
CARTILHA DE FORMAÇÃO:

COORDENADORES DE OCUPAÇÃO

Ocupar para morar, resistir e organizar para ficar!

Organizar os de baixo pra derrubar os de cima



I – A PRIMEIRA ETAPA DA NOSSA LUTA
Por que ocupamos?

• No Brasil existem mais de 7 milhões de famílias de trabalhadores
que não tem onde morar (fonte: Fundação Getúlio Vargas, 2015).
No total são mais de 35 milhões de pessoas que não tem um teto
para se abrigar e outros milhões que moram em condições
muitos ruins.

• Isso acontece porque em nosso país a moradia digna é um direito
de papel, porque na verdade a casa não é um direito, mas uma
mercadoria que se compra – e muito caro, no banco. Quem tem
dinheiro tem onde morar, quem não tem, precisa se virar.





Trabalho em grupo: responda a pergunta que o menino faz ao pai no 
desenho anterior!

• A TAL DA ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA! O que significa esse “palavrão”?

• Mas tem um negócio interessante também por trás disso. Na verdade, se a gente der
uma pesquisadinha vamos descobrir que existem tantas moradias vagas no Brasil que
praticamente daria para todas e todos terem onde morar. São mais de 6 milhões de
imóveis onde ninguém.

• E o pior, tem uma situação mais grave ainda. O Brasil é o segundo país do mundo que
tem a maior concentração de terra nas mãos de poucas pessoas ou empresas.

• A especulação então é esse negócio que gera a desigualdade social, porque o tal do
“dono da terra” é protegido pelo governo, pelos juízes, promotores e a polícia, para que
os trabalhadores não tenham acesso à terra e fiquem na miséria, para que eles possam
“especular” e vender mais caro a propriedade quando for conveniente para eles.

• Por isso, quando a gente arrebenta a corrente e a cerca e ocupa um terreno, estamos
fazendo uma luta justa por nossos direitos. O direito de morar é um direito de todo
trabalhador.





Você sabe onde é mais caro morar na capital 
sergipana?



O preço médio do metro quadrado no Garcia 
pode variar entre 1,5 mil reais à 2,5 mil reais.
•

MAS E O PROBLEMA DA MORADIA POPULAR. AQUI NA REGIÃO A 
SITUAÇÃO É DIFERENTE?

• VOCÊ SABIA?

• Na contramão do País, déficit habitacional em Sergipe cresce
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• Em Sergipe, o déficit habitacional apresentou um crescimento de 16,2% entre 2007 e
2012, passando de 61.738 para 71.732 domicílios, segundo pesquisa feita pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). No mesmo período, o contrário
aconteceu com os indicadores do país, onde, em média, os índices caíram de 9,7
para 8,3% na zona urbana e de 11,8 para 8,7% na zona rural. Já o déficit habitacional
provocado por moradias precárias no estado foi de 27,4%, em relação ao total do
déficit, conforme estimativas da Pesquisa por Amostra de Domicílio (Pnad), também
realizada pelo Ipea em 2010.

• Esses números podem estar na origem de recentes ocupações realizadas por
movimentos ligados à luta pela moradia, que aconteceram em Aracaju e Carmópolis,
cidades que protagonizaram o debate público sobre o direito à moradia e, por
extensão, à cidade, no estado.

• Em Aracaju, a Ocupação Novo Amanhecer, no bairro 17 de Março, teve, após uma
reintegração de posse que foi suspensa pela pressão popular e participação direta do
então governador em exercício, Jackson Barreto, a concessão do auxílio-moradia
garantido às famílias e a previsão do recebimento de casas até o final deste ano.

• Já em Carmópolis, no povoado Aguadas, a Ocupação Nossa Senhora do Carmo na
tentativa de se espelhar-se na Ocupação Novo Amanhecer, e organizada pelo mesmo
movimento, Terra Livre, a resistência terminou com a retirada de todos os moradores
da área, sem previsão para recebimento do auxílio-moradia ou casas.



