
violência LGBTfóbica como formas de gerir a população. 

coronaVírus: a reIteração da brutalIzação dos corpos lgbts

No ano de 2012, o Relatório sobre Violência Homofóbica já apontava o Brasil 
como um dos países mais LGBTfóbicos e racistas. O perfil sociodemográfico 
das vítimas de violência que se autodeclararam pretas e pardas soma-se 
40,55%, seguidos daqueles que se autodeclararam brancos, que foi de 
26,84%. De modo proporcional, a população negra somou-se em 52,17% 
em comparação com a população branca de 44,52% (RELATÓRIO SOBRE 
VIOLÊNCIA HOMOFÓBICA, 2012). Já no ano de 2013, a questão de raça se 
apresenta num contínuo crescimento ao que diz respeito, especialmente, 
aos assassinatos de pessoas transexuais, seguidos de gays e os estupros 
às mulheres lésbicas. Ainda no dado relatório, um outro aspecto de suma 
importância diz respeito aos locais onde as violências físicas, psíquicas e 
os assassinatos ocorrem, que são comumente nos espaços públicos, como 
ruas, vielas, praças, estradas, escolas e em instituições públicas como hos-
pitais, por exemplo. (RELATÓRIO SOBRE VIOLÊNCIA HOMOFÓBICA, 2013)

Nessa compreensão acerca da raça, Mbembe (2014) ensina-nos que 
sempre haverá, por parte do branco colonizador, uma fantasia sobre o 
corpo negro. Comumente, ela se liga ao terror, ao medo, ao asco, e, assim, 
frente a essa dimensão fantasmagórica esse outro marcado pela diferença 
frente a cor, será sempre abjetificado.

Sobre essas questões, Lima (2018) corrobora Mbembe (2014) ao inter-
-relacionar a raça e a sexualidade, confirmando dessa maneira que
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as formas como as relações sociorraciais foram construídas 
e são vivenciadas nos diferentes contextos brasileiros consti-
tuem o que tenho chamado de espinha dorsal, na qual a raça, 
enquanto uma ficção materializada nos corpos e processos 
de subjetivação, produz processos singulares, pigmentocráti-
cos, interseccionalizados com território, origem, idade, esco-
laridade, entre outros, marcados pelo comum da exclusão. É 
necessário tomar o marcador raça como a espinha dorsal [...] 
em diferentes situações de opressões e violências na comu-
nidade LGBTT (LIMA, 2018, p. 68 e 74).

Portanto, reitera-se que enfrentar o debate sobre os modos de vida 
que continuamente têm sido postos como matáveis é pôr em voga as 
questões raciais como um primeiro demarcador que os oprime, por isso é 
de suma relevância dar ênfase ao enlaces que se produzem entre raça e 
sexualidade pela via da violência e da segregação.

 Arendt (1985), ao analisar as questões de violência que se perfazem 
através do Estado, afirma:

[...] O poder é da essência de todos os governos, mas a vio-
lência não. A violência é por natureza instrumental; como 
todos os meios, sempre necessita de orientação e justificação 
pelos fins que persegue. E o que necessita ser justificado por 
alguma outra coisa não pode ser a essência de coisa alguma 
[...] (ARENDT, 1985, p. 128).

Ainda nessa compreensão, o relatório do Grupo Gay da Bahia (GGB, 
2018) mostra que o Brasil se encontra entre os países que têm a maior quan-
tidade de mortes da população LGBT, tratando-se, em grande maioria, de 
pessoas LGBTs e negras. Em seguida, países como México e Estados Unidos 
também se encontram entre os LGBTfóbicos e racistas. Essas questões são 
evidenciadas no ano de 2018, quando, segundo registros, ocorreram em 
torno de 420 assassinatos em território brasileiro, isto é, a cada 20 horas, 
um LGBT teve sua vida ceifada por sua condição sexual e racial. Nessas 
mortes, foram observados resquícios de crueldade: muitos golpes no rosto 
e na cabeça, tortura, destruição das genitálias. Esses são alguns exemplos 
de como os crimes de ódio se apresentam frente à materialidade do corpo 
negro e LGBT (GGB, 2018).

Afora isso, o Brasil se encontra entre um dos países que mais ceifa a 
vida de pessoas transgêneras. Tal afirmativa é confirmada pelos dados, 
de 2018, da organização não governamental austríaca Transgeder Europe 
- TGEU8, segundo os quais, somente no mês de janeiro, 271 pessoas trans-

8  Rede de organizações que atua no combate à violência e discriminação contra pes-
soas transexuais e no apoio aos seus direitos humanos fundamentais (TGEU, 2020). 



119

gêneras foram mortas em 72 países, sendo 125 desses homicídios ocorri-
dos no Brasil. Essas mortes foram decorrentes de torturas, decapitações, 
queimaduras e esquartejamento (TGEU, 2020, online). Ainda nessa lógica, 
o Brasil (2016) menciona que o “enfrentamento ao preconceito, discrimi-
nação e exclusão, que atingem transexuais, travestis, lésbicas, bissexuais e 
gays no país, possibilitam a não visibilização, quantificação e comparação 
da realidade de violações dos direitos humanos” (BRASIL, 2016, p. 10).

Caldeira (2011), por sua vez, entende que o Brasil transcendeu o período 
colonial, porém traz consigo marcas expressivas da fragilidade dos direitos 
civis. Em contraponto, é com a teoria mbembiana que as análises corro-
boram em nos confirmar que o Brasil, bem como as suas cidades, apre-
senta-se como substrato colonial. Além disso, mantém-se, desde então, 
estruturado hegemonicamente pelo viés da raça, da classe, do gênero e 
da sexualidade. Isso é, o Brasil se apresenta como território de opressão e 
mortificação dos corpos pretos, periféricos, de mulheres e corpos LGBTs 
que se mantém erigido pelo patriarcado, racismo e pelo capitalismo. Logo 
não há interesse, por parte das autoridades, em geral, de priorizar a agenda 
pública. Torna-se evidente, então, o modo utilizado pelos governantes para 
manter as desigualdades, os preconceitos e para gerir a população pelo 
viés da morte dos sujeitos considerados indesejáveis. Por isso, a socializa-
ção desses sujeitos não pode se dar, justamente porque

socializar-se, portanto, costuma ser um processo marcado 
por formas muito violentas de recusa, em si mesmo, do que a 
sociedade quer evitar como “contaminante”, seja uma identi-
dade de gênero diferente das mais conhecidas ou formas de 
desejo fora do modelo em voga (MISKOLCI, 2015, p. 43).

Portanto, é válido ressaltar, ainda, que as questões culturais e sociais 
também se interligam nessa realidade, uma vez que ambas influenciam o 
modo como as relações se darão no tecido social. Nesse aspecto, Guares-
chi e Silva (2008) explana:

A cultura influencia todas as cosmovisões das pessoas que 
nelas estão inseridas, visto que lhes são introjetados conceitos 
do que é ou não aceitável em contextos específicos. Ela tam-
bém influencia nossas opções, limitando as percepções por 
facilitá-las, ou impossibilitá-las, pois geralmente estas opções 
se enquadram os discursos sociais de determinada cultura 
(GUARESCHI e SILVA, 2008, p. 18).

Sendo assim, faz-se importante ratificar que os dados acima, mais do 
categorizar e quantificar as violências LGBTfóbicas, são importantes para 
denunciar a ineficácia das pautas da agenda pública do Estado, uma vez que 
há a escassez de políticas públicas para o combate à violência LGBTfóbica 
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e a constante negação dos direitos a essa população. E embora esse tema 
seja objeto de contínuo debate e palco de lutas e resistências, sobretudo 
dos movimentos sociais LGBTs, no território brasileiro, é preciso que essas 
discussões sejam evidenciadas e fortalecidas. 

Porém, denota-se que, mesmo com os processos de resistência aos 
ritos da morte, a população LGBT, em tempos pandêmicos, se vê frente às 
disparidades e preconceitos que se apresentam para além das questões da 
sexualidade, haja vista que os impactos sociais, econômicos e psicológicos 
são desproporcionais à dada população. É principalmente quando esses 
corpos se encontram demarcados por questões outras, como o racismo, 
a pobreza e o gênero, que as desigualdades se exorbitam. Portanto, o 
coronavírus, muito mais do que um vírus letal, apresenta-se como mais uma 
tecnologia onde o necropoder opera (MBEMBE, 2016).

Então, corpos LGBTs se encontram em um duplo processo segregató-
rio: por um lado, já se encontram marginalizados sócio-historicamente e, por 
outro, com a crise sanitária do coronavírus, essas questões - marcadamente 
permeadas pelos sistemas de opressões e dominações que apropriam 
seus corpos e os subalternizam – exorbitam-se. Logo, a crise pandêmica 
do coronavírus é mais uma entre outras formas de que o Estado se utiliza 
para precarizar e reiterar a brutalização nesses corpos (BENTO, 2016).

 O grande desafio, seja no fortalecimento da rede de atendimento à 
população LGBT vítima de violência seja no investimento em uma edu-
cação não normativa, mas, que se volte para a diversidade no campo da 
sexualidade, da raça, da etnia, do gênero e da classe, deve ter como ins-
trumento sine qua non a conscientização e a informação acerca das múlti-
plas sexualidades e formas de manifestações que habitam o ser. Logo, há 
a máxima urgência de empreender uma mudança epistêmica que rompa 
não somente com o ciclo da violência LGBTfóbica, mas também com a 
dicotomia heternormativa, bem como as resultantes desse processo, como 
a classificação social, a exclusão, o racismo, a LGBTfobia, o sexismo e o 
machismo (LOURO, 2014).

consIderações fInaIs

O conceito de necropolítica serve-nos de anteparo para elucidar que o con-
texto pandêmico foi apenas mais um elo de violência e negação de potência 
de vida experienciados pelos corpos LGBTs já que a política de morte que 
assola esses sujeitos tem um acréscimo com as complicações inerentes 
ao coronavírus, deslegitimando e tornando ainda mais precário o acesso à 
saúde, ao mercado de trabalho, ao exercício da cidadania e ao direito de 
acessar a cidade de forma segura em função de estarem na contramão da 
sexualidade normativa. São essas algumas das questões que se apresentam 
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no desemprego, no racismo, na negação do direito de mobilidade no que 
concerne à cidade e que se acoplam à população LGBT a fim de mantê-los 
em um não lugar. Portanto, vive-se neste momento pandêmico, no qual 
a tecnologia do necropoder se reestrutura na (re) criação de espaços de 
morte e vida para corpos específicos, dias cujas incertezas e as ausências 
se reiteram desde o âmbito político, psíquico, social e cultural. Isso nos faz 
pensar que dificilmente conseguiremos chegar a uma sociedade diversa e 
plural enquanto a pauta da agenda pública não priorize os investimentos 
da garantia de direitos fundamentais a essa população que, desde sem-
pre, encontra-se escravizada pelos estigmas, preconceitos, e opressões 
que transcendem a sexualidade em si. Por isso, é de suma urgência trans-
cender o receituário colonial e neoliberal conduzido pelas administrações 
desse Estado-nação. Porém, é apostando na proposição de uma reviravolta 
epistemológica e numa educação contra-hegemônica que essas tessituras 
se concluem ora como denúncia às normas impostas e mortificantes ora 
como esperança de um respiro outro, de um novo tempo no qual possamos 
conseguir elaborar os traumas coloniais que se refletem em toda seara, 
para que, no futuro, consigamos potencializar e validar todas as formas de 
existências e de subjetividades.
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O feminino e o sagrado afro-diaspórico: 
estratégias de enfrentamento em tempos 
de pandemia

Carla Silva de Avila
Danielle Almeida

Gisa Elena Soares de Freitas

Introdução

O projeto “Fique em casa” se propôs a levar vários debates realizados em 
diversas situações de enfrentamento à nova realidade vivenciada no atual 
contexto pandêmico. Busca-se problematizar a possibilidade de enfrenta-
mento junto aos ensinamentos oriundos da prática da tradição afro-dias-
pórica, presente na relação e na manutenção do sagrado. O texto busca 
apresentar as contribuições da live realizada por nós em 29 de junho com 
o tema: “A religião em pauta: nas veias do racismo”. Para isso, serão pro-
blematizados três tópicos de diálogo entre o sagrado e o feminino nas tra-
dições africanas, apresentando as estratégias de sobrevivência realizadas 
dentro do terreiro, em especial da casa sob os cuidados de Mãe Gisa de 
Oxalá. Além das reflexões propostas, essa atividade celebra o reencontro 
de três mulheres que atuam e atuaram no cenário cultural e educacional 
negro da cidade de Pelotas - um encontro de três mulheres após 10 anos 
de distanciamento.

Parte-se das noções de experiência de mulheres negras e da lógica 
do cuidado existentes nas tradições africanas. A categoria experiência, 
proposta por Patrícia Hill Collins (2019), possibilita-nos pensar a relação do 
sagrado feminino nos processos de enfrentamento das distintas opressões 
que atravessam o ser mulher negra e, em especial, da dura realidade viven-
ciada pelo Covid 19. Na live realizamos o reencontro de três mulheres que 
vivenciam esse sagrado de formas distintas. Começamos, na primeira parte 
do artigo, com a experiência da Yalorixá Mãe Gisa de Oxalá, guardiã do 
CBTT9, uma comunidade tradicional que, há mais de 70 anos, vem realizando 
trabalhos afro-religiosos na cidade de Pelotas. Mãe Gisa é idealizadora do 
Projeto Ori, que, além de fornecer apoio escolar para crianças e adolescentes 

9   Para mais informações: https://www.facebook.com/cbttpelotas
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do entorno do terreiro, criou algumas estratégias de enfrentamento em sua 
comunidade local, situada na zona leste da cidade de Pelotas /RS, abran-
gendo os bairros Jardim Europa, Dunas e Bom Jesus. 

O segundo tópico será destinado a pensar as relações do sagrado com 
a musicalidade, como um dos princípios civilizatórios africanos, apresentado 
pela cantora e pesquisadora Danielle Almeida, praticante do candomblé 
e ativista na luta antirracista. Por fim, vamos problematizar as interfaces 
do sagrado e a noção de interseccionalidade apresentada pelas feminis-
tas negras, para pensar nas formas distintas de vivenciar as opressões de 
classe, gênero e raça, problematizadas pela pesquisadora Carla Avila, que 
acompanhou, em sua pesquisa de mestrado, a Casa de Mãe Gisa, entre 
os anos 2009 e 2011, além de acompanhar uma das produções musicais e 
artísticas de Danielle Almeida, que teve o sagrado como central em suas 
interpretações musicais no ano 2010, quando concluía sua graduação em 
música na cidade de Pelotas. Por fim, busca-se apresentar distintas expe-
riências vividas e refletidas sobre o sagrado e a atuação de mulheres na 
preservação da tradição africana. 

o sagrado e o femInIno nas tradIções afrIcanas10

Boa noite a todas e a todas, a bênção. Com licença à minha ancestralidade. 
É um prazer estar nessa live com vocês, meninas, que me ensinaram muito, 
que me ensinaram a ser essa militante. Eu me apresento sempre como 
Yalorixá Gisa Elena, Gisa de Oxalá, porque eu sou uma Yalorixá 24 horas. 
Hoje eu estou sendo e sempre serei uma Yalorixá, e essa parte acadêmica 
eu deixo de lado. Estou aqui hoje como uma Yalorixá, representando meu 
terreiro. Sou de nação de Cabinda. É um prazer estar com essas mulheres 
maravilhosas que eu as vi jovens, que me ensinaram a ser umaz mulher 
militante, e essa mulher que vos fala tem um pouco delas. 

A nossa tradição é muito mais que uma religião, é a nossa vida. Minha 
vida e a vida de minha família. O sagrado envolve uma empatia enorme 
com o nosso semelhante, outras pessoas que adentram nossa casa, é de 
um amor sem fim. Estou falando o que representa dentro do meu terreiro, 
e o que eu sou. Quando se vai a uma casa de religião, é ir a um lugar que 
nos transforma em pessoas bem melhores. A gente acorda muito melhor 
do que a gente dormiu. O nosso sagrado é acolhedor, que, quando divide, 
ele multiplica. Na divisão, há uma multiplicação, uma doação, um carinho. 
A meu ver, e eu acredito nisso, é uma junção de todas nossas Yabás. De 
todas nossas orixás mulheres. De Yoiá, que, com seu vento, ela consegue 

10  As sessões 1 e 2 serão transcrições das falas realizadas na Live. Transcrição feita 
por Carla Avila e revisada por Mãe Gisa e Danielle Almeida.
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movimentar o mundo, movimentar a natureza. De mãe Obá, que luta todos 
os dias com as mulheres que trabalham, que são chefes de famílias, que 
traz o alimento todos os dias para a sua casa, para a sua mesa, que são 
promotoras de saúde, promotoras de vida para seus filhos e para seus fami-
liares. Como a mãe Oxum, que, com a sua doçura, com o seu carinho, sua 
luta, nos traz a paz, a clareza, a harmonia dentro de nossa casa, nos traz o 
amor. Com a mãe Iemanjá, que é dona do pensamento, que transforma as 
nossas vidas e nos transforma em seres melhores. Orixás, yabás que estão 
dentro de cada mulher, e, me desculpa, de cada mulher negra. Na mulher 
negra que vemos esses orixás mais visíveis, mais nítidos.

Minha casa é uma casa de ancestralidade, eu sou a segunda geração 
desta casa. Um casa que possui filhos tanto do Pai Oxalá, quanto do Cabo-
clo 11, possui filhos que comungam do amor, da empatia, do aconchego e 
da solidariedade a todos e a todas, independente de cor, de gênero, de 
sexualidade ou classe social. São seres humanos que chegam à nossa casa. 
A gente não consegue enxergar uma pessoa só pelo lado religioso, ela é 
uma pessoa inteira que chora, que ri, que sofre, que fica doente. Uma pes-
soa que tem ambições, que tem vontade de crescer. E é nesse momento, 
da chegada da pessoa, que a gente vê.

 Eu sou muito feliz por quem eu sou, do lugar aonde estou, poder par-
ticipar e poder dividir com meus filhos, todo esse amor e todo esse carinho 
que a gente tem. E certamente eles entendem tudo isso. Quando eu vejo 
o olhar de cada um, eu enxergo esse carinho e esse amor pela religião e 
pelas pessoas. E nesse momento triste em que estamos passando, nesse 
momento que nos faz ficarmos sós, que faz com que a gente reflita, é para 
nós do terreiro exercitarmos a empatia. Quando eu sonho, minha família 
sanguínea sonha, minha ancestral sonha e os meus filhos de religião sonham 
todos comigo. E fizemos por amor ao próximo um repasse até a presente 
data de 6406 marmitas de alimentação12. E eu agradeço aos meus filhos, 
agradeço ao empenho de todos. Esse é um momento de reflexão do que 
estamos fazendo, do que fizemos e do que vamos fazer: Quem somos nós? 
Estamos de braços atados? Contudo, temos que refletir e entrar lá no fundo 
de nosso coração: Por que estamos passando por isso? O que podemos 
fazer para melhorar a nossa vida e a vida do nosso próximo? O que pode-
mos fazer para crescer? Crescer como gente mesmo, sermos melhores a 
cada dia. Não quero enaltecer quem doa ou quem não pode doar. Quero 

11  A casa da Mãe Gisa funciona na modalidade linha cruzada. No mesmo território 
geográfico com espaços distintos, cultuas os orixás do batuque e as entidades da 
umbanda. (AVILA, 2011)
12   Aqui é importante ressaltar que a ação emergencial, realizada pelo terreiro, deu-se 
antes do repasse do auxílio emergencial fornecido pelo atual governo. 
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que tenhamos uma lição de vida desse período. Que possamos nos cuidar 
e cuidar do outro. Além de usar máscaras, respeitar o distanciamento, 
cuidar daqueles que estão impossibilitados de prover emergencialmente 
seu sustento. Agir enquanto nosso terreiro está parado. O terreiro é um 
local promotor de saúde, e como tal ele deve zelar pela saúde dos seus 
filhos. Nesse momento, devemos respeitar o distanciamento social, mas 
a gente é o nosso orixá. O orixá está conosco, ele comeu no nosso Ori13. 
Nós temos que saber e baixar a cabeça e agradecer e tirar o melhor de 
cada momento, tirar uma lição de vida dessa situação. Assim, cuidar-nos é 
zelarmos pela nossa tradição, pelos nossos e pelas nossas. Assim eu peço 
por todos, não só pela minha família, peço por todos. Que reflitamos sobre 
esse momento e que possamos tirar lições de vida. Esse momento é triste, 
mas é importante. 

Sobre os projetos de nossa casa, falamos sobre a tradição, sobre pes-
soas. Temos projeto com educação, com saúde, para além desta ação 
emergencial de fornecer uma alimentação saudável e balanceada. Estamos 
projetando dar início a nosso ateliê de costura, pensando na sustentabili-
dade de nossa casa, um sonho não só para mim, mas para muitas mulheres. 
Mais uma vez a empatia e ter mulheres com mais atitude no mundo a partir 
de um empreendimento feminino. 

No que tange à ética do cuidado a partir da visão de mundo do ter-
reiro, eu digo que antes eu não tinha tanta visão de como nós, negros, nós, 
negras, somos violentados e por incrível que pareça eu sofro o quanto nós, 
negros, continuamos ser marginalizados no olhar branco. Marginalizados 
de pouco valor, como se nossas vidas não valessem nada, como se fosse 
muito barato, e isso é triste. É triste por ser uma mulher negra, mãe de 
filhos negros, ter filhos negros dentro de minha casa, dar aula para crianças 
negras, e de olhar e ler os jornais e ver tantas irmãs e irmãos meus irem 
embora. Sem pelo menos perguntar: “Qual é o teu nome para eu te matar.” 
Para mim é muito difícil, porque vocês sabem que eu não sou uma pessoa 
de me calar. E esse momento sério de nossa vida que requer um cuidado 
especial de todos nós e principalmente de nossos governantes, porque 
estamos num barco à deriva. Temos que ter um cuidado redobrado com a 
saúde, temos que ter um cuidado redobrado com os nossos. 

o sagrado e a musIcalIdade como prIncípIos cIVIlIzatórIos 

Em primeiro lugar, boa noite a todos. Em não gostaria de me apresentar, 
mas sobretudo de agradecer, de pedir a bênção, em primeiro lugar a Bará, 

13   Ori é cabeça em yorubá, local no qual realiza-se o assentamento ao orixá.
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que é o grande dinamizador do mundo e da palavra. Agradecer e pedir 
licença, pedir permissão à ancestralidade, que nos tem trazido até aqui, e 
que, nesses momentos de tanta angústia, de tanta incerteza, tem nos sus-
tentado e nos sustentou sempre. Agradeço e peço licença à sua mãe e ao 
seu útero, que me trouxe a possibilidade através da palavra e obviamente 
não poderei começar absolutamente nada, sem a licença de minha Mãe 
Gisa, essa pessoa com quem eu aprendi tanto, que me ensinou sobre os 
caminhos da vida, do caminho material e imaterial da vida. Eu não poderia, 
de maneira alguma, começar sem pedir essa bênção. Nesse dia, sobretudo 
sexta-feira, que é um dia sagrado para nós, todas as nossas sextas-feiras 
são santas. E também pedir a benção aos meus mais novos presentes e 
não presentes. 

Gostaria de dizer que estou muito emocionada e talvez as pessoas 
estejam na expectativa de fazermos um debate mais intelectual e político, 
gostaria de pedir a compreensão e o acolhimento, porque são 10 anos 
que nós não nos vemos. São 10 anos que nós não tivemos a possibilidade 
de um reencontro físico depois de uma temporada de muita construção 
coletiva. Essa presença, mesmo que virtual, me traz muita emoção, porque 
é resultado de muito afeto. É resultado de uma história que me fez chegar 
até aqui. É difícil entrar em temas conceituais, quando estamos carregadas 
de uma emoção tão grande, em rever vocês e outras pessoas que estão 
aqui. Escutando a Gisa falar sobre o sagrado, é vivenciar a experiência do 
sagrado, quando eu escuto nas palavras da Gisa, algo que me consolidou 
como ser humano, no momento em que eu era estrangeira nessa terra 
chamada Pelotas. Eu que sou de São Paulo, fui para essa cidade atrás de 
um sonho, que era me profissionalizar no meu oficio que era cantar. Deixei 
toda a minha experiência aqui em São Paulo e me aventurei nessa terra 
tão peculiar, que é Pelotas, e fui recebida com amor por uma comunidade 
que é muito mais que uma comunidade, dita religiosa dentro dos moldes 
do que a gente entende como uma religião. Mas uma comunidade de vida, 
de acolhida, de afeto, como têm sido as religiões de matriz africana no solo 
brasileiro desde o seu início, desde a chegada dos primeiros africanos que 
trouxeram o axé para essa terra. O espaço de terreiro é um espaço de 
construção de comunidade, que tem desafiado os tempos, tem desafiado 
o capitalismo, a violência policial. Tem desafiado inclusive as necessidades, 
as vulnerabilidades e as escassez. Um espaço de construção do sagrado 
nessas casas, nesses terreiros que têm fortalecido gerações e gerações 
de pessoas, entre elas eu. 

Eu sou, além de pesquisadora, e como disse a Gisa, eu sou filha de 
santo, tenho um orixá na minha cabeça, que é quem me fortalece, que é 
quem permite que eu possa sobreviver à experiência de nascer num corpo 
racializado, num corpo negro e num corpo de mulher. Todos nós, que ocu-
pamos essa posição, sabemos o que ela significa. 
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Carlinha, como gentilmente fala de minha voz, e eu queria trazer uma 
perspectiva do canto não pelo lado estético. Fala-se muito do oficio do 
cantar, e o oficio de cantar também, às vezes, está ligado a um certo ego. 
Eu tenho procurado todos esses anos vivenciar o canto na perspectiva do 
sagrado. Conexão de mim comigo mesma e conexão com minha ancestrali-
dade, partindo do princípio do Ofó, da matriz africana, do poder da palavra. 
Essa palavra que é força vital, palavra que é axé. Essa palavra, que, assim 
como pensam os nossos ancestrais, em África, em vários povos africanos, 
que é a palavra que estrutura a nossa realidade. O canto é uma dimensão 
da palavra. Talvez uma dimensão inclusive mágica, talvez mais potente que 
a palavra falada, porque a música não pede licença para entrar. Quando 
se trata de assuntos políticos, a gente pode escolher não entrar. Caso não 
se identifique com esse tema, pode escolher não participar. Mas com a 
música não é assim. Até aquela música mais tosca que a gente não quer 
ouvir, aquela que se tem aquela crítica, porque ela é machista, sexista, 
misógina, ou alguma música nos coloca enquanto mulheres numa condição 
de vulnerabilidade. Até essas músicas não pedem permissão para entrar. 
Simplesmente entram e fazem colônias no nosso pensamento. Por outro 
lado, a palavra, associada ao ato de canto, tem essa magia do culto ao 
sagrado. Um culto ao sagrado, pensando nas tradições dos povos origi-
nários africanos e dos povos originários deste continente chamado Amé-
rica. A palavra no ato do canto, ela sempre foi utilizada para referenciar o 
sagrado. A Gisa, melhor do que eu, pode dizer, porque ela é a autoridade, 
eu sou uma criança na presença da Gisa, ela é a mãe que cuida do ori de 
tantos outros. Eu diretamente não sou filha de santo da mão, não tive a 
felicidade de ser filha, de vir ao mundo por essa mão, mas é uma mão que 
eu sempre reverenciarei. Sempre, é alguém que eu tenho muito carinho e 
respeito. E ela melhor do que eu pode dizer como funciona a prática do 
canto na manutenção de nosso sagrado. 

A louvação ao sagrado parte da minha experiência com o sagrado. Eu 
não tenho como separar de minha vida artística, da minha vida profissional, 
em relação ao canto. O que eu busco no meu “artivismo”, eu costumo dizer 
que não sou artista, eu não sou ativista, sou “artivista”. A minha prática, a 
minha experiência artística, passa por uma questão política, e a escolha do 
repertório também é uma escolha política. E unido essa experiência com o 
sagrado, é associar, é trazer à luz essa tradição das mulheres cantoras, das 
mulheres cantadoras. Porque as nossas tradições e nossas experiências 
políticas nesse território americano que vêm em consequência da escravi-
dão, muito dessa memória ancestral está preservado no momento em que 
nós tínhamos como projeto político, quando havia a proibição de frequentar 
instituições de ensino, a nossa memória era passada pelo canto. Isso não 
é menor do que ser passado pela escrita. Pelo contrário! A nossa memória 
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ancestral tem sido preservada no canto, e o canto sobretudo transmitido 
por mulheres, porque as mulheres são as grandes guardiãs da tradição oral. 

o sagrado e a InterseccIonalIdade

Esse encontro, propiciado pelo projeto “Fique em Casa”, possibilita-nos dia-
logar com algumas noções teóricas elaboradas pelo pensamento crítico de 
mulheres negras, e começamos com a noção de interseccionalidade como 
uma metodologia de percepção da realidade social (AKOTIRENE, 2018). 
Permite-nos, ainda, ater-nos às distintas formas de percepção e enfreta-
mento às consequências das estruturas de dominação, que vão além da 
opressão de classe. Pensa-se no que Patrícia Hill Colins (2019) chama de 
uma matriz de dominação formada pelo patriarcado, colonialismo e modo 
de produção capitalista. 

Akotirene (2019) parte do pensamento feminista negro para pensar 
nas consequências da colonização quando os africanos e africanas, em 
situação de escravidão, ao cruzarem o Atlântico, forjaram sua resistência. 
O Atlântico é visto como uma grande encruzilhada, um lócus constituinte 
de nossa diáspora. Um cruzamento entre as águas e o ferro, sendo a inter-
seccionalidade uma ferramenta ancestral de enfrentamento à opressão do 
capitalismo mercantil e do colonialismo. A autora foca sua análise no papel 
das mulheres nesse processo, destacando o papel da abolicionista norte 
americana Sojourner Truth, que foi vendida em leilão aos 9 anos, acorren-
tada e sobrevivente. Essa é a pioneira do Feminismo Negro. Em 1851, ao 
questionar “Eu não sou uma mulher?”, ela já articula a necessidade de se 
pensar as noções de classe, raça e gênero para a realidade das mulheres 
negras. Assim:

O pensamento interseccional explicou a matriz de opressão 
cisheterossexista, etária, divisória sexual do trabalho, segundo 
a qual, na minha tradução, as mulheres negras eram trabalha-
doras nas casas das “mulheres brancas instruídas” (AKOTI-
RENE, 2019, p. 26).

