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Resumo 

Ocupação Guarani-Kaiowá, a luta de centenas de pessoas pelo direito a ter um teto para morar 

e viver. Este breve texto relata um pouco da história de organização da ocupação, iniciada na 

madrugada de nove de março de 2013, na cidade de Contagem/MG, até a sua consolidação 

em Comunidade GK, nos dias atuais. 
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Contagem/MG. 

 

Resumen 

Ocupación Guarani-Kaiowá, la lucha de cientos de personas por el derecho a tener um hogar 

para habitar y vivir. Este breve texto relata un poco de la historia de organización de la 

ocupación, iniciada en la madrugada del nove de marzo de 2013, en la ciudad de 

Contagem/MG, hasta su consolidación en Comunidad GK, en los días actuales. 

Palabras-clave: Ocupación Guarani-Kaiowá; Lucha por Vivienda; Derecho a la Ciudad; 



Contagem/MG 

 

1. Realidade Empírica 

Guarani-Kaiowá (GK) ou Ocupação Emanuel Guarani Kaiowá, ganhou seus primeiros 

contornos no dia Internacional da Mulher, na madrugada de 8 de março para 9 de março de 

2013, no bairro Ressaca, município de Contagem, Minas Gerais. Área próxima à divisa com 

Belo Horizonte, o movimento se organizou junto às Brigadas Populares, a Comissão Pastoral 

da Terra, a Associação dos Geógrafos Brasileiros, a Associação dos Arquitetos sem 

Fronteiras, Coletivo de Advogados Populares “Margarida Alves”, o movimento Frente Terra e 

Autonomia, entre outros grupos de apoiadores e movimentos sociais, ocupando e construindo 

a comunidade Guarani-Kaiowá. 

O terreno ocupado, situado no endereço da Rua Rodrigues da Cunha, número 914, 

encontrava-se ocioso acerca de 30 anos, penhorado e reservado como garantia de uma 

dívida, sendo a empresa suposta proprietária devedora fiscal dos impostos municipais. 

Moradores da redondeza relatavam muitos problemas com o lote abandonado, trazendo 

insegurança conviver com entulhos, matagais dentro da grande área abandonada e inclusive 

casos de estupros e desova de corpos. Após 2013 a realidade mudou, pois, a partir da 

ocupação por diversas famílias, o terreno de aproximadamente 30.000 m
2
 passou a cumprir a 

função social da terra e o direito à moradia, apesar de toda precariedade, a centenas de 

pessoas.  

O território da ocupação localiza-se em um fundo de vale cujas águas são afluentes do 

córrego Sarandi, contribuinte do Ribeirão do Onça, nascedouro em Contagem, atravessa a 

porção norte de Belo Horizonte na direção leste-oeste e deságua no Rio das Velhas, maior 

afluente do Rio São Francisco. 

A ocupação urbana recebeu esse nome em homenagem à etnia indígena homônima, 

que enfrenta conflitos com o Estado, fazendeiros e empreiteiras envolvidas na implantação de 

latifúndios e usinas hidrelétricas em suas reservas, no atual Mato Grosso do Sul. E o primeiro 

nome, Emanuel, relaciona-se à Jesus Cristo, o Messias, devido à prevalência de cristãos entre 

os moradores. Com o passar do tempo acabou nomeada resumidamente por Guarani Kaiowá, 

ou carinhosamente de Comunidade GK. Nas palavras do próprio Blog da Ocupação
1
 assim se 

justifica sua denominação: 

O genocídio e o etnocídio das populações brasileiras originárias, camponesas, 

quilombolas, é o triste retrato de um passado que buscamos resgatar na memória 
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para transformar. Falar e entender Guarani Kaiowá significa, portanto, recuperar a 

nossa identidade apagada, reconstruir espaços de comunidade vinculados à terra a 

partir dos povos que foram brutalmente desterritorializados: as populações urbanas 

de periferia.  

