
Os movimentos dos sem-teto e a luta de classes no século XXI 

 
Gustavo Alvarez Cabrera (Mestrando Ciências Sociais/UEL)  

 gu_cabrera@yahoo.com.br 
 

Pode-se considerar o neoliberalismo como a ideologia dominante no começo do 
século XXI, porém, suas estratégias têm sido muito mais eficazes no plano ideológico do 
que no plano econômico. Este último plano tem sido nefasto para as classes 
trabalhadoras; o aumento da desigualdade social, do desemprego, da fome e a exclusão 
social têm alcançado níveis espantosos nos últimos anos na América Latina.  

Países como México e Argentina (que aplicaram estritamente as receitas 
neoliberais) foram levados à ruína.  Apesar desses resultados contrários aos interesses 
dos trabalhadores, o neoliberalismo tem conseguido se impor como ideologia hegemônica 
em amplos setores da população, inclusive em partidos políticos de esquerda e em 
sindicatos. Hoje em dia, até a lógica popular é neoliberal. Os partidos políticos de 
esquerda tiveram que adaptar seus discursos à doutrina neoliberal para poder aumentar 
seu eleitorado. Os sindicatos estão em queda de braço: atualmente renegociam direitos 
trabalhistas, frutos de antigas conquistas, em troca de manter sua fonte de emprego.  

Neste plano, parece que a luta de classes está passando por um estágio em que o 
proletariado se encontra neutralizado pela burguesia e esta aproveita para fazer, 
livremente, as chamadas reformas estruturais que lhe permitirá aprofundar sua 
dominação. Por fora desse cenário desalentador, existe uma lógica contra-hegemônica 
nos diversos “novos movimentos sociais” que trazem à pauta de discussão a 
revalorização de direitos à terra, ao emprego, à moradia, à saúde etc. Estes movimentos 
sociais, na maioria das vezes, são reprimidos brutalmente, descarregando sobre eles toda 
a força da violência física, legítima, que o Estado monopoliza. Dentre os diversos 
movimentos sociais contra-hegemônicos, escolhemos investigar o dos sem-teto, uma vez 
que atuam por fora do Estado e mantém determinados níveis de luta de classes. 

Este trabalho pretende estudar a difícil relação entre o Estado burguês brasileiro e 
uruguaio, principal defensor dos interesses do capital (nacional, internacional e associado) 
e os movimentos contra-hegemônicos, dentre os quais os dos sem-teto brasileiro e 
uruguaio.  

Em linhas gerais, estudaremos a luta pela moradia popular não como uma luta 
isolada e concreta, uma mera reivindicação de melhores condições de vida para os 
trabalhadores, pelo contrário, o objetivo deste trabalho é estudar os movimentos dos sem-
teto em relação com a luta de classes, como uma estratégia de organização das classes 
trabalhadoras, alternativa às organizações políticas ou sindicais. 

Metodologia: por estudar aspectos abstratos, a metodologia utilizada será a 
pesquisa bibliográfica com referências teóricas fundamentalmente marxistas.  

Resultados esperados: das leituras preliminares surgiu a hipótese, que se tenta 
demonstrar, de que esses movimentos sociais formam parte da base de um poder 
alternativo que os trabalhadores devem construir para alcançar a sua efetiva libertação e 
portanto integram o elenco de estratégias criadas pelo proletariado no estágio atual da 
luta de classes.  
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Resumo:  
Estuda o Estado como gestor dos interesses da burguesia, seus processos históricos e a 
participação do proletariado na gestão estatal. Analisa as classes sociais como processos 
dinâmicos e o comportamento das mesmas no contexto da hegemonia neoliberal do século 
XXI. Problematiza sobre a validade da luta dos movimentos do sem-teto dentro das relações 
de classes.  
  
 
 
1 INTRODUÇÃO 

A luta de classes no século XXI apresenta características peculiares 

que merecem ser estudadas desde o ponto de vista científico. Destacam-se 

principalmente: o enfraquecimento dos sindicatos e organizações de esquerda, 

triunfos eleitorais de partidos operários com programas políticos neoliberais e 

aparecimento de novos movimentos sociais proletários formados por trabalhadores, 

sem-emprego, sem–teto, sem–terra etc. Por outro lado, o neoliberalismo tem 

conseguido se afirmar como ideologia hegemônica dominante apesar de seus 

resultados econômicos nefastos para a classe trabalhadora e para os governos 

latino-americanos. 