Pensar os cruzamentos de distintas opressões para Kimberlé Crenshaw 
(2015), cunhadora do termo interseccionalidades, sugere uma metodologia 
de percepção da realidade social, começando com as questões de raça 
e gênero, estendendo-se às dimensões de classe, orientação sexual, cor 
e idade. A autora considera a interseccionalidade um conceito provisório 
que liga a teoria contemporânea à pós-moderna.

A partir das experiências vivenciadas na construção de uma pessoa de 
religião, pode-se perceber, na manutenção do sagrado por mãos de mulhe-
res negras, uma das mais potentes e eficazes formas de enfrentamento ao 
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projeto de extermínio negro vivenciado em território brasileiro. Ser mulher, 
ser negra e pessoa de religião 14 requer construir estratégias constantes de 
enfrentamento a essas matrizes de dominação, possíveis de serem identi-
ficadas pela noção de interseccionalidade.

Patrícia Hill Collins (2019) problematiza o lugar da experiência, como 
uma possibilidade de percepções da realidade social, a partir desse lugar 
socialmente construído. Ao partir do lugar de sobrevivência, destaca a 
experiência como conhecimento. Apresenta raça, gênero e classe de forma 
articulada para pensar em uma concepção de capitalismo global e na impo-
sição de mudanças políticas e econômicas, fabricando, assim, novas formas 
de racismo e sexismo, como fator da pobreza a ser racializada. Centra-se 
na dimensão de uma matriz de dominação para pensar a intersecção das 
desigualdades, no sentido de uma mesma pessoa, mesmo encontrando-se 
em posições sociais diferentes, poder estar sujeita a processos de opressão. 
Essas experiências retratam os resultados de processos que estruturam os 
modos de vida dos descendentes de africanos em territórios diaspóricos. 

As autoras negras norte-americanas e as falas de Mãe Gisa e Danielle 
Almeida apresentam o nosso jeito negro de estar no mundo. E enfrentar 
o mundo vem desse forjar nossa própria existência, vem daquilo que Con-
ceição Evaristo forjou como escrevivência: 

Desafio alguém a relatar fielmente algo que aconteceu. Entre 
o acontecimento e a narração do fato, alguma coisa se perde 
e por isso se acrescenta. O real vivido fica comprometido. E, 
quando se escreve, o comprometimento (ou não comprome-
timento) entre o vivido e o escrito aprofunda mais o fosso. 
Entretanto, afirmo que, ao registrar estas histórias, continuo 
no premeditado ato de traçar uma escrevivência. (EVARISTO, 
2016, p. 8). 

 Tais narrativas forjam um ser atravessado e ressignificado pela força 
encontrada na manutenção constante com o sagrado. Trata-se da recons-
trução que Patrícia Hill Colins (2019) chamou de controle de imagem. Parte-
-se das consequências enfrentadas pelas projeções de lugares destinados 
ao ser mulher, ser negra e mantedora do sagrado: a preta batuqueira, ou 
a preta macumbeira. Aqui, temos formas estigmatizadas e inferiorizadas 
como antítese de um projeto civilizatório branco europeu, um estigma que 
retrata um país que criminaliza e age com violência em relação a esses 
corpos que expressam, em seu ser, a diversidade humana. 

14  O termo pessoa de religião traduz a relação constante com seu orixá, quando uma 
pessoa consagra a vida a seu orixá de cabeça, transformando-se num filho, como 
no caso Mãe Gisa de Oxalá. 
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Assim, o sagrado feminino torna-se uma potente forma de resistência e 
de enfrentamento a essas matrizes de dominação. É uma possibilidade de 
reconexão com elementos roubados, por meio de práticas discriminatórias 
e genocidas, sobre o ser negro e ser negra em contextos que subalterni-
zam corpos racializados. Ater-se aos ensinamentos guardados pelas mais 
velhas, às formas de relacionar-se com o território, com outros elementos 
da natureza, apresentam matrizes de outros princípios civilizatórios que 
criam e recriam formas de sobrevivências.

É essa sobrevivência a que estamos sendo desafiados, desafiadas a 
forjar, em um contexto pandêmico que nos afeta a partir desse sistema 
de dominação, sustentado pela manutenção da subordinação de corpos 
racializados, sobretudo de mulheres negras, habitantes de periferias. 

 consIderações fInaIs

Experiências, intersecções, escrevivências, (re)existência são palavras que 
marcam um legado de luta pela existência de ser. São formas e estratégias 
de reinventar-se a partir de uma tradição que carrega o ontem e o ama-
nhã, não de forma estigmatizada como a matriz de opressão faz. Projetam 
valores, princípios e formas de resistir e fazer, o que a psicanalista Neusa 
Souza (1983) menciona ao problematizar o processo de tornar-se negro a 
partir do reconhecimento dos processos de inferiorização do ser negro, 
da reconstrução positiva a partir de outras formas de perceber a história 
e o legado negro. Assim, podemos pensar que a ligação com o sagrado, 
com a tradição afro-diaspórica é uma forma potente de (re)existência em 
estruturas e em matrizes de dominação que se mantêm a partir da morte 
de corpos, mentes e ancestralidade negros. Por fim, essa live propiciou 
o pensar e o testemunho de vivências que evidenciam, a partir de suas 
subjetividades, o como ser mulher e ser de axé possibilita mais do que 
sobreviver, possibilita transformar e manter, por intermédio da tradição, a 
força e a potência feminina presente na relação com o sagrado. 
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Violência e desigualdade: promoção de 
saúde, habitação e acesso à direitos

Glauco Manjourany Silva
Marielda Barcellos Medeiros

Todos nós sabemos que o Brasil é um dos países mais desiguais no mundo. 
Sabemos também que, para a sociedade brasileira, essa desigualdade é um 
dos problemas que mais nos atinge. Para nós, essa é mais uma “patologia 
social” que precisa urgentemente ser enfrentada, ser corrigida, principal-
mente neste momento de pandemia. Como pedir que as pessoas fiquem 
em casa com essa desigualdade presente no cotidiano da nossa cidade?

Mediante o exposto, pensamos primeiro, para iniciarmos esta escrita, 
observar o local de onde parte nossa fala e ação, de onde se configuram 
nossas observações para tratarmos do tema sobre o qual aqui somos ins-
tigados a escrever. 

Somos parte de um coletivo hoje reconhecido e autodeclarado como 
um Quilombo Urbano, denominado Centro Cultural Ocupação Canto de 
Conexão, estando nosso território dentro do perímetro urbano de Pelotas – 
RS, sob o endereço Rua Álvaro Chaves, 87 - Centro, Pelotas - RS, 96010-020.

Estamos em conformidade com o art. 2o do Decreto no 4.887, de 20 
de novembro de 2003, segundo o qual “consideram-se remanescentes 
das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos 
étnico-raciais, segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica 
própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de 
ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica 
sofrida”. Também, conforme Decreto no 6.040/2007, Quilombos e Quilom-
bolas “são segmentos culturalmente diferenciados, que se reconhecem 
como tais; possuem formas próprias de organização social, ocupam e usam 
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos pela tradição”. 

Ocupamos o prédio, o qual já informamos a localização, em 2017, 
sabendo que, em 2010, foi abandonado com a tentativa de um morador 
do bairro de transformar o local em uma academia de boxe, pois encon-
trava-se abandonado e sendo saqueado. Também, em 2015, houve uma 
tentativa prévia de ocupação (ver Diário da Manhã/29 setembro de 2015), 
pois se encontrava saqueado, já com seis anos de abandono. A tentativa 
de ocupação em 2015 tentou transformar o local na Casa do HIP HOP, mas 
essas tentativas aqui observadas, mesmo com a intenção de revitalização 
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e de dar uma função social para o local, não se concretizaram, pois foram 
reprimidas, logo, o abandono continuou.

Tal abandono do imóvel caracterizou a res nullius, conforme a vasta 
doutrina brasileira sobre o tema, ou seja, a coisa de ninguém, pois os atri-
butos dos direitos e deveres de uma propriedade vão além da questão 
objetiva do negócio jurídico ou do contrato, isto é, aquele direito absoluto 
e ilimitado da Idade Média transforma-se no direito de propriedade como 
direito de finalidade social da propriedade. A Constituição Federal - em seu 
artigo 5, XXIII - determina que toda propriedade cumpra sua função social. 
Nesse sentido, o Estatuto da Cidade (Lei 10.257 de 2001) também alterou 
o perfil do direito de propriedade principalmente em áreas mais densas 
em termos de população.

O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 1.201, define que “a Posse de 
Boa –Fé é aquela em que o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que o 
impede de adquirir a coisa, pois pressupõe que possuir a coisa é de forma 
legítima, pois ninguém - nem o proprietário, nem o Estado - buscaram 
cumprir com os dispositivos legais. Se, no aspecto subjetivo, o possuidor 
não acredita estar lesando o direito de ninguém, a posse é de boa-fé”. E é 
neste caso em que nos encontramos como ocupantes do referido imóvel, 
uma vez que, mesmo diante do grande número de casos de violência e 
insegurança que viveu a região antes de o ocuparmos, os proprietários e 
o Estado nunca propuseram uma intervenção nesse sentido, restando aos 
ocupantes a relevante tarefa de dar função social para o imóvel.

Projetamos organizar o prédio para ser um espaço de moradia e centro 
cultural sendo que, nos primeiros seis meses - de março a agosto de 2017 
-, focamo-nos na limpeza de todo o perímetro. Todo o lixo acumulado e 
todos os objetos derivados dos furtos e assaltos que aconteciam no local 
foram retirados. No segundo momento, de setembro de 2017 a fevereiro de 
2018, o telhado foi nossa prioridade. Nós o refizemos, incluindo as partes 
que, naquele momento, já eram inexistentes devido à degradação. Então, o 
telhado foi todo refeito. Limpamos tudo o que havia de lixo, retiramos todas 
as telhas que estavam com risco de cair e revitalizamos algumas áreas de 
vivência essenciais para a manutenção do dia a dia, como a cozinha e os 
quartos. Também organizamos um local para criação de patos e galinhas, 
bem como uma horta, pois temos a preocupação com a soberania e segu-
rança alimentar nossas, como ocupantes, e da comunidade do entorno que 
também se beneficia dessa ação, dando-nos, como retorno, a contribuição 
através de sementes para o plantio e alimento para as aves (ração, milho). 
No terceiro momento, de março a agosto de 2018, começamos a estruturar 
o referido prédio como Centro Cultural. Começamos com a criação de um 
espaço que hoje identificamos como sala de música, que serve como estú-
dio de gravação, sala de aula e como lugar para ensaio de grupos musicais 
de todos os ritmos, bem como um espaço denominado de atelier, onde são 
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pensadas ações voltadas para produção de bolsas (Projeto Rasta Jeans), 
estofamento de móveis, serigrafia e outras produções artesanais.

Estruturamos, ainda em 2018, mais quatro eixos de atividades para 
potencializar o centro cultural. São eles: Conexão Mulheres, Centro Cultural 
Marrabenta, Núcleo João Cândido e a Biblioteca Comunitária. Todos com 
áreas de atuação distintas, mas comungando do mesmo fundamento, que 
é o direito à cidade e à cultura em seus diferentes espaços.

Conexão Mulheres é um eixo que atua com as questões de gênero 
(mulheres negras, não negras, indígenas, trans, etc), com o objetivo de 
reunir e desenvolver atividades que possibilitem empoderamento e forta-
leçam a autoestima e a luta das mulheres e do feminino LGBTQI+ presentes 
na comunidade.

O Centro Cultural Marrabenta atua na área da produção cultural vol-
tada para o acesso da população periférica à cidade, dando visibilidade às 
produções de artistas locais e produzindo cultura através de exibição de 
filmes, atividades culturais de música, teatro e dança, bem como produção 
áudiovisual por meio de programas que são veiculados via web.

Núcleo João Cândido é o projeto com ação educativa e abordagem 
pedagógica que se propõe a atuar no direito à cidade, atuando na reivindi-
cação e revitalização de espaços abandonados pelo poder público e pela 
iniciativa privada, buscando minimizar os aspectos negativos e a insegurança 
que o abandono desses espaços produz.

Biblioteca é um espaço de pesquisa, leitura e estudo, com acervo de 
livros e computadores doados pela comunidade, servindo também como 
espaço de reunião.

Não sendo diferente, em 2019, projetamos o cuidado com a segurança 
da casa e buscamos parcerias para a aquisição de extintores de incêndio, o 
que hoje foi concretizado com a instalação desses equipamentos na parte 
térrea e no piso superior do prédio, dando-nos tranquilidade em relação 
à prevenção de incêndios, ambos com a validade já renovada no começo 
deste ano de 2020. A casa foi pintada; a parte de fiação elétrica está sendo 
refeita; construímos as janelas do piso superior, todas de pallets recicla-
dos; as árvores foram podadas; o muro original está sendo restaurado aos 
poucos; construímos um palco interno para apresentações artísticas. As 
pessoas que por aqui passam sabem da importância histórica desse patri-
mônio e apoiam nossa atuação local de revitalização do espaço. Contamos 
com acompanhamento técnico de apoio de uma equipe do escritório de 
engenheira do AH (Arquitetura Humana/PoA) e Faurb/UFPel.

Conseguimos estruturar o ambiente, principalmente com o apoio da 
comunidade do entorno, porém ainda temos muito a fazer para deixar o 
espaço físico mais adequado ao que pretendemos. Nossas ações, que 
podem ser verificadas na nossa página do Facebook, estão se efetivando 
e dando para esse Quilombo Urbano uma função social. 
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Reivindicamos a revitalização desse espaço abandonado, buscando 
minimizar os aspectos negativos nesta área da cidade. Constituímos um 
novo local, uma nova estrutura para o debate, advindo do questionamento 
e enfretamento da difícil realidade da maioria da população e do “projeto” 
que está sendo planejando para este e outros bairros da cidade.

Trouxemos para sociedade pelotense um Ciclo de Debates em con-
junto com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPel. Isso ocorreu 
já nos primeiros seis meses de ocupação, promovendo o aprofundamento 
das ideais e reflexões sobre reforma urbana e seu contexto histórico para 
cidade e para a Universidade de Pelotas, algo muito produtivo que ainda nos 
promete longas colheitas. Observamos que o segundo Ciclo de Debates/
Faurb-UFPel/Centro Cultural Ocupação Canto de Conexão já está sendo 
pensado para ser realizado ainda neste ano de 2020, ainda sem data pre-
vista por conta da pandemia que o país enfrenta neste momento.

Hoje, esse prédio tornou-se um centro de referência e de reconheci-
mento não só das pessoas do seu entorno, mas também das que chegam 
de fora da cidade, vindas dos demais estados do território brasileiro e 
estrangeiros de diferentes países. O local possui sua relevância histórica 
e está estrategicamente posicionado para atender à demanda de toda a 
população do seu entorno. Sendo assim, a função social desse prédio e 
de nossa presença nele é assegurar uma vida digna, livre e o bem coletivo 
também, por respeitarmos o plano diretor do município de Pelotas.

Conforme premissas estabelecidas internacionalmente, como o Pro-
grama das Nações Unidas para Assentamentos Urbanos/ONU HABITAT, 
em 1978, resultante da Conferência das Nações Unidas sobre Assentamen-
tos Humanos, sediada em Nairóbi, capital do Quênia, estamos cumprindo 
nossa função social neste local, pois focamos nossas energias em uma 
ação ambiental sustentável e, principalmente, na promoção de moradia 
adequada e digna para os moradores do nosso entorno, em especial das 
“doquinhas”15.

Nossa missão se coaduna com as premissas e com os projetos de desen-
volvimento sustentável de várias organizações internacionais, incluindo a 
ONU, em especial, a ONU Habitat, que busca desenvolver uma agenda para 
2030, visando um futuro urbano melhor. Nesse sentido, apresenta princí-
pios que tratam de alguns temas, tais como: habitação e assentamentos 
precários/informais, serviços básicos urbanos (água, saneamento, ener-
gia, mobilidade urbana e resíduos), segurança urbana e espaços públicos, 
empoderamento de mulheres e jovens nas cidades, participação cidadã, 
desenvolvimento econômico local, gestão e redução de riscos de desastres 

15  Comunidade ribeirinha às margens do Canal São Gonçalo/Zona do Porto/Pelo-
tas-RS.
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e reabilitação, pesquisa e desenvolvimento de capacidades - temas esses 
que se relacionam com nossa luta.

Nosso foco motivador é o Direito à Cidade e à Moradia Digna, que 
compreenda todos os serviços que a elas sejam necessários. O direito à 
cidade não só visa ao direito ao teto, “a propriedade”, mas o respeito ao 
princípio da dignidade da vida, pois a vida e a moradia dignas pressupõem 
o princípio do interesse social sobre a regulação da propriedade privada. 

A interseccionalidade, a percepção do contexto e das comunidades, 
levam-nos a não fechar os olhos para essa comunidade que hoje nos acolhe 
e participa junto conosco de algumas das nossas atividades.

 Como exemplo de nossos projetos em interface com a comunidade, 
citamos o projeto da horta agroecológica, por termos a preocupação com 
a soberania e a segurança alimentar, como ocupantes, e da comunidade 
do entorno que também se beneficia dessa atividade, dando-nos, como 
retorno, a contribuição por meio da doação de sementes para o plantio. 
Nesse sentido, atuamos numa ação de escambo (troca).

Em uma sociedade que se posicione de forma solidária, precisamos 
ter uma economia solidária, que busque outras formas de tributação e de 
regulação da propriedade privada.

Outros projetos nos dignificam enquanto organização social atuante, 
como o projeto da sala de música, que serve como estúdio de gravação, 
espaço de aula e ensaio de grupos musicais de todos os ritmos. Também 
o projeto da biblioteca comunitária que, neste momento de pandemia, em 
que as pessoas estão em situação de isolamento, possuem a oportunidade 
de interagir com diferentes literaturas, oferecidas a partir da biblioteca.

Como diz Domênico de Masi, “são projetos nos quais as pessoas pos-
sam transformar este momento de ócio, em um ócio criativo, mais ainda, 
estes projetos trazem a luta da nossa existência” (2000. p. 141).

Só quem leu um livro embaixo de uma árvore sabe a importância de 
um livro, mas temos outros projetos em interface com a comunidade, como 
o projeto que dá acesso à rede de internet, pensando-o como serviço de 
utilidade pública totalmente gratuita para toda a comunidade, tanto para 
quem frequenta a casa, quanto para os transeuntes. Neste momento de 
muitas aulas remotas e de ensino à distância, esse projeto tomou propor-
ções grandiosas, e assim este coletivo o compreende como uma forma de 
promover a cultura e sua diversidade.

O sistema capitalista domina o modo de produção das cidades desde 
a primeira metade do século XIX. A substituição de métodos artesanais, 
a dominação dos meios de produção e a exploração da força de traba-
lho determinam o fim das relações mercantis e viabilizam a apropriação 
da mais-valia (lucro empresarial), também por meio da implementação de 
infraestrutura urbana. Nesse sentido, a cidade e a casa passam a ser enca-
radas como mercadorias.
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Isto vem acarretando diversos problemas: não somente a geração de 
um crescimento urbano incontrolável - não só no sentido da expansão ter-
ritorial ou intensa densidade demográfica, como já apresentam as maiores 
cidades da América Latina - mas também problemas emergentes na reali-
dade individual de cada cidadão. 

Ressaltamos, como exemplo, a exclusão social ou a não participação de 
locais públicos, que entendemos como direito de todos os cidadãos e que 
em nossa cidade, Pelotas, observamos que provoca a higienização social. 
No pior dos casos, observamos que a cidade tem causado até mesmo 
barreiras psicológicas, o que gera uma sociedade carente, deficiente ou 
até mesmo doente.

É nesse contexto de cidade que nos aventuramos, como militantes 
sociais, a encarar esse inimigo invisível que encontra uma cidade com fra-
gilidades de diversas ordens. Tal organização social descortina desigualda-
des entre a população quanto aos direitos de acesso aos serviços básicos, 
como saúde, educação, habitação, segurança e saneamento.

Qualquer retomada do crescimento econômico terá, necessa-
riamente, que passar por maior capacidade de investimento 
público em obras, saneamento, habitação, serviços, públicos 
pelos entes federados. Obras públicas são alavancadoras de 
geração de emprego, distribuição de renda e ampliação do 
consumo (PONT, 2003, p. 83).

A chegada da COVID-19 leva-nos a enfrentar os velhos e conhecidos 
problemas, expondo mazelas vividas cotidianamente, resultantes da con-
centrada riqueza nas mãos de uns poucos e da ausência de políticas públi-
cas que cheguem efetivamente para todas as pessoas que aqui vivem, 
investimentos e olhar sensível e comprometido para as áreas periféricas. 

Podemos nos perguntar o que temos a ver com tudo isso? Se é justo 
termos terrenos vazios e abandonados enquanto há muita gente sem casa? 
Se é justo pessoas serem despejadas para contemplar a especulação imo-
biliária ou ainda satisfazer a vontade de alguns que se consideram “donos” 
da cidade? É justo, neste século XXI, ainda em nossa cidade, depararmo-nos 
com bairros sem infraestrutura? 

Os despejos não podem resultar na constituição de indiví-
duos sem casa ou vulneráveis a violações de outros direitos 
humanos. No caso da pessoa afetada ser incapaz de prover 
por si mesma uma alternativa, o Estado deve adotar todas as 
medidas apropriadas, ao máximo de seus recursos disponíveis, 
para assegurar que uma moradia alternativa adequada, reas-
sentamento ou acesso à terra produtiva estejam disponíveis 
(ONU, 1997, p. 4). 
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Diante das observações que aqui pontuamos é que buscamos o cumpri-
mento da nossa função social, partindo de diferentes ações junto à comu-
nidade do entorno e fora dele, como os exemplos que se seguem: constru-
ção de moradias (ver Diário Popular/27 dez 2019) e auxílio à comunidade. 
Neste período de pandemia entregamos para as famílias das doquinhas 
200 galões de água/5lt, 600 máscaras, 400 cestas básicas com alimentos 
e material de higiene e limpeza.

Investimos, em parceria com a universidade (UFPEL) por meio da uti-
lização do espaço para aulas, em projetos específicos, entre outros, que 
podem ser verificados e confirmados através da nossa página https://www.
facebook.com/cantodeconexao/.

 A chegada da pandemia nos faz olhar com mais sensibilidade para a 
condição daqueles que vêm sendo ignorados e invisibilizados. Apresenta-
-nos, de modo inequívoco e incontestável, a total insuficiência de políticas 
públicas, bem como programas de proteção social à população em situação 
de vulnerabilidade. Além disso, nos apesenta a inexistência de moradias 
dignas onde as pessoas consigam minimamente estar para o enfrentamento 
ao mortal coronavírus. Fique em casa, lave bem as mãos. Quem são os que 
têm essa possibilidade? 

Em uma cidade como Pelotas, com ausência de efetiva política pública 
de habitação popular (que não seja apenas de interesse econômico), onde 
observamos não ter-se organizado para que toda a população tivesse 
acesso gratuito à testagem, que não demonstra uma busca qualificada às 
pessoas infectadas e que flexibiliza o isolamento, tende-se a impulsionar 
boa parte da população a todo tipo de intempéries. Logo, a pandemia da 
covid-19 torna-se mais uma situação de risco, mesmo já sendo de uma 
gravidade inigualável. 

Observamos algumas situações que consideramos importantes neste 
panorama como, por exemplo, casos não documentados de pessoas que 
apresentam sintomas considerados como leves e/ou os assintomáticos e 
que não são detectados e computados pela vigilância em saúde.

Percebemos, a partir de relatórios internacionais como o da OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde), que os países que utilizaram a estratégia de 
testagem em massa foram os que tiveram melhor enfrentamento à pande-
mia. Aqui no Brasil, essa recomendação, que era de testar, testar e testar, 
esbarrou em duas questões a nosso ver: uma é a falta de uma coordenação 
mais comprometida com a situação, e, a outra, foram as promessas de 
testagem que não estão sendo colocadas em ação. Chamamos atenção 
ao fato de que, no momento (neste mês de setembro), já se passaram seis 
meses e o nosso país continua a engatinhar na questão da testagem.

Se devemos considerar que as medidas principais de prevenção à covid-
19 para conter o contágio, quer seja lavar as mãos, usar o álcool em gel e 
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cumprir o distanciamento social, sabemos também que essas medidas não 
estão ao alcance de parte considerável da nossa população. 

 Nossa cidade expressa muito acentuadamente essas desigualda-
des e vulnerabilidades, principalmente em suas áreas periféricas, onde as 
ruas ainda não são asfaltadas, as casas são simples, muitas com apenas 
um cômodo, e que, muitas vezes, abrigam cinco pessoas, entre adultos e 
crianças.

Encontramos, ainda, locais sem um sistema de água e esgoto nos quais 
a maioria dos trabalhadores está no trabalho informal, logo, não têm uma 
renda mensal que subsidie todos os cuidados. Esses serão os mais afeta-
dos pela pandemia.

Nós do coletivo da Ocupação Canto de Conexão, como militantes 
sociais, sabemos que historicamente as tragédias que se apresentam aca-
bam atingindo com muita violência, e com um peso maior, os grupos que 
se encontram mais vulneráveis. Nossa cidade, em especial, que se ergueu 
a partir de uma história marcada por uma herança escravista - que alguns 
ainda carregam e que determina a forma como se comportam e pensam, 
ainda vinculados ao modelo colonial - nos faz observar a quem atinge de 
fato essa vulnerabilidade. 

Percebemos que essa pandemia atinge com uma força muito grande e 
implacável especialmente os negros devido a um racismo, que é estrutural e 
estruturante, os indígenas, as mulheres, os moradores de rua e as pessoas 
do grupo LGBTQI+, já que a maioria deles é pobre. Temos em mente, neste 
coletivo, que não é possível pensarmos em vulnerabilidade se não conside-
rarmos a interseccionalidade desses grupos, pois percebemos que há um 
lugar estabelecido socialmente que tem hierarquizado suas construções 
sociais, em especial, com base no sexo e na cor da pele. 

Enquanto não refletirmos com seriedade sobre isso não realizarmos 
o enfrentamento necessário a essa pauta. Se não tivermos nossa cidade 
preparada para reconhecer o racismo e as desigualdades existentes, nesta 
nossa Princesa do Sul, será bem difícil pensarmos em mudanças estruturais.

Nesse sentido, ousamos dizer que são esses grupos os mais atingidos 
devido não só às condições de vida econômico-sociais, mas também socio-
culturais. Pontuamos, primeiro, que grande parte deles encontra-se resi-
dindo em moradias precárias, sem infraestrutura, ocupando-se em subem-
pregos, sem terem atendimento de saúde digno e adequado, mesmo que 
básico. Somando-se a isso, carregam toda uma carga de preconceito, do 
racismo, do machismo, da homofobia e da transfobia. 

Também há a fome e/ou a necessidade de trabalhar, que é algo a se 
considerar nesta situação de pandemia, posto que as pessoas moradoras 
nas áreas periféricas, em sua grande maioria, trabalham para ganhar o 
dinheiro para o alimento do dia, fazendo parte do mercado de trabalho 
informal. 
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Observamos que mesmo com a ajuda de R$600 reais do governo 
federal para trabalhadores informais, a qual consideramos insuficiente, 
as pessoas têm que sair de casa para trabalhar, e, ao saírem, acabam por 
se contaminar com mais facilidade. A realidade é totalmente distinta para 
quem pode ficar em isolamento e trabalhando de casa, diferente daquelas 
pessoas que são, sem dúvidas, obrigadas a sair para trabalhar. Se essas 
pessoas não deixarem todo dia suas casas para garantir o sustento da 
família irão passar fome.

Então é urgente e fundamental que o Poder Público, em todas suas 
esferas, estabeleça suas ações com um planejamento específico ao atendi-
mento dessa população em situação vulnerável, já que muitos, mesmo com 
ação de acolhimento e abrigamento neste momento, ainda se encontram 
em situação de rua.

 Essa vulnerabilidade é percebida por nossa conexão e proximidade 
com algumas comunidades de ribeirinhos, aquelas que vivem no entorno 
do nosso Quilombo Urbano, e sofrem com pelo menos duas enchentes por 
ano, o que gera destruição e desamparo para essas pessoas. 

Essas comunidades são marginalizadas por contrariarem o projeto capi-
talista de propriedade, logo, encontram-se em situação de risco pois vivem 
sem políticas públicas e planejamento para enfrentarem essa situação. Uma 
cidade para todas e todos se efetiva com a participação e a percepção da 
sua tradição e sua história. Pelotas é uma cidade cercada pelo manancial da 
Laguna dos Patos e do Aquífero Guarani (FRANCISCO, on-line), portanto, 
com grandes comunidades ribeirinhas que retiram sua subsistência desse 
rico manancial. 

O fato é que, sem urbanismo adequado, essas comunidades sofrem 
com todo tipo de intempérie e são mais frágeis diante desse sistema econô-
mico excludente. Portanto, é preciso que se disponibilizem variados meios 
de acolhimento institucional, por certo, utilizando-se de uma política de 
habitação social, de acesso à água e à alimentação de qualidade. Além 
disso, é necessário implementar os cuidados necessários, possibilitando a 
essas pessoas higiene pessoal e acesso ao sistema de saúde pública, não 
só neste momento de pandemia, mas também que possa ser garantida 
quando essa pandemia passar.

Embora o cenário político e econômico atual do país esteja num ritmo 
acelerado de desmanche, neste momento, devemos lutar para que todos 
e todas possam ter acesso aos direitos básicos, como educação de quali-
dade, considerando as peculiaridades e a diversidade dos estudantes, um 
sistema de saúde realmente para todos, saneamento e moradia digna. Pre-
cisamos, também, indignar-nos e atuar fortemente na luta pela diminuição 
das desigualdades.