 

 

Entrada da Ocupação. Fonte: https://www.facebook.com/OcupacaoGuaraniKaiowa/ 

 

Em seu início, pelos anos de 2013, envolvia 143 famílias dependentes de aluguel ou 

moradores de favor e moradores da Vila Pérola, uma comunidade vizinha à região. Algumas 

das famílias envolvidas, já haviam tentado ocupar o mesmo terreno em anos anteriores, sem 

sucesso e com grande represália por parte da Polícia Militar e da Construtora Muschioni, 

suposta proprietária do terreno. Tal ação, acabou por contribuir que as famílias se 

organizassem para nova tentativa no local, que culminou com a aproximação aos movimentos 

sociais, reunindo moradores e militantes na causa. 

O processo de organização para a ocupação deu-se início em meados de 2012, 

contando com quase 9 meses, dentre reuniões semanais, avaliação urbanística e ambiental do 

terreno, além da estimativa de famílias que poderiam ser atendidas tendo em vista a legislação 

local, além do auxílio, organização e formação dos moradores para a resistência. 

Tiago Castelo Branco Lourenço (2014, p. 71), arquiteto que participou e acompanhou 

de perto o processo afirma a importância do momento pré-ocupação, como um momento de 

formação: 



Participei de algumas dessas reuniões no início de fevereiro de 2013, para esclarecer 

questões urbanísticas, explicar termos da legislação etc. Elas eram realizadas no 

terraço de uma casa na Vila Pérola, onde uma das futuras lideranças morava com 

parentes. Assisti ali como moradores de outras ocupações ajudavam a preparar as 

pessoas, particularmente em questões práticas relacionadas aos primeiros momentos 

da ação, tais como a instalação de uma cozinha comunitária que evita que os 

ocupantes tenham que se ausentar do local nesta fase crítica.  

Quando foi formado o assentamento provisório, iniciou-se a elaboração do plano para 

a ocupação do terreno, com participação de uma equipe técnica de arquitetos, geógrafos, 

advogados, entre outros apoiadores e os moradores. Com o tempo, o plano inicial foi 

modificado pela demanda de famílias que se juntavam àquelas iniciais. Sua finalização e 

implantação, se deu com 143 lotes, individuais e coletivos, e encontra-se todo implantado, 

com algumas alterações devido ao crescimento da Comunidade. 

 

 
Vista Panorâmica. Disponível em facebook.com/OcupacaoGuaraniKaiowa Foto: Marcílio Gazzinelli, 2013. 

 

O estudo de Evelyn Lobão (2015, p. 29), Cientista Social que trabalhou com projetos 

no interior da ocupação e pesquisou sobre a sua organização, assim se expressa sobre os 

primeiros momentos do movimento de ocupação: 

Nos três meses que se seguiram, os entrevistados contam que a comunidade 

permaneceu organizada em cozinhas e lotes coletivos, as tarefas eram realizadas por 

comissões definidas anteriormente comissões de comunicação, de segurança, de 

assuntos financeiros, dentre outras para realização de atividades tais como compra 

de materiais, prestação de contas, preparação dos alimentos, rondas noturnas, 

comunicação externa e etc. As decisões eram discutidas e tomadas por meio de 



assembleias comunitárias. 

Esses primeiros momentos da ocupação são descritos de forma saudosa por muitos. É 

a etapa coletiva por excelência, períodos que necessitam de união para a manutenção dos 

ocupantes no terreno. É a fase inicial de construção das casas, onde a ajuda dos outros 

moradores foi e continua sendo essencial.  

Todas as entrevistadas e entrevistados falam desse período com muita saudade, de 

um momento de intensa esperança na mudança que construíam. Ressaltam como 

uma organização coletiva exige organização e confiança mútua. A cozinha 

comunitária, que é o mais citado dos meios, produzia a alimentação de setenta, no 

início, e depois para cento e cinquenta famílias. Contam que a realização desse 

projeto exigiu engajamento de todos e também que uma cultura do diálogo 

prevalecesse em relação às referências anteriores, que eram majoritariamente vindas 

de contextos de violência. (LOBÂO, 2014, p. 29). 

 Após cinco anos de muito trabalho e (re)existência, têm-se atualmente um bairro 

inteiro, construído pelos próprios moradores, sem ajuda do poder público, refletindo a 

importância da autoconstrução para a história das camadas populares. Os dados mais atuais 

apontam para um universo de 165 famílias moradoras na comunidade, de acordo com o 

cadastro realizado em julho de 2018.   