O período estudado começa na década de 80 com a revolução 

conservadora de Margaret Tacher, no Reino Unido (1979), e de Ronald Reagan, 

nos Estados Unidos (1981) (CHESNAIS, 2001). As principais medidas econômicas 

tomadas por esta nova ordem mundial têm como base a retomada das taxas de 

lucro perdidas durante os anos de pós-guerra, mediante a expropriação de parte da 

renda do trabalhador e a apropriação, por parte de particulares, das empresas 

produtivas do Estado. Nesse contexto, estuda-se o movimento dos sem-teto como 

uma nova forma de organização da luta operária.  

Esta pesquisa bibliográfica aplica como método de estudo o 
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materialismo-histórico e se fundamenta no referencial teórico de autores marxistas. 

2 AS CLASSES SOCIAIS 

Neste capítulo, analisa-se o surgimento das classes sociais e de 

suas relações, porém considera-se insuficiente o critério economicista que divide as 

classes entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Verá-se mais 

adiante que se trata de processos dinâmicos que combinam elementos econômicos, 

políticos e ideológicos não só na estrutura mas também na supra-estrutura. Por isso 

justifica-se uma análise histórica do surgimento e consolidação do Estado moderno. 

2.1 O Estado como aparelho de dominação de classe 

Contrariamente ao que acontece com outras teorias do Estado 

fundadas em elementos filosóficos, jus-naturalistas ou teológicos, o materialismo-

histórico oferece elementos de estudo reais e concretos obtidos nos processos 

pelos quais atravessou a história da humanidade de aí o seu caráter científico e o 

fundamento de ter sido escolhido esse método para esta pesquisa. Aliás para 

Lenine, todas essas outras doutrinas do Estado, estão querendo esconder sua 

verdadeira natureza: o Estado é um instrumento de dominação de classe. 

Na questão do Estado, na doutrina do Estado, na teoria do Estado, 
vereis sempre, quando vos familiarizardes com a questão e a 
tiverdes aprofundado suficientemente, vereis sempre a luta das 
diferentes classes entre si, luta que se reflete ou encontra a sua 
expressão na luta de concepções sobre o Estado, na apreciação do 
papel e da importância do Estado (LENINE, 1986). 

 O Estado nem sempre existiu, ele aparece a partir do momento em 

que a sociedade se divide entre um grupo de exploradores e outro de explorados.  

Nas primitivas sociedades tribais não existiam classes sociais, nem 

exploradores e explorados, nem Estado. As relações sociais se resolviam na família 

patriarcal, ou o clã, ou tribo. Não existiam aparelhos especiais para aplicação 

sistemática e legalizada da violência. A coesão social, a disciplina e a organização 

do trabalho se mantinham pela força do costume ou pelas tradições. A autoridade, 
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muitas vezes, baseava-se no prestígio dos anciãos ou também nas mulheres, cuja 

situação era muito diferente da atual. Não havia a necessidade de ter um grupo de 

indivíduos diferenciados dos outros que exerçam funções repressivas como as que 

são características do Estado. Portanto, nessas sociedades não existia Estado. 

Porque, segundo Lenine, o Estado aparece quando a sociedade se divide em 

classes de exploradores e explorados. 

A história mostra que o Estado, como aparelho especial de coação 
dos homens, surgiu apenas onde e quando surgiu a divisão da 
sociedade em classe, isto é, a divisão em grupos de homens, dos 
quais uns podem constantemente apropriar-se do trabalho de outros, 
onde uns exploram outros (LENINE, 1986). 

 A sociedade patriarcal foi substituída pela sociedade escravista, 

aqui aparece a primeira grande divisão em classes sociais: os escravistas e os 

escravos. O primeiro grupo possuía todos os meios de produção como a terra, e 

ferramentas e, também, possuía as pessoas. O segundo grupo trabalhava e 

entregava o produto do seu trabalho aos outros. Logicamente que essa relação de 

dominação não se estabeleceu de forma pacífica. Nas sociedades escravistas 

existiram muitas rebeliões e insurreições de escravos, entre as mais famosas pode-

se citar a encabeçada por Espártaco que abalou a estabilidade do Império Romano. 

Para manter essa relação de dominação se faz necessário o desenvolvimento de 

um aparelho de repressão: “E ele surgiu – o Estado escravista, aparelho que deu o 

poder aos escravistas, que  lhes deu a possibilidade de governar todos os escravos” 

(LENINE: 1986). 