É triste percebermos que é necessário uma pandemia não só para 
pensarmos a desigualdade social, mas também para observamos que, se a 
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gestão da cidade percebe superficialmente essa questão, existem os que 
reconhecemos como guerreiras e guerreiros, pessoas que, na sua indivi-
dualidade ou a partir dos coletivos em que atuam, tornaram-se os agentes 
imprescindíveis, pois perceberam que devemos dizer sim à vida e permitir 
que muitos possam continuar alicerçando seus sonhos e esperanças.

Precisamos retomar urgentemente o conceito de humanidade. Mesmo 
que o vírus tenha, neste momento, acentuado os nossos problemas, deve-
mos ter uma compreensão de como a sociedade pelotense tem a ver com 
os velhos problemas do nosso país. Por isso é fundamental nos posicionar-
mos diante deles, porque, para nós, a preservação da vida dessas gentes, 
com sonhos e esperanças, é extremamente importante!

Foi refletindo sobre as condições de desigualdade que presenciamos 
nesta negra cidade, e, por termos a compreensão de que essa desigual-
dade não pode ser naturalizada, e sim problematizada e enfrentada, é que 
nos organizamos enquanto coletivo da Ocupação Canto de Conexão e nos 
colocamos junto a outras instituições e a pessoas físicas para realizarmos 
a ação já citada anteriormente. 

Podemos hoje afirmar que, aqui em Pelotas, os coletivos organizados 
estão efetivando a solidariedade pois se mobilizam, buscam parcerias e, 
mesmo tomando todos os cuidados previstos, colocam suas vidas em risco. 
Logo, aquelas pessoas que atendemos, se não fossem nossos esforços e 
se ficassem totalmente dependentes do poder público, além de enfrentar 
a fome estariam também em número maior enfrentando a morte. 

Sabemos que uma das dores fatais é a fome; ela chega de modo 
amargo, destruidor e, ao percebemos isso, temos a compreensão de que 
nenhum ser humano deveria senti-la. Portanto, faz-se necessário que nossos 
olhares de solidariedade transformem-se em ações que se mantenham após 
a pandemia. Afora isso, é necessário mantermos e acendermos, cada vez 
mais, a chama da esperança na vida dessas 54 famílias e de outras tantas 
que residem na mesma situação nas periferias da nossa cidade.

Multiplicamos a solidariedade neste período de COVID-19. São muitos 
voluntários ajudando pessoas em diferentes espaços da cidade, praticando 
ações que vão desde a distribuição de alimentos, roupas, produtos de 
higiene pessoal e para casa até as ações que se espalharam por aqui. Com 
esses coletivos e pessoas motivados, as iniciativas não só são solidárias, 
mas também nos levam a compreender e a relacionarmo-nos de modo 
muito fraterno com a dor do outro.

São instituições coletivas, cidadãos, como pessoas físicas, que acaba-
ram se unindo para ajudar aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade 
a enfrentar essa situação imposta por uma das maiores crises de saúde em 
nosso país, o que não é diferente em nosso município. 

É importante dizer que são muitas as iniciativas de solidariedade, pois, 
mesmo aquelas pessoas que estão sem sair de casa, acabam exercitando 
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a solidariedade e apoiando outras pessoas em situação mais vulnerável 
neste período de combate ao coronavírus. A palavra solidariedade, tão 
conhecida por todas e todos nós, nunca esteve em destaque como neste 
momento, pois agora é aplicada de forma global desde o começo, quando 
a pandemia foi declarada.

Nesse sentido pensamos ser necessário, nesta escrita, não deixarmos 
de fazer a reflexão sobre o nosso Sistema Único de Saúde/SUS. Para tanto, 
parece-nos ser muito importante, primeiro, reconhecermos o valor insubs-
tituível do SUS no combate a esta pandemia. Mesmo sendo um sistema 
sucateado, muitas vezes invisibilizado em um processo histórico que tenta 
privatizar a saúde, ele tem demonstrado neste momento de pandemia que 
com pouco se faz muito, que dá certo. Isso nos leva à reflexão: O que seria 
desta nossa Pátria Amada Brasil se não tivéssemos esse Sistema Único 
de Saúde?

Não é fácil colocarmos em prática os princípios de equidade, integra-
lidade e universalidade quando nos esbarramos, na maioria das vezes, 
com a falta de recursos humanos, materiais e, principalmente, financeiros 
que sejam suficientes para um atendimento de qualidade. Permitindo-nos 
observar que isso tudo aqui pontuado faz-se necessário para que tenhamos 
um SUS cada vez melhor. 

Diante do covid-19 precisamos priorizar atendimento aos grupos de 
risco e mais vulneráveis como as populações de rua, os ribeirinhos, os 
carentes, os que se encontram em situação de cárcere. Não é porque esse 
sistema revolucionário colocou na mesma linha de atendimento os abasta-
dos e milionários junto aos mais necessitados que, em face à pandemia, os 
mais carentes não tenham prioridade a fim de se que evite a propagação 
deste vírus. 

A superação do sistema econômico que nos assola há tantos sécu-
los atingirá um outro mundo possível com seres humanos melhores, com 
melhores condições de vida e com um meio ambiente com desenvolvimento 
sustentável, garantindo a existência de novas gerações e de outras formas 
de vida como vegetal e animal. Nesse sentido, a garantia da vida na Terra 
pode ser a tarefa revolucionária deste momento histórico que nos tocou 
realizar. Se é para isso que fomos chamados, aqui estamos como coletivo, 
para enfrentar este período. 

Mas sabemos que, neste momento, o SUS está sendo colocado à prova 
e está respondendo de maneira adequada a essa demanda. Certamente 
vamos sair desta pandemia com uma grande lição e missão, que é a de 
buscarmos melhores condições de funcionamento desse sistema.

Concluímos nossa escrita pontuando que, para além das cestas básicas, 
imprescindíveis neste momento, muitas das 54 famílias que atendemos 
nas doquinhas carecem de um apoio psicológico, de leite e fraldas para as 
crianças, de máscaras, de água e álcool em gel.
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Nós não poderíamos deixar de pontuar o quanto, para nós da Ocupação 
Canto de Conexão, estarmos engajados neste momento com o compro-
misso solidário, coletivo e colaborativo, fortalece-nos, unifica-nos, mantém 
nossas pautas de luta vivas e nos dá, a cada dia, esperanças de que uma 
outra sociedade, na qual todas e todos partilhem do mesmo mundo com 
dignidade e equidade, seja possível.

Observamos que as premissas que temos como conquistas não são só 
nossas. Quando nos aproximamos da comunidade e conversamos com as 
pessoas das doquinhas percebemos que indiretamente essas conquistas 
são delas também. É aí que tudo o que realizamos tem importância, pois 
nos envolvemos com as pessoas, e todos nós ficamos bem, ganhamos. 
Assim pensa e age o coletivo do qual participamos, e queremos ver essas 
premissas sendo socializadas por toda a cidade com a participação de 
todas e todos.

OCUPAÇÃO CANTO DE CONEXÃO

Essa casa de gente que é gente
Esta casa de gente tão diferente
Casa de um, dois, três e tantos
Esta casa de tanta gente sorridente
Esta casa que gira o meu sol
Esta casa onde o galo canta, o galpão late
Onde tem uma horta, pra mim gigante
E as gentes que nela vivem
São coração pulsante, inquietante
Esta é a casa que me tornei amante!
#mananegra #negritudepoética
(Marielda Barcellos Medeiros, Mana Negra/
Negritude Poética)
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Segregação urbana e as mulheres 
moradoras da periferia: corpos 
descartáveis no alvo da covid-19

Tuize Silva Rovere

Introdução

As mulheres vêm sendo sistematicamente deixadas de lado na organiza-
ção das cidades a partir do modelo urbano funcionalista e capitalista. Elas 
enfrentam a desigualdade social e de gênero, de forma constante, nos 
territórios em que habitam, especialmente quando se trata de mulheres 
moradoras das periferias urbanas mais empobrecidas.

A partir desse contexto, nos meses de maio a julho de 2020, o Grupo de 
Estudos e Pesquisa em Questão Agrária, Urbana e Ambiental/Observatório 
dos Conflitos da Cidade, ligado ao Programa de Pós-Graduação em Política 
Social e Direitos Humanos da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) 
proporcionou uma série de debates virtuais cujo objetivo foi refletir acerca 
do problema da habitação no Brasil frente à atual conjuntura de dissemina-
ção do novo coronavírus (COVID-19). O evento, intitulado “Fique em casa? 
Violência e desigualdade no acesso a direitos sociais”, teve como premissa 
estimular a reflexão sobre os desafios impostos às minorias sociais no 
enfrentamento à pandemia e relacioná-los com a precariedade, ou mesmo 
com a falta de moradia para atender essa população. As conversas se 
deram a partir da realidade habitacional brasileira que permanece tratando 
a produção de moradia como uma questão de mercado e não como um 
direito social. Para refletir sobre esses processos foram ouvidos professo-
res, funcionários públicos, profissionais da área do Direito, Antropologia, 
Arquitetura e Urbanismo, Gestão Pública, Serviço Social, Ciências Políticas 
e Sociais, Produtores Culturais e Ativistas Sociais.

A partir dessas conversas e da realidade que nos foi imposta (ampla-
mente noticiada nos mais diversos meios de comunicação) entende-se que 
a doença infecciosa COVID-19, causada pelo novo coronavírus, tem altas 
taxas de contaminação e é propagada pelo contato direto ou indireto com 
as secreções das pessoas contaminadas. Como formas de enfrentamento 
e buscando o achatamento da curva de contaminações, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) 
recomendam o isolamento social, a higienização correta das mãos, o uso 
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de álcool em gel e de máscaras de proteção (OMS, [2020?]), entre outras 
medidas. As recomendações levaram a uma extensa campanha mundial 
pelo isolamento social, com o mote “Fica em casa!”.

O Brasil é um país marcado por abissais desigualdades sociais e econô-
micas, onde aproximadamente metade da população (48%) vive sem coleta 
de esgotos e 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável em 
suas residências (MDR, 2020). Além dessa precariedade na infraestrutura 
urbana, o déficit habitacional brasileiro, em 2015, segundo dados da Fun-
dação João Pinheiro (2018), equivaleria a mais de 6 milhões de habitações, 
sendo que o adensamento excessivo corresponde a 5,2%, e a coabitação a 
29,9% desse número. Essa realidade provoca a inevitável reflexão sobre a 
real possibilidade de a população ficar em casa, especialmente a população 
mais empobrecida, vivendo em condições de precariedade ou ausência 
habitacional. Inseridas nesse contexto estão as mulheres habitantes das 
periferias brasileiras: 63% das mulheres negras e 40% das mulheres brancas 
- que não têm cônjuge e têm filhos de até 14 anos - vivem abaixo da linha 
da pobreza, ou seja, com menos de US$5,50 por pessoa/ mês (GÊNERO 
E NÚMERO, 2019). 

O trabalho aqui apresentado parte de reflexões realizadas em um dos 
debates virtuais antes mencionado, com a participação desta autora. Nessa 
ocasião, foi abordada a situação das mulheres moradoras das periferias 
das cidades e as dificuldades a que estão expostas dentro de um processo 
de segregação urbana durante o enfrentamento à pandemia no Brasil. 
Também contribui para a reflexão aqui proposta, a pesquisa de disserta-
ção apresentada junto ao mestrado do Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Regional da Universidade de Santa Cruz do Sul/Unisc, 
intitulado A cidade e a mulher: segregação urbana feminina em Santa Cruz 
do Sul/RS, defendida no ano de 2018.

No atual contexto brasileiro, trazer ao debate as questões de gênero, 
especificamente sobre as mulheres habitantes das periferias urbanas e sujei-
tas à vulnerabilização e abandono pelo Estado, especialmente no contexto 
pandêmico em que vivemos, é uma escolha política. A estratégia de tornar o 
invisibilizado em visível frente a uma ofensiva conservadora e neoliberal que 
assola o Brasil e a América Latina, quando os direitos das minorias sociais 
são constantemente ameaçados, não deixa de ser uma maneira de resistir 
ao crescimento da intolerância, tomando um posicionamento em favor da 
vida, da pluralidade de ideias, da coletividade e da liberdade em busca da 
plena cidadania e do acesso ao direito à cidade para todos e todas.
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mulheres e cIdade – a cIdade é para as mulheres?

As cidades podem ser vistas como mosaicos construídos a partir de frag-
mentos de diferentes realidades sociais, distribuídas de forma heterogênea 
no espaço, ao longo do tempo. O espaço, por sua vez, pode ser lido como 
uma construção relacional (Harvey, 2015), entre conflitos e dinâmicas de 
poder, onde as relações de inclusão e exclusão se entrecruzam em dife-
rentes escalas nos meios subjetivos e materiais.

Apesar dos avanços no sentido de reconhecimento da diferença nos 
últimos anos, o espaço urbano produzido a partir dos planos urbanísti-
cos continua refletindo a forma normativa e racionalista de forte influência 
modernista no traçado das cidades, pelo menos no que diz respeito à 
cidade formal. Essa forma de planejar o espaço urbano tem adotado uma 
universalização dos sujeitos que constituem a cidade, adotando como um 
normal o homem branco heterossexual e produtivo, balizando a constru-
ção urbana de forma a reproduzir as mesmas relações de subordinação e 
constrangimento dos corpos não pertencentes a esse padrão normativo.

Nesse sentido, a abordagem de gênero no espaço urbano surge como 
uma reflexão a respeito dos espaços construídos em função de papéis 
socialmente estabelecidos, baseados no sexo biológico e na função repro-
dutiva feminina, ainda hoje tomados como regra. A ordenação da cidade 
vem de forma sistemática privilegiando as relações de (re)produção do 
capital em detrimento das relações de (re)produção da vida humana. A 
abordagem feminista do espaço urbano busca a compreensão das rela-
ções estabelecidas entre a subordinação reproduzida na construção desse 
espaço e a ação de resistência e de transformação das mulheres a partir 
de sua própria realidade. Se a sociedade em que vivemos, em termos de 
Brasil e América Latina, é uma sociedade com predominância capitalista e 
heteropatriarcal (LUGONES, 2014), podemos considerar que o espaço que 
se configura a partir dessa realidade só poderia se dar como um reflexo 
dessa mesma dinâmica social. Porém, se a cidade é um espaço apropriá-
vel para a realização da vida cotidiana (CARLOS, 2017), as dinâmicas de 
apropriação do espaço urbano se configuram em diferentes arranjos, por 
vezes obedecendo à lógica dominante, por vezes resistindo e reagindo 
a ela. Ao tratar o espaço urbano sob o olhar da epistemologia feminista, 
admite-se sua dimensão relacional, aceitando tanto os fatores hegemônicos 
de sua produção quanto as forças marginalizadas, as minorias sociais e as 
diferentes vivências que o constituem.

É preciso que se considere o lugar que a mulher ocupa/não ocupa. Pela 
perspectiva adotada pelo Estado na elaboração dos planos urbanísticos, 
embora muitas vezes de forma velada, a cidade ainda pertence à família 
heteronormativa, composta por pai, mãe e filhos, na qual o lugar do homem 
é no trabalho remunerado, (re)produzindo e fazendo circular o capital e o 
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da mulher é ocupando o espaço doméstico, cuidando da manutenção da 
casa e da família. 

Nesse sentido, estamos cientes de que a estrutura básica do 
comportamento social reside na definição (ideológica) binária 
dos corpos e suas respectivas identidades. A feminilidade é 
definida comumente como irracional, emocional, dependente, 
privada/dentro, próxima mais da natureza do que da cultura, 
consumidora, sem poder, relacionada ao ‘lazer-prazer’; em 
comparação com a masculinidade dos homens: público/fora, 
trabalho, produção, independência, poder (TAVARES, 2015, 
p. 75). 

Apesar de ocupar cada vez mais o mercado e ser peça fundamen-
tal para a manutenção do regime capitalista enquanto força de trabalho, 
quando uma mulher circula pelo espaço público ela ainda é vista como não 
pertencente a ele e sua ocupação desse espaço encarada como uma con-
cessão. O senso comum, construído ao longo de séculos, ainda perpetua a 
ideia de que só é legítima a presença feminina fora do privado/doméstico 
quando ela está trabalhando.

Não é por acaso que pesquisas, como a divulgada pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em 2014, mostram uma realidade social 
patriarcal e machista que se reflete nas construções de gênero e na forma 
como a presença da mulher no espaço público ainda hoje é percebida. 
Nessa pesquisa, 26% dos entrevistados ainda acreditam que as roupas 
usadas pelas mulheres na rua seriam motivo para que fossem atacadas, 
assediadas ou estupradas. Em outro estudo, realizado pela agência Énóis 
– Inteligência Jovem, 90% das mulheres com idade entre 14 e 24 anos e 
pertencentes às classes C, D e E, já deixaram de frequentar espaços públi-
cos ou de usar certos tipos de roupas na rua por medo da violência e do 
assédio.

A palavra “rua” foi a mais citada nas respostas sobre como a violência 
aparece no dia a dia dessas mulheres, sendo que 94% delas já sofreram 
assédio verbal e 77% violência física nas ruas, como as “passadas de mão” 
e as “encoxadas” no transporte público. Já a pesquisa realizada pelo Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgada em 2016, aponta que 
42% dos homens acreditam que mulheres “que se dão ao respeito” não são 
estupradas. Nessa ocasião, 30% dos homens responderam que mulheres 
que usam roupas “provocativas” não podem reclamar se forem estupradas.

Por outro lado, 85% das mulheres pesquisadas têm medo de sofrer 
violência sexual na rua ou em casa. Em um dossiê realizado pelo Datafolha 
(2018), 42% das mulheres entrevistadas declaram já terem sido vítimas de 
assédio sexual, sendo que os tipos mais comuns são nas ruas e no trans-
porte público. O gráfico abaixo demonstra, de forma sintetizada, os números 
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da violência contra a mulher apresentados no dossiê Violência Contra as 
Mulheres, realizado pelo Instituto Patrícia Galvão ([2018?]), denotando a 
urgência e a importância da abordagem feminista do espaço urbano como 
forma de evidenciar e criar meios materiais de combate a essa violência.

Figura 1 - Cronômetro da Violência contra as mulheres no Brasil 

Fonte: Instituto Patrícia Galvão ([2018?])
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Nessa perspectiva, mesmo quando a mulher está fora de casa, traba-
lhando, essa ocupação do espaço público é vista como uma concessão. A 
mulher “não deveria” estar ali, no espaço público masculino, ou pelo menos 
não deveria estar sozinha, sem um homem para acompanhá-la, concedendo, 
assim, o uso do espaço que não pertence a ela. Assim, o corpo da mulher e o 
espaço por ela ocupado representam “o outro”, aquele que não é o normal 
e que não pertence ao espaço público. Segundo Tavares (2015), os limites e 
fronteiras sociais e territoriais se estabelecem pelas relações de poder e, por 
consequência, de exclusão. Se a produção normativa do espaço urbano se 
dá pelo poder masculino, o feminino se torna o excluído, ou não pertencente. 

Em vista disso, a exclusão das mulheres de determinados 
espaços se mostra ‘natural’, ordinária, lugar comum, já que 
esse significado cultural dos corpos legitima as relações de 
poder generificadas, ou seja, permeadas pelas questões de 
gênero. A ausência das mulheres em espaços de representa-
ção política, em espaços profissionais tidos como masculinos, 
ou ainda em espaços públicos de lazer, como praças e áreas 
esportivas, é exemplo de como se naturalizam as “presenças 
e ausências” (TAVARES, 2015, p. 78). 

Por outro lado, a vivência da cidade pelas mulheres é exercida também 
em forma de resistência e/ou transformação. Nesse aspecto, a aborda-
gem feminista do espaço urbano busca elucidar as práticas femininas de 
apropriação da cidade (CARLOS, 2017) e como a cidade é (re)significada 
a partir do seu cotidiano: 

Para as feministas, as rotinas cotidianas traçadas pelas mulhe-
res nunca são sem importância, porque os eventos cotidianos 
aparentemente banais e triviais estão ligados às estruturas de 
poder que limitam e confinam as mulheres. Os limites impos-
tos às atividades diárias das mulheres são estruturados pelo 
que a sociedade espera que as mulheres sejam e a partir daí 
façam. O dia-a-dia é a arena pela qual o patriarcado é (re)
criado – e contestado. Nas palavras de Teresa de Lauretis16, 
o feminismo ‘permanece intensamente como uma política da 
vida cotidiana”17 (ROSE, 1993, p. 24). 

16  Professora do departamento de História da Consciência da Universidade da Ca-
lifórnia e autora de diversos livros sobre a questão de gênero na área da semiótica 
e do cinema. 
17  Traduzido de: “For feminists, the everyday routines traced by women are never 
unimportant, because the seemingly banal and trivial events of the everyday are 
bound into the power structures which limit and confine women. The limits on wo-
men’s everyday activities are structured by what Society expects women to be and 
therefore to do. The everyday is the arena through which patriarchy is (re)created 
– and contested. In the words of Teresa de Lauretis, feminism ‘remains very much a 
politics of everyday life” (ROSE, 1993, p. 24).
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As mulheres, no contexto urbano patriarcal, têm suas práticas sociais 
cotidianas ordenadas pela constituição espacial em que se encontram e pela 
construção social do que é ser mulher e, a partir daí, de como devem agir. 
Porém, segundo Rose (1993 apud SILVA, 2007), é nesta mesma construção 
do sujeito social feminino que se abrem as possibilidades de transformação 
e resistência dentro da estrutura de dominação masculina. O ser mulher está 
em constante transformação, as próprias mulheres são as agentes dessa 
transformação. Da mesma forma, o espaço urbano e os constrangimentos 
por ele impostos à vivência feminina são passíveis de transformações e (re)
ordenações, uma vez que esse espaço é fruto da dinâmica social que nele se 
desenvolve. A prática feminina da cidade pode ser vista, então, não apenas 
como vítima da configuração urbana, mas como potencial transformador 
do espaço em que se insere.

Segundo Inéz Sanchez Madariaga (2004), as novas demandas femini-
nas entram em choque com a estrutura física das cidades e com a maneira 
funcionalista que o planejamento urbano normativo continua a produzi-la. 
As mulheres, responsáveis pela dupla jornada de trabalho (remunerado e 
doméstico), são as que se utilizam do espaço urbano de forma mais com-
plexa e orgânica, conciliando as atividades invisibilizadas e não remuneradas 
de (re)produção da vida com as atividades remuneradas e consideradas 
produtivas. Enquanto o homem-padrão (heterossexual, cisgênero, branco 
e produtivo) normalmente realiza um deslocamento pendular e motorizado 
(casa-trabalho, trabalho-casa), elas ocupam a cidade realizando percursos 
poligonais atendendo às necessidades familiares, além de suas próprias: 
levam os filhos e dependentes à escola, aos serviços de saúde, aos espaços 
de lazer, constantemente no mesmo deslocamento que realizam ao trabalho 
(MADARIAGA, 2004). No caso das mulheres em situação de pobreza, que 
não têm acesso aos bens e serviços privados, essa condição afeta ainda 
mais a sua mobilidade urbana e, por consequência, sua autonomia: 

Las mujeres son las principales usuarias del transporte público, 
encadenan más viajes, viajan por más motivos diferentes, 
recorren distancias más cortas, realizan una gran parte de 
sus desplazamientos en el entorno de la vivenda y hacen 
muchos viajes acompañando a otras personas que carecen de 
autonomia personal. Aunque se muevam más, tienem menos 
movilidad y ésta está constreñida por su dependencia de las 
necesidades de los otros y de los horarios de los servicios 
públicos, y por su menor acesso al transporte privado (MADA-
RIAGA, 2004, p. 109). 

Como maiores usuárias dos serviços e bens públicos, as mulheres 
pobres utilizam de forma mais intensa o transporte coletivo, creches, esco-
las e postos de saúde. Além disso, são dependentes das infraestruturas 
públicas urbanas (iluminação e saneamento, etc.) e ainda de equipamentos 



155

urbanos de lazer e cultura como praças e parques (MUXÍ, 2006, 2009; 
MADARIAGA, 2004). A consequência direta é que essas mulheres se tornam 
as principais afetadas pelos processos de segregação urbana ao terem 
o seu trabalho social e reprodutivo dificultado pela falta de mobilidade e 
condições de bem-estar no espaço urbano e pela violência: 

Si la vida cotidiana funciona, funciona todo lo demás. Hasta 
ahora las ciudades se han pensado desde las necesidades 
de la producción, del trabajo pagado, sin darnos cuenta de 
que todo ello es sostenido por un trabajo invisibilizado para 
el que las ciudades no han sido pensadas. Las distancias de 
las ciudades pensadas en funciones separadas, teóricamente 
rentables para la producción, hacen inviable que las mujeres 
con responsabilidades reproductivas puedan acceder en igual-
dad de condiciones que los hombres a estos trabajos (MUXÍ, 
2009, p. 42). 

Como já foi dito, olhar para o espaço urbano levando em consideração 
a problemática do gênero envolve tomar os fenômenos urbanos, como a 
segregação urbana e as condições de habitação e mobilidade, sob uma 
nova perspectiva que perpassa, mas também vai além da dinâmica de 
classes sociais, incorporando análises de gênero. Essas análises englobam 
questões como a violência, a pobreza, os constrangimentos inerentes aos 
corpos femininos e as lutas cotidianamente travadas pela ocupação do 
espaço público.

mulheres e segregação urbana – a questão da moradIa nas 
perIferIas

A segregação urbana pode ser considerada como um processo multifatorial 
e multiescalar, ocasião em que a materialização da desigualdade social se 
configura no espaço urbano através da imposição dos locais de moradia, 
o que acaba por determinar a qualidade de acesso à infraestrutura urbana, 
à mobilidade, e às condições de inserção ou isolamento e exclusão sociais. 
Com base no autor Flávio Villaça (2001), entende-se aqui que a segregação 
urbana corresponde às dimensões espaciais e ao local de habitação dentro 
da cidade. Para Villaça (2001), a segregação espacial urbana refere-se ao 
local de ocupação dentro do espaço urbano pelas diferentes classes sociais. 
Ao ocupar o território, as classes mais ricas procurariam pelos espaços 
que consideram mais convenientes aos seus interesses, sejam eles por 
acesso aos bens e serviços públicos, por atrativos naturais, como clima 
e paisagens, ou mesmo por status, na busca de condomínios ou bairros 
considerados nobres. 
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Essa procura acaba por configurar a cidade dentro da dinâ-
mica da especulação imobiliária, ao determinar indiretamente 
os espaços que “sobram”: geralmente os que proporcionam 
menos benefícios, ou menos providos de bens e serviços públi-
cos e mais afastados dos espaços de trabalho, cultura e lazer. 
A consequência direta deste fenômeno consiste no fato de 
que as classes mais baixas são levadas a ocupar os espaços 
nos quais os mais ricos não têm interesse e por fatores alheios 
à vontade (menor preço, programas sociais, políticas públicas 
habitacionais, etc.) (SOUZA e HOFF, 2019, online.).

A ocupação do espaço urbano imposta às classes mais empobrecidas 
é chamada por Villaça (2001) de “segregação involuntária” e surgiria a 
partir do poder de escolha das camadas da população com maior poder 
aquisitivo. Para ele, os padrões espaciais são fruto da estrutura social, ou 
seja, são resultados de uma conjunção de fatores econômicos, políticos e 
ideológicos que se articulam para a formação dessa estrutura (SOUZA e 
HOFF, 2019). Assim, a segregação por poder de escolha é exercida pelas 
camadas mais ricas da população e, por consequência, resulta na segre-
gação imposta às camadas mais pobres. É importante salientar, ainda, que 
neste trabalho, a segregação urbana não é tomada como um processo 
dicotômico entre centro e periferia, no sentido geográfico. Aqui se trata o 
fenômeno como um processo multifatorial e multiescalar, que se dá para 
além das relações socioeconômicas e que começa a partir da microescala 
do corpo e estende-se para a escala da cidade. Neste contexto, dois dos 
principais fatores levam à segregação urbana: a especulação imobiliária, 
em que a habitação é tratada como mercadoria; e as políticas públicas 
habitacionais que obedecem a esse sistema.

A habitação é uma mercadoria especial, de produção e dis-
tribuição complexas. É a mais cara entre as mercadorias de 
consumo privado (roupas, sapatos, alimentos, móveis etc.). 
Nem todo mundo pode ter automóvel, também uma mercado-
ria cara, de consumo privado; mas todo mundo precisa morar 
de alguma forma, em algum lugar. Devido ao seu preço, a 
habitação é uma mercadoria que tem longo período de circu-
lação; isto é, o comprador freqüentemente demora dezenas 
de anos para pagá-la; ela exige um capital de financiamento 
ao consumo (MARICATO, 2000, p. 2).

Embora diferentes autores brasileiros tenham dedicado sua produção 
acadêmica à investigação dos processos de segregação urbana, trabalhos 
que tratem especificamente da segregação urbana feminina são escassos 
(HOFF, 2018). Considerando que homens e mulheres vivenciam a cidade 
de formas específicas, a universalização desse fenômeno acaba por levar 
em consideração um sujeito padrão (masculino, heterossexual, branco e 
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produtivo) para quem a cidade é planejada e construída, através da ação 
da norma e do Estado. A necessidade de uma abordagem de gênero, de 
forma transversal e não mais como recorte, é urgente e imperativa, uma vez 
que as mulheres representam 51,7% da população brasileira (IBGE, [2020?]).

Sendo assim, as mulheres configuram a maioria da população, embora 
sejam minoria em termos de direitos, condição estruturante para a realidade 
social no país e no mundo. No que tange à investigação das microescalas, 
o olhar centrado nas dinâmicas sociais femininas (tomada aqui como papel 
socialmente adquirido e não somente sexo biológico) que conformam a 
cidade, apesar do patriarcado e das universalizações hegemônicas no pla-
nejamento urbano, torna-se fundamental não só para a compreensão da 
realidade urbana, mas também para a tomada de medidas que venham 
a mitigar a desigualdade social entre os gêneros. O olhar para a prática 
socioespacial de apropriação do espaço urbano passa pela dinâmica do 
corpo e dos sentidos, considerando que a cidade se conforma como espaço 
de realização da vida (CARLOS, 2017). Se as mulheres se ocupam da repro-
dução da vida, em contrapartida à financeirização da cidade e da prática 
capitalista do espaço urbano (MARICATO, 2000; ROLNIK, 2015), pode-se 
afirmar que elas realizam, de forma intensa, a apropriação do espaço urbano 
na microescala do corpo, mas não só nela, reafirmando ou transformando 
o espaço a partir de suas práticas espaciais, de suas redes de sociabilidade 
e de seus espaços de moradia.