Vidas Precárias: ocupações e moradias de risco

• Esgoto correndo por casas improvisadas, água tomada de qualquer
buraco, cheiro apenas de sorriso. A vida em carne viva. As ocupações
do bairro 17 de Março, em Aracaju, e do povoado Aguadas, em
Carmópolis, trazem como pano de fundo as condições de
humanidade para humanos que parecem circular por mundos
descolados da própria realidade. Um retrato que condiciona ao nível
do limite esse problema, atravessa o estado de Sergipe com um
crescimento do déficit habitacional, segundo pesquisa do Ipea, em
16,2% em 2011. E, em 2010, conforme a Pnad do mesmo instituto,
com 27,4% do déficit em Sergipe concentrado em moradias precárias.



• SE NÃO TEM ONDE MORAR – O JEITO É OCUPAR!

• OS DESAFIOS DE ORGANIZAR A OCUPAÇÃO

• O povo faz luta e muitas vezes ocupa os terrenos vazios mesmo sem

qualquer organização.

• Mas a gente vê que existe uma diferença grande quando existe

organização e quando não existe.

• Por isso, é importante a gente saber por que ocupar, como ocupar e

por que se organizar!!!



O COMEÇO DA OCUPAÇÃO: AS PRIMEIRAS TAREFAS!
• Uma primeira coisa importante é a gente saber que se trata de uma luta difícil, pois os de

cima se organizam para defender o direito de propriedade e dos proprietários contra o
direito de quem precisa de casa para morar.

• Quando a gente arrebenta o cadeado e consegue ocupar já é uma grande vitória, porque
mostramos para os de cima que os trabalhadores quando de organizam são capazes de
muitas coisas bacanas na luta por seus direitos.

O ROLO DO TERRENO

• É sempre bom a gente estudar o terreno que vai ocupar, verificar se ele tem algum b.o.
que pode ajudar a gente a permanecer. Tentar descobrir quem é o dono, para saber se é
algum rico que conhece o juiz, a polícia, se é do governo, se o terreno tá “encrencado”,
enfim. Quanto mais informação nesse caso melhor.

OS APOIADORES DA NOSSA LUTA
• É sempre bom também ver os apoiadores que teremos para nossa luta: arrumar um

advogado pra ver a questão do processo da reintegração de posse, chamar o povo que
sabe fazer um vídeo para divulgar a nossa luta, pedir apoio aos sindicatos, entidades,
partidos e movimentos que apóiam a luta dos trabalhadores pra criar uma rede de apoio.



Tem várias coisas que são tarefas bem do começo da ocupação:

• ORGANIZAR AS VIGÍLIAS PARA SE DEFENDER DO DESPEJO,
PRINCIPALMENTE NESSE NOVO GOVERNO QUE PREGA O ÓDIO
CONTRA OS LUTADORES;

• ORGANIZAR AS REUNIÕES E ASSEMBLEIAS PRA JUNTO COM O POVO
DECIDIR QUE PASSOS VAMOS TOMAR NA LUTA. POIS ATÉ QUE SAIA
UMA ORDEM DE DESPEJO OU QUE A GENTE CONSIGA GANHAR
TEMPO O PRINCIPAL É MANTER O POVO UNIDO, VIGILANTE;

• ORGANIZAR OS MUTIRÕES PARA ORGANIZAR O TERRITÓRIO: CORTAR
AS RUAS, BUSCAR UM JEITO DE ENCONTRAR ÁGUA E ENERGIA;

• VER O ROLO DA NEGOCIAÇÃO SOBRE A PERMANÊNCIA NO TERRENO,
SEJA COM O TAL DO DONO SEJA COM OS GOVERNOS. ENFIM, SÃO
MUITAS TAREFAS E MUITAS TRETAS QUE A GENTE VAI TENDO QUE SE
ENFRENTAR NA MEDIDA QUE A LUTA AVANÇA.



O PRINCÍPIO DA DEMOCRACIA: QUEM DECIDE O 
RUMO DAS COISAS?

• Essa é uma questão muito importante!

• Porque para uma Ocupação ter o respeito e a união do povo
trabalhador é preciso TER DEMOCRACIA NA HORA DE DECIDIR DAS
COISAS, PARA QUE TODOS SE SINTAM ENVOLVIDOS E RESPONSÁVEIS
SOBRE OS RUMOS DA LUTA.