 
Mangueira, praça central da ocupação, 2018. Foto: Camila Zucon. 

 



Voltando e reconstruindo um pouco a história da GK, temos em julho de 2013 um 

importante acontecimento, o plano da Ocupação Guarani Kaiowá foi classificado para 

participar da 10ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. A indicação foi importante 

para a atuação da arquitetura dentro da ocupação e a retomada de algumas discussões com a 

população já instalada, além da visibilidade e apoio externo para o movimento.  

No mesmo ano, poucos dias depois da efervescência das jornadas de junho, aconteceu 

no interior da Ocupação outro relevante acontecimento, sempre lembrado por todos, o 

Encontro Libertário Terra Preta. Durante 3 dias, atraindo pessoas de diversos lugares, 

inclusive de outros estados e outros países, aconteceu um encontro autônomo e auto-

organizado, em um acoplamento de saberes e experiências, através de oficinas, conversas, 

shows, intervenções, danças, mutirões, debates, enfim, encontros e desencontros entre 

integrantes de movimentos sociais e moradores, em uma espécie de sequência das 

mobilizações populares de junho de 2013. Evelyn Lobão (2015, p 34), assim se expressa 

sobre o Terra Preta:  

Destaco nesse momento a expansão dos grupos apoiadores. O Encontro Libertário 

Terra Preta propiciou uma vivência na comunidade, trouxe pessoas de outros 

estados do país, e mesmo de Belo Horizonte e região metropolitana, além de 

bandas, grupos teatrais e artistas de rua, o que permitiu uma intensificação da 

convivência dessas pessoas com a temática e com essa ocupação e suas 

peculiaridades. 

 

Ainda em 2013, dias depois da ocupação, começa a resistência judicial, o suposto 

proprietário faz pedido liminar de reintegração de posse à justiça. Para alegria e espanto geral 

o pedido é negado pelo juiz. Argumentam contra o proprietário execuções fiscais junto ao 

município e não comprovação do exercício da posse. A Construtora Muschioni, faz pedido de 

Agravo de Instrumento alegando ser lesada sob difícil reparação caso os moradores não sejam 

retirados de maneira imediata. Infelizmente o Juiz defere o agravo de instrumento. Contudo, 

Advogados Populares juntam documentos para comprovar débitos do proprietário junto ao 

município, fotos do terreno sem função social, vídeo com proprietário declarando fazer 

especulação imobiliária e ausência de projeto para terreno, os fatos são notórios e pesam 

contra a suposta proprietária. O Juiz retorna da decisão até que Julgamento Final seja 

realizado junto ao colegiado de delegados. Esse período vai de abril de 2013 a março de 2014, 

em que moradores aguardam a decisão colegiada acerca do agravo de instrumento da 

reintegração de posse, sendo a última decisão favorável à ocupação.  

Contudo, entre muitas idas e vindas jurídicas, recursos e agravos, o poder do dinheiro 

acaba pesando, e a verdade é que (longe de terminar a batalha judicial, que é mais política que 



jurídica) a justiça concedeu ordem de despejo e termo de reintegração de posse para o terreno 

em favor da Construtora Muschioni, que por décadas nada construiu no terreno. Em agosto de 

2018 uma nova etapa aconteceu, após audiência judicial de mediação, conseguiu-se que o 

processo de reintegração de posse e a ordem de despejo fossem suspensos e que as 

negociações se transfiram para a Mesa Estadual de Diálogo e Negociação Permanente com 

Ocupações Urbanas e Rurais, junto ao Estado de Minas Gerais e a Prefeitura de Contagem, 

para buscar alternativas possíveis para barrar o despejo e a garantia da moradia digna. Com 

base na nota postada na própria página da Ocupação GK (6 de agosto de 2018)
2
: 

A comunidade respira e segue na resistência, mas não é o fim. Essa mesa não é 

garantia de vitória por si só, o governo estadual já demonstrou várias vezes que 

prefere escolher o lado dos poderosos e ignorar as necessidades populares, mas 

agora é uma nova etapa, uma nova oportunidade em que exigiremos dos governos 

estadual e municipal o exercício do direito constitucional de moradia digna! São 

centenas de famílias que ocupam um terreno que estava abandonado por anos! 