Destaca-se a segregação como um dos fatores mais importantes como 
constrangedor das atividades socialmente impostas como femininas, espe-
cialmente no que diz respeito às mulheres pobres e em situação de vulne-
rabilidade. São essas mulheres que, pela sua condição, são frequentemente 
submetidas ao que Villaça chama de “segregação involuntária”, ou seja, 
“quando o indivíduo ou uma família veem-se obrigados, pelas mais varia-
das forças, a morar num setor, ou deixar de morar num setor ou bairro 
da cidade” (VILLAÇA, 2001, p. 147). Nas cidades brasileiras, inúmeros são 
os casos de populações levadas, por condições alheias a sua vontade, a 
habitar em locais afastados de seus territórios de origem (VILLAÇA, 2001; 
MARICATO, 2009; ROLNIK, 2015) muitas vezes desconstituindo, parcial ou 
totalmente, suas relações de proximidade e vizinhança.

Embora se considere que os demais fatores, como a dinâmica do mer-
cado imobiliário e o valor da terra sejam importantes para o processo, a 
ação do Estado ao desenvolver políticas públicas de controle ou ao se 
omitir da inciativa de resolução de determinadas problemáticas sociais é 
fundamental para a compreensão da dinâmica socioespacial que resulta nos 
processos de segregação urbana. Ao remover compulsoriamente popula-
ções de baixa renda através de políticas públicas habitacionais, como por 
exemplo o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), percebemos um 
padrão de deslocamentos, em que grande parte dos conjuntos habitacionais 
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por ele financiados ocupam as periferias empobrecidas e menos valoriza-
das das cidades.

Podemos destacar ainda a questão da priorização da titularidade femi-
nina no programa, fazendo com que as mulheres, especialmente as res-
ponsáveis pela família (normalmente monoparentais), sejam as principais 
afetadas pela segregação urbana ocasionada por esse tipo de empreen-
dimento. As mulheres habitantes dessas periferias empobrecidas, seja por 
programas habitacionais ou não, realizam suas práticas cotidianas de vida 
em espaços de privação e se encontram vulnerabilizadas, mesmo em um 
contexto de normalidade. Em meio à pandemia da COVID-19 essas desi-
gualdades e vulnerabilidades são acentuadas, de forma que as possibilida-
des de enfrentamento são escassas. Logo, essas mulheres se encontram, 
mais uma vez, na linha de frente como corpos descartáveis, colocadas à 
própria sorte pela omissão do Estado em desenvolver políticas públicas de 
mitigação das graves consequências trazidas pelo contexto pandêmico.

mulheres, perIferIa, segregação urbana e coVId-19

As crises - sejam elas desencadeadas por questões sanitárias, econômicas 
ou sociais - evidenciam as desigualdades e colocam as minorias vulnerá-
veis em situações de ainda maior precariedade, uma situação que tende 
a ser duradoura. No momento, chegamos ao somatório de mais de 1.000 
mortes diárias por COVID-19 no Brasil, e assim ultrapassamos as 130 mil 
mortes desde o início da pandemia, de acordo com dados do consórcio de 
veículos de imprensa do Brasil (G1, 2020).

As mulheres encontram-se, mais uma vez, entre as populações que 
sofrem pesadamente as consequências da desigualdade social e da pre-
cariedade nas condições de vida, especialmente nas periferias das cida-
des. Esses territórios eram os que já enfrentavam condições de privação 
e dificuldades no acesso aos bens e serviços públicos, ao mercado de 
trabalho, enfim, à plena cidadania e ao direito à cidade. O abalo estrutural 
causado pela pandemia na vida das mulheres se traduz em aumento das 
responsabilidades já impostas a elas pela construção social de gênero, 
tendo em vista que ocupam o lugar de cuidados com a (re)produção da 
vida. No mercado de trabalho, a situação se traduz em desemprego ou 
na condição de serem colocadas na posição de corpos descartáveis que 
podem ocupar os afazeres mais afetados pela crise pandêmica e serem 
facilmente substituídos.

Historicamente, as mulheres têm sido levadas a se ocupar do cuidado 
com as crianças, os idosos, os doentes e portadores de necessidades 
especiais e até mesmo com o homem adulto, de forma a liberar a força 
masculina para o trabalho remunerado (FEDERICI, 2019). Nesse contexto, 
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elas dedicam horas de vida desempenhando jornadas duplas ou triplas de 
trabalho. Segundo dados do IPEA ([2017?]), 93% das mulheres brasileiras 
com mais de 14 anos realizam serviços domésticos em seu dia a dia. Elas 
arcam com uma carga de trabalho não remunerado, de cuidados com as 
pessoas e com serviços de manutenção da casa, de cerca de 10 horas sema-
nais a mais do que os homens (IBGE, 2020), perfazendo uma média de 61 
horas por semana realizando esse tipo de trabalho, de acordo com análise 
da ONG Think Olga ([2020?]) sobre dados publicados pelo IPEA em 2019.

Essa situação causa um imenso impacto na vida das mulheres, ampliando 
as desigualdades de renda e precarizando as suas condições de vida. O 
trabalho doméstico acarreta ainda estresse e depressão, especialmente 
no contexto do isolamento social por conta da covid-19, que tem trazido 
consigo a sobrecarga e a exaustão, especialmente para as mulheres mães. 
São as mulheres que têm cuidado das crianças que não estão indo à escola, 
da rotina da casa, dos idosos em isolamento e dos doentes, enquanto rea-
lizam seu trabalho remunerado de forma remota ou não. Isso quando não 
perdem seus empregos por conta da precarização das relações trabalhistas 
a que estão submetidas. 

Nas periferias urbanas brasileiras empobrecidas, a situação feminina 
é agravada por conta das condições de desigualdade social em que já se 
encontravam antes mesmo do contexto pandêmico. A maior parte das 
pessoas que recebem até um salário mínimo no Brasil é mulher, sendo que 
quatro em cada dez domicílios brasileiros conta uma delas como responsá-
vel. As mulheres “chefes de família” ainda vivem, em muitos casos, abaixo 
da linha de pobreza, perfazendo cerca de 40% das mulheres brancas e 
63% das mulheres negras, de acordo com dados do IBGE publicados pela 
agência Gênero e Número (2019).

Essa situação está diretamente ligada à precariedade habitacional e à 
falta de acesso à infraestrutura urbana, como saneamento e abastecimento 
de água potável. Na ausência de políticas públicas de enfrentamento à 
pandemia, as campanhas de prevenção à covid-19 têm atuado no sentido 
de priorizar o isolamento social. Porém, como ficar em casa em situações 
em que a habitação é precária, sem a estrutura básica necessária para a 
manutenção da vida cotidiana e da saúde? Colocadas na linha de frente do 
enfrentamento à pandemia, as mulheres são as mais sujeitas à contamina-
ção pelo coronavírus, uma vez que, na ausência de serviços como escolas, 
creches e serviços de saúde, são elas que atendem a essa demanda, cui-
dando inclusive das pessoas doentes e contaminadas. Isolar uma pessoa 
contaminada em uma residência precária, muitas vezes sem banheiro e sem 
condições de higiene básica, e, ainda, com várias outras pessoas dividindo 
o mesmo espaço é tarefa impossível, mas ainda assim é a orientação dada 
aos casos de infecção menos graves. 
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Aliada a esse processo está a situação de fragilidade nas relações de 
trabalho, condição na qual grande parte das mulheres das periferias urbanas 
se encontram. Nos postos de trabalho informal a presença feminina é de 
80%. Elas são maioria absoluta também nos postos de trabalho doméstico 
remunerado, sendo que 70% (IBGE, 2020) das trabalhadoras domésticas 
não têm carteira assinada e, consequentemente, seus direitos trabalhistas 
não garantidos. Assim, aquelas que conseguem manter seus empregos 
durante a pandemia não encontram a opção de manter o isolamento social, 
sendo obrigadas a frequentar seus locais de trabalho, mesmo sem a pos-
sibilidade de acesso e uso de máscaras e álcool em gel, por exemplo.

Não é por acaso que a primeira morte por covid-19 no Rio de Janeiro 
foi de uma trabalhadora doméstica infectada pela patroa que esteve em 
viagem internacional. A patroa, com condições de acesso ao serviço pri-
vado de saúde, conseguiu resistir ao vírus; já a doméstica, de 63 anos e 
moradora de um bairro humilde da periferia, não teve a mesma sorte e 
veio a falecer (SIMÕES, 2020). As trabalhadoras da saúde também são, 
em sua maioria, mulheres (cerca de 70%), sendo que destas, 85% ocupam 
posições de remunerações mais baixas como auxiliares de enfermagem e 
técnicas (HERNANDES, 2020). Essas mulheres encontram-se na linha de 
frente do embate contra o coronavírus, sem contar com políticas públicas 
de proteção, muitas vezes colocando a própria saúde e a de seus familia-
res em risco. A fragilidade financeira feminina coloca as mulheres e seus 
dependentes em situação de vulnerabilidade e risco de morte, impedindo-
-lhes o acesso até mesmo à alimentação adequada e aos meios mínimos 
necessários para a sobrevivência.

A violência doméstica é outro fator de risco para a vida das mulhe-
res no contexto da pandemia. Os números do FBSP (Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública) indicam que os casos de feminicídio no país subiram 
em 22,2% entre os meses de março e abril deste ano em comparação ao 
ano passado, em 12 estados do país. As autoridades competentes confir-
mam também a queda no número de boletins de ocorrência, o que indica 
dificuldade para formalização da queixa contra seus agressores. Confina-
das em casa, muitas vezes na presença de seus abusadores, as mulheres 
ficam à mercê da violência de gênero, o que se agrava pela precariedade 
financeira e pela a falta de perspectiva de sair da situação de violência em 
que se encontram. 

consIderações fInaIs

O enfrentamento à pandemia da COVID-19 no Brasil torna ainda mais gri-
tante a desigualdade social presente em todo o território nacional. No con-
texto das cidades, a falta de acesso aos bens e serviços públicos essenciais, 
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como esgotamento sanitário e abastecimento de água potável, torna-se 
ainda mais evidente. O Estado tem se omitido, ao longo da história, de 
tomar resoluções eficazes na mitigação da desigualdade e na promoção 
dos direitos humanos básicos, entre os quais, estão os direitos à moradia 
e à cidade.

O habitar, no sentido de estar protegido e ocupar um lugar no espaço, 
é condição básica para a existência humana e consequentemente para a 
reprodução da vida. Como socialmente responsáveis pelo trabalho repro-
dutivo e de manutenção da vida humana, as mulheres ocupam, juntamente 
com outras minorias sociais, o centro dessa problemática. As mulheres 
moradoras das periferias urbanas vêm sendo subtraídas de seus direitos 
desde a formação das cidades, na medida em que são destituídas da prer-
rogativa de exercerem a plena cidadania e serem inseridas em um contexto 
de empobrecimento, afastamento e invisibilização.

No contexto da produção/exploração capitalista do espaço urbano, 
a propriedade privada torna-se condição para a existência. As políticas 
públicas habitacionais brasileiras, historicamente, vêm agindo no sentido 
de alimentar o sistema capitalista a partir da indústria da construção civil 
ao invés de promover a função social da propriedade. Essas políticas aca-
bam por determinar o espaço que os corpos não hegemônicos devem 
ocupar segundo a ótica mercantilizadora desse espaço. Obedecendo à 
especulação imobiliária, afastam dos centros urbanos melhores servidos 
de bens e infraestrutura pública aqueles que, numa perspectiva higienista, 
não pertencem à camada da população que pode pagar para ali estarem e, 
portanto, não são dignas de usufruírem desses bens segundo essa mesma 
ótica. A segregação urbana é resultado direto dessa dinâmica.

As mulheres empobrecidas, principais titulares tanto das políticas 
sociais quanto das políticas públicas habitacionais, estão entre os grupos 
mais afetados por esse processo. A precariedade habitacional que atinge 
as mulheres segregadas aprofunda a vulnerabilização no enfrentamento 
à pandemia na medida em que ficam impossibilitadas de obedecerem a 
principal recomendação dos órgãos mundiais como a OMS e a OPAS, que 
é o isolamento social. Ficar em casa se aplica somente a quem tem casa, e 
mais: a quem tem a prerrogativa de ter uma casa adequada às suas neces-
sidades básicas de abrigo e proteção.

Em uma retomada do Estado neoliberal e com o avanço das medidas 
de austeridade e a consequente diminuição nos investimentos em políticas 
públicas sociais distributivas que promovam a equidade social, as dificulda-
des no enfrentamento à COVID-19 intensificam-se. Assim, as mulheres mora-
doras da periferia são, mais uma vez, colocadas como corpos disponíveis e 
descartáveis, mão de obra barata e facilmente substituível para o trabalho 
precarizado e de alto risco de contaminação. O que não é considerado 
nesse contexto é a forma como o Estado vem se utilizando desses corpos 
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para o trabalho de manutenção da vida dos trabalhadores que mantêm o 
mesmo sistema capitalista que os oprime.

Enfim, os problemas de gênero que se agravam na pandemia do coro-
navírus são problemas estruturais, oriundos da mercantilização das cidades 
e da dinâmica de ação e omissão do Estado, agindo sempre em direção 
aos poderes hegemônicos. Essas questões, que já estavam presentes na 
configuração social patriarcal e capitalista, são aprofundadas pela situação 
de privação e pela crise econômica que se desenha.
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Introdução

As experiências de mulheres camponesas assentadas são atravessadas por 
questões estruturais interseccionais (CRENSHAW, 2004), que constituem 
o processo sócio-histórico da sociedade brasileira e latino-americana de 
modo mais amplo. O colonialismo, iniciado com a “descoberta da América” 
no século XV, é o acontecimento fundante das relações de poder que se 
perpetuam pelo patriarcado, racismo e capitalismo. Por meio da classifica-
ção racial e de gênero, o colonialismo atribui as referências de humanidade 
universal a partir do homem branco, cristão e europeu (QUIJANO, 2010).

Nesse padrão mundial de poder, as mulheres tiveram seus corpos con-
trolados e vinculados à reprodução e ao espaço doméstico, sendo relega-
das dos direitos políticos, econômicos e sociais (LUGONES, 2014). Com a 
objetificação das mulheres, as atividades desenvolvidas por elas são des-
valorizadas no mercado de trabalho, na política e nos espaços de decisão. 
Tal realidade acomete também as mulheres camponesas, que, além das 
questões acima apontadas, encontram-se, muitas vezes, destituídas do 
acesso à terra – cada vez mais concentrada e mercantilizada.

Contrapondo-se a essas lógicas de poder, as resistências das mulhe-
res estão conectadas às organizações que visam enfrentar as formas de 
opressão, dominação e exploração. No espaço rural, movimentos popula-
res reivindicam e travam trincheiras de lutas pela reforma agrária popular, 
baseadas na agroecologia e na agricultura familiar camponesa, com pro-
postas alternativas de vida, produção, cultivo e relações socioambientais.

Considerando esses aspectos, analisamos a experiência da Feira da 
Agricultura Familiar do município de Arroio Grande, realizada por assenta-
dos(as) de reforma agrária, integrantes do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST). Esse contexto demonstra haver uma perspectiva 
que amplia as possibilidades de igualdade das mulheres nos espaços e em 
processos políticos e econômicos, visto que a reforma agrária, a agricultura 
familiar e a agroecologia possibilitam que as mulheres estejam presentes 
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em todos os momentos, desde o plantio até a comercialização de alimen-
tos. Contudo, a insipiência das políticas públicas de Estado ainda coloca no 
horizonte muitos desafios a serem transpostos para que se que incentivem 
esses modos de vida.

A análise que segue está estruturada da seguinte maneira: além desta 
introdução e das considerações finais, na segunda seção analisamos as rela-
ções de poder sobre as mulheres e sobre os territórios, instituídas através 
do colonialismo, do patriarcado e das plantations. Na terceira seção abor-
damos as desigualdades enfrentadas pelas mulheres, cujos corpos estão 
marcados pela colonialidade, a partir de discriminações interseccionais de 
gênero, raça e classe, considerando as especificidades das disparidades 
enfrentadas pelas mulheres camponesas e algumas lutas por elas realiza-
das. Na quarta seção, expomos as relações entre as resistências realizadas 
pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a relação 
com a agroecologia. Por fim, na quinta seção, propõe-se a reflexão sobre 
as existências das mulheres assentadas que resistem ao ter seus desafios 
mais potencializados no período pandêmico. Nesse sentido, será abor-
dada a experiência dos assentamentos de reforma agrária pelo Movimento 
Trabalhador Rural Sem Terra alocados no município de Arroio Grande-RS, 
considerando que parte dos assentados atuam na Feira de Agricultura 
Familiar, materializando possibilidades de experiências contra-hegemônicas 
e, ao mesmo tempo, desafios diante da experiência estatal.

o colonIalIsmo, as plantations e as relações patrIarcaIs

O colonialismo marca uma alteração significativa das relações de gênero, 
raça e classe, sendo estabelecido o sistema mundo colonial moderno (WAL-
LERSTEIN, 2001; QUIJANO, 2005), que provocou o genocídio de povos 
indígenas na América e a escravização de povos africanos, que foram vio-
lentamente arrancados de seus territórios.

Através dessas relações de poder foi constituído o modelo da planta-
tion para a agricultura, marcado pela propriedade privada da terra, pelo 
latifúndio e pela monocultura, resultante da usurpação das terras dos povos 
indígenas. A transformação das terras em mercadoria também ocorreu na 
Europa, quando as famílias camponesas foram expulsas dos territórios onde 
moravam por meio da criação dos cercamentos, que alijaram e destituíram 
os povos de suas terras de uso comum, provocando uma erosão de seus 
conhecimentos ligados às suas agriculturas (STENGERS, 2017).

Conforme María Lugones (2014, p. 936), o colonialismo inaugura a 
colonialidade de gênero, junto com a ideia de raça, e passa a classificar 
os humanos de acordo com os parâmetros do homem branco, europeu, 
cristão e com posses, que passou a dominar as dimensões da vida pública 
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e privada, autodefinindo-se como “um ser de civilização, heterossexual, 
cristão, um ser de mente e razão” em oposição aos demais sujeitos, que 
foram classificados como “selvagens”, “primitivos” e “bárbaros”. Institui-
-se, dessa maneira, o modelo patriarcal colonial, moderno e capitalista de 
controle e violação dos corpos dos povos indígenas, dos povos africanos 
e das mulheres, de um modo mais geral.

Como explicita Silvia Federici (2017), grande parte das resistências con-
tra os processos de usurpação das terras foi feita pelas mulheres, classifica-
das como bruxas do Velho e do Novo Mundo, torturadas e queimadas nas 
fogueiras durante os séculos XVI, XVII e XVIII, acarretando o aniquilamento 
e extermínio de corpos e de modos de existência.

O colonialismo, portanto, destituiu inúmeras comunidades camponesas 
da terra e dos seus sistemas locais de saber, impondo o saber ocidental 
como dominante, considerado único e universal (SHIVA, 2003). Essa lógica 
produziu epistemicídios, ou seja, a destruição dos conhecimentos de povos, 
associado à eliminação e/ou controle desses coletivos e de seus territórios 
(GROSFOGUEL, 2016).

É significativa a permanência das relações coloniais mesmo após a abo-
lição da escravatura e a independência dos países que foram colonizados. 
Essas relações perpetuam-se pela colonialidade do poder, em diferentes 
domínios da vida social (QUIJANO, 2005). No caso da agricultura, o modelo 
de plantations perdura através da exploração e precarização do trabalho, 
da concentração de terras e do avanço das monoculturas sobre as áreas 
de florestas, produzindo lucros enormes, por um lado, e misérias extremas, 
por outro.

Com a revolução verde, que foi implantada no pós-Segunda Guerra 
Mundial, intensificou-se esse modelo, quando os produtos químicos de 
guerra foram transformados em insumos agrícolas, ocorrendo o avanço do 
padrão industrial para a agricultura e para a floresta. Esse sistema teve, e 
tem, investimentos financeiros de instituições internacionais e estatais que 
vêm fomentando uma estratégia técnica, política e econômica que interliga 
Ciência, Estado e Mercado, com o intuito de difundir pacotes tecnológicos 
para a agricultura. As grandes empresas multinacionais passaram a contro-
lar a produção e a comercialização de sementes (híbridas e geneticamente 
modificadas), insumos (fertilizantes químicos e agrotóxicos) e máquinas 
(GOODMAN; SORJ; WILKINSON, 1990).

Considerando esses aspectos, caberia questionar como esse modelo 
de sociedade reproduz o patriarcado como modo hegemônico de controle 
dos corpos das mulheres? De acordo com Anna Tsing (2015, p. 186), “tanto 
as mulheres quanto os grãos foram confinados e manejados para maximizar 
a fertilidade”. Sobre esse aspecto, Lugones (2014) argumenta que há um 
vínculo entre a colonialidade instrumental da natureza e a de gênero, visto 
que foi estabelecido um padrão de poder centrado no homem branco, 
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com posses. Há, portanto, uma correlação entre a configuração colonial 
de controle e domínio do que foi definido como natureza e os corpos das 
mulheres (SHIVA, 2003).

A propriedade privada, a partir da qual foram sendo eliminadas as 
formas de uso comum da terra, está centrada no patriarcado pois foi ins-
tituída como responsabilidade do homem, definido como chefe da família 
e representante do Estado, no nível da unidade doméstica, por meio do 
pátrio poder.

 A partir do colonialismo, efetuou-se também a divisão sexual, racial e 
internacional do trabalho (WALLERSTEIN, 2001), que acarretou a sua clas-
sificação hierárquica em produtivo e reprodutivo, provocando a separação 
entre o trabalho assalariado e o trabalho gratuito. Isso ocasionou a divisão 
espacial entre espaço público, como produtivo e de domínio dos homens, 
e o espaço doméstico, reservado ao trabalho reprodutivo, de subsistência 
e de cuidado, visto como de responsabilidade exclusiva das mulheres, o 
que provocou a sua desvalorização.

Além disso, as mulheres foram excluídas de uma série de outros direi-
tos sociais, econômicos, políticos e culturais. A renda delas, por exemplo, 
é significativamente menor que a dos homens. A sua representação no 
poder político é limitada, e são elas que estão mais vulneráveis à violência 
doméstica e pública, física e simbólica. Essas desigualdades estão profun-
damente enraizadas nas estruturas, nas instituições, nas normas legais e 
nos indivíduos e são acentuadas quando consideramos outras interseccio-
nalidades, como as de gênero, raça e classe (CRENSHAW, 2004).

Diante das desigualdades que afetam as mulheres, organizaram-se 
inúmeras formas de resistências que culminaram, no século XIX, na criação 
de movimentos feministas, que lutam pela equidade e reconhecimento 
das mulheres, contrapondo-se às concepções que as classificavam como 
sendo inferiores aos homens. Além disso, essas resistências, com frequên-
cia, expressam-se infra politicamente, mesmo que também ocorram nos 
espaços públicos. Elas são manifestadas pela subjetividade ativa, ou seja, 
por atividades criativas de “ser-sendo” e “ser-sendo-em-relação” com 
outras (LUGONES, 2014, p. 949).

Tendo em vista os aspectos acima elencados, observa-se que a agri-
cultura colonial, moderna e capitalista relegou as mulheres, de diferentes 
povos, a um espaço do poder patriarcal, no qual seus modos de existência 
e conhecimentos foram invisibilizados. Em contraste, elas têm se organi-
zado em movimentos sociais, para lutarem por reconhecimento e acesso 
a direitos.

Na seção seguinte abordamos algumas das desigualdades enfrentadas 
pelas mulheres, considerando os aspectos interseccionais de gênero, raça e 
classe, além de tratar das especificidades e disparidades sociais vivenciadas 
pelas mulheres camponesas, assentadas de reforma agrária.
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as mulheres camponesas e o enfrentamento das desIgualdades

Pensarmos os desafios que as mulheres enfrentam na sociedade patriarcal 
implica refletirmos sobre as desigualdades que as envolvem, que estão 
ligadas a uma estrutura social arraigada nas sociedades que foram coloni-
zadas (QUIJANO, 2010).

Apesar de hoje já ser reconhecida a igualdade constitucional das mulhe-
res, resultado de intensas lutas dos movimentos sociais, há discrepâncias 
nos acessos destinados a elas na sociedade. Ao considerarmos que o tra-
balho é um fator importante de alocação social nas sociedades capitalistas, 
pois é por meio deste que as pessoas acessam condições de existência, 
observamos que as mulheres apresentam remuneração inferior, mesmo 
estando mais qualificadas, fragilizando, assim, suas possibilidades de sus-
tento. De acordo com o IBGE, apesar de as mulheres serem mais escolari-
zadas, elas apresentam remuneração média de 76,5% do que recebem os 
homens (GRANDA, 2018).

Outro fator que acentua esse cenário é a soma de turnos de trabalho, 
sendo que o trabalho doméstico ou de cuidado de pessoas fica sobre 
a responsabilidade das mulheres. Elas desenvolvem cerca de 10,4 horas 
semanais a mais que os homens, o que significa quase o dobro, pois os 
homens dedicam a esse tipo de trabalho 10,9 horas e as mulheres, 21,3 
horas semanais (NETO,2019). Essas atividades domésticas e de cuidado 
não são trabalhos reconhecidos nem remunerados. Além disso, há uma 
naturalização deles como se fossem tarefas inerentes às mulheres.

Elas passam a ter condições restritivas de colocação no mercado de 
trabalho e de inserção social e, assim, se veem tencionadas a ocupar  tra-
balhos precarizados, informais e com flexibilização de horários e vínculos 
(ONU MULHERES, 2017). Tal realidade culmina em contratos de trabalhos 
com horários mais extensos, sem proteção social ao ficarem doentes ou 
grávidas e, muitas vezes, retardando o período da aposentadoria.

As estatísticas demonstram que ainda é incipiente e desigual a pre-
sença de mulheres em espaços públicos de decisão, fato que reafirma 
o lugar social estruturalmente imposto a elas. Na representação política, 
apenas 10,5% das cadeiras na Câmara dos Deputados estavam ocupadas 
por mulheres em 2017, apesar de as cotas eleitorais exigirem pelo menos 
30% de candidatura feminina. Nos cargos gerenciais, de modo geral, as 
mulheres ocupavam 37,8 % deles em 2016 (IBGE, [2018?]). 

No espaço rural, o trabalho também é permeado pelas dinâmicas 
patriarcais mais amplas e desiguais, já que as mulheres são associadas ao 
cuidado da casa e de seus arredores, à responsabilidade pelas atividades 
domésticas, à incumbência com o cuidado das crianças e das pessoas ido-
sas, à preparação da comida, ao zelo pela saúde dos familiares, ao manejo 
da horta e dos pequenos animais, à produção para o autoconsumo, etc. 
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Em oposição, o trabalho realizado pelos homens está atrelado à produção 
destinada à comercialização. Apesar da evidente importância da atuação 
das mulheres na agricultura camponesa, inúmeros estudos têm demons-
trado que o trabalho por elas realizado é definido como “invisível” e des-
valorizado, ainda que elas exerçam, em muitos casos, uma dupla e extensa 
jornada nas lavouras, nos roçados e nos afazeres domésticos (PAULILO, 
2004; SILIPRANDI, 2011, BONI et al., 2017).

Além disso, o acesso à terra pelas mulheres camponesas é menor que 
o dos homens, visto haver um padrão de obtenção da propriedade privada 
da terra, que é patriarcal, como apontamos acima. A distribuição de terras 
por heranças entre as famílias camponesas privilegia os filhos homens, 
enquanto as filhas mulheres são preteridas (PAULILO, 2004).

Frente a essas e outras desigualdades, os movimentos sociais de mulhe-
res camponesas, visando avançar na obtenção de direitos e no reconheci-
mento, passam a participar, em número crescente, de sindicatos de traba-
lhadores rurais, a criar organizações autônomas de mulheres e a integrar 
movimentos sociais do campo (PAULILO, 2004). A partir dos anos 1980, 
no país, elas passaram a reivindicar direitos trabalhistas como aposenta-
doria, licença-maternidade, auxílio-doença bem como o direito de serem 
beneficiárias de políticas produtivas, como as de crédito, de assistência 
técnica, etc. Também pleitearam a titulação conjunta dos lotes nas políticas 
de reforma agrária; demandaram mudanças na divisão sexual do trabalho, 
questionando a sua falta de representatividade e denunciaram a violência 
doméstica, pública e estrutural à qual estão expostas.

Cabe mencionar que elas foram reconhecidas como agricultoras 
somente com a Constituição de 1988; antes disso, eram nominadas como 
“do lar” (PAULILO, 2004). A conquista da igualdade legal e formal, contudo, 
não significou que os direitos conquistados tenham sido imediatamente 
implantados e assegurados, visto que a sua regulamentação e efetivação 
foram motivos de muitas outras manifestações (SILIPRANDI, 2011).

Em termos de política de reforma agrária, as mulheres camponesas 
conquistaram a obrigatoriedade da titulação conjunta dos lotes na criação 
dos assentamentos da reforma agrária e a admissão de mulheres soltei-
ras como beneficiárias do acesso à terra. De acordo com Carmen Deere 
(2004), nos últimos anos, os projetos de reforma agrária adotaram a titu-
lação conjunta da terra, contudo os títulos ainda estão majoritariamente 
no nome dos homens. Na seção que segue, abordamos as resistências 
camponesas no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e 
as suas articulações com a agroecologia.
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o moVImento dos trabalhadores ruraIs sem terra (mst) e a 
agroecologIa

Diante das questões que se instauraram de maneira estrutural e que refle-
tem a realidade das mulheres camponesas, pretendemos considerar, nesta 
seção, como movimentos contra hegemônicos nasceram como formas de 
resistência às opressões. Nesse sentido, um dos movimentos sociais mais 
importantes das lutas por justiça social no Brasil é o MST que, por meio 
de seus setores, abordam diferentes temáticas, entre elas a de gênero. A 
presença e a luta das mulheres camponesas têm possibilitado criar formas 
de resistência e de organização para o enfrentamento das desigualdades.