• POR ISSO, É MUITO IMPORTANTE, DE ACORDO COM CADA
OCUPAÇÃO, DO JEITO DE SE ORGANIZAR EM CADA LUGAR, ELEGER
COORDENADORES E REPRESANTES PARA AJUDAR NAS TAREFAS
JUNTO COM OS PRÓPRIOS OCUPANTES NA ASSEMBLEIA, NOS
GRUPOS DE TRABALHO E NAS VÁRIAS FORMAS DE FAZER A LUTA.



O PAPEL DOS COORDENADORES
• Os coordenadores não são os donos da ocupação. Eles são aquelas 

companheiras e companheiros que se dispuseram e foram escolhidos pelo povo 
para ajudar a organizar a Ocupação.

• UMA OCUPAÇÃO TEM VÁRIAS FASES:

• A hora da entrada no terreno e os primeiros dias;

• A possibilidade de ficar na terra;

• A luta contra o despejo;

• A luta para organizar o espaço e revolver os problemas que aparecem;

• As várias formas de lutar para ficar na área: os protestos, as caminhadas, as ações
mais radicais, a negociação, tudo isso vai acontecendo e a gente tem que ter
sensibilidade para entender que a luta tem várias fases e que a gente tem que
mudar ou adaptar o jeito de se organizar conforme segue a luta.



Algumas dicas boas para os coordenadores:
• Uma primeira lição que a gente precisa tirar é que cada fase da luta

deve ser organizada de um jeito. No começo da ocupação O POVO
EM GERAL ESTÁ MAIS UNIDO PORQUE PRECISA SE TRANSFORMAR
EM UM CORPO SÓ CONTRA O DESPEJO;

• É um tempo que certa forma é mais fácil mobilizar a turma para as
atividades, os protestos, os mutirões e outras tarefas. Temos que
aproveitar esse período para envolver o máximo de pessoas na luta,
porque são esses que nos ajudaram depois se as coisas forem dando
certo e a gente conseguir permanecer no terreno, pois a luta maior é
contra essa forma como está organizada a nossa sociedade.



Agora também tem os problemas:

• Sempre tem a história dos oportunistas ou mesmo daqueles que até estavam juntos com 
a gente no começo da luta e depois desistem.

• Mas é por isso, que um bom Coordenador PRECISA TER MUITA PACIÊNCIA para lidar com 
cada situação da luta que acontece.

O problema do Machismo:
• É comum a gente ouvir lá fora que em briga de homem e mulher ninguém mete a colher. 

Isso é dito para justificar a violência contra as nossas companheiras.

• Nas ocupações vamos nos deparar com vários problemas de machismo, de homem que
bate em mulher e que a gente precisa sim meter a colher, porque NÃO PODEMOS ACHAR
NORMAL A VIOLÊNCIA CONTRA AS NOSSAS COMPANHEIRAS QUE SÃO PARTE
FUNDAMENTAL DA LUTA.

• Mas pra resolver tudo isso não tem uma receita mágica, tem que se juntar com os outros
companheiros e companheiras pra ver a melhor solução.

• Se for preciso chamar uma reunião com a coordenação ou uma assembleia pra decidir 
junto o que fazer.

• Além disso, geralmente, nas ocupações é a mulherada que toma a linha de frente. Por 
isso é nosso dever ajudar as companheiras a assumirem as tarefas de coordenação. 



Outra questão importante sobre os coordenadores é a seguinte:

• LÁ FORA OS POLÍTICOS METEM A MÃO NO DINHEIRO DO POVO,
GOVERNAM PARA OS DE CIMA E NOS DIZEM QUE SÓ PODEM TIRAR A
CADA ELEIÇÃO DE CARTAS MARCADAS;

• NA OCUPAÇÃO NÃO PODE SER ASSIM. UM COORDENADOR QUE
PISAR NA BOLA, O POVO TEM DIREITO TE TIRAR ELE IMEDIATAMENTE.
NINGUÉM É DONO DA OCUPAÇÃO, ENTÃO SE UM COMPANHEIRO OU
COMPANHEIRA PISA NA BOLA O POVO TEM TODO DIREITO DE TIRAR
ELE DA TAREFA!