Devido às dificuldades nas comunicações, esses Estados eram de 

dimensões muito mais reduzidas se comparadas com as dimensões dos Estados 

atuais, porém, existia um aparelho que obrigava os escravos a permanecer na 

escravidão, que oprimia e subjugava. As formas do Estado foram variadas, 

aparecem as diferenças entre monarquia como poder de uma só pessoa, a 

república, como ausência de qualquer poder não eletivo; a aristocracia, como poder 

de uma minoria e a democracia como poder do povo. “Apesar destas diferenças, o 

Estado da época de escravidão era um Estado escravista, quer fosse uma 

monarquia ou uma república aristocrática ou democrática” (LENINE, 1986). A lei só 

defendia aos escravistas, já que os escravos eram considerados legalmente como 
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coisas, que podiam ser vendidos, alugados ou mortos. Nas repúblicas democráticas 

participavam todos os escravistas, todos menos os escravos. Porque: “O Estado é 

uma máquina para a opressão de uma classe por outra, uma máquina para manter 

submetidas a uma só classe outras classes subordinadas” (LENINE: 1986). 

A forma de exploração humana foi mudando da escravidão  para a 

servidão. O Estado feudal reconhece a liberdade do servo que é considerado 

homem, porém ele é fixado à terra e obrigado a trabalhar as terras do senhor, por 

isso. “Subsistia a essência da sociedade de classes: a sociedade apoiava-se na 

exploração de classe” (LENINE: 1986). A forma do Estado também era variada, 

tinham monarquias e repúblicas, mas só os latifundiários eram reconhecidos como 

dominantes, porque os servos estavam privados de qualquer direito político. A 

época feudal está marcada por inúmeras insurreições camponesas que em alguns 

casos como na Alemanha alcançaram dimensões de guerra civil por isso para 

manter o seu domínio, os latifundiários precisavam de um aparelho repressivo 

estatal. 

Para manter o seu domínio, para conservar o seu poder, o 
latifundiário necessitava de um aparelho que unisse em submissão a 
ele um grande número de pessoas, que as submetesse a certas leis 
e normas – e todas estas leis se reduziam, no fundamental, a um ó 
objetivo: manter o poder do latifundiário sobre o camponês servo 
(LENINE: 1986). 

Contudo, o servo tinha um tempo que podia usar para trabalhar a 

parcela de terra que lhe foi entregue pelo senhor, e desenvolver outras atividades 

como, por exemplo, a troca de mercadorias. Nas cidades existiam as atividades 

artesanais, desta forma foi-se desenvolvendo o comércio e a indústria, que 

conduziriam ao capitalismo. 

O próprio ritmo de evolução das forças produtivas feudais foi 

fazendo com que as atividades comerciais fossem adquirindo maior importância. No 

final da Idade Média, o desenvolvimento do comércio conduziu a formação de uma 

nova classe: os capitalistas. O poder dos latifundiários e o valor da terra vão 

perdendo força frente ao capital. O ouro e a prata foram reconhecidos como valor 

de riqueza. O descobrimento da América permitiu a acumulação de enormes 

quantidades de riquezas nas mãos dos capitalistas. Por iniciativa desta nova classe 
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a sociedade é reorganizada de tal forma que reconhece que todos os cidadãos são 

iguais perante a lei. A lei protege a todos por igual, protege a propriedade dos que 

têm, das agressões dos que não têm que gradualmente caem na miséria. 

O Estado capitalista se auto proclama como Estado de todos, 

Estado da liberdade. Ele se ergueu contra o Estado feudal, a abolição do regime de 

servidão significava a liberdade dos camponeses que agora poderiam ter a 

propriedade de uma parcela de terra. O Estado capitalista defende a propriedade 

privada sem importar de quem é, se camponês, latifundiário ou industrial. Defende a 

propriedade de todos por igual. A propriedade está livre e, por isso, o Estado não se 

considera de classe. “Entretanto, o Estado continuava a ser como antes a máquina 

que ajudava os capitalistas a manter submetidos o campesinato pobre e a classe 

operária, mas aparentemente era livre” (LENINE: 1986). 