O MST foi criado nos anos 1980 e se organiza em todos os estados 
do país, tendo por objetivo articular as famílias que reivindicam o acesso à 
terra e lutam contra a pobreza, a desigualdade e a opressão. O movimento 
é composto por setores de trabalho, que apresentam frentes de organiza-
ção, sendo o espaço de deliberação máxima os congressos nacionais, que 
ocorrem de cinco em cinco anos, nos quais se efetiva o engajamento das 
famílias de forma organizada e participativa. Os setores são divididos em 
formação, educação, frente de massa, produção, comunicação, projetos, 
gênero, direitos humanos, saúde, finanças, relações internacionais, ocupa-
ção de terras, acampamentos, marchas, jejuns e greves de fome, ocupação 
de prédios públicos, acampamentos nas cidades, acampamentos diante 
de bancos, vigílias, manifestações nas grandes cidades, luta pela reforma 
agrária, transformação social. As famílias articulam-se, nos referidos seto-
res, para atender a demandas locais, regionais e nacionais (MST, [2015?]).

O movimento realiza lutas pelo acesso e permanência na terra e para 
a produção de alimentos, fundamentais para o autoconsumo, a troca e a 
comercialização em mercados locais. As famílias camponesas que o com-
põem diversificam a produção de alimentos para que possam abastecer as 
populações do campo e os mais vulneráveis dos centros urbanos (ALMEIDA; 
SAUER, 2017). O MST tem assumido a agroecologia como uma de suas 
bandeiras de luta e ação.

A agroecologia assume diálogos e convergências com os movimentos 
de resistência que se colocam contra o sistema hegemônico de extração 
e lucratividade. Ela se constitui como um instrumento importante para o 
pleito da reforma agrária popular, capaz de dar conta das demandas das 
populações mais vulnerabilizadas. As diversidades ecológicas, de ideias e 
das construções socioculturais, são cruciais para a agroecologia, pois são 
a base do equilíbrio e da estabilidade dos agroecossistemas (EMBRAPA, 
2006, p. 21).

A Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), outro movimento social 
que aborda a luta no campo buscando relações mais justas, traz em seus 
princípios a articulação entre agroecologia e feminismo, através de seu 
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Grupo de Trabalho (GT) de Mulheres. Esse GT apresenta o compromisso 
de enfrentamento aos silenciamentos sofridos pela invisibilidade causada 
pela desigualdade de gênero e afirma que “sem feminismo não há agroe-
cologia” (TORRES, 2019).

Essas organizações coletivas opõem-se à estrutura social patriarcal, 
capitalista e racista. As suas lutas consistem na ampliação de direitos, na 
defesa dos já existentes, mas, sobretudo, na proposta de reinvenção em 
uma forma de existir que supere as opressões, dominações e explorações. 
Elas têm proposto construir resistências a partir da agroecologia, sendo 
esta uma prática, um movimento e uma ciência.

A agroecologia vai além de um modelo de produção agropecuária, visto 
que implica outras formas de relacionar-se entre humanos e extra-humanos, 
voltados para as inter-relações com os ecossistemas, considerando aspec-
tos de justiça social, ambiental e de diversidade. Trata-se de um processo 
que envolve princípios e diretrizes vividos e aplicados de forma equânime, 
levando em consideração os diferentes ecossistemas.

Nessa perspectiva, passam a estar integradas as práticas de cultivo, 
os territórios, bem como os modos de existência dos diferentes povos. 
As mulheres camponesas assumem um protagonismo pela agroecologia, 
pois elas, em geral, são as responsáveis pela produção de alimentos para 
o autoconsumo e pelas práticas de cuidado.

No contexto da pandemia de 2020 as ações do MST demonstram 
a necessidade, cada vez maior, das articulações entre reforma agrária e 
agroecologia. A partir da cooperação e da solidariedade, que foram inten-
sificadas em meio a esse contexto, nos níveis locais, nas comunidades e 
nos bairros, o MST (assim como outros movimentos sociais camponeses), 
propõe alternativas ao modo de (con)viver, de produzir e de consumir.

Uma das ações realizadas pelo MST, neste período, foi a doação de 
500 toneladas de alimentos em diversas regiões do país. Os alimentos, 
produzidos por esses(as) camponeses(as), são baseados em sistemas ali-
mentares biodiversos, em oposição aos circuitos de mercado controlados 
pelos impérios alimentares, pautados na industrialização, na manipulação 
genética de animais e plantas, na padronização dos alimentos globalizados, 
voltados para a acumulação e o lucro.

A seguir, refletimos sobre como a vivência dessas articulações entre 
MST e agroecologia permeiam a vida das mulheres assentadas no município 
de Arroio Grande, Rio Grande do Sul.
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os desafIos em tempos de pandemIa em assentamentos de arroIo 
grande

Nesta seção, refletimos sobre os desafios de famílias assentadas durante a 
pandemia, considerando que as dificuldades que já enfrentavam se intensi-
ficam nesse período, pois são reflexos das estruturas sistêmicas que poten-
cializam suas mazelas. Nesse sentido, as pessoas, antes expostas pelo seu 
lugar social na pandemia, têm sua existência ainda mais desafiada.

O caso que abordamos é do município de Arroio Grande, que tem 
quatro assentamentos ligados ao MST, denominados Santana, Potreiro da 
Torre, Potreiro da Estiva e Novo Arroio Grande. As famílias desses assenta-
mentos atuam na feira da agricultura familiar, que ocorre no centro urbano 
do município na Praça Zéca Maciel.

Essas famílias enfrentam desafios relacionados às pautas defendidas 
pelo MST e pela agricultura familiar camponesa, que são expressões contra 
hegemônicas que se opõem aos interesses oligárquicos e, muitas vezes, 
culminam em processos de criminalização de seus integrantes.

A formação de acampamentos/assentamentos ocorre por meio de lutas 
e resistências diárias, pois as ocupações, em geral, dão-se em espaços que 
não são estruturalmente equipados com água, luz e saneamento básico. 
Sendo assim, após a conquista do assentamento, as reivindicações seguem 
para garantir esses direitos de existência digna, diversa e plural no campo.

Um outro desafio dos assentamentos é a produção agroecológica, 
visto que são incipientes os subsídios governamentais por meio de políticas 
públicas que possam dar suporte financeiro, técnico e comercial à agricul-
tura familiar camponesa.

Os assentamentos acima referidos estão inseridos em um município 
que concentra em sua receita bruta 82% da renda no setor agropecuário, 
com grande expressão no cultivo do arroz e da soja (CAETANO, 2019), 
baseado na monocultura com a utilização de agrotóxicos. Os assentamentos 
rurais criam resistências a esse modelo através da defesa dos princípios da 
agroecologia, embora estejam em uma relação desigual no que se refere 
aos incentivos e às possibilidades de comercialização e retorno financeiro. 
Nesse aspecto, os assentamentos são um contraponto ao modelo hege-
mônico de agricultura, produzindo diversidade alimentar.

Grande parte das famílias ligadas ao MST dependem dos mercados 
locais, das feiras livres, das entregas diretas às(aos) consumidoras(es) – 
que, no período pandêmico, ficaram bastante prejudicados.

 As feiras locais, que antes eram repletas de pessoas com demandas 
por alimentos livres de agrotóxicos, hoje são frequentadas por poucas pes-
soas, haja vista as dinâmicas de isolamento social e o receio de contamina-
ção pelo vírus Covid-19. Isso desestimula até mesmo as(os) agricultoras(es) 
a irem para a feira expor seus produtos, visto que podem se contaminar, 
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além de ter um ganho econômico ínfimo. Esses fatores influenciam muito na 
renda mensal das famílias, que estão com as suas produções de hortaliças, 
verduras, legumes e frutas sem ter onde vender e, como são alimentos in 
natura, vão estragando conforme não são consumidos. Aquelas(es) agricul-
toras(es) que têm um automóvel disponível conseguem realizar as entregas 
nas casas das(os) consumidoras(es), mas não é a realidade de todas(os).

As vendas para os mercados institucionais, como para o Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE), seriam alternativas importantes para o escoamento dos 
alimentos dos assentamentos, contudo, essas entregas também foram 
suspensas por medidas governamentais, que já vinham sendo realizadas 
mesmo antes da pandemia. A expectativa das famílias agricultoras é de 
que essas políticas públicas sejam retomadas.

Para as famílias assentadas, a produção para o autoconsumo é um 
elemento fundamental para esse período de isolamento social em razão 
do COVID-19, visto que permite o acesso a alimentos saudáveis, evitando 
que vivenciem a insegurança alimentar. No entanto, o não acesso a uma 
renda básica deixa as famílias vulneráveis em relação às outras necessi-
dades, como adquirir os alimentos que não produzem, comprar as roupas 
necessárias - principalmente para as crianças -, entre outras.

Mesmo que a renda básica federal disponível para o período da pan-
demia tenha sido acessada por algumas famílias, grande parte das(os) 
assentadas(os) não conseguiram o auxílio emergencial, o que aumentou 
as suas vulnerabilidades.

consIderações fInaIs

Neste capítulo abordamos como se estabeleceu o colonialismo, o patriar-
cado e as plantantions, enquanto sistema de poder que passou a contro-
lar os corpos das mulheres, transformando a terra e os outros seres em 
mercadoria e em matéria-prima para a exploração de lucro. Esse modelo 
de agricultura, que produz commodities, utiliza grandes quantidades de 
agrotóxicos – pesticidas, fungicidas e herbicidas –, que provocam a degra-
dação ecológica dos solos e das águas, destruindo os sistemas alimentares 
dos povos.

Esse sistema produziu, ainda, uma série de discriminações de gênero, 
raça e classe sobre diversos povos e, principalmente, sobre as mulheres. 
Essas desigualdades podem ser visualizadas, na atualidade, pela divisão 
sexual e racial do trabalho, na qual mulheres recebem salários menores, 
têm menos acesso à terra, ínfima representatividade política, etc. Em con-
traponto a isso, as mulheres organizam-se em movimentos sociais para 
reivindicar direitos e melhores condições de vida.
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Os movimentos camponeses, como o MST, também realizam lutas para 
enfrentarem a concentração da terra e permitir que os grupos subalterni-
zados possam acessá-la e nela produzirem alimentos para o abastecimento 
do campo e da cidade. Nesse contexto, a agroecologia passa a ser uma 
possibilidade de vida e de produção de alimentos livres de agrotóxicos.

Com a pandemia tem se intensificado a solidariedade campo/cidade, 
realizada pelo MST, com ações de distribuição de alimentos para ocupa-
ções urbanas, bairros com trabalhadoras(es) informais e precarizadas(os), 
acampamentos indígenas, entre outros. Em oposição a essas formas de 
solidariedade, vemos a perversidade dos governos que provocam o desa-
lojo de famílias de sem-terra, acampadas e assentadas, mesmo em meio 
à pandemia.

Nos assentamentos rurais de Arroio Grande, as(os) assentadas(os) vão 
criando alternativas de entrega de alimentos em domicílio, enfrentando a 
pandemia e também o descaso governamental com relação às políticas 
públicas de reforma agrária e de apoio à agricultura familiar camponesa.
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Soberania e segurança alimentar: ações de 
solidariedade em tempos de pandemia

Cristine Jaques Ribeiro
Tiago de Garcia Nunes

Eliana Gomes Bender

(POR QUE LUTAMOS)

Lutamos pela terra, lutamos por comida, por
nossos sonhos, pela vida

Para que não mais haja barrigas vazias
Para que o explorado do sul se levante pelo

explorado do norte
Lutamos para que a revolução seja algo tão

vivo quanto a terra
Que germina uma semente

E que o quotidiano seja por natureza
revolucionário

Para que por nossas mãos o nosso sustento seja
garantido para que nossos filhos passeiem

pelos campos de bonança
Lutamos para que nosso sangue corra apenas

em nossas veias,
para que nossos mortos não

tenham lutado em vão
Para que esta bandeira seja de revolução!

 
Julio Moreti/MST 

Introdução

Considerando a importância de propiciar o debate sobre o tema da alimen-
tação enquanto um ato político e coletivo, pretendemos, neste capítulo, 
apresentar a importância da luta dos movimentos vinculados à via campe-
sina internacional na construção da pauta mundial da soberania alimentar. 
No entanto, a construção da política de segurança alimentar e nutricional 
no Brasil é apresentada no primeiro item cujo objetivo é demonstrar que, 
durante o processo histórico, houve luta da sociedade civil organizada no 
território nacional para garantir a construção de uma política de segurança 
alimentar e nutricional, visando a atender às demandas oriundas dos terri-
tórios das populações que habitam o espaço rural e urbano. 



182

No item seguinte, apresenta-se a análise da importância da soberania 
alimentar enquanto construção política dos povos, tendo em vista o enfren-
tamento dos modelos impostos através de um tipo de política estatal que 
não pretende defender os modos heterogêneos de existência dos territó-
rios populares. Sendo assim, problematiza-se o próprio conceito clássico 
de soberania a partir da construção oriunda das lutas camponesas que 
apresentam seu contraponto na dimensão da soberania alimentar.

Por fim, no item que segue convidamos os leitores a conhecer o modo 
como a soberania alimentar acontece, a partir da solidariedade ativa em 
diferentes ações, bem como nas alianças construídas junto aos movimen-
tos sociais populares, que pulsam no cenário nacional onde apresentam 
alternativas para o enfrentamento pandêmico. Esse enfrentamento, ou seja, 
as ações articuladas com vistas ao reconhecimento das relações coope-
radas existentes nas experiências coletivas, já existe muito antes da atual 
pandemia mundial, porém essas ações reafirmam que as causas da desi-
gualdade social têm origem na concentração de terra e na financeirização 
da alimentação. Para enfrentarmos tal realidade, só por meio da luta, das 
alianças coletivas e do reconhecimento da produção de alimentos saudáveis 
e viáveis a todas e todos será possível construir outra agenda que garanta 
o direito de existir dos povos.

segurança alImentar e nutrIcIonal no brasIl 

Este texto apresenta uma síntese preliminar de leituras sobre Segurança 
Alimentar e Nutricional, incluindo a caracterização conceitual desse termo 
no Brasil, bem como aspectos relacionados à construção da política de 
Segurança Alimentar e Nutricional, apresentando uma reflexão do pro-
blema alimentar no Brasil a partir das ideias de Josué de Castro, conside-
rado uma referência emblemática do problema da fome no país e de seus 
determinantes.

defInIções e conceIto de segurança alImentar e nutrIcIonal

Segurança Alimentar e Nutricional diz respeito aos bens alimentares (ali-
mentos) e ao modo como eles são apropriados pelas famílias e grupos 
sociais. Neste último, estão relacionados à forma de ingestão de alimentos 
que fazem parte da rotina diária dos indivíduos e das famílias – se são insu-
ficientes, se são adequados do ponto de vista nutricional e de qualidade. 
Além disso, consideram-se as demais dimensões que estão na origem dos 
alimentos: sociais, ambientais e culturais.

Ainda que o Brasil tenha uma produção suficiente de alimentos ele é um 
dos campeões de desigualdade, e observa-se que as grandes corporações 
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industriais e comerciais se têm apropriado, cada vez mais, de vultosos lucros 
decorrentes do modelo de produção vigente.

A construção do conceito de SAN no Brasil tem uma abordagem abran-
gente, incluindo aspectos relacionados com a produção, o acesso e a utiliza-
ção biológica dos alimentos, e diz respeito ao conjunto da população e não 
somente aos segmentos mais vulneráveis da sociedade. Essa abordagem 
foi uma conquista da sociedade brasileira, fruto de intensa mobilização 
social e de iniciativas de organizações sociais e dos governos.

A definição de SAN foi elaborada inicialmente em um encontro do 
Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional, em 2003, e, poste-
riormente, aprovada na II Conferência Nacional de Segurança Alimentar em 
Olinda no ano de 2004, sendo incluída na Lei 11.346/2006, com a seguinte 
redação: 

Segurança Alimentar e Nutricional é a realização do direito de 
todos ao acesso regular e permanente de alimentos de quali-
dade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso 
a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 
alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade 
cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sus-
tentáveis (BRASIL, 2006, online).

Nessa definição fica incluído um objetivo público, estratégico e per-
manente que a coloca como um objetivo de ações e políticas públicas, 
entendidas com a participação dos organismos de Estado e de ações de 
caráter público por iniciativa da sociedade civil (MALUF, 2009). 

o termo “nutrIcIonal” no conceIto de segurança alImentar e 
nutrIcIonal

O termo “nutricional” foi acrescentado na formulação brasileira com o obje-
tivo de interligar os dois principais enfoques que estiveram na base da 
evolução dessa noção no Brasil, que são o socioeconômico e o de saúde 
e nutrição, os quais expressam a perspectiva intersetorial que orientou a 
construção do enfoque de SAN no Brasil.

O conceito de Segurança Alimentar e Nutricional engloba, em uma 
única noção, duas dimensões que são inseparáveis: a disponibilidade de 
alimentos e a qualidade deles. Alguns ainda distinguem a diferenciação de 
disponibilidade física (food security) - segurança alimentar; da qualidade 
de alimentos (food safety) – segurança dos alimentos. O enfoque utilizado, 
portanto, considera essas duas dimensões que se referem ao modelo de 
produção e às referências de qualidade predominantes.

Outro aspecto importante, que também o diferencia de outras defi-
nições, é o de que A SAN é um objetivo de ações e políticas públicas 
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subordinado a dois princípios, sendo esses os seguintes: o Direito Humano 
à Alimentação Adequada e saudável - DHAA - e à Soberania Alimentar.

A vinculação a esses dois princípios e à intersetorialidade das ações 
são os diferenciais de outras definições de SAN, muitas delas relacionadas 
a governos, organismos internacionais, representações empresariais vincu-
ladas a grandes corporações e ao agronegócio (MALUF, 2009).

Vista desde a perspectiva de um Direito Humano à Alimentação Ade-
quada e Saudável - DHAA, significa que todo cidadão e toda cidadã devem 
estar seguros em relação à alimentação quanto à suficiência (contra a fome 
e desnutrição), qualidade (quanto aos males associados à alimentação) e 
adequação (às circunstâncias sociais, ambientais e culturais), o que significa 
ir além de uma alimentação nutricionalmente balanceada. 

A SAN - vista sob a ótica de Soberania alimentar, difundida desde 
a década de 1990 - correspondia à perda de capacidade de os Estados 
Nacionais formularem políticas agrícolas e alimentares em um contexto de 
progressiva internacionalização da economia. Então, vincula-se ao exercício 
soberano de políticas relacionadas com os alimentos e com a alimentação 
de forma a sobrepor-se à lógica mercantil, de regulação privada, e consi-
derando a perspectiva dos direitos humanos (MALUF, 2009).

o surgImento da polítIca de segurança alImentar e nutrIcIonal 
no país

As primeiras propostas de uma política de SAN surgiram no início dos anos 
80, em um contexto de reivindicações por direitos humanos e sociais, sob 
a perspectiva da redemocratização do país. E deram-se no bojo do pro-
cesso de luta por uma Assembleia Nacional Constituinte, em meio a um 
conjunto de propostas que tinham como objetivo a introdução de Políticas 
estruturantes de Reforma Agrária, abastecimento alimentar, demarcação 
das terras indígenas, e reformulação da Política de Alimentação e Nutrição, 
cujo objetivo era superar práticas assistencialistas para a distribuição de 
cestas e de revisão do Programa Nacional de Alimentação Escola.

Essas propostas tinham como modelo inspirador a visão de Josué de 
Castro. Para ele, a questão alimentar precisava ser encarada a partir de 
uma abrangência multidisciplinar que envolvia determinantes econômicos, 
sociais, territoriais, climáticos, culturais e de saúde, no âmbito de fenômenos 
coletivos mais que individuais. Seus livros apontavam que ao imperialismo 
econômico e ao comércio internacional, estando a serviço desse modelo 
econômico, interessavam que a produção, distribuição e o consumo de 
alimentos continuassem a se processar como fenômenos econômicos e 
não como fatores ligados ao interesse da saúde pública (CASTRO, 1984). 



185

Em 1986, no bojo da VIII Conferência Nacional de Saúde, ocorre a pri-
meira Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição, que reuniu entida-
des do governo e representantes da sociedade civil, a qual elaborou uma 
Política de Alimentação e Nutrição mais abrangente voltada para o respeito 
e garantia do DHAA da população brasileira. 

O relatório propunha medidas nas áreas de disponibilidade interna de 
alimentos, de consumo de alimentos, de distribuição de renda, de acesso 
ao território, controle do uso de agrotóxicos, subsídios para os agricultores, 
instituição de uma Política de Alimentação e Nutrição e a constituição de 
um Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição – CONSEA, integrado a 
um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

Desse modo, delineava-se a Política Nacional de Segurança Alimentar, 
constituída por movimentos da Reforma Agrária e por um grupo de defenso-
res que lutava pela Segurança Alimentar e que, conjuntamente, contribuíram 
para a elaboração e consolidação dessa política, com base no Relatório 
de 1986 da Conferência de Alimentação e Nutrição. Essa proposta seria 
incorporada pelo Governo Federal como a grande prioridade nacional. A 
manifestação concreta dessa prioridade foi a criação do Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar – CONSEA, em março de 1993, responsável pelo 
encaminhamento da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(FIOCRUZ, 1993).

Como parte dessa política foi proposta uma análise da situação alimen-
tar no Brasil, e, em março de 1993, o Instituto de Pesquisas Econômicas e 
Aplicadas, IPEA, publica o Mapa da Fome que expõe a fome de 32 milhões 
dos brasileiros. A metade destes localizava-se nas cidades e disseminava-
-se em todo o território nacional, com predomínio na região Nordeste e 
nas grandes cidades. O diagnóstico continha também informações regio-
nalizadas sobre a produção de alimentos e algumas considerações sobre 
as prioridades de intervenção para o enfrentamento da fome no país. Tal 
diagnóstico apontou que a fome não se explicava pela falta de alimentos, 
mas pelo descompasso entre o poder aquisitivo de um amplo segmento da 
população e o custo de aquisição de uma quantidade de alimentos compa-
tíveis com a necessidade do trabalhador e de sua família (FIOCRUZ, 1993).

Em paralelo, surge o movimento pela Ética na Política, que desencadeia 
a campanha de Ação da Cidadania contra a Fome a Miséria e pela Vida, 
com os slogans: “A Fome tem pressa” e “Fome não dá pra esquecer”, 
liderado pelo sociólogo Betinho, que mobilizou todo o país com mais de 
5700 comitês locais e autônomos de distribuição de alimentos. A campanha 
com o Consea marcou um período de inovação nas políticas públicas com 
ações estratégicas, voltadas para o atendimento das necessidades básicas 
da população e de conscientização do problema da fome, que até então 
era ignorado mesmo aos olhos de todos. Tal campanha mostrou que era 
possível a sociedade agir na condução dessas políticas. Isso ocorreu por 
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iniciativa do Consea e do movimento Ação da Cidadania, a primeira Confe-
rência Nacional de SAN, realizada em Brasília no ano de 1994 e considerada 
um marco importante para as políticas de Estado voltadas à realização do 
DHAA.

Em janeiro de 1995 o Consea foi extinto no governo de Fernando Henri-
que Cardoso e reconstituído em janeiro de 2003, no governo de Luís Inácio 
Lula da Silva. Teve como principais méritos a aprovação da Lei Orgânica 
de Segurança Alimentar – Losan em 2006 (Lei 11.346), que instituiu o Sisan 
(Sistema Nacional de Segurança Alimentar), e que incluiu o Direito Humano 
à Alimentação Adequada -DHAA na Constituição Federal em 2010 (BRASIL, 
2010). Além disso, participou da elaboração e implementação da política 
de Segurança Alimentar e Nutricional, naquele mesmo ano. As cinco con-
ferências realizadas pelo Consea - nos anos de 1994, 2004, 2007, 2011 e 
2015 - foram espaços importantes para reflexão, avaliação e formulação 
das agendas políticas da segurança alimentar e nutricional.

No período de 2003 a 2015 o Brasil experimentou uma redução na 
desigualdade, cumpriu e ultrapassou os Objetivos do Milênio no que diz 
respeito à redução da pobreza e da fome, o que o levou a sair do Mapa da 
Fome em 2014, conforme o Relatório 2014 da Organização e Agricultura 
(FAO). Em janeiro de 2019 o Consea foi extinto pelo presidente Bolsonaro.

E, novamente, a perspectiva de erradicação da fome distancia-se e 
ainda nos ameaça com a volta ao Mapa da Fome, a partir da política ado-
tada pelo governo atual, que associa o congelamento dos investimentos 
sociais com o desmonte das políticas públicas como a de Segurança Ali-
mentar, o ataque aos territórios, o abusivo uso de agrotóxicos, somados à 
incompetência e ao descaso como encara a pandemia da covid-19, apro-
fundando o fosso das desigualdades sociais, étnico-raciais e de gênero, 
bem como as precárias condições de vida de ampla parcela da população 
(FIAN,2020). As palavras de Josué de Carlos continuam atuais, como as 
do livro Geografia da Fome:

[…] Se fizermos um estudo comparativo da fome com as outras 
grandes calamidades que costumam assolar o mundo – as 
guerras e as pestes ou epidemias – verificaremos mais uma 
vez, que a menos debatida, a menos conhecida em suas cau-
sas e efeitos é exatamente a fome. [… ] os estragos produzidos 
por esta última calamidade são maiores do que os das guerras 
e das epidemias juntas […] (CASTRO, 1984).
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soberanIa alImentar

Para tratarmos do tema da Soberania Alimentar é importante, antes de tudo, 
compreender que a origem dos processos de luta por terra e território se 
desencadeiam a partir das problemáticas observadas nas questões entorno 
do agronegócio, visto que em suas diferentes configurações históricas 
surge a demanda por divisão de terras o que, consequentemente, gerou 
a luta por reforma agrária, existente já desde antes do sistema capitalista. 
Porém é no sistema capitalista que ela se apresenta, a exemplo do Brasil, 
enquanto política pública. No entanto, a reforma agrária não se reduz à 
dimensão única de política pública, mas, como política, é resultado das 
lutas camponesas nos processos históricos constituídos e constituintes. Ou 
seja, só se realiza reforma agrária com luta, com pressão das organizações 
populares e, especialmente, dos movimentos campesinos.

Entende, assim, que houve no Brasil uma reforma agrária ainda incom-
pleta, visto que não se mexeu na estrutura fundiária para que não só ocor-
resse a distribuição equitativa da terra, indispensável à garantia da qualidade 
de vida dos povos da “terra, da água e da floresta” (PESSOA, ALMEIDA, 
CARNEIRO, 2020), mas também para que modificasse o índice de Gini. 
No entanto, com mais de um milhão de famílias assentadas e 82 milhões 
de hectares para fins de reforma agrária até 2019, podemos afirmar que 
houve uma reforma agrária incompleta, e essa afirmação reconhece todos 
processos de luta realizados pelas famílias camponesas. 

Então, a Reforma Agrária atual está intimamente ligada à perspectiva 
de luta da Soberania Alimentar. O século XXI é o século marcado pela 
luta do acesso à alimentação saudável e, para que ela se torne um fato, é 
preciso buscar a origem da concentração de terra e território, ou seja, a 
origem da questão agrária. Ainda, para que o consumo saudável torne-se 
um direito concreto e cotidiano, a produção desse alimento só será possível 
no modo de produção e de existência agroecológica. Vejamos bem que há 
uma íntima relação entre terra, território, questão agrária, reforma agrária e 
agroecologia para chegar-se à soberania alimentar. Portanto, a população 
que sofre com o excedente da mão de obra vai automaticamente se des-
locar para buscar modos de sobrevivência, gerando, assim, a centralidade 
da questão agrária como manifestação da realidade que vivem famílias de 
trabalhadoras e de trabalhadores. Essa dinâmica gera também o aumento 
das ocupações no espaço urbano, evidenciando que sem reforma agrária 
todos, independente dos lugares que habitam, sofrerão.

A relação intrínseca entre rural e urbano/ campo e cidade é fundamental 
para a realização da reforma agrária. Abandonar o imaginário produzido de 
que no campo está o atraso é o desafio para defender que este, o campo, é 
território de existência para a manutenção da “humanidade” frente aos dis-
cursos colonizadores. “A hegemonia do neoliberalismo encontra resistência 
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nas classes trabalhadoras e camponesas organizadas. São esses territórios 
que a razão neoliberal tem maior dificuldade para dominar” (FERNANDES, 
TARLAU, 2020, p. 545).

A questão agrária se alia hoje a uma série de “outras” ques-
tões, como a questão energética, a questão indígena, a ques-
tão ecológica, a questão urbana e a questão das desigualda-
des regionais. Ou seja, a questão agrária permeia hoje uma 
série de problemas fundamentais da sociedade brasileira. No 
fundo, todos eles têm a ver com o caráter parasitário que 
atingiu a forma específica como se desenvolveu o capitalismo 
neste país (SILVA, 1981, p. 40).

Pensando, então, que a questão agrária é central e que a reforma agrá-
ria é essencial para a defesa dos territórios de existência, avançamos na 
afirmação de que a existência exige um outro modo de produção da vida, e 
essa produção diz respeito às relações que se estabelecem no cotidiano da 
convivência em que temas como machismo, racismo, LGBTfobia, exploração 
no trabalho, entre outras dimensões, precisam ser transformados. Mas que 
modo de produção é esse? Estamos aqui falando da agroecologia, que é 
um outro modo de se relacionar com o planeta, e que, consequentemente, 
exige um outro modo de se relacionar entre os seres. 

A agroecologia enfrenta a perspectiva imposta pelo agronegócio, que 
defende o uso intenso de agrotóxicos na produção e o modelo de um tipo 
de política agrícola que aposta na monocultura e na monocultura para 
exportação. Sendo assim, o contraponto da agroecologia é de concepção 
de mundo e de se relacionar com esse mundo. É também um outro pro-
jeto político, construído a partir da organização popular, que defende um 
método de gestão cooperada entre agricultoras e agricultores, desenvol-
vendo uma ética estética que nos obriga a enfrentar os padrões impostos 
pelo colonialismo, patriarcado e pelo racismo estrutural. A agroecologia 
sugere um ato “na” e “com” a natureza, ou seja, uma relação de cuidado, 
sem exploração e dominação. 