• Porque se a gente cria um jeito de se organizar em que a
pessoa que foi eleita cresce as asas ela acha que pode
mandar no povo, que pode vender lote sem ser questionado,
que pode humilhar e oprimir o povo, quando na verdade é
contra tudo isso que a gente luta o tempo todo, não é
mesmo?

• Por isso, que também a cada momento a gente pode e deve 
mudar o jeito de se organizar nas ocupações. Várias questões 
vão aparecer na lida do dia-a-dia pra gente se aprender junto 
como resolver os problemas.





Algumas tarefas importantes que os coordenadores podem fazer:

• Organizar uma boa assembleia que não seja muito demorada, que trate dos problemas gerais que acontecem a nossa
volta, mas que resolva os problemas da própria Ocupação;

• Que o povo possa se manifestar nas assembléias e refletir os problemas para encontrar uma solução coletiva;

• Organizar as famílias por setor;

• Levantar os principais problemas que estão acontecendo como: distribuição dos lotes, a água, esgoto e energia;

• Ouvir e escutar com paciência os problemas;

• Chamar reunião nos setores que foram organizados para ver se é possível encontrar uma solução todo mundo junto;

• Propor a realização de mutirões e tarefas coletivas que ajudem a resolver os problemas;

• Acompanhar a questão do processo do despejo e da negociação;

• Ajudar a mobilizar o povo para participar das reuniões gerais, assembléias e protestos – já que a vitória só virá com muita
luta e organização;

• Ser um sujeito ativo na busca por encaminhar e propor solução para algum outro problema que aparece, como rolo de
briga que coloque em risco as mulheres, crianças, idosos e deficientes;

• Não ser parceiro de quem pratica o machismo, o racismo e lgbtfobia;

• Buscar sempre estar acompanhando as coisas gerais da nossa luta, como as lutas de outros companheiros como os
professores, os rodoviários, os operários das fábricas, os trabalhadores da saúde, porque tudo tem a ver com o nosso
território de luta.





NOSSA INDEPENDÊNCIA POLÍTICA E FINANCEIRA E A
TRANSPARÊNCIA:

Não é fácil tocar a luta do povo pobre e trabalhador. Sabemos que
tudo a gente precisa na ocupação precisa ter algum recurso.
Mas é um princípio nosso tocar a luta de forma independente dos
governos e dos patrões.
Por isso, o apoio que solicitamos é das entidades de luta dos
próprios trabalhadores.
Além disso, a gente precisa contar com o apoio do povo que está
ocupação para puxar uma energia ou rede de água, melhorar as
ruas que vamos abrindo conforme o tempo vai passando.
O povo é “desconfiado” e com razão, por isso quando a gente
precisa solicitar algum apoio financeiro dos trabalhadores,
precisamos SER BEM TRANSPARENTES.



• sempre que as famílias fizerem qualquer contribuição financeira para
ajudar a LUTA – é fundamental que a gente faça A PRESTAÇÃO DE
CONTAS DAQUILO QUE ENTROU DE CONTRIBUIÇÃO E DAQUILO QUE
SAIU DAS DESPESAS PARA GARANTIR A LUTA.



• Tudo que fazemos no coletivo tem um sentido que é garantir a vitória 
da nossa luta.

• Mas não basta vencer em nossa luta da Ocupação se o restante dos
trabalhadores não se ajuntar em uma luta maior para mudar toda
essa nossa sociedade.

• Por isso, para além dessa luta importante de conquistar o território, a
nossa moradia, a gente precisa seguir discutindo melhor depois,
como fazer coisas para que as mulheres sejam respeitadas, para que
as crianças que vão crescer em nosso bairro de luta cresçam de um
jeito diferente da forma como fomos tratados até hoje e que eles
sejam a semente de um futuro de verdade.



• Por isso, além da luta pelo terreno, tem a luta por uma vida melhor –
que pra nós, os de baixo, só é possível se a gente se ajunta e se torna
um só, para construir uma nova sociedade, onde os trabalhadores
que possuem a riqueza possam governar e tomar conta do que
produzimos, pra ter uma vida digna de verdade.

Organizar os de baixo para derrubar os de cima e construir o mundo
novo!