...Aí se diz precisamente que qualquer Estado em que exista a 
propriedade privada sobre a terra e os meios de produção e em que 
domine o capital, por muito democrático que ele seja, é um Estado 
capitalista, é uma máquina nas mãos dos capitalistas para manter 
submetidos à classe operária e o campesinato pobre. E o sufrágio 
universal, a Assembléia Constituinte, o parlamento, são apenas a 
forma, uma espécie de letra de câmbio, que em nada altera o fundo 
da questão (LENINE: 1986). 

No estado capitalista é o capital quem manda e quando mais 

democrático, mais se faz sentir o poder do capital. Nenhuma democracia é capaz 

de modificar esse problema. Porém, a república democrática e o sufrágio universal 

podem ser considerados como um progresso em comparação com o regime feudal, 

porque permitem a organização da classe trabalhadora. O capitalismo deu a classe 

oprimida a possibilidade de adquirir consciência de si mesma e se organizar em 

partidos. 

2.2 A burguesia: uma classe revolucionária 

A burguesia atravessou um longo processo de desenvolvimento 

desde sua condição de classe oprimida pela nobreza na sociedade feudal até 

alcançar o domínio político exclusivo no Estado moderno. Nos lugares onde 

conquistou o poder, destruiu as relações feudais e estabeleceu relações baseadas 
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no dinheiro, substituiu as inúmeras liberdades já conquistadas pela liberdade do 

comércio, transformou em assalariados, a juristas, médicos, padres, artistas e 

cientistas, mudou as relações familiares e, por fim como disseram Marx e Engels:  

“A burguesia desempenhou, na história um papel extremamente revolucionário” 

(MARX e ENGELS: 2003).  

A condição de existência de todas as outras classes dominantes, 

anteriores à burguesia era a conservação do antigo modo de produção. Mas no 

caso da burguesia acontece o contrário, ela deve, continuamente, revolucionar os 

modos de produção.  

A burguesia não pode existir sem revolucionar continuamente os 
instrumentos de produção e, por conseguinte, as relações de 
produção, portanto todo o conjunto das relações sociais ( MARX e 
ENGELS, 2003). 

Junto com os modos de produção a burguesia revoluciona todas as 

relações sociais, as crenças, os costumes, as opiniões, tudo vira instável, provisório 

e mudável. Até as próprias indústrias são destruídas para criar novas. A burguesia 

submete o rural ao urbano, cria cidades gigantescas. Também sai do isolamento 

nacional, expande-se por todo o globo terrestre, por isso, destrói as barreiras 

nacionais e arrasta para a civilização a todas as nações. Subordina o Oriente ao 

Ocidente. 

A burguesia centraliza a propriedade e o poder. Concentra as 

riquezas em poucas mãos e o poder é centralizado, onde antes existiam várias 

nações, hoje só existe uma. 

Deve-se lembrar que a burguesia surgiu no seio da sociedade 

feudal, no certo estágio de desenvolvimento dos meios de produção feudais em que 

a troca se fazia necessária dando origem ao comércio e, desta forma, favorecendo 

aos moradores dos burgos que por não terem terras se dedicavam às atividades 

comerciais. “...numa palavra, as relações feudais de propriedade, deixaram de 

corresponder às forças produtivas já desenvolvidas” (MARX e ENGELS, 2003). Este 

mecanismo aparece sempre no desenvolvimento da burguesia, ela entra em crises 

de superprodução e para superá-las deve conquistar novos mercados ou destruir 

parte de suas forças produtivas. A burguesia enfrenta conflitos internos entre os 
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diferentes setores que a compõem e que respondem a diferentes interesses 

econômicos, porém também deve lutar contra os concorrentes estrangeiros. 

Mas, não só essas crises ameaçam a burguesia, ela, para 

desenvolver-se, precisa do desenvolvimento do proletariado.  

Mas a burguesia não forjou apenas as armas que lhe trarão a morte; 
produziu também os homens que empunharão essas armas – os 
operários modernos, os proletários (MARX e ENGELS, 2003) (grifos 
dos autores). 

2.3 O proletariado: uma classe explorada 

O capitalismo não favorece ao proletariado, pelo contrário a sua 

situação se faz cada vez mais precária na medida em que avança o 

desenvolvimento do modo de produção capitalista. O salário do trabalhador vai 

estar se aproximando ao mínimo para sua subsistência, entanto que a sua 

produtividade vai aumentando. Também, numéricamente o proletariado aumenta 

com a incorporação de mulheres e crianças ao mercado trabalhista e também com 

a incorporação das pequenas camadas médias de comerciantes, artesãos e 

camponeses, que sucumbiram à concorrência dos poderosos industriais.   