Durante esses 5 anos muita coisa importante aconteceu na Comunidade GK, sendo 

impossível transportar para o papel as vivências que cada moradora e morador teve a 

oportunidade de presenciar. O que podemos fazer é relatar de forma resumida alguns 

acontecimentos que marcaram cada ano de (re)existência do movimento.  

Em março de 2014, por exemplo, um encontro especial ocorreu debaixo do Pé de 

Manga, um grupo de indígenas Guarani-Kaiowá do Mato Grosso do Sul visitou a Ocupação 

Guarani Kaiowá e compartilhou experiências da luta pela terra. Um encontro mágico, entre 

indígenas Guarani Kaiowá com moradores da comunidade Guarani Kaiowá. O encontro foi 

possível através da organização de professores e estudantes da UFMG. 

Em 2014 e 2015 a Ocupação debruçou esforços para a construção de um Centro 

Social, projeto antigo da Ocupação. A Frente Terra e Autonomia e a Frente pela Reforma 

Urbana das Brigadas Populares até promovem um evento “Tropeirão da Guarani” no Espaço 

Comum Luiz Estrela em apoio à Ocupação Guarani Kaiowá, para arrecadação de fundos para 

construção do Centro Social. Entretanto, somente em 2017, as primeiras paredes do Centro 

Social foram erguidas, fruto da campanha realizada na internet de financiamento coletivo, 

para angariar fundos para a construção. O Centro Social encontra-se em fase de finalização da 

construção, faltando pouco para a concretização desse sonho.  

Em 2016, o II Encontro Libertário Terra Preta foi levado a cabo na GK. Sem tanta 

efervescência como em 2013, o evento contou com rodas de capoeira, shows, debates, e o 

mais importante, como ponto de encontro entre militantes, pesquisadores, apoiadores e 
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moradores da comunidade. 

Muitas mobilizações e protestos foram levados a cabo pelos moradores e apoiadores 

da GK nesses cincos anos. Marchas até a Prefeitura, ocupações de prédios públicos, além das 

mobilizações nas audiências realizadas no Fórum. É vital para a vitória definitiva a união e 

organização política da Comunidade. Em março de 2017, por exemplo, um importante ato 

reuniu moradores de quatro ocupações da cidade de Contagem: Povo Brasileiro, Willian Rosa 

Marião e Guarani Kaiowá. Integrantes das quatro ocupações juntas, saíram às ruas 

reivindicando o reconhecimento e a posse dos terrenos ocupados, com manifestação na porta 

da Prefeitura de Contagem. Na nota publicada
3
 assim se expressou o anseio coletivo: 

Reivindicando o direito à cidade que não pode ser entendido somente como o direito 

ao usufruto dos espaços urbanos e seus serviços essenciais, mas como, sobretudo, o 

direito a transformá-lo à nossa maneira de ser, pensar e existir, as famílias das 

ocupações urbanas iniciaram a construção de bairros na cidade segundo suas 

necessidades e desejos mais sinceros. 

E não menos importante nesse processo foram as festas e confraternizações realizadas 

na GK. É de práxis todo ano comemorar o aniversário da Ocupação (9 de março) com uma 

festa no local. Do mesmo modo, amiúde acontece os Arraiás da GK, em junho ou julho. 

Assim, como comemoração de Páscoa, festa das crianças, confraternizações de final de ano, 

entre muitos outros eventos, como teatro, show, sarau e apresentações de cinema na praça 

central, debaixo do Pé de Manga. 

A Ocupação comemorou 5 anos de resistência em março de 2018 com uma festa na 

rua, reunindo moradores e parceiros de luta. O fato de resistirem por tanto tempo comprova a 

organização dos moradores e demonstra hoje que a ocupação é, mesmo diante das 

precariedades de infraestrutura, uma comunidade consolidada. 

Em agosto desse ano uma notícia boa, a Ocupação foi premiada na III Bienal de 

Infâncias e Juventudes da América Latina e Caribe, em evento na cidade de Manizales, na 

Colômbia. As fotos e cartões postais das crianças da ocupação foram agraciadas na 

modalidade re-existencias, levando a experiência da ocupação para nível internacional, 

através de uma mirada infantil, isso é, de fotos feitas pelas próprias crianças. 