 A agroecologia fornece uma estrutura metodológica de tra-
balho para a compreensão mais profunda tanto da natureza 
dos agroecossistemas como dos princípios segundo os quais 
eles funcionam. Trata-se de uma abordagem que integra 
os princípios agronômicos, ecológicos e socioeconômicos à 
compreensão e avaliação do efeito das tecnologias sobre os 
sistemas agrícola e a sociedade como um todo. Ela utiliza os 
agroecossistemas como unidade de estudo, ultrapassando 
a visão unidimensional – genética, agronomia, edafologia – 
incluindo dimensões ecológicas, sociais e culturais (ALTIERI, 
2000, p. 18).
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Porém, o que estamos assistindo de forma acelerada, desde a imposi-
ção da revolução verde até o contexto atual, é a um processo impulsionado 
pela política genocida de extermínio dos povos a partir de seus territórios 
de existência. Um dos instrumentos visíveis de extermínio é a autorização 
contínua e indiscriminada, viabilizada pelo atual Ministério da Agricultura 
Brasileiro, da liberação, até o mês de maio de 2020, de 150 novas autori-
zações para a distribuição de diferentes tipos de agrotóxicos na produção 
alimentar. 

Essa política governamental fortalece a perspectiva do Estado na defi-
nição das “formas de soberania cujo projeto central não é a luta pela auto-
nomia, mas a instrumentalização generalizada da existência humana e a 
destruição material de corpos humanos e populações” (MBEMBE, 2016, 
p. 10-11). No que se refere ao Ministério do Meio Ambiente, assistimos à 
autorização da exploração das riquezas naturais por madeireiros através 
do desmatamento e das queimadas, que têm origem na exploração da 
biodiversidade. A floresta amazônica, no cenário mundial, está servindo 
como exemplo de degradação em um ritmo acelerado e institucionalmente 
permitido. 

Ainda, no que se refere à população que vive na área urbana e que 
sofre processos intensos de segregação socioambiental, assistimos a um 
discurso que é alimentado por um imaginário social da caridade acima dos 
direitos. Esse discurso é marcado no atendimento às populações empobre-
cidas por via das doações de alimentos, tanto pela sociedade civil quanto 
pelo Estado, segundo a perspectiva da quantidade e não da qualidade. 
Essa dinâmica autoriza fortalecer a ideia de que quem é pobre pode comer 
qualquer alimento, ou seja, pode comer o resto ou a ração e com prazo de 
validade vencido18. Essa afirmação lembra o discurso realizado em 2017 pelo 
atual governador do Estado de São Paulo, João Doria, quando se referia 
à alimentação entregue à população em situação de rua (PINHO, OTTONI, 
2017)19.

Sendo assim, a financeirização da terra no campo e na cidade, a finan-
ceirização do alimento, das sementes, a exploração dos recursos naturais 
e a expropriação do trabalho constituem-se como orientação da institu-
cionalidade do Estado, corroborada pelos seus aliados que se identificam 
com a política de incentivo do agronegócio e de tudo o que sustenta essa 
racionalidade. Esse Estado que se constitui na política de morte dos corpos 

18  Destacam-se os perigos da sanção da lei n. 14.016 que dispõe sobre a doação de 
excedentes de alimentos para o consumo humano, desresponsabilizando os doadores 
por eventuais danos causados à saúde dos beneficiados
19  Destacamos aqui que o termo “carente” pela reportagem também reforça o discur-
so do benefício e não do direito à alimentação saudável em quantidade e qualidade. 
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dos povos se fortalece num tipo de soberania vertical que, segundo Fanon, 
é o que a colonização impõe: a condenação da terra, ou seja, os condena-
dos da terra são os “forçados à fome” (FANON, 2005, p. 12).

Na década de 70, a FAO reproduz a ideia de que segurança alimen-
tar diz respeito à garantia da quantidade de alimentos produzidos e dis-
tribuídos à população no mundo e, com isso, o agronegócio utiliza essa 
expressão para avançar na produção indiscriminada de alimentos com o 
uso de agrotóxicos e fortalecimento da monocultura. Como foi referenciado 
anteriormente, os processos históricos apresentaram que a quantidade de 
alimentos, produzidos sem fiscalização e sem o controle dos povos, não 
acabou com a fome, mas, ao contrário, aumentou a insegurança alimentar 
em razão do consumo de alimentos envenenados, o que gerou também 
consequências violentas na vida e no planeta. Sendo assim, a Organização 
das Nações Unidas para Alimentação na Agricultura – FAO – burocratizou 
o direito humano à alimentação.

Na contramão dessa soberania estatal e genocida, a Via Campesina 
Internacional, em 1996, reunida no México na sua II Conferência Interna-
cional, pauta para o Mundo a luta em defesa da Soberania Alimentar. A 
perspectiva já anunciava a luta em defesa de todos os modos de existência 
e contra a propriedade privada. Um povo soberano é um povo que pode 
decidir seus processos e seus modos de gerir a vida, ou seja, é um povo 
que decide o alimento que vai comer e a origem da produção desse ali-
mento. Isso sugere a luta por uma política que também tenha o objetivo de 
instigar a consolidação de um ordenamento territorial que evite a continui-
dade da concentração de terra. Portanto, a ideia de soberania alimentar 
exige, essencialmente, a mudança de perspectiva territorial de que os povos 
necessitam para viver. A soberania do território é a garantia da soberania 
alimentar (FERNANDES, 2008).

Entretanto, só ocorrerá soberania alimentar com soberania política. 
Soberania política é a luta popular construída a partir da base, a partir 
dos territórios de resistência, oposições às imposições dos modelos e dos 
pacotes de políticas que não consideram o cuidado com a vida em sua 
plenitude. A força da soberania está em produzir alimentos por meio do 
cultivo agroecológico e não de alimentos que, em sua produção, já são 
violados desde a origem das sementes.

Como bem afirma Shiva (2003, p. 16), “[...] a revolução verde na agri-
cultura mostrou que se tratava basicamente de uma fórmula para introduzir 
as monoculturas e acabar com a diversidade”. Essa afirmação reforça que 
a soberania estatal nunca se preocupou com a defesa da existência dos 
povos; ao contrário, esse tipo de soberania impõe a captura e o controle 
dos corpos cujo objetivo é seu interesse de colonização. A autora afirma, 
ainda, que “[…] A uniformidade e a diversidade não são apenas maneiras de 
usar a terra, são maneiras de pensar e viver” (2003, p. 17) quando se refere 
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à produção da monocultura da mente, que é um tipo de pensamento, um 
tipo de racionalidade imposta como modelo de existência.

Segundo Agambem (2014), a vida nua, que é a vida matável, torna-se 
alvo da soberania estatal, a qual é articulada com diversas forças econômi-
cas, jurídicas e políticas, como é o caso do Fundo Monetário Mundial Inter-
nacional, da Organização Mundial do Comércio e do Banco Mundial, que 
fortalecem essa soberania contrária à soberania dos povos. Essa aliança se 
caracteriza pela força e manutenção do controle por um número pequeno 
de empresas no mundo da produção de sementes, dos insumos agrícolas 
e da distribuição de alimentos, onde regras são impostas nos modos de 
existência dos povos. Como já bem afirmava Josué de Castro (1992), a fome 
e a desnutrição foram produções da sociedade, ou seja, são o resultado 
de como as relações são reproduzidas no sistema capitalista. 

A macroeconomia mundial determina e controla as políticas públicas do 
Estado, onde os organismos multilaterais sustentam a defesa dos mercados 
e dos oligopólios (STÉDILE; CARVALHO, 2011). Essa dinâmica constitui um 
cenário mundial de destruição da produção dos alimentos e do controle 
dos territórios das populações que habitam a terra, a água e a floresta. O 
direito ao alimento está prisioneiro das normativas do capital internacional. 
Ou seja, quanto mais concentração de renda, mais se aumentam as condi-
ções desiguais do acesso ao alimento.

Para que o enfrentamento dessa soberania aconteça, que é constituída 
pela política de morte, torna-se urgente o controle dos povos sobre a pro-
dução, distribuição e comercialização do alimento para que o consumo 
saudável, o consumo do alimento sem veneno e diversificado, seja um 
fato na vida de todas e todos. Sendo assim, a soberania alimentar diz res-
peito à soberania não apenas do território, mas também política e popular, 
construída na perspectiva de defender a continuidade da biodiversidade e 
dos direitos dos povos decidirem sobre todos os processos. A soberania 
alimentar se sustenta na denúncia de todas as formas de violência contra 
os povos, contra os extermínios dos corpos das populações indígenas, 
ribeirinhas, negras, mulheres, entre outras existências. A privatização do 
bem comum deve ser denunciada em todos cantos do mundo.

O conceito de soberania alimentar, afirma que ela é resultado 
da luta de classes no campo, na perspectiva da construção 
de um novo modelo de desenvolvimento que tenha como 
fundamento o atendimento as necessidades alimentares e 
socioambientais da população, a partir da produção de ali-
mentos saudáveis, em quantidade e em variedade suficiente 
para erradicar a fome no mundo. […] para alcançar esse obje-
tivo é necessário a autonomia camponesa, desde o controle 
do território até decisão sobre o que e para quem produzir 
(SCARABELI; MANÇANO, 2020, p. 7). 
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Então, a soberania alimentar tem princípios, e esses princípios orientam 
a luta em defesa da existência. “O conceito de Soberania Alimentar nasce 
de um contraponto do conceito de Segurança Alimentar estabelecido pela 
FAO, pois compreende-se que um povo, para ser livre, precisa ser soberano, 
e essa soberania passa pela alimentação” (MPA, 2015, online). Afirmação 
dos movimentos campesinos reforça a necessidade de que a política agrí-
cola dos países seja voltada para a garantia da soberania alimentar e não 
da dependência do consumo e da comercialização, dependência oriunda 
do agronegócio, da transgenia e do agrotóxico.

Recuperar o poder de produzir o próprio alimento faz a diferença do 
que é o território da soberania alimentar. Garantir aos povos e suas nações 
os direitos sobre seus campos, florestas e cidades é o que significa ser 
soberano. Por isso soberania alimentar é um conceito multidimensional 
(FERNANDES, 2008, p. 14).

O autor acima reafirma que soberania alimentar diz respeito à soberania 
territorial que, por consequência, diz respeito à luta pelo enfrentamento 
da questão latifundiária através da reforma agrária efetiva, que significa 
reconhecermos a importância de fortalecer as pautas dos movimentos 
populares campesinos e urbanos por políticas locais, permanentes e dis-
tributivas (ROLNIK, 2020, on-line). Essa pauta só se efetiva com a aposta, 
também, dos governos no sentido de estabelecer o reconhecimento dos 
circuitos curtos de produção, que têm origem na agricultura familiar, seja 
no território dos assentamentos de reforma agrária, das comunidades indí-
genas, quilombolas, de pescadores, seja em unidades de produção familiar 
existentes no espaço rural e também urbano. Hoje, já estamos encontrando 
articulações urbanas para a produção do alimento familiar, comunitário e 
coletivo. Com essa dinâmica, a terra e o alimento poderão ser cada vez 
mais provocados à desconcentração, ou seja, a uma equitativa garantia 
do acesso à alimentação como direito social, que consta na Constituição 
brasileira desde 2010 e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
desde 1948. 

Reconhecer os saberes tradicionais, as memórias no trato com a terra, 
em que o cultivo do alimento e das ervas de chá eram constantes na vida 
de todos, também se caracteriza como objetivo da soberania alimentar. A 
memória milenar que permanece nos territórios deve ser preservada para 
que novas gerações possam viver uma outra relação no planeta. E essa 
perspectiva diz respeito ao cuidado com a vida, diz respeito a uma ética da 
existência que solicita o reconhecimento de uma estética não aprisionada 
aos padrões coloniais que persistem, ainda, no sistema de dominação, 
opressão e exploração capitalista.
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a soberanIa alImentar e a solIdarIedade atIVa 

Nas páginas anteriores, evidenciamos que a luta popular está na origem da 
pauta política da Soberania Alimentar. Portanto, mais que uma categoria 
de análise, a Soberania Alimentar constitui-se numa bandeira de luta e de 
disputa das organizações populares do campo e da cidade frente às elites 
dominantes mais retrógradas e coloniais. 

Apontamos, também, os principais indicadores de um panorama de 
retrocessos relativos às políticas de combate à fome e à miséria, nas quais 
parcelas significativas da população estarão condenadas a condições ali-
mentares precárias e desumanas. 

Como se não bastassem os efeitos sociais da crise econômica viven-
ciada no último período, em escala mundial, os impactos socioeconômicos 
da pandemia (COVID-19) agravarão a questão social de forma exponencial 
e levarão mais de 265 milhões de pessoas a passar fome crônica até o final 
do ano 2020 (ONU, 2020).

Não há dúvidas de que a “saída” do sistema econômico será o aumento 
da concentração de renda, levando assim ao crescimento da desigualdade 
entre os países, a partir do incremento do poder diretivo de poucas cor-
porações do sistema agroalimentar mundial, subordinando países, regiões 
e organismos internacionais. Caminhamos para um sistema alimentar cada 
vez mais subordinado e dependente das grandes corporações, no qual a 
autodeterminação, a autonomia e a soberania dos povos precisarão ser con-
quistadas, a duras penas, pela classe trabalhadora. O cenário aponta uma 
forte tendência de dependência, seja em termos alimentares, territoriais, 
energéticos, hídricos e políticos. Considerando o nosso foco na questão 
alimentar (mesmo que esta esteja imbricada às demais “questões”), acre-
ditamos na centralidade e relevância do papel do “povo” e da construção 
da solidariedade ativa na busca por um abastecimento alimentar popular 
e soberano, mesmo em tempos de pandemia. 

No contexto dos primeiros impactos socioeconômicos da pandemia, 
percebemos o surgimento massivo de campanhas de doação de alimentos, 
campanhas com várias origens e intencionalidades políticas. Esse fenômeno 
força-nos a uma necessária reflexão: como evitar as tentações de repro-
dução de campanhas assentadas em práticas clientelistas e assistencialis-
tas per si? Em que pese, de fato, nosso reconhecimento frente à impor-
tância das políticas sociais assistenciais, seria esta nossa tarefa histórica? 
Como inspirar-se na bandeira da soberania alimentar e compreender este 
momento histórico ímpar, aprender com o acúmulo dos movimentos popu-
lares, encarar as possibilidades/necessidades concretas de preservação 
das nossas vidas e de nossos sonhos para o próximo período?

 Considerando o quadro de intensa desestruturação das políticas públi-
cas conquistadas pela classe trabalhadora e de todos os retrocessos sociais, 
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ainda é razoável perseguir a tão sonhada Soberania Alimentar? Como diriam 
os poetas da luta: “Quem erra na análise, erra na ação!”20 Cientes da impos-
sibilidade de alcançar respostas definitivas a esses profundos questiona-
mentos, atrevemo-nos a apontar algumas pistas.

Em tempo, a maior limitação das teorias liberais ocidentais consiste na 
forma como entendem e descrevem o Estado Moderno e seus elementos 
constitutivos – povo, território e poder político (e soberano). Não por acaso, 
a democracia liberal - representativa - sempre atribuiu ao povo um papel 
secundário e oculto na construção da cidadania e da própria soberania. 
Apesar da afirmação de que todo poder emana do povo, este aparece 
como um significado vazio, reduzido a designar a parcela da população 
definida por uma fronteira; um corpo passivo de sujeitos, ideais e iguais 
perante a lei, capazes de produzir normas gerais para um território; uma 
categoria leviana que acompanha uma noção superficial de soberania que 
serve a qualquer retórica.

Achille Mbembe avança em uma crítica profunda à ideia de soberania 
moderna. Em seu ensaio sobre Necropolítica, define “que a expressão 
máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capaci-
dade de dizer quem pode viver e quem deve morrer” (MBEMBE, 2016, p. 
123). Para o autor, “matar ou deixar viver” constituem os próprios limites 
da soberania, seus atributos fundamentais no atual contexto das nações. 
Mbembe aponta sua preocupação com formas de soberania cujo projeto 
central não são a luta pela autonomia, mas “a instrumentalização genera-
lizada da existência humana e a destruição material de corpos humanos e 
populações” (MBEMBE, 2016, p.125). 

Não é nosso objetivo tratar da crítica à concepção de soberania cons-
truída pelo discurso da modernidade. Mas a radical crítica de Mbembe 
coloca-nos a tarefa de refletir a respeito do que estamos falando.

Na sua análise sobre a teoria marxista da dependência (TMD) como 
instrumento crítico de leitura das sociedades subalternizadas, Mathias Luce 
(2018) aponta que não basta a industrialização como saída para os proble-
mas sociais de nossos países, como muitos pensavam na década de 1950, 
pois, nos países dependentes (leia-se não-soberanos), o capitalismo acirra 
suas contradições, sendo necessária uma alternativa de poder que abra 
caminho para a superação da sociedade da mercadoria. Para Luce, a princi-
pal descoberta da TMD foi demonstrar que o antagonismo capital-trabalho 
e as contradições entre produção e apropriação de riqueza, entre produ-
ção e consumo e entre produção e circulação, são acirradas em nossos 

20  Frase recorrente utilizada pelo professor José Paulo Netto em seus cursos de 
formação. A origem da frase é atribuída a Palmiro Togliatti (1893-1964), dirigente 
comunista italiano.
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países latino-americanos. Luce aponta que, nos países com economias 
dependentes, as transferências de valor expressam relações desiguais de 
intercâmbio, acirrando a superexploração da força de trabalho e o divórcio 
entre a estrutura produtiva e as necessidades das massas, perpetuando 
soberanias frágeis, tanto do ponto de vista nacional quanto popular. 

A metáfora do divórcio entre produção e necessidade, além de criativa, 
parece-nos apropriada no sentido de pensamos alternativas concretas de 
superar essa separação forçada entre o que precisamos e o que produzi-
mos como sociedade. Neste sentido, remetemos às três perguntas básicas 
da Economia Política – “(1) Quais bens produzir? (2) Como produzi-los? (3) 
Como distribuí-los aos integrantes de uma comunidade?” (OTONI, TYGEL, 
2017, p. 37) 

Com o passar do tempo a academia, influenciada pelos detentores do 
poder econômico, passou a nomear a Economia Política apenas por Econo-
mia, disfarçando a natureza política das decisões econômicas, transmitindo 
a ideia de que a Economia aborda uma lógica puramente matemática que 
se autorregula pelas leis do livre mercado. Trata-se de uma grande falácia, 
pois, na essência do nosso modo de produção, as decisões econômicas 
estão estritamente subordinadas à política e ao poder constituído. As res-
postas dadas às perguntas fundamentais determinam a forma como nos 
apropriamos e intervimos na natureza, mas definem, ainda, a organização 
do trabalho humano e sua remuneração; as relações de produção e a orga-
nização das forças produtivas; o nível de igualdade/desigualdade social 
de um dado território e também tem sérias implicações nas dimensões 
de raça e gênero, no respeito à diversidade e aos povos tradicionais - da 
biodiversidade, etc. Essas decisões podem ser definidas de forma popular, 
compartilhada ou de forma concentrada, autoritária e ainda por agentes 
externos ao próprio território.

Frente ao exposto, é preciso afirmar que existem diferentes maneiras 
de responder às três questões fundamentais. O sistema hegemônico resolve 
as questões levantadas de forma precária, catastrófica e contraditória, tanto 
em termos ambientais quanto sociais: produz-se o que não se precisa e 
não se produz o que é necessário; transportam-se alimentos por milhares 
de quilômetros quando há oferta local e saudável de alimentos; alimentos 
são convertidos em commodities agrícolas para serem exportados e cota-
dos na bolsa de valores, enquanto ficam em falta no mercado doméstico; 
contaminamos os alimentos com agrotóxicos tornando-os nocivos à saúde 
humana; aceleramos o desenvolvimento dos cultivares, retirando seus prin-
cipais nutrientes e depois impulsionamos o consumo de vitaminas sintéticas 
ofertadas pela indústria farmacêutica; a biodiversidade é apropriada por 
alguns poucos e sequer é conhecida pela população em geral; sementes 
são patenteadas e pacotes tecnológicos consolidam-se como primeira, e 
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as vezes única, opção para a produção de alimentos. Tudo isso para citar 
apenas algumas dessas contradições. 

Em resumo, o que pretendemos destacar é que o modelo de organiza-
ção social mediado pelo mercado não está focado no pleno abastecimento 
da população. Por essa lógica, a produção de alimentos está orientada para 
a manutenção do próprio sistema e para a garantia do constante acúmulo 
de capital, concentrando renda e excluindo os mais vulneráveis. 

As respostas dadas pela classe trabalhadora às três perguntas (O que 
produzir? Como produzir? Como distribuir?) compõem um fantástico e 
concreto mosaico de experiências e experimentações alternativas ao capi-
talismo ao redor do mundo, desde o surgimento do próprio capitalismo. 
Essas experiências de organização política e econômica da produção, do 
abastecimento e do consumo têm diferentes níveis de duração, intensidade 
e abrangência e fazem sentido na medida em que se efetivam em territórios 
reais, com sujeitos concretos e de forma ativa. Cada experiência possui 
características singulares, necessidades e recursos que não obedecem a um 
padrão, pois consideram as potencialidades e limitações de cada território, 
seu acúmulo histórico. No período da memória curta, essas experiências 
estão nos assentamentos da reforma agrária, nos territórios quilombolas, 
nas terras indígenas, nas feiras agroecológicas, nas comunidades que sus-
tentam a agricultura (CSA), nas redes de cooperação e intercooperação 
para o abastecimento popular, nos grupos de consumo responsável (GCRs), 
nos centros públicos de comercialização e nos armazéns do campo, nas 
propriedades dos pequenos agricultores, na agroecologia, nas redes de 
produção cultural, na economia solidária, feminista e nas outras tantas 
economias. 

Em síntese, essas experiências acima relatadas de organização da 
produção e do abastecimento privilegiam a solidariedade ativa entre os 
povos, aproximando os sujeitos que foram sendo separados ao longo dos 
anos. Enganam-se aqueles que preconizam que são ilhas isoladas, sem 
sustentabilidade no tempo e sem capacidade de abastecimento em larga 
escala. Essas afirmações são feitas sem base científica, como resistência 
ideológica daqueles que patrocinam a destruição das políticas públicas que 
dão suporte e condições de financiamento a essas experiências. O modo 
de produção dominante não deixará de existir espontaneamente, e seus 
defensores não pouparão esforços. No entanto, as crises desse sistema 
são oportunidades - janelas históricas para que se intensifiquem as diversas 
resistências e estratégias que compõem a bandeira da Soberania Alimentar.

Assim, na sequência, abordaremos a experiência do Fórum de Sobera-
nia e Segurança Alimentar e Nutricional, entendido como polo aglutinador 
de resistências na localidade de Pelotas/RS. A construção dos últimos anos 
possibilitou a sistematização de algumas sínteses do território, organizadas 
sob a forma de ações concretas, que serão apresentadas na sequência.
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fórum de soberanIa e segurança alImentar de pelotas/rs: 
ações de solIdarIedade para o fortalecImento do abastecImento 
popular 

Primeiramente, faremos breve contextualização do surgimento e do papel 
que o Fórum vem desempenhando como instância política da luta pela 
Soberania Alimentar na cidade de Pelotas. Na sequência, apresentaremos 
e discutiremos algumas linhas políticas e ações concretas para o próximo 
período. 

o fórum de soberanIa e segurança alImentar de pelotas/rs

Em âmbito municipal, o debate sobre a Soberania e a Segurança Alimentar 
remete-nos ao ano de 2006. Nesse período, se reuniram várias entidades, 
organizações e movimentos sociais populares, com ações que pautaram a 
importância de instituir uma Política de Segurança Alimentar e Nutricional 
local e o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COM-
SEA-Pelotas), até então inexistente. Durante um longo processo, foram 
realizadas assembleias, seminários, reuniões temáticas, campanhas e ações 
diretas para exigir da gestão governamental local a criação do COMSEA/
Pelotas. Passados mais de 10 anos de esparsas atividades, as organizações 
e movimentos populares que vinham participando das ações deliberaram, 
em 2018, a criação do Fórum, que surge como manifestação da luta em 
defesa do alimento como direito humano, entendido como pauta essen-
cial e aglutinadora de outras tantas bandeiras como a defesa da Reforma 
Agrária, o direito à residência e permanência nos territórios das comuni-
dades tradicionais indígenas, quilombolas e de pescadores/as artesanais; 
o direito à água pública e universal; a agroecologia; a Economia Solidária e 
as Outras Economias; o direito à cidade e à Reforma Urbana. 

A partir da pressão social realizada pelo Fórum e pelas organizações 
que o compõem, somente em 2018 foi aprovada a Lei Municipal de criação 
do CONSEA/ Pelotas (Lei municipal no 6.623 de 2018). No entanto sua san-
ção e implementação custaram a ocorrer devido, especialmente, à falta de 
interesse e de vontade política do poder executivo local. No ano seguinte 
(2019), a partir de uma comissão mista composta por representantes do 
Poder Executivo e da Sociedade Civil, foi realizada a Primeira Conferên-
cia Municipal de Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional de Pelotas, 
com o lema: “Segurança Alimentar: pela vida saudável e contra a fome e 
a miséria”. A conferência contou com uma participação massiva de repre-
sentantes das organizações populares, agentes públicos, estudantes, bem 
como de profissionais ativistas da causa da Soberania e Segurança Alimen-
tar. A plenária final da conferência, realizada no auditório da Universidade 
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Católica de Pelotas, deliberou a implementação imediata do COMSEA/
Pelotas a partir das diretrizes aprovadas. Os(as) delegados(as) eleitos na 
Conferência Municipal representaram a cidade de Pelotas na Conferência 
Estadual de Segurança e Soberania Alimentar realizada no auditório da 
Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Esses foram os acontecimentos 
oficiais durante o desmantelamento da Política Nacional de Segurança 
Alimentar. Atualmente o Fórum é composto por mais de 40 organizações, 
movimentos sociais e instituições da sociedade civil, que vêm participando 
efetivamente das ações do COMSEA/Pelotas e do Conselho Estadual de 
Segurança Alimentar - COMSEA/RS. 

A seguir, compartilhamos a sistematização do que julgamos ser a sín-
tese das diretrizes e propostas concretas para a construção tanto na Confe-
rência Municipal de Soberania e Segurança Alimentar quanto nos debates e 
documentos internos do Fórum e do COMSEA/Pelotas. Apresentamos tais 
propostas a partir de três eixos temáticos, a saber: (1) produção, abasteci-
mento e acesso ao alimento adequado e de qualidade; (2) direito humano 
à alimentação adequada e de qualidade; (3) educação alimentar e consumo 
consciente e sustentável. 

Eixo 1 – Produção, abastecimento e acesso ao alimento adequado e 
de qualidade;

a) incentivo e meio de acesso a alimentos in natura ou minimamente 
processados para atender aos bairros periféricos, com estruturas 
fixas de comercialização para a realização das feiras, com o incen-
tivo ao fortalecimento da agroindústria familiar e à agroecologia;

b) ampliação e implementação das políticas de compra direta, com 
controle social, por parte do poder público, de alimentos da agri-
cultura familiar agroecológica e solidária (cooperativas, associações 
e grupos informais) para fortalecer a distribuição em hospitais, es-
colas, creches e demais instituições de assistência social; 

c) pressão para que haja investimento público em infraestrutura (es-
tradas, energia, internet, equipamentos, entre outros) e logística 
para o fortalecimento dos circuitos curtos de comercialização, para 
agilizar o fluxo e a mobilidade entre o espaço rural e urbano;

d) fortalecimento de políticas públicas de apoio à agricultura familiar 
como créditos subsidiados, assistência técnica, formação e incen-
tivo fiscal (ICMS);

e) desenvolvimento de ações de promoção do abastecimento local 
com alimentos de qualidade respeitando a sazonalidade dos pro-
dutos, através do estímulo às dinâmicas de “redes” de comerciali-
zação e consumo consciente e sustentável, do incentivo a espaços 
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de comercialização solidária (feiras, casas coloniais, mercados po-
pulares, circuitos curtos, grupos de consumo responsáveis, etc.) 
e do fortalecimento de estratégias de mercado e alternativas de 
abastecimento que contemplem, também, a diversidade cultural;

f) articulação de ações sociais e políticas de geração de trabalho e 
renda através do estímulo ao desenvolvimento da agricultura urba-
na, com a aquisição de alimentos de comunidades vulnerabilizadas;

g) garantia da realização de editais públicos para ampliação da compra 
de alimentos saudáveis, reduzindo ao máximo possível a compra 
de alimentos processados e ultra processados, no âmbito municipal 
(Saúde, Educação, Assistência Social e ONGS/OSCS) – viabilizan-
do assessoria técnica para ampliar o acesso dos produtores aos 
certames públicos.

Eixo 2 – Direito Humano à Alimentação Adequada e de Qualidade;

a) realização de pressão social para a efetivação da Lei no 11.947 
de 2009, Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), no que se refere 
à determinação de que no mínimo 30% do valor repassado a 
Estados e Municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o PNAE seja utilizado 
diretamente na compra de gêneros alimentícios da agricultura fami-
liar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, 
priorizando os assentamentos da reforma agrária e as comunidades 
tradicionais indígenas e as quilombolas, sempre impulsionando o 
compromisso de um progressivo aumento do percentual;

b) realização de parcerias com as Universidades e Instituições de pes-
quisa e extensão, para subsidiar processos de produção e consumo 
solidário, bem como a Política Municipal de Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional;

c) fiscalização do poder público municipal a fim de mapear a realidade 
pelotense, na busca ativa e permanente por famílias em situação 
de insegurança alimentar e nutricional, sem olvidar a importância 
de ações populares de mapeamento. 