Nas suas etapas de desenvolvimento, percebe-se que o 

proletariado inicia sua luta em forma isolada, as aglomerações de trabalhadores são 

feitas mais pela conveniência dos industriais que pelo grau de consciência do 

proletário. Porém, a força do proletariado em quanto classe social vai aumentando. 

Porém, com o desenvolvimento da indústria, o proletariado   não 
apenas se multiplica; concentra-se em massas cada vez maiores sua 
força aumenta e ele sente mais tudo isso. Os interesses, as 
condições de existência no interior do proletariado igualam-se cada 
vez mais, à medida que a maquinaria elimina todas as distinções de 
trabalho e reduz, quase por toda parte, os salários a um mesmo nível 
baixo...(MARX E ENGELS, 2003). 

O desenvolvimento dos meios de comunicação tem favorecido a 

integração do proletariado em torno de um partido de classe. Às vezes, os 

trabalhadores têm conseguido algumas vitórias, como melhoras salariais ou 
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limitação da jornada de trabalho, porém essas vitórias são efêmeras e o mais 

importante delas é a organização e a integração dos proletários em quanto classe 

social.  

A burguesia está em conflito permanente, não apenas com o 

proletariado, ela tem conflitos internos entre as diferentes partes que a integram e 

conflitos com as burguesias estrangeiras. Em geral, para resolver esses conflitos, a 

burguesia deve apelar ao auxílio do proletariado e, dessa forma, acaba fortalecendo 

politicamente a formação de um partido dos trabalhadores.     

De todas as classes que hoje se opõem à burguesia, apenas o 
proletariado é uma classe verdadeiramente revolucionária. As 
demais classes vão-se arruinando e por fim desaparecem com a 
grande indústria; o proletariado é o seu produto mais autêntico 
(MARX E ENGELS, 2003). 

As camadas médias, quando combatem a burguesia na realidade 

não estão sendo revolucionárias pelo contrário são reacionárias elas procuram um 

retrocesso na história almejam recuperar seus antigos privilégios. 

Essa característica revolucionária do proletariado reveste especial 

interesse para este estudo, porque evidencia que a forma de organização da classe 

trabalhadora, os seus costumes, as suas idéias, as suas formas de luta devem 

necessariamente ser diferentes às da burguesia.  

As condições de existência da velha sociedade já estão anuladas 
nas condições de existência do proletariado. O proletário é sem 
propriedade; suas relações com a mulher e os filhos nada têm de 
comum com as relações familiares burguesas; o moderno trabalho 
industrial, a moderna subjugação ao capital – idêntica na Inglaterra e 
na França, na América e na Alemanha -, despojou-o de todo caráter 
nacional. As leis, a moral, a religião são para ele meros preconceitos 
burgueses, por detrás dos quais se ocultam outros tantos interesses 
burgueses (MARX E ENGELS, 2003). 

Todas as classes que no passado conquistaram o poder procuraram 
consolidar a posição já adquirida submetendo toda a sociedade às 
suas condições de apropriação. Os proletários não podem se 
apoderar da forças produtivas sociais a não ser suprimindo o modo 
de apropriação a elas correspondente e, com isso, todo modo de 
apropriação existente até hoje. Os proletários nada têm de seu para 
salvaguardar; têm para destruir toda a segurança privada e todas as 
garantias privadas até aqui existentes (MARX e ENGELS, 2003). 
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2.4 A luta de classes como processos dinâmicos 

Não se deve limitar a definição de classe social aos critérios 

economicistas, esses critérios procuram a linha divisória entre burgueses e 

proletários, na estrutura econômica, (proprietários e não proprietários dos meios de 

produção). O aspecto econômico é determinante em última instância, porém a 

ideologia tem um papel dominante. Muitos autores marxistas que acompanham a 

linha economicista não prestam demasiada atenção as questões do Estado porque 

acham que é a estrutura econômica que determina toda a supra-estrutura e 

evidentemente também o Estado (POULANTZAS, 1982). 

Lúcio Flávio de Almeida também adverte sobre o perigo dos 

critérios economicistas. Para ele, as classes sociais se constituem em processos 

dinâmicos. 