 

2. Histórias e Reflexões 

O fato é que a configuração de uma ocupação se dá através da complexidade dos 

agentes envolvidos, além da própria causa em si, que diz respeito ao direito à cidade, negado à 
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grande parcela da população. Sem o acesso à estrutura urbana, as cidades, aos moldes que são 

(re)produzidas, acabam se tornando o espaço que não dialoga, o que fortalece às 

movimentações e luta por direitos. 

Essas experiências de luta por direito a moradia digna vem sendo capitaneadas pelas 

ocupações nos grandes centros urbanos. Ocupações que podem ser entendidas enquanto 

identidades territorializadas que exercem posse planejada, pacífica e informal em espaços 

urbanos não utilizados, subutilizados ou não edificados e se mantém em mobilização 

continuada pelo acesso à terra urbana e ao exercício do direito à moradia e à cidade. Neste 

sentindo destaca-se as afirmações de David Harvey de que o direito à cidade é uma utopia 

mais ampla, tal como a liberdade de construir e reconstruir a cidade e a nós mesmos.  

Vale ressaltar que o direito à propriedade no Brasil está garantido na Constituição 

Federal de 1988 enquanto direito fundamental, em seu artigo 5º, inciso XXII, sendo um 

direito inviolável, lançado ao lado de outros direitos, como a vida e a liberdade. Contudo 

nossa jurisdição aponta ao direito de propriedade a atribuição do interesse social, visto que no 

mesmo artigo 5º, inciso XXIII se afirma: “a propriedade atenderá a sua função social”, 

ficando portando condicionado o direito de propriedade à efetividade de sua função social. 

Portanto a ocupação Guarani-Kaiowá, mesmo sob o prisma do nosso direito burguês, é legal, 

pois gerou a função social de um terreno antes abandonado. Assim esclarece a nota publicada 

no sítio das Brigadas Populares
4
 (2013): 

Frisa-se que a ocupação de um terreno que não cumpre sua função social é forma 

legítima de reivindicação de direitos fundamentais. Para além da solução imediata 

da falta de moradia de milhares de famílias, as ocupações urbanas são uma forma de 

pressionar pela política de habitação que almejamos e de responsabilizar 

governantes por suas ações e omissões. 

A pesquisadora Raquel Rolnik também defende o direito de posse de ocupantes de 

terrenos públicos ou privados que não tiveram alternativa de acesso à moradia, como no caso 

dos habitantes da Ocupação Guarani-Kaiowá. Pois, é sempre importante lembrar que o direito 

à moradia no Brasil também é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988, 

especificamente no art. 6º, descrito na lista de direitos sociais ao lado dos direitos à educação 

e à saúde. Contudo, longe de ser efetivado, o direito à moradia é extensa e historicamente 

negado.  

Elinho, morador da ocupação, em entrevista cedida para a militante e pesquisadora 

Marina Maia (2017, p. 80), alerta para a legalidade da ocupação: “a gente não tava fazendo 
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crime nenhum não, a gente tava ocupando um terreno que era baldio. Nós ocupamos o que 

tava vazio. A gente invade quando tem já alguém, quando tá fechado. Isso aqui tava tudo 

aberto. Nós ocupamos o terreno baldio e aberto”. E quando perguntado de como era a situação 

anterior do terreno, Elinho sentencia: “Abandonado, cheio de mato. Tinha B.O de crime 

aqui... Achava defunto aqui... Tava abandonado”. 

Diante do processo de crescimento das cidades brasileiras e intensificação das 

desigualdades sociais, vivenciamos um aumento do déficit habitacional, chegando a quase 

oito milhões de famílias sem casa em todo território nacional, de acordo com dados recentes 

do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (2014) e segundo estudo da Fundação Getúlio 

Vargas, tendo como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE, 

de 2015. 