200

Eixo 3 – Educação alimentar e consumo consciente e sustentável 

a) potencializar as ações no espaço escola, bem como fortalecer a 
dimensão educativa das políticas públicas como PNAE e o Programa 
Saúde na Escola (PSE), em ações com as crianças e orientações aos 
pais e professores sobre alimentação saudável, buscando desmis-
tificar as crenças existentes em relação à alimentação saudável e 
ampliar sua aceitação em todos os estratos sociais; 

b) promover a educação permanente junto à sociedade e ao sistema 
de educação pública para o consumo ecológico e saudável, abor-
dando a leitura de rótulos e a identificação de selos, a valorização 
e a divulgação do valor nutricional dos alimentos, a importância 
dos alimentos saudáveis, entre outros temas, com base no Guia 
Alimentar para a População Brasileira;

c) promover e apoiar campanhas educativas e a realização de oficinas 
e palestras em parceria com comunidades, OSCs/ONGs, cooperati-
vas, associações de bairros, empresas públicas e privadas e movi-
mentos populares que respeitem os critérios da política nacional de 
segurança alimentar para o não uso de agrotóxicos, denunciando 
seus efeitos danosos à saúde humana. 

solIdarIedade atIVa e com protagonIsmo popular 

É evidente que em um momento de correlação de forças sociais bastante 
desfavorável, não encontraremos condições de concretização de todas 
essas propostas, até porque grande parte delas depende diretamente da 
indução do Estado por meio de sua Política Social. 

Nesse sentido, as organizações populares têm defendido a importância 
de construir e intensificar ações e campanhas de solidariedade em curto, 
médio e longo prazo. Com esse argumento, não sugerem que o povo deve 
substituir o papel do Estado como garantidor de direitos e de um patamar 
mínimo de dignidade humana. 

A partir de uma síntese coletiva, as organizações integrantes do Fórum 
de Soberania e Segurança Alimentar deliberaram pela articulação de uma 
tecnologia social de abastecimento popular apropriada para o período. O 
experimento iniciou-se com a aquisição e entrega de 360 litros de leite tipo 
C às famílias participantes, também com uma doação de 500 kg de arroz 
à Prefeitura de Pelotas. Pouco a pouco ampliaram-se as aquisições e as 
doações, surgindo, assim, a “Campanha de Combate à Fome e em Defesa 
da Segurança e Soberania Alimentar – Periferia Viva”. Essa estratégia de 
arrecadação de doações e de abastecimento popular foi idealizada a partir 
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de três pressupostos: (1) os impactos da pandemia e os prejuízos causados 
aos agricultores familiares pelo resfriamento do mercado convencional e 
pela desaceleração dos programas institucionais (especialmente PAA e 
PNAE) que ocasionaram o não escoamento da produção no período de 
paralisação das principais ferramentas de comercialização; (2) as compras 
da agricultura familiar propiciam empregos, geram renda descentralizada, 
aquecem a economia das cidades, portanto é preciso desconsiderar, como 
opção, a compra de grandes redes de atacados; (3) o consumo de alimen-
tos saudáveis da agricultura familiar aumenta a imunidade da população 
em tempos de pandemia, ou seja, a compra de alimentos da agricultura 
familiar, além ser uma questão de alimentação saudável e nutricional, é uma 
questão de saúde pública e econômica. 

A partir desses pressupostos, foram mapeadas 120 famílias espalha-
das em oito territórios da cidade para serem beneficiadas, bem como um 
conjunto de empreendimentos solidários produtivos21 com capacidade de 
fornecimento de alimentos, equipamentos de proteção individual e itens de 
higiene e cuidado. Formou-se um coletivo permanente, que foi dividido em 
alguns grupos de trabalho. O volume de arrecadação e a organização do 
coletivo possibilitou que a campanha avançasse em volume, mas possibilitou 
ainda a ampliação do seu campo de incidência. Além da entrega de mais 
de 10 toneladas de alimentos em 7 meses de atividades, distintas ações 
foram desenvolvidas a partir da afirmação do direito humano à alimen-
tação adequada – campanhas de agitação nas redes sociais, publicação 
de matérias nos jornais locais, realização de rodas de conversa, produção 
e distribuição de materiais didáticos e educativos (destacamos a cartilha 
“sementinha”) e, por fim, a organização de um curso popular pré-Encceja 
que será ofertado aos participantes da campanha nos próximos seis meses 
(outubro de 2020-março de 2021).

Em tempos de retrocesso, as ações populares de resistência têm uma 
oportunidade histórica ímpar de alcançar novos territórios e, também, de 
dialogar com sujeitos que não estariam dispostos a “escutar” em conjuntu-
ras político-econômicas mais estáveis ou favoráveis. Além de fazer pressão 
social e de denunciar o desmonte das políticas públicas (o que já é muito 
importante!), temos um oportuno momento para construir laços e enraizar 
as organizações populares. 

De acordo com Eliane Martins, do Movimento dos(as) Trabalhado-
res(as) por direitos (BIANCHINI, 2020), a ideia de redes de apoio aos mais 

21  Entre os empreendimentos destacamos: Quilombo do Algodão, Grupo Silveira/
MPA, Grupo Germinar, Cidadania e Vida, coletivo Tranca Rua, as cooperativas de 
produção do MST (COOPAVA, COOPAN, COOTAP, COOPAT e Terra Livre), Grupo 
Floresta, Cooperativa UNAIC, Unidade Cuidava/UFPel, Grupo Multiplicar e Dividir e 
Associação Bem da Terra.
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vulneráveis vinha sendo construída antes da pandemia, uma vez que o país 
já vivia um cenário de aumento da desigualdade social. Com a chegada do 
coronavírus, o apoio e a conscientização da população fizeram-se urgentes. 
Eliane destaca o conteúdo dessa solidariedade:

A solidariedade precisa trazer uma dimensão ativa, em que as 
pessoas precisam encontrar o seu lugar como sujeitos. Nosso 
trabalho não é só entregar alimentos. Temos que trazer essa 
dimensão da necessária participação coletiva das pessoas. 
Temos de enfrentar, no meio dessa crise, um governo que 
está nos condenando a uma situação de genocídio (BIANCHINI, 
2020, p. 1).

Tal a afirmação faz-se necessária, uma vez que a grande mídia tem 
disputado o sentido ideológico das campanhas de solidariedade. Como 
reação às consequências sociais da pandemia, grandes conglomerados 
empresariais, empresas de televisão, grandes redes de supermercados, de 
forma oportunista, aproveitam-se da crise para demonstrar sua “desinte-
ressada” filantropia. Tais campanhas, via de regra, incentivam o empreen-
dedorismo individual, o egoísmo, a competição e o “salve-se quem puder”, 
sem apontar nenhuma saída a longo prazo. As campanhas de solidariedades 
protagonizadas pelo campo popular têm outro sentido e intencionalidade. 
Neste período curto, surgiram campanhas de abastecimento de variadas 
cores e dimensões – doações, compra direta dos produtores, entrega de 
refeições e “quentinhas”, confecção de máscaras, produção de produtos 
de higiene e limpeza, trabalho comunitário, mutirões, etc.

Para Gilmar Felipe, do setor de produção do MST da Paraíba, o que 
diferencia o projeto “Da Terra à Mesa” de outras ações de distribuição de 
alimentos é a relação de solidariedade e de luta política que se estabelece 
através do alimento” (CABRAL, 2020). De acordo com Felipe, o processo 
todo é considerado como um ato de solidariedade, que é “oferecer aquilo 
que a gente tem e não aquilo que nos sobra” (2020, p. 1). 

Gerônimo da Silva, dirigente estadual do MST/RS, explica o que levou os 
movimentos a tomarem esta decisão de iniciar campanhas de apoio a comu-
nidades pobres de periferias urbanas. Como relata a Marco Weissheimer:

Quando falamos em produzir alimentos estamos falando de 
alimentos saudáveis, ou seja, alimentos orgânicos, sem veneno, 
produzido por famílias trabalhando de modo cooperado. 
Desde o seu nascimento, o MST contou com a solidariedade 
de muitas pessoas e de muitas entidades, de igrejas, sindicatos 
e muitas outras organizações. Por isso, hoje, temos o dever 
histórico de ajudar os trabalhadores da periferia. Se a nossa 
missão histórica é produzir alimentos, nos toca, além de pro-
duzir esse alimento, também disponibilizá-lo neste momento 
para quem precisa. Quem já precisou um dia sabe a importân-
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cia de receber um quilo de alimento, sobretudo um alimento 
saudável (WEISSHEIMER, 2020, online).

Além de potencializar o incremento da segurança e da soberania ali-
mentar pelo abastecimento da população e pela geração de uma renda 
mais digna aos produtores, as campanhas dão início à construção de um 
processo de solidariedade que não se encerra na doação.

A solidariedade dessas campanhas é construída por sujeitos reais, pelo 
povo em movimento. Tais ações forçam o contato imediato a partir da 
identificação de classe entre sujeitos separados no interior da questão 
social da sociedade capitalista. O indivíduo que está na periferia da cidade, 
o sem-teto, o desempregado que passa fome, encontra-se com o campo-
nês que está no campo, o acampado, o assentado da reforma agrária, a 
sem-terra que produz o alimento.

As campanhas também abrem a oportunidade para processos de diá-
logo e de formação política na medida em que apontam a agroecologia, a 
produção quilombola, a economia solidária, a economia feminista, a reforma 
agrária como possibilidades concretas de produzir comida de verdade para 
a população pobre das cidades – aqui reside o debate ideológico mais 
potente, baseado na coerência da ação e na defesa da vida feita por sujeitos 
vulnerabilizados, que encontraram na luta a sua possibilidade de emancipa-
ção. As campanhas demonstram ainda que existe a possibilidade de acabar 
com a fome, que existem alternativas para o povo excluído, para o povo 
que não tem comida e que não possui direito a um lugar na cidade. Esse 
mosaico de experiências aponta interessantes pistas para tecnologias de 
abastecimento popular emergentes, inclusive em um cenário pós-pandemia.

Aqui reside a resposta dos movimentos populares frente às narrativas 
que tentam convencer a população da inexistência de saídas. Este é o lugar 
dos que lutam ativamente pela soberania alimentar! 

consIderações fInaIs

Passaram-se oito décadas desde que a fome foi denunciada por Josué 
de Castro como um fenômeno que envolvia uma multiplicidade de fatores 
sociais, políticos, econômicos e culturais relacionados às estruturas econô-
micas, políticas e sociais do país. 

Ainda que iniciativas houvessem sido tomadas naquela época, das quais 
o próprio Josué de Castro foi o precursor - como o programa de merenda 
escolar -, o tema da fome (e suas causas) submergiu, após seu exílio e assim 
permaneceu durante vinte anos de governo militar (1964-1984). Os esforços 
que foram implementados na década de 70 tinham por base a teoria do 
crescimento econômico e eram focados em programas de suplementação 
alimentar aos mais pobres.  
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Somente em meados dos anos 80 é que o tema da fome foi retomado, 
com a participação de amplos setores da sociedade brasileira e do Governo 
Federal, na I Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição que ocorreu 
junto com a VIII Conferência Nacional de Saúde, considerada um marco no 
processo de democratização de saúde no país. A constatação das causas 
da fome e das formas de combatê-la não mais cabiam dentro do paradigma 
desenvolvimentista, e um esboço do conceito de SAN já surgia a partir 
dessa conferência. 

O enfoque de SAN, desde a sua proposição no Brasil, não incluía apenas 
a dimensão orgânica e biológica do alimento, mas a forma como era pro-
duzido, comercializado e consumido. Essa definição se distinguia de outros 
países que o encaravam como um problema de insuficiente disponibilidade 
de alimentos, com enfoque apenas no produto e não no acesso universal 
ao alimento (Valente,1997).

Isso demonstra a contribuição desse conceito na luta contra a fome, já 
que não se tratava apenas de incentivar a produção de alimentos no país 
para resolver o problema, mas principalmente de proporcionar acesso à 
alimentação saudável a todos, de forma permanente e em quantidade e 
qualidade suficientes sem comprometer o acesso a outras necessidades 
essenciais. Tais medidas foram estabelecidas tendo como base práticas 
alimentares promotoras de saúde que respeitassem a diversidade cultural 
e que fossem social, econômica e ambientalmente sustentáveis.

A instituição de SAN como política pública de Estado também foi con-
cebida de forma a integrar diferentes setores econômicos, comerciais e 
políticos. Sua trajetória teve maior expressão a partir de 2003, quando foi 
encarada como prioridade pelo Governo Federal, assessorado pelo Consea 
e, em 2004, a partir II Conferência Nacional de SAN, ficam consagrados os 
conceitos de SAN e DHAA, frutos de um amplo processo de participação 
e discussão com todos os setores da sociedade. 

O Mapa da fome, traçado pelo estudo do IPEA, revelava não só a mag-
nitude do problema em todo o país, mas também a produção de grãos 
alimentícios no Brasil. Esse mapa foi considerado o subsídio para traçar a 
Política de Segurança Alimentar no país. O enfrentamento desse problema 
deveria concentrar-se em uma mudança estratégica de desenvolvimento 
econômico do país.

A contribuição do conceito de DHAA no combate à fome e à má nutri-
ção, que já mostrava também o surgimento do sobrepeso e da obesidade, 
incorpora a perspectiva dos direitos humanos, que é um direito inerente a 
todas as pessoas e independe de legislação nacional, estadual e municipal 
específica. Sob os princípios que regem os DHAA, todos os habitantes têm 
direito de alimentar-se adequadamente. Afora isso, o Estado tem obrigação 
legal de estabelecer estratégias de erradicação da fome e da má nutrição, 
portanto, todos os indivíduos têm direito de cobrar do Estado medidas 
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garantidoras de condições para uma alimentação adequada. Além disso, o 
Poder Público precisa cumprir sua obrigação de instituir e garantir o funcio-
namento adequado de mecanismos públicos de promoção, monitoramento 
e de reclamação de fácil acesso a toda a população. 

Tendo sido incorporado na Constituição brasileira em 2010, o DHAA 
passou a ser reconhecido e considerado como um dos pilares da SAN.

Com base no DHAA, os cidadãos podem cobrar do Poder Público o que 
lhes é de direito para assegurar sua segurança alimentar. Ao não cumprir 
suas obrigações, o Poder Público descumpriria esses tratados, violando os 
direitos dos seus cidadãos (VALENTE & BEGHIN, 2006, p. 17).

Os avanços ocorridos de 2003 a 2015 foram reconhecidos na escala 
internacional e atribuídos, em parte, ao esforço e às formas de mobilização 
dos vários setores da sociedade brasileira na luta por seus direitos e na 
sensibilidade do governo, que, assessorado pelo Consea, tornou possível 
a implementação de uma série de medidas, geridas de forma integradora. 
Muitas delas foram efetivadas por meio do Plano Nacional de SAN, que 
resultaram na redução da fome e desnutrição. 

Entretanto, os acontecimentos ocorridos a partir de 2016 mostram que 
os avanços das políticas públicas desenvolvidas naquele período, bem como 
os desafios que ainda se encaminhavam para garantir o DHAA das famílias, 
envolvem conflitos de interesse entre aqueles que, historicamente, foram 
os protagonistas do modelo de desenvolvimento econômico do país. Nesse 
sentido, a destituição do Consea pelo governo Bolsonaro foi a forma de 
desvalidar e impedir a continuidade dessas conquistas.

Contudo, em meio ao distanciamento social imposto pela pandemia, 
acontece um processo de rearticulação das forças sociais que historica-
mente estiveram envolvidas na luta por condições mais igualitárias no 
país; uma ampla rede de comunicação entre militantes dos movimentos 
sociais, universidades e trabalhadores nas variadas áreas do conhecimento, 
incluindo a de Segurança Alimentar, buscam ampliar mecanismos de resis-
tência ao cenário de desmonte das políticas públicas e da democracia no 
país. Nestes novos velhos tempos difíceis, é preciso estar atento e forte, 
mantendo a chama de esperança, tal como as palavras de Rubem Alves 
no recorte deste poema: 

Hoje não há razões para otimismo. Hoje só é possível ter 
esperança.
Esperança é o oposto de otimismo. 
Otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, 
nasce a primavera do lado de dentro.
Esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, 
continuam as fontes a borbulhar dentro do coração… (ALVES, 
2012, p.)
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Introdução

O presente texto pretende registrar o diálogo construído na live realizada 
no dia no 22 de maio de 2020, na página do observatório dos conflitos da 
cidade vinculado ao GEP – Grupo de Estudos e Pesquisa Questão Agrária, 
Urbana e Ambiental da Universidade Católica de Pelotas. O objetivo foi 
problematizar os impactos nos modos de vida da agricultura familiar e da 
periferia frente à pandemia covid-19. 

Sendo assim, os itens que seguem respeitam a produção do debate 
entre lideranças do Movimento de Pequenos Agricultores e do Movimento 
de Trabalhadoras e de Trabalhadores por direitos do Estado do Rio Grande 
do Sul. No debate, houve as contribuições do Coordenador Adjunto do 
Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos do Agrotóxico, sob mediação 
da Professora Coordenadora do GEP proponente.

Portanto, este capítulo tem o objetivo de respeitar a narrativa ocor-
rida durante a live e, no decorrer do texto, oferecer algumas sugestões 
de leitura e de pesquisa a outras produções são registradas em relação à 
temática em debate.

Por fim, a discussão enfatizou a importância da defesa da soberania 
alimentar, existente nos modos de vida das populações que habitam a 
terra, as águas e as florestas, bem como deixa os questionamentos sobre 
o processo imposto no cotidiano da vida da população empobrecida, evi-
denciado a política de um Estado de morte em 2020. 

a base da VIda é a natureza saudáVel

As condições para vida podem ser resumidas à disponibilidade de ar, água 
e nutrientes - bens comuns, necessários a todos, em todos os níveis. O solo, 
na base de tudo, fornece os nutrientes. Solos saudáveis geram plantas 
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saudáveis que dão base para comunidades de animais saudáveis. Quando 
crimes ambientais destroem a base, todo o resto se altera. Os ecossiste-
mas desregulados interligam-se e os problemas que surgem em um local 
avançam para os outros. 

A destruição de habitats leva ao deslocamento de patógenos. Vírus, 
bactérias e fungos, que conviveriam em equilíbrio com seus hospedeiros sel-
vagens, passam a atacar populações de animais em cativeiro e, em seguida, 
também populações humanas. Para eles (os patógenos) porcos, galinhas, 
e seres humanos mal alimentados, em condições de vida insalubre e sub-
metidos a elevado nível de estresse, tendem a ser parecidos.

Os mais velhos, os muito jovens, os mais fracos e os que sofrem de 
qualquer problema são atacados em primeiro lugar. Depois a contaminação 
avança. E os patógenos vão-se alterando à medida que os hospedeiros 
adquirem resistência. Surgem remédios e vacinas eficazes, mas tais méto-
dos, em seguida, perdem efetividade porque a natureza assim exige.

 A natureza impõe diferenciações até que sejam alcançados novos 
padrões de equilíbrio, estabelecidos entre a virulência dos patógenos e 
a imunidade dos hospedeiros, nos ecossistemas resultantes. Ainda não 
chegamos a esse ponto com a covid que se espalha, atingindo agora os 
mais pobres do Brasil, tanto nos espaços rurais quanto nos urbanos. Mas 
sabemos que essa pandemia surgiu, como todas as zoonoses, em função 
da destruição de algum ecossistema. Sendo obrigadas a migrar, viroses 
que conviviam com morcegos e pangolins chineses modificaram-se para 
atacar populações humanas. 

Sabemos que todas as principais zoonoses evoluem desde populações 
de animais selvagens, alguns em risco de extinção, para nossos espaços 
urbanizados a ferro e fogo. Isso, que já aconteceu recentemente com a 
gripe aviária, a gripe suína, a SARS, o HIV, sempre acompanhou a história 
humana. Todas essas e outras doenças podem ser entendidas pelo fato de 
que nosso modo de vida está destruindo espaços onde outros modos de 
vida mantinham-se contidos. E isso está relacionado com a destruição das 
florestas, das pastagens nativas, dos cursos de água limpa, da qualidade 
do ambiente, da vida do solo22. 

Como a vida do solo vem sendo destruída pelo avanço de um modelo 
de agronegócio, que se apoia em uma regra de crescimento e que precisa 
acabar com a diversidade, homogeneizando tudo, torna-se claro que o 
agronegócio está limitando as possibilidades de vida.

 No Brasil as lavouras transgênicas já alcançam 45 milhões de ha/ano. 
Nelas, são utilizados milhões de litros de agrotóxicos todos os anos. Aque-
les venenos escorrem, concentram-se nos reservatórios de água e nos 

22  Sugestão da leitura: SHIVA, 2003.
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organismos vivos. Tudo o que vive é formado majoritariamente de água: os 
bebês mais de 80%; os idosos, menos de 60%. Essa perda de água, ao longo 
da vida, traz uma ampliação relativa na concentração do que foi ingerido 
durante a vida e que ficou retido nos corpos (NODARI, GUERRA, 2003). 

O funcionamento de todos os sistemas orgânicos depende da água e 
do que está diluído nela, daí sua importância para todos os ecossistemas. 
Nossa vida é orientada pela qualidade dos alimentos e da água que nos 
forma. Solos ruins e águas contaminadas levam a problemas operacionais 
nos sistemas digestório, circulatório, nervoso, reprodutivo e, consequen-
temente, também no sistema imunológico, que nos defende das doenças, 
e assim por diante.

Assim sendo, o avanço do modelo dominante de agronegócio espalha 
doenças novas e enfraquece nossos corpos, facilitando processos de con-
taminação, alterações, deficiências e mortes23. Como os maiores problemas 
são vivenciados pelos mais fracos, e, como a pobreza e a discriminação 
que exclui pessoas são fontes de fraqueza, as regras que orientam nossa 
sociedade devem ser avaliadas.

 A concentração de terras, a expansão de lavouras homogêneas, a 
simplificação dos alimentos, a contaminação da água e as plantas doentes 
por excesso de agrotóxicos são mecanismos de discriminações em cas-
cata, que se estendem no tempo. Aos filhos de pobres e excluídos estará 
assegurada a pobreza e a exclusão. Territórios doentes que fragilizam a 
sociedade, em várias dimensões, exigem ações para superação coletiva 
dessas mazelas. São problemas superiores à capacidade de superação 
individual, que exigem a ação dos Estados. Casos como este, da covid, 
permitem-nos observar que a ecologia global está ameaçada e que isto 
exige articulação internacional em defesa da casa comum24.

Em outras palavras, o planeta acaba doente porque os nichos de con-
vivência de diferentes organismos e os seus agrupamentos, em diferentes 
ecossistemas, são alterados por uma força de padronização que contraria 
uma lei básica da natureza. A força da vida está na convivência da diversi-
dade e não na expansão do homogêneo. E as normas dominantes de geren-
ciamento da vida em sociedade ao permitirem, por exemplo, que o governo 
brasileiro estimule, seja por ações ou omissões, os incêndios na Amazônia 
e no Pantanal, ameaçam a vida latu sensu em dimensão planetária.

E tudo isso se relaciona ao avanço de monoculturas que deveriam 
acabar com a fome, mas que se resumem a produzir rações para animais 
em cativeiro e para pessoas. Hoje, das mais de 200 espécies alimentares, 

23  Sugestão de leitura: SHIVA, 2001.
24  Sugestão de leitura: ESTEVE, 2017.
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apenas quatro respondem por 80% das cadeias alimentares: soja, trigo, 
milho e arroz. Estão envolvidos em plantios em larga escala, dependentes 
do uso massivo de agrotóxicos. As exceções correspondem a plantios 
desenvolvidos em pequena escala por milhões de agricultores camponeses, 
quilombolas, assentados de reforma agrária e outros que, além de produzir 
sem venenos, garantem a oferta de mandioca, batatas, feijões e assim por 
diante (ONU, [2015?]).

Mas pouco podem fazer para mudar uma realidade na qual são obriga-
dos disputar o direito de alimentar os seus, principalmente com as sobras 
do que é oferecido aos outros. Comendo produtos transformados a partir 
do que é obtido pelo agronegócio que destrói florestas, espalhando viroses 
enquanto crescem as lavouras transgênicas, que geram rações e alimentam 
os animais em cativeiro - ali, ou nos grandes frigoríficos onde aqueles ani-
mais são esquartejados, nas feiras onde suas partes são comercializadas, 
ou nos locais onde suas sobras são consumidas - em algum momento, um 
vírus mutante sempre encontra um organismo fraco e dá início ao drama 
das epidemias. 

Assim, a organização da sociedade na qual estamos inseridos gera 
ameaças ao direito de existir não apenas para animais complexos, mas 
também para insetos e plantas. Ameaçados estão todos os que não per-
tencem ao pequeno grupo que controla o Estado e que se beneficia do 
agronegócio predador. 

Sim, a regra de padronização das áreas de cultivo mata a vida do solo, 
envenena a água, destrói o equilíbrio ecossistêmico e está na raiz das pan-
demias. Como sair dessa armadilha? Cuidando da casa comum, tratando 
de proteger os bens comuns, estabelecendo e respeitando normas de 
convívio respeitosas aos direitos humanos. E tudo começa no que entende-
mos necessário para manter a qualidade da água, e da vida do solo. Tudo 
evolui, a partir dali, em função das relações entre os homens e mulheres 
que formam nossa sociedade (REIS, 2017). 

não há saída IndIVIdual: a ação é em grupo

Para os agricultores e agricultoras, camponeses, primeiro há que afirmar e 
fortalecer a condição em que eles se colocam no mundo. Sobreviver como 
categoria para sobreviver como indivíduos; resistir para existir; reconhecer e 
atualizar a história de resistência permanente, que os camponeses herdaram 
dos povos tradicionais, adaptando seus costumes em defesa das nascentes 
de água, da fertilidade do solo, da perpetuação das famílias e da natureza. 
Nesse ponto é enorme a diferença entre os agricultores camponeses e os 
empresários do agronegócio. Estes últimos querem um máximo de ganhos 
a cada safra, sem pensar no futuro, sem ligar para a morte do solo, para a 
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contaminação das águas, para a derrubada das matas, para os ecocídios25 
que patrocinam. Querem é viajar pelo mundo, trocar de carro todo ano, 
beber vinho de 200 reais. Querem deixar de ser o que são, ser aceitos pelas 
cinco famílias que concentram 50% da renda nacional (GOMES, 2018), que-
rem ser o que não são. E isso nos obriga a conviver com os desmandos de 
uma bancada ruralista, que tudo faz para atender aos interesses dos que 
ajudam o agronegócio internacional a nos manter como colônia. Isso não 
é coisa de hoje: esta é nossa triste história, porque assim age nossa elite 
inconsequente (BARROS, HENRIQUES, MENDONÇA, 2000). 

Com uma liderança político-econômica infeliz, invejosa, formada por 
pessoas que querem ser o que não são nem nunca poderão vir a ser, nosso 
país afunda em todo tipo de doença social. Vale aqui, seguindo a imposição 
daquela elite, uma espécie de décimo primeiro mandamento que se sobre-
põe a todos os outros. A regra que eles querem ver seguida por todos é 
simples: explorai-vos uns aos outros.

Mas os camponeses querem continuar sendo o que são: pessoas que 
trabalham para a família sabendo que, com pouca terra, precisam preser-
var o ambiente. Querem produzir alimentos para comer e vender e sabem 
que, para ter sucesso nisso, precisam de alianças que os fortaleçam como 
categoria. Assim, os alimentos que produzem devem ser saudáveis, para 
consolidar seu papel e o interesse dos consumidores, em tais alianças. 
Isso é essencial para que o Estado e os Governos patrocinem políticas do 
interesse dos excluídos, nos campos, nas matas e nas cidades. 

Tais políticas contrariam os interesses que querem nos manter à mar-
gem do progresso, só existirão se exigidos pelos que sofrem exclusão e 
pelos que lutam por direitos básicos para todos nos espaços urbanos. A 
proteção da natureza, a fertilidade do solo, a produção de alimentos sau-
dáveis é o oposto do que pretende o agronegócio, ações que se colocam 
como elementos para construção de alianças que expandem a possibi-
lidade de ações coletivas, articulando produtores e consumidores. Uma 
sociedade saudável para um futuro longevo, no interesse da vida, exige 
reflexões sobre a forma como vivemos hoje, e o que poderemos estabe-
lecer como horizonte de vida para o período que virá após essa crise (VIA 
CAMPESINA..., 2008).

Se o papel das populações dos campos, das águas e das matas se 
fortalece com suas ações em proteção da vida do solo, dos ecossistemas 
e do ciclo das águas, o que dizer das responsabilidades para com isso nas 
populações urbanas?

25  Sugestão de leitura: ACSELRAD, 2009.
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o ecossIstema urbano

A vida nas cidades segue regras parecidas com as dos organismos 
naturais em seus ambientes selvagens. Os espaços urbanos são ecossis-
temas, mais fáceis de serem compreendidos e sustentados quanto mais 
amplas e diversas forem as possibilidades de vida, que acolhem e oferecem. 
Se a população se percebe dividida e precisando escolher entre ricos e 
pobres, brancos e pretos, “famílias de bem” e os “outros”, nitidamente o 
ecossistema será insuportável para todos. Os privilegiados em tal contexto 
viverão no medo, e os demais, na miséria.

 Como nas cidades os diferentes são maioria, a injustiça caracterizada 
pela miséria se faz insuportável26 e tende a ser naturalmente superada. 
Como nas lavouras transgênicas, onde os agrotóxicos impedem a emer-
gência de outras plantas, em guerra permanente contra a força da vida, 
também nas cidades as explosões de vida tendem a ser controladas pela 
força bruta, pela imposição das armas de guerra. A regra da vida é a da 
diversidade. A acomodação dessas diferenças em padrões ajustados no 
interesse de alguns gera ecossistemas desequilibrados, susceptíveis a todo 
tipo de doenças. O que mantém esse tipo de lógica, que contraria a própria 
vida? 

A inconsciência, como a loucura, exige aceitação e apoia-se na natura-
lização de narrativas enganosas e normativas injustas. Há ciência na manu-
tenção de uma maioria submissa para o deleite de poucos. E o Estado é 
fundamental para perpetuar a concentração, tanto de vantagens quanto 
capacidades, em favor daqueles que o controlam.

A maioria, na grande massa de almas, é formada por trabalhadores e 
suas famílias, que buscam maneiras para tocar a vida e contribuir para o 
bem-estar de todos. Mas eles acessam uma parte tão pequena da renda 
global que vivem, então, em condições insalubres. Muitos são sem teto, api-
nhados em ocupações irregulares ou em regiões afastadas, sem acesso aos 
serviços públicos, alimentando-se das ofertas, ameaçados pelos incêndios 
e por direitos de propriedade que se supõem mais justos e mais humanos 
que os direitos à própria vida (BRASILINO, 2012). 