[...] as classes sociais não nascem já prontas a partir da estrutura 
econômica da sociedade. E o processo de plenificação dessas coletividades 
passa por uma luta que se desenvolve, de modo desigual e contraditório, 
em diversos planos das relações sociais: no econômico, no político e no 
ideológico (ALMEIDA, 2005). 

A ocupação de um terreno por parte  dos movimentos dos sem-teto 

está propondo uma nova forma de apropriação do espaço urbano ou pelo menos 

modifica a hierarquia dos valores burgueses, colocando o direito à vida por cima do 

direito a propriedade. Esta forma de apropriação é desconhecida pelo ordenamento 

jurídico burguês que se irrita de tal forma que movimenta todo o aparato repressivo 

do Estado, incluídos os meios de comunicação e a opinião pública. Essa 

capacidade da burguesia de recorrer à violência física legitimada necessita da 

existência de dispositivos ideológicos. Porque a pura violência por mais que esteja 

disfarçada de legitimidade, “... seria ineficaz para a reprodução de algo que 

acontece todos os dias e todas as noites, neste país: a desigualdade social fundada 

em uma brutal exploração de classe” (ALMEIDA, 2005). 

O poder da classe não se encontra exclusivamente no poder 

político ou no poder econômico. O poder da classe está na possibilidade de realizar 

seus interesses.  

Segundo Poulantzas, o poder não está situado nos níveis  das 
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estruturas, é um efeito do conjunto desses níveis, e, porém, caracteriza cada um 

dos níveis da luta de classes. O conceito de poder não pode, pois, aplicar-se a um 

nível da estrutura: quando se fala, por exemplo, de poder do Estado, não pode 

indicar-se com isso o modo de articulação e de intervenção do Estado nos outros 

níveis da estrutura, se não o poder de uma classe, determinada a cujos interesses 

corresponde o Estado, sobre outras classes sociais. 

O Estado não é neutro, ao mesmo tempo em que organiza 

politicamente a classe dominante, desorganiza a classe operária, impede esta de 

tomar consciência de classe. Um dos pilares fundamentais do regime democrático 

representativo é o conceito de cidadão, todos os indivíduos sem distinção de classe, 

são iguais, todos são capazes de contratar livremente. A ideologia do individualismo 

já em certa forma está prejudicando a visualização dos interesses da classe 

proletária. A idéia de igualdade leva consigo, a idéia de que é possível resolver os 

conflitos trabalhistas na órbita do judiciário, sem necessidade de recorrer às 

organizações sindicais. 

3 O NEOLIBERALISMO 

O pensamento liberal tem procurado explicar o fenômeno social de 

uma ótica muito distante da que constitui o fio condutor desta pesquisa. Para eles, 

as teorias evolucionistas descobertas por Darwin se aplicam também as 

sociedades, essas leis regem independentemente da vontade dos homens, o único 

que resta é a adaptação a essas regras. A livre concorrência e a supremacia dos 

mais fortes, implicam e justificam a existência de uma classe de homens superiores 

com direito de dominação sobre os incapazes e fracassados. 

Por outro lado, os movimentos operários negam a naturalização do 

social, denunciam os padrões de dominação existentes e tentam transformar o 

próprio sistema (ALMEIDA, 2005). Desta forma, os trabalhadores foram 

conquistando direitos no interior do capitalismo. Foram levadas para a esfera 

pública dimensões como a saúde, educação, habitação e alimentação que 

permitiram que os proletários também gozassem de uma vida digna. Foi o que na 

Inglaterra de denominou Estado de bem-estar social. Estas conquistas dos 

trabalhadores foram obtidas no meio de uma conjuntura que favorecia a 
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mobilização operária. No período da guerra fria o capitalismo sempre sentia a 

ameaça de uma revolução comunista e, portanto, esforçava-se em dar uma imagem 

de democracia social. Porém, este modelo vigorou em poucos países e teve curta 

duração. 

De acordo com CHESNAIS (2001), o neoliberalismo aparece a 

partir dos governos de Margaret Tacher e de Ronald Regan (1979-1981) com a 

chamada Revolução conservadora. Para Lúcio Flávio de Almeida, este período se 

caracterizou pelo retorno do capital financeiro como fração hegemônica dominante, 

retomada da taxa de lucro e como contrapartida pela retirada dos direitos obtidos 

pelo proletariado no período anterior. 

