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RESUMO 
A Comuna da Terra Irmã Alberta (MST), localizada em Perus, São Paulo, forneceu e ainda 
fornece subsídios para uma investigação crítica a respeito da organização espacial do 
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, bem como o processo de territorialização do mesmo 
e seus vínculos com a estrutura geral do movimento. Após várias pesquisas bibliográficas e 
vivências em campo, foram desvendados alguns dos aspectos mais relevantes do grupo, assim 
como sua organização sócio-espacial e os processos históricos que os regeram. A comuna, 
sendo a primeira a apresentar-se no município de São Paulo, possui uma estrutura social 
semelhante aos outros grupos do MST, porém com características específicas, dadas as 
proximidades urbanas e seu processo histórico de formação diferenciado 
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INTRODUÇÃO 
O contexto histórico-geográfico de formação e desenvolvimento da comuna Irmã Alberta é, no 
mínimo, digno de uma investigação peculiar. Só pelo fato de ser o primeiro grupo do MST a se 
solidificar no município de São Paulo, que apresenta maiores índices de urbanização do Brasil, 
já dá margem para discussões profundas a respeito do rompimento entre as fronteiras entre 
rural e urbano. Divergência esta inclusive, travada com veemência entre poderes do Estado 
(INCRA e Sabesp), cujas opiniões divergem se o Irmã Alberta deve ou não ser classificado 
como pertencendo a área rural.  Somando a essas particularidades, acrescenta-se o fato de 
que o movimento de ocupação da comuna, localizada no distrito de Perus, São Paulo, ao 
contrário do “convencional”, isto é, camponeses, foi fruto da reunião de moradores de rua 
soropositivos e marginalizados pela sociedade, que conseguiram, com sucesso, obter melhor 
qualidade de vida em um sistema alternativo, coerente aos princípios do MST porém 
diferenciado. Baseando-se em conceitos de território e territorialidade, o processo histórico-
geográfico de formação e desenvolvimento da comuna dá fortes subsídios à investigação 
científica. O estudo apresentado nesse artigo visa justamente, desvendar as razões dessas 
particularidades, bem como sua compreensão histórica e espacial. 
 
Para a realização da pesquisa, além de consultas bibliográficas formais, específicas em 
geografia agrária e reformas sociais no campo, foram realizadas várias pesquisas de campo na 
região da comuna Irmã Alberta, e com base nelas, foi possível vivenciar e compreender a 
realidade do grupo, além de entender o processo histórico-geográfico de ocupação, e 
compreender sua atuação no espaço, modificando-o e transformando-o em território da 
comuna. 
 
COMUNA DA TERRA IRMÃ ALBERTA: RURAL OU URBANO? 
 
A Comuna da Terra Irmã Alberta teve sua origem pautada na reunião de moradores de rua da 
cidade