O que são as ofertas que lhes cabem? Elas são tudo aquilo que sobra 
nos canais de abastecimento, estabelecidos em função dos que têm acesso 
a tudo: aquilo que está com prazo vencido ou por vencer, de baixa qua-
lidade, bem como aquilo que é barato, isso vem gerando, portanto, esta 
nova associação entre gordura e fragilidade. Populações em situação de 
obesidade, ainda que subnutridos, diabéticos, vulneráveis às zoonoses 
como a covid e sem chance de atendimento médico são a maioria dos 

26  Sugestão de leitura: LEFEBVRE, 2001.
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discriminados nos espaços urbanos. E também eles, como foi referido no 
caso dos agricultores, não podem superar suas dificuldades isoladamente. 
Quando tentam, sendo pessoas doentes, em ambientes insalubres numa 
sociedade doente, acabam justificando processos repressivos que os iso-
lam ainda mais, erodindo assim a democracia. A alternativa que lhes resta 
também é a de identificarem-se como categoria, agirem em grupo, para 
superação das discriminações a que estão sujeitos.

a luta no campo e na cIdade – relações saudáVeIs para VIda 
saudáVel

O agricultor e agricultora, enquanto camponeses, sabem que, para sobrevi-
ver como categoria, precisam ser reconhecidos como essenciais para socie-
dade como um todo. Isto significa que devem produzir bens do interesse 
da maioria - que atendam às necessidades da sociedade, sem poluírem 
as bases de produção e sem fragilizarem o organismo dos consumidores. 
Devem produzir alimentos que mereçam essa denominação porque serão 
a base dos sistemas que mantêm os organismos sadios.

Significa tratar de ser útil para si e para os seus, atendendo à necessi-
dade dos demais, de forma a poder reivindicar e construir parcerias. Para 
isso, cabe aos povos dos campos, das matas e das águas garantirem espa-
ços onde as doenças dos animais fiquem retidas, encerradas nos nichos 
ecológicos a eles reservados. Esses povos também devem garantir a qua-
lidade da vida do solo, a qualidade da água e produzir alimentos sadios, 
diversos, em visão de longo prazo. Tudo isso se opõe ao que o agronegócio 
hegemônico oferece (THOMAZ JÚNIOR, 2007). 

Isso exige avanços na incorporação de conhecimentos científicos ao 
aprendizado milenar dos povos. Não há retrocesso em trabalhos desenvol-
vidos com respeito aos outros componentes do sistema. Isso pode parecer 
um discurso ecologista, mas vale para todos os ecossistemas. Uma cidade 
será mais forte e oferecerá melhores condições de vida se dispuser de 
vários tipos de indústrias, comércios, serviços, opções de lazer e entre-
tenimento. A simplificação que envolve a dependência de alguns merca-
dos, levando a algo semelhante ao avanço das monoculturas de soja, traz 
pobreza, infelicidade e doenças para todos os que pouco se beneficiam 
daquilo.

Assim, as políticas públicas para áreas urbanas também devem ser 
elaboradas com vistas às diferenciações dos territórios, dos interesses e 
das potencialidades locais, garantindo um máximo de alternativas e um 
mínimo de igualdade e dignidade na vida para todos. O mínimo não pode 
ser inferior ao estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
A alimentação é a base da vida, portanto as políticas de SAN, a garantia de 
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acesso à escola (com alimentação sadia para as mentes), de saúde (água e 
saneamento) devem valer para todos, tanto no espaço urbano quanto no 
rural. A experiência de discriminações sugere que a superação dos proble-
mas, existentes em ambas as dimensões, impõe a urgência de articulações 
e ações em parceria (RONILK, 2020).

O subdesenvolvimento hegemônico, que avança no rastro das lavouras 
transgênicas, da favelização, do desemprego e da erosão democrática, tem 
uma só raiz. Ele prefere soluções que não servem para os pobres e que 
se mantêm graças à ocultação de verdades que seriam óbvias: este é um 
sistema de poucos senhores e com muitos serviçais à disposição.

Na agricultura, é fácil verificar que as recomendações do Agro, que seria 
POP, apoiam-se em recursos públicos, pesquisas, leis e em políticas favo-
recidas por governos que pouco ou nada fazem para os pequenos, porque 
não estão no poder para servir aos pequenos. Os agricultores pequenos 
estão falindo, vendendo os lotes, migrando para as cidades, sumindo nas 
favelas. Mas estejam onde estiverem, querem e precisam dos alimentos 
com que se acostumaram: batata-doce, aipim, banana, beterraba, feijão, 
arroz, ovos e produtos da agricultura familiar, sem venenos, e não os do 
agronegócio.

Os exemplos mostram que a maioria dos camponeses, que ainda estão 
na roça, fazem o que podem para fugir da servidão voluntária que o agro-
negócio lhes impõe. Podem se integrar, sim, às grandes cadeias produtivas. 
Mas não podem se especializar na integração porque isso implica adentrar 
na armadilha que perpetua o novo formato de escravidão. E é importante 
lembrar que a humanidade se libertou disso, com lutas e sangue, e que 
o acesso a um pedaço de terra tem sido negado há gerações e deve ser 
defendido, agora, pelos milhões de camponeses que ainda lutam para per-
manecer como tal27.

o campesInato é essencIalmente um modo de VIda

 O povo do campo procura ter um modo próprio de viver, embora as polí-
ticas públicas que estejam aí não ajudem nesse rumo. Ao contrário, elas 
estimulam no sentido oposto, tornando evidente a necessidade de novos 
pactos com outros atores. Com os trabalhadores urbanos, porque também 
eles dependem do Estado e são maioria em seus ecossistemas, os campe-
sinos se mantêm sacrificando a vida dos seus familiares.

Todos dependem do Estado, embora neoliberalismo o controle no 
campo, a agricultura familiar sobrevive esperneando. E os urbanos, podem 

27  Sugestão de leitura: LA BOÉTIE, 1999.
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ficar omissos? Nitidamente, o momento atual exige instrumentos que se 
traduzam em maior compreensão, ligação e compromissos que atendam 
aos problemas dos trabalhadores do meio rural e urbano, como categorias 
exploradas que são, no interesse da vida. Exemplos? Sindicatos comprando 
cestas de alimento da AF para distribuir nas cidades; sem-terra assentados 
distribuindo arroz, repolho, beterraba, feijão e pão nas vilas; financiamen-
tos coletivos como o Finapop; retomada de políticas como PAA e PNAE, 
reativação da Cobal, remodelação do Pronaf, reforma agrária, reforma 
urbana, reconstrução de mecanismos de comunicação social e de formas 
de organização como os Consea (EDUARDO, 2020). 

Na emergência de iniciativas locais, com tais perspectivas, percebe-se o 
embrião de ações organizadas com vistas a um novo período. Em atenção 
às necessidades criadas pela crise, percebe-se o surgimento de parcerias 
que atuam como miniestados, agindo em acolhimento e proteção à popu-
lação empobrecida. São exemplos a serem seguidos, que evidenciam a 
disposição da sociedade e a omissão de um Estado que precisa ser reorien-
tado. É urgente a recuperação de políticas em defesa dos direitos humanos 
e em estímulo ao protagonismo social, como indicam essas articulações 
proativas. Também resulta disso, claro, que os pobres são solidários com 
pobres. Os discriminados, aliados naturais entre si, juntos, podem obrigar 
o Estado a retomar seu papel.

Os poderosos não ignoram que o Estado, atualmente a serviço deles, 
deve ser reorientado para atender a todos, se não por justiça, ao menos 
para evitar que os miseráveis tratem de resolver por si, de forma ataba-
lhoada, problemas tão sérios como os da alimentação e da moradia nesta 
crise que já afeta a todos.

Em outras palavras, para preservar o Estado, reorientando esse governo 
corroído pelos interesses dos que odeiam os pobres, os povos e a natureza, 
precisamos agir em grupo. Os aposentados, ameaçados de abandono pelo 
Estado, são aliados dos camponeses, dos homoafetivos, dos sem teto, dos 
sem-terra, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Todos 
precisam de alimentos saudáveis e de sistemas de saúde não congestio-
nados pela multiplicação de problemas causados, majoritariamente, por 
um agronegócio que se beneficia de incêndios e ecocídios. Isso significa 
que precisamos de um projeto de nação soberana, voltada ao atendimento 
das necessidades da maioria, em perspectiva de longo prazo e, portanto, 
amistosa em relação ao ambiente e protetiva aos bens comuns.

Alimentação saudável é condição de soberania nacional. Em um país 
onde todos os recursos são canalizados no sentido contrário à história, à 
vida e aos desejos /necessidades da maioria, isso nunca será possível. E a 
ciência reconhece isso. Há muita sabedoria acumulada entre os povos dos 
nossos biomas e as universidades, criadas nos governos Lula e Dilma, pos-
suem os instrumentos para ampliar a rapidez de recuperação dos desastres 



219

em andamento. Carne à pasto, como Luis Carlos Pinheiro Machado ensinava; 
solo vivo, como Maria Primavesi apontava; biodiversidade integrada, como 
pedia Kageyama, tudo para evitar plantas doentes como mostrou Chabou-
ssou na teoria da Trofobiose, sem transgênicos como pediam Lutzember-
guer e Magda Zanoni. Precisamos da agroecologia nos campos, nas matas 
e cidades, como resumem outros tantos, para superar a sucessão de crises 
integradas que ameaçam nossa sociedade enferma, pois ela é cativa de um 
agronegócio predador, e esse, por sua vez, é cativo de transnacionais28.

É um mesmo povo, tanto esse que se acumula nas periferias quanto 
aquele que se sente acossado nos campos e nas matas. Todos explorados 
por cadeias de comercialização, esquecidos na elaboração de políticas e 
abandonados em sua luta pela preservação de autonomia no controle das 
sementes que permitem reproduzir a vida.

 e no urbano

As crises nas cidades também não começaram agora. Mas nunca estiveram 
tão intensas. Nunca houve enterros em valas coletivas, muito menos a dis-
tribuição pelo governo de remédios que não funcionam. Ou, pelo menos, 
a transição de um período de esperanças e confianças, experimentado 
nos governos Lula-Dilma, para o momento atual, de solidão e desespero, 
nunca poderia dar-se tão rapidamente e de forma tão intensa que ainda 
custa a ser entendida.

O golpe de 2016, a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro, o fim das 
políticas públicas inclusivas, o desemprego, a destruição do SUS, as mortes, 
a covid, a fome e a divisão das famílias entre os que amam e os que odeiam, 
tudo isso responde à mesma lógica. Com o presidente e seus ministros 
revelando desprezo à verdade, ao trabalho e às queimadas, tudo ao mesmo 
tempo e num espaço de tempo tão curto que lembra até a tragédia dos 
dinossauros, com o asteroide da última grande extinção. A esperança se 
torna rarefeita.

E é no urbano que se percebe o avanço desses sinais de degradação 
humana com maior crueza. Ali, a destruição e a negação de possibilidades 
de vida são mais dramáticas. Com todos em volta sendo pobres, mesmo 
que se ajudem no pouco que cada um tem, instala-se a tristeza e cresce a 
escassez. Sem dinheiro, sem crédito, sem respostas, com medo da covid, 
o que pode o povo fazer senão escutar o pastor? Desempregados, sem 
recursos para ir ao Sine toda semana buscar emprego, estes cidadãos 
são retirados da lista dos sem trabalho. Depois de quatro a cinco viagens, 

28  Sugestão de leitura: BOMBARDI, 2017.
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gastando no ônibus para ir ao Sine aquilo que falta para farinha, como e por 
que insistir? A impossibilidade individual de contribuir para atualização de 
uma estatística que afeta milhões é comemorada pelo desgoverno como 
sinalização de problema sendo resolvido. E o pastor atesta isso: “Basta ter 
paciência. este Governo só assumiu há dois anos e o PT quebrou o Brasil.”

Como o Governo só contabiliza entre os desempregados aqueles que 
insistem em ir ao Sine, e, nas periferias e entre os sem teto estes são mino-
ria, o problema diminui enquanto a fome aumenta. Mas há também um 
grupo crescente que estuda o que fazer. No MTD há consciência de que os 
problemas crescem porque quem os cria também estuda como ocultá-los, 
beneficiando-se disso. No MTD, como no MPA e em outros grupos, sabe-se 
que algo mudou com as igrejas. Organizações que no passado eram fonte 
de solidariedade, como as CEBs, agora são espaços de alienação, com 
seus templos ensinando a repetir aquilo que velhos e pobres desassistidos 
balbuciam sem saber o que dizem: “a COVID é bobagem; a culpa é do PT; 
dê do pouco que tem para o bispo, que receberá de volta multiplicado. 
Deus tudo vê e tudo proverá, seja dócil e não se deixe enganar. A vida é 
dos mansos e a Terra é plana”. 

E quem escuta isso cotidianamente, como não desanimar? Famílias 
grandes, casas pequenas, para quem tem casa. Crianças amontoadas e 
pátios tão apertados, até para os entulhos e o cachorro, que não há como 
fazer um canteiro de horta. E o culto recomenda paciência, enquanto os 
postos de saúde recomendam diazepan, em dias que seguem iguais.

Até que alguns passam a se comunicar por meios diferentes. A par-
ticipar de reuniões online, a escutar palavras de outra razão. A perceber 
que os problemas são os mesmos no espaço rural e no urbano. Mas com 
quem falar sobre isso? Nem todos têm os aparelhos e, nem todos que os 
têm, escutam programas que os ajudem a entender a exclusão e a ver-
dade a respeito dos direitos humanos, das possibilidades de acesso e dos 
mecanismos de controle e discriminação, nas cidades, nos campos e nas 
matas. Mas é fácil perceber que os ônibus, as ruas, as calçadas, os postos 
de saúde, as redes de luz e água, tudo, é pior nos espaços destinados 
aos em condição de exclusão29. E, assim, cresce o número daqueles que 
sabem que isso não é, ou não deveria ser considerado normal. Trata-se de 
uma orientação planejada de governos que preferem tomar decisões que 
atendam a alguns compromissos, descuidando muitos deveres. E ali, na 
periferia, onde quase nada é privado, menos ainda é de responsabilidade 
pública. Às crianças resta brincar nas ruas enquanto as mães buscam tra-
balho e comida. A maioria é população preta, sem recursos e sem acesso 
a quase tudo o que passa na TV.

29  Sugestão de leitura: ROLNIK, 2015. 
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E é aí que se vê: o povo está pedindo razões pra ter esperança. E as 
organizações, do bem e do mal, trabalham sobre isso: “razões para não 
desesperar”. Com o aprendizado das reuniões virtuais sabe-se que nestes 
tempos em que não é possível sair pra rua, com manifestações em força 
de gente, tudo resulta em um conforto para esse desgoverno. Não fosse 
a pandemia isso não aconteceria sem represálias, porque desejo e espírito 
de luta não faltam nas periferias. Mas há uma disputa pelas narrativas e, aos 
poucos, cresce o número dos que sabem ser necessário informar, desde 
agora, aos que vão sair para as ruas depois. E há que alimentar os filhos 
com as ofertas que circulam por lá. O arroz, o feijão, os grãos quebrados, as 
carnes e tudo o mais que, por algum motivo, acaba chegando na periferia.

Enquanto isso o agricultor ganha quase nada e o varejista da periferia 
também vive em miséria. Como pode? Que pauta seria mais importante, 
tanto para o pastor quanto para o governo, do que a comida? Do que estão 
tratando aqueles que não se ocupam de estimular e atender, nem a quem 
produz alimentos e nem a quem precisa comer? O que fazer para chamar 
a atenção deste Governo, que não enxerga as queimadas, que parece sem 
alcance para entender às implicações do avanço da desesperança nas 
periferias? (CASEMIRO, VALLA, GUIMARÃES, 2010).

Como o agricultor evitará os venenos que lhe alcançam, vindos pela 
água e pelo ar? Como o pobre da periferia tomará cuidados preventivos, se 
alimentará direito, manterá higiene e distanciamento? Crescem as mortes 
silenciosas, contadas em números subestimados, mas a pandemia ainda 
nem chegou por inteiro nas regiões mais pobres, nas caixas de papelão, lá 
onde estão aqueles que vivem mais no fundo, no drama da fome.

Ali, onde a insegurança alimentar é a regra de cada dia e nada é seguro, 
tudo parece normal. Soberania alimentar é algo que se entende como 
problema a ser resolvido depois. Agroecologia, resiliência e sistema imu-
nológico? Tudo isso são palavras sem sentido para quem não encontra 
respostas ao que fazer, vivendo com fome, frio e medo todos os dias.

como aproxImar as famílIas do campo e da cIdade?

Há um controle de todas as grandes mídias e, também, há novos meca-
nismos de vigilância na incipiente mídia digital que os pobres começam a 
dominar. O controle das oportunidades de informação e da validade de 
interpretações, nesse campo, é muito semelhante ao que se passa entre 
agricultores que não conseguem evitar o uso de transgênicos e agrotóxicos. 
Ou entre as populações periféricas, que se obrigam a comprar alimentos 
ruins, dando uso nobre às sobras derivadas da lógica excludente que rege 
mercados organizados para quem pode pagar. 
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Uma mesma lógica explica aquela interpretação da realidade, segundo 
a qual a culpa é do PT, e esse aumento no consumo de refrigerantes e 
salgadinhos entre os que não tem dinheiro para comprar leite, pão e man-
dioca. Avança a colonização das mentes, com novos métodos para dar 
conformismo aos que ainda sofrem processos de escravidão na cidade, 
para ajustar suas formas de consumo ao pouco que lhes chega daquilo 
que é permitido fazer aos que sofrem processos de escravidão no campo. 
Mas nem todos são assim nesses ecossistemas. Há os que já acordaram e 
há os que estão acordando. Todos sabem que seus territórios oferecem 
outras possibilidades de vida. As florestas, os campos, os terrenos baldios e 
ociosos podem produzir alimentos e abrigar populações. Portanto, há algo 
de muito errado no fato de que as florestas queimam para que avance a 
soja. Também há algo de errado no desmonte das entidades do governo 
que deviam cuidar disso, bem como nas propagandas desqualificando os 
indígenas, os quilombolas e todos aqueles que se revoltam contra aquilo. 
Algo semelhante acontece nas periferias das cidades, onde também exis-
tem aqueles que tentam organizar formas mais estáveis de relações entre 
os grupos.

Percebendo isso, os grupos organizados alertam para a necessidade 
de discussão e compreensão do que organiza e sustenta as relações de 
produção e o consumo vigentes, sobretudo nos espaços que lhes restam 
para viver. E alertam que isso vale para os alimentos, como também para 
tudo o que importa na vida. Pois em tudo opera uma lógica que altera as 
possibilidades de acesso, na qual as regras que se aplicam sobre concentra-
ção e distribuição os excluem. Portanto, a busca diária por alimentos deve 
ser entendida à luz do conceito de soberania alimentar, segundo o qual a 
autonomia não deve ser limitada a poucos. Existe aí uma responsabilidade 
do Estado, e isso envolve mais do que dar apoio aos atos de plantar e 
comer. É necessário informar e motivar o povo a ser ator no processo de 
melhoria de vida. Também isso depende da rede de serviços em torno do 
plantar, do comer e do entendimento de que em ambos existem compo-
nentes políticos. 

Portanto, as normas que definem resultados que não atendem a todos 
devem ser revistas. O contrato social deve assegurar continuidade (e iso-
nomia) de acesso ao mínimo necessário para a vida e o trabalho dignos. 
Tudo o que depende da qualidade do solo e das águas, que devem ser 
protegidos como os direitos humanos, deve ser contemplado em consti-
tuições federais e leis supranacionais capazes de funcionar como acordos 
em defesa da vida. As constituições do Equador e da Bolívia talvez possam 
ser tomadas como orientações necessárias, assegurando que os direitos da 
natureza passem a constar como deveres dos Estados, que deveriam atuar 
como freios à ganância e irresponsabilidade de organizações que não se 
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pautam pelas necessidades da maioria, em visão de longo prazo. De que vai 
servir, no futuro, a água contaminada, do aquífero Guarani? (LESSA, 2018).

Por que o agronegócio segue envenenando a água, a terra e provo-
cando doenças que inviabilizam o bem viver nos ecossistemas do rural e 
do urbano? Empresários que morrerão ricos podem deixar heranças de 
contaminação para gerações que estão por vir? Pode ser privatizado e 
destruído algo que é bem comum e necessidade permanente? Um patrão 
doente que está de passagem tem direito de arruinar o que lhe cabe cuidar? 
Matando a vida dos solos, estragando a vida das sociedades, eliminando 
na prática o requisito constitucional que assegura compromisso de cuidar 
do ambiente e garantir atendimento de funções sociais, no gerenciamento 
de recursos naturais e bens comuns como a terra, a água e o ar?

Por isso, os “excluídos” começam a exigir tratamento distinto para o que 
supostamente pertence a alguns, embora encerre necessidades de todos. 
Assim, nos recomendam discutir a propriedade da terra e as implicações 
de escolhas erradas nos modos de trabalhá-la, tendo em vista a necessi-
dade de alimentar a todos com segurança. Isso exige discutir também as 
tecnologias usadas, o controle das sementes e as redes de distribuição 
como condições para que todos possam se alimentar, com segurança, em 
territórios soberanos.

Como são variados e amplos os gostos, nos vários espaços de nossos 
seis biomas, precisamos de variações nos produtos, nos sistemas e nas 
redes de vida. Para isso, temos que superar a lógica das monoculturas 
nas lavouras. Trata-se de algo tão necessário quanto sair da “monocultura 
das mentes”, criada para justificar as concentrações de renda e poder, da 
exclusão e da miséria. Está em andamento – e nos opomos a isso – uma 
espécie de ressurgimento dos antigos impérios sustentados pela escra-
vização de povos inteiros. Agora, pseudociências preparam as respostas 
para justificar a exploração e o controle dos canais de comunicação que 
as espalham, garantem uma tutela aos entendimentos e percepções do 
povo, assegurando o desânimo, plantando ilusões e mantendo a apatia.

Portanto, é urgente que a sociedade se perceba capaz de refazer as 
regras de convivência, em respeito à vida, colocando a soberania alimentar 
e os direitos da natureza na Constituição e reorganizando os processos 
econômicos em função disso. Apenas com essa consciência será possível 
mudar a realidade dos povos empurrados para as periferias das cidades, 
onde existem todos os problemas decorrentes da falta de alimentação, 
uma alimentação errada e a difusão das informações escravizadoras. Ao 
mesmo tempo, nos campos faltam meios para que se possa garantir que 
alimentos sadios, ali gerados, escoam até locais onde faltam, estabelecendo 
fluxos que estimulem e atendam às necessidades de todos. A quem cabe 
resolver isso? A todos nós.
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O país precisa saber de onde vem o alimento, para onde este vai e o 
que acontece em represália aos movimentos dos grupos que se empenham 
em estimular ou expandir tais esclarecimentos. Para acabar com a fome a 
sociedade precisa estimular a produção e controlar as redes de distribui-
ção, portanto, precisa reorientar o papel do Estado. É com essa perspec-
tiva que os grupos organizados se empenham em dar visibilidade a tais 
processos e em cobrar responsabilidades dos que estão se beneficiando 
da crise. Sabidamente, através de redes de sociabilidade articulando os 
objetivos daqueles grupos, será possível dar transparência aos processos 
de gestão e monitoramento desenvolvidos pelo Estado, para a construção 
de uma cidadania que se estenda também a locais reservados aos pobres 
(ZANOTTO, 2017).

Isto se faz urgente porque os filhos de todos, em particular os das 
classes médias e das classes pobres, se encontram nas ruas reivindicando, 
evidenciando o descalabro de que enquanto para alguns há de tudo, para 
outros pouco resta. A começar pelo mais básico: a comida. Para superação 
desse quadro precisamos estimular processos produtivos sob responsabi-
lidade dos agricultores familiares, campesinos, povos e comunidades tra-
dicionais, que, junto aos consumidores da periferia, compõem um mesmo 
grupo de excluídos. Somos uma coisa só, com gostos, preocupações e 
necessidades idênticas em respeito às famílias, aos velhos e às crianças.

consIderações fInaIs

A covid não vai fazer do mundo melhor quando passar, mas as reuniões 
online, que tem acontecido, mostram a convergência de necessidades 
entre excluídos do meio rural e do urbano. E a questão da alimentação, 
dos direitos a uma vida saudável, das responsabilidades do Estado e da 
imperiosidade de ações conscientes, por parte da sociedade, tornam-se a 
cada dia mais evidentes. E isso traz esperanças de renovação.

De um lado, agricultoras e agricultores precisam de terra, de sementes, 
de crédito e de sistemas para o apoio ao escoamento da produção. E as 
experiências do governo Lula mostram que com isso eles podem mudar a 
vida de todos, com proteção ao ambiente natural. Com acesso a alimentos 
os moradores das periferias podem recuperar a confiança, criar soluções 
e contribuir, de forma efetiva, para o desenvolvimento nacional e para a 
melhoria de condições de vida para todos.

E estes são apenas alguns dos que sofrem exclusão, que, no seu todo, 
compõe a maioria de uma população gigante que convive com os mesmos 
problemas básicos. Racismo, discriminação e impedimentos de ser o que 
cada um quer ser porque assim o é: seja indígena, branco, preto, mulher, 
LGBT, criança, velho, músico, atore, pedreiro, motorista, campesino. Todos 
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aqueles que quando entram num avião, num Shopping ou num supermer-
cado são olhados com desconfiança e estranheza. No entanto pagam 
impostos, sustentam a economia e geram a produção e a demanda que, 
não sendo reprimidas como suas mentes o são, levariam este país ao lugar 
de destaque que merece ocupar.

Percebendo isso entendemos que nossa contribuição para a construção 
de uma nação soberana está sendo limitada porque nos querem dóceis, 
numa nação colônia. Vítimas e escravizados, criando filhos para que sofram 
o mesmo. Meninas que se submetam, meninos que não reajam, velhos 
que se calem como numa linha de montagem, ao modelo das lavouras do 
agronegócio.

Mas nada disso é natural e tudo pode ser modificado. Com a agroe-
cologia as lavouras podem ser diferentes, gerando alimentos de verdade, 
contribuindo para superar as doenças que avançam na sociedade. Com a 
agroecologia o feminino é erguido a seu verdadeiro patamar.

A mulher sempre se destaca na qualidade e na diversificação do tra-
balho em favor da saúde da sociedade e da natureza. Homens que só 
pensam em ganhar dinheiro e só agem em busca disso, criam conflitos por 
esse num mercado que a todos engana, atiçando uns contra os outros, ao 
observarem as mulheres começam a acordar. A vida é feminina, a terra é 
feminina, a água, a saúde, a natureza e a sociedade humana são femininas30. 
E a agroecologia orienta no sentido da potencialização dessas forças, a 
serviço do bem viver.

Todos sabemos que a ideia de segurança alimentar pela simples garan-
tia de acesso (que é rara) é enganosa. É insuficiente e não nos basta. É 
preciso mais. O golpe de 2016 deixou escancarado que os compromissos 
constitucionais são frágeis. Há a necessidade de deflagrarmos processos 
em defesa dos Direitos Humanos, bem como da Segurança e Soberania, 
tanto Alimentar quanto Nutricional. Desde a deposição da Dilma os textos 
continuam valendo, mas políticas sumiram, e já somos de novo uma colônia 
onde os direitos só se realizarão quando houver conexão entre vontade e 
instrumentos de política pública. Perdemos, desde o golpe, tantos avanços 
em sentido de processo civilizatório includente que já não nos reconhece-
mos. A recuperação da história, e nisso se resume o desafio atual, exige 
aproximação entre os excluídos que permanecem sem voz, nos ecossiste-
mas rurais e urbanos.

Construímos uma sociedade com diferenciação de acessos. E nos ali-
mentos isso é gritante: as sobras de um são as “ofertas” que outros dispu-
tam em substituição ao nada. E são as mulheres que cuidam disso. São as 
marginalizadas que tratam das áreas e das questões nas quais o domínio 

30  Sugestão de leitura: Shiva & Mies, 1998. 
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é mais relevante, e a exclusão, mais dramática. As mulheres cuidam da 
vida, consequentemente, em seu cotidiano cuidam da casa, da água, da 
alimentação, da vida dos jovens e dos idosos, elas cuidam do futuro. E por 
isso a base do conceito de valorização, no presente, devia ser assegurada 
às mulheres, superando os limites estabelecidos pelo patriarcado machista, 
invejoso e excludente, que alimenta a luta de todos contra todos. As difi-
culdades crescem, a partir da imposição por parte do poderosos, com a 
imposição de uma padronização das diversidades. Mulheres indígenas, 
pretas, pobres vivem no pior dos mundos, mantendo sua fé. Acordar, para 
os homens, passa a significar, entender e assumir que, apenas assegurando 
proteção e oportunidades para o feminino, protegeremos e asseguraremos 
melhorias para todos. E isso exige reavaliação das bases discriminatórias, 
presentes nas narrativas, nas tecnologias e nas normas de convívio social. 

O que é verdade? Como saber e como seguir aquilo que se entende 
por consciência coletiva, quando esta, em sua noção dominante de riqueza, 
tende a anular o feminino e a destruir a natureza? Como entender o papel 
de um Estado que contribui para isso, que estimula o avanço das minera-
doras, dos eucaliptos, da soja no Pampa, sabendo que nada disso ajudará 
no combate da fome da maioria? Estamos vendo uma recolonização que já 
tem seu tipo de escravizado, naqueles que trabalham pela comida. Como 
sair disso?

Os grupos que se organizam sabem. A resposta está em construir 
e multiplicar exemplos. Valorizar escolas, construir alianças, estabelecer 
mecanismos de comunicação e acordos de parceria entre todos que que-
rem viver em uma nação soberana, composta por sociedades responsáveis, 
pautadas pela defesa dos direitos humanos.

 Trata-se de construir e difundir informações honestas para decisões 
corretas, tendo em vista que esta crise é transitória, como todas. E que 
dela sairemos mais tolos ou mais sábios. Mais atuantes se cientes de nosso 
protagonismo, ou mais omissos e adoentados, na fila do descarte.
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