Os altos preços dos alugueis em face da especulação imobiliária torna-se um 

mecanismo rotineiro de controle mercadológico do estado, resultando na lógica de expulsão 

dos mais pobres para cada vez mais longe. Nas palavras de quem sente na pele os efeitos 

perversos da desigualdade se expressa o cenário que se passa com milhões de brasileiros: “O 

aluguel passou a corroer boa parte da renda familiar e forçou as pessoas a viverem em lugares 

e condições piores [...] Ir para mais longe significa mais tempo no transporte, além de serviços 

e infraestrutura piores”, nos alerta a organização nacional do Movimento dos Trabalhadores 

Sem-Teto (2014, p. 86).   

A política habitacional brasileira se esgotou. O modelo de política habitacional 

adotado pelo governo brasileiro nos últimos anos, materializado no programa Minha Casa, 

Minha Vida, trata a moradia como mercadoria e não como direito, favorecendo abertamente o 

processo de reprodução capitalista das empreiteiras no país. Há uma crise urbana instalada no 

país advinda da mercantilização do espaço urbano e fruto da submissão de direitos ao modelo 

de cidade-empresa, cada vez mais refém do urbanismo neoliberal das parcerias público-

privadas.  

Apesar das políticas de habitação instituídas nos últimos anos, assistimos a um 

agravamento do déficit de moradias no Brasil. A velocidade da especulação imobiliária em 

criar novos sem-teto é maior que a produção de novas casas, tornando claro que a escassez da 

moradia não poderá ser definitivamente solucionada nos marcos do sistema capitalista. As 

reestruturações urbanas pelo capital não eliminam a calamidade, fazem apenas com que essa 

reapareça em outro lugar. Assim, somente a organização dos trabalhadores poderá resolver 

esse problema, tal como a realidade empírica dos moradores da GK confirma. 



 

2. Considerações Finais 

Eis aqui um pequeno relato dessa importante história de resistência, de luta pelo 

direito a moradia digna, daqueles que não se conformam diante das injustiças, que ao invés de 

lamentarem, se organizam e buscam transformações com as próprias mãos. Esse Relato de 

Experiência da Ocupação Guarani-Kaiowá foi realizado a partir de narrativas dos próprios 

moradores, estudos sobre a ocupação publicados na internet, postagens da página do 

Facebook da ocupação e experiências de participação de apoiadores. Vale afirmar que 

obviamente o relato não é exaustivo dos acontecimentos da comunidade, é somente um breve 

relato de experiência, deixando de fora muitos eventos e processos que não caberiam no 

papel.  

Não obstante, pode-se afirmar que a organização da Ocupação Guarani-Kaiowá é uma 

busca incessante de utopia concreta, pois efetiva, mesmo que sob todas as precariedades, a 

utopia do direito à moradia ao mesmo tempo em que busca o direito à cidade.  

É preciso asseverar que a Ocupação Guarani-Kaiowá não é um problema, mas na 

verdade, é a solução para os problemas que o terreno antes abandonado trazia para a 

população do bairro Ressaca. Do mesmo modo, a organização e construção da comunidade é 

a solução encontrada por 165 famílias moradoras atuais para garantirem o direito básico à 

moradia.  



 
Criança e Painel Ocupação GK, 2014. Disponível em <https://www.facebook.com/OcupacaoGuaraniKaiowa/> 

 

Ainda muito há de ser feito, é preciso garantir a posse do terreno, mostrar para o Poder 

Judiciário que ilegal não é a ocupação, mas sim a situação anterior dos antigos proprietários 

que deixaram o terreno abandonado. É propedêutico afirmar a legalidade e enxergar não só na 

GK, mas em todas ocupações de terras, sejam elas urbanas ou rurais, a solução para muitos 

problemas sociais existentes em nosso país, desde o combate ao déficit habitacional e 

problemas urbanos, passando pela produção de alimentos, até diminuição da criminalidade. 

A Comunidade GK com seus 5 anos de existência inicia uma nova etapa, buscando a 

regularização fundiária, com a concretização urbanística do bairro, sendo as novas demandas 

a captação de água e luz formais, saneamento básico para todas as casas e endereço fixo como 

todo cidadão tem direito, e, por fim, o reconhecimento que ela já faz parte da história da 

cidade de Contagem, pois a terra pertence a quem faz dela viva. 
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