Em meados da década de 1970, desencadeou-se a contra-ofensiva 
capitalista em escala internacional. No processo de retomada da taxa 
de lucro, a grande finança recuperou o comando da acumulação. 
Esse movimento, que se manifestou de múltiplas formas, afetando as 
diversas esferas das relações sociais, atende pelo nome de 
neoliberalismo e, no plano ideológico, restaurou a primazia da 
chamada integração sistêmica em detrimento da “integração social” 
(ALMEIDA, 2005). 

As mudanças tecnológicas alteraram profundamente as relações de 

trabalho. O desemprego aumentou, os sindicatos e partidos de esquerda se 

enfraqueceram. A desigualdade social, a miséria, a fome e a exclusão social 

alcançaram índices espantosos. O número de proletários aumentou em todo o 

mundo capitalista. 

Segundo relatório publicado recentemente pela OIT (Organização 
Mundial do Trabalho), a retomada do crescimento mundial não 
resultou em mais empregos no mundo. Ao contrário, o PIB mundial 
cresceu 3,2% e o desemprego manteve sua progressão. Este 
número global de quase 186 milhões de desempregados é o maior 
registrado até hoje, com o detalhe mais aterrorizante de que um 
pouco mais da metade se refere a jovens (ALMEIDA, 2005). 

Uma vez derrotada a resistência operária a mão capitalista ficou 

livre para saquear também os Estados das economias frágeis como as Latino-

americanas. Países como Argentina e México foram levados a ruína com o 

consentimento da burguesia local.  

Apesar desses resultados economicamente negativos, no plano 
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ideológico o neoliberalismo conseguiu fazer a cabeça de amplos setores da 

população incluídos, lideranças sindicais e partidos políticos de esquerda. Os 

sindicatos foram derrotados, primeiro com os desemprego e depois com a sua 

regulamentação por parte do direito burguês. Os partidos políticos de esquerda 

reformaram suas propostas partidárias de acordo com a ideologia neoliberal 

dominante para poder captar maior quantidade de votos. Paradoxalmente nunca se 

viu na história tanta participação operária em governos latino-americanos. 

A participação do proletariado no parlamento ou mesmo no governo 

do Estado, como acontece no Brasil, não muda a natureza dominadora do Estado. 

A presença dos antigos partidos de esquerda e seus líderes no 
governo não muda as características gerais da política eleitoral e não 
é testemunha da flexibilidade e abertura do sistema, pois ela 
acomoda e faz a adaptação desses partidos às limitações impostas 
pelos livres mercados e pelo novo autoritarismo. 

Ao abraçar as políticas de livre mercado, eles tornaram-se os 
executivos do capital multinacional e fracassaram política e 
economicamente (PETRAS, 1997)   

Nesse contexto é que aparecem os novos movimentos sociais 

formados por trabalhadores sem-emprego, sem-teto, sem-terra etc. Esses novos 

movimentos sociais não aparecem vinculados a partidos políticos ou sindicatos. 

Operam em forma totalmente independente deles e fora do Estado por tanto não 

estão sujeitos à lei burguesa nem atuam dentro de categorias criadas pela 

burguesia.  

4 OS MOVIMENTOS DOS SEM-TETO. 

Um critério economicista negaria à luta urbana um caráter de luta 

de classe porque aparentemente se encontra desvinculadas das reivindicações 

vinculadas aos meios de produção como seria: melhor salário, diminuição da 

jornada de trabalho, férias etc. Porém, como já se falou, este estudo, define a luta 

de classe em múltiplas dimensões que passam pelo, econômico, político e 

ideológico. Desta forma, a luta do proletariado não necessariamente tem que se ver 

limitada ao campo produtivo. Por outro lado, os movimentos dos sem-teto não se 
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limitam a reivindicar habitação, junto com ela, reivindicam qualidade de vida, ou 

seja, saúde, educação, saneamento, comunicações etc. Qualidades que foram 

perdidas na última ofensiva neoliberal. 

A participação do proletariado no sistema eleitoral burguês desde 

categorias criadas pela burguesia vai estar submetido a limitações estruturais que 

inviabilizam qualquer apoderação dos meios de produção ou mesmo qualquer 

mudança significativa na correlação de força. 

Os sindicatos foram neutralizados na última investida do 

neoliberalismo e, portanto, incapazes de levar adiante importantes reivindicações 

sociais. 

A aparição dos movimentos dos sem-teto, corresponde à criação de 

um poder paralelo que a classe operaria vai construindo para alcançar o controle 

efetivo dos meios de produção dentro de um futuro meio de produção socialista. 

De outro lado, a classe dos trabalhadores manuais deve exercer 
crescentemente o poder político por uma segunda via (não-estatal); 
vale dizer, através de organizações de base – implantadas no lugar 
de produção e de moradia – que não se encontram integradas ao 
aparelho de Estado propriamente dito (SAES, 1988, grifos do autor). 

Outra característica que aparece em diversos estudos sobre os 

movimentos sociais é a construção do novo como uma alternativa ao mundo 

capitalista. 

A crítica ao capitalismo nessa perspectiva é vivida na recuperação de formas 

comunitárias de convivência, marcadas por relações interpessoais e atitudes 

de solidariedade e ajuda mútua. E é nas ações coletivas organizadas que as 

lacunas e as contradições provocadas pelas relações capitalistas são 

criticadas, de tal sorte, que um projeto político se construa dentro mesmo do  

desenrolar do projeto organizativo (DOIMO, 1986). 

O próprio cotidiano da vida dos integrantes dos sem-teto apresenta 

características revolucionárias.  

(...) referimo-nos às “invenções democráticas” dos movimentos sociais para 

designar formas de organização, de luta e de resistência à hegemonia 

burguesa. As classes populares nos embates políticos ao poder burguês 

engendram formas democráticas de organização, estabelecem padrões de 

comportamento social e político distintos das sociedades burguesas. O 
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trabalho assume o caráter socializador e concreto, deixando de ser alienado e 

abstrato. Investem na formação política de seus militantes e praticam formas 

horizontais de decisão e de poder. Combatem os privilégios e defendem os 

princípios da igualdade e da solidariedade de classe (MACHADO, 2004 ). 

Segundo Eliel Machado, estas “invenções democráticas” revestem 

um caráter emancipatório, constituem atos livres fora da alçada do Estado e 

possibilitam que as relações sociais e de produção ganhem novas dimensões 

políticas e ideológicas (MACHADO, 2004). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Caracterizado o Estado como um instrumento da dominação 

burguesa a participação da classe trabalhadora no sistema eleitoral democrático 

não passa de uma ilusão. O fato de que representantes das classes proletárias 

estejam ocupando cargos eletivos no governo do Estado não significa que este 

mude sua natureza exploradora e também não que, automaticamente, passe a 

defender os interesses do proletariado. Pelo contrário a participação dos 

trabalhadores nos aparelhos do Estado faz com que eles, os trabalhadores, passem 

a defender os interesses das classes dominantes, virando meros gestores da 

burguesia. 

Eis que o poder da classe não se limita à capacidade de ativar o 

aparelho repressivo do Estado, usando a violência física legitimada contra as 

agressões dos não proprietários, nem tampouco se limita ao poder econômico. O 

poder da classe se manifesta nas dimensões política, econômica e ideológica.  

Existe todo um aparelho de dominação ideológica, desenvolvido 

pelo Estado burguês que passa uma imagem de igualdade e justiça, onde os 

conflitos de classe ficam ocultos pelos diferentes disfarces com que se veste a 

dominação: um poder judiciário onde todos são atendidos por igual, um sistema 

eleitoral onde qualquer um pode ser eleito ou eleger, um sistema legislativo que 

garante a liberdade e a propriedade privada de todos por igual. Desta forma, se 

consegue que a classe dominada aceite e defenda o regime democrático 

representativo burguês.  

Porém, quando os trabalhadores se organizam em movimentos 
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sociais para reclamar seus legítimos direitos, a ira da burguesia se faz sentir com a 

movimentação de todo o aparelho repressivo do Estado, na forma de polícia, 

judiciário ou exército. 

Os movimentos sociais dos sem-teto surgem na América Latina 

como uma resposta à incapacidade dos partidos políticos de esquerda e os 

sindicatos de enfrentarem a ofensiva neoliberal. Embora a luta desses movimentos 

não esteja enfrentada diretamente com os meios de produção, formam parte da luta 

operária na medida que organizam as classes trabalhadoras em torno de centros de 

poder alternativos ao poder estatal e defendem interesses proletários como são: 

habitação, saúde, educação e alimentação. 

Por isso, conclui-se que a luta dos movimentos dos sem-teto se 

enquadra dentro das estratégias desenvolvidas pela classe trabalhadora para 

enfrentar a burguesia na atual fase denominada neoliberalismo.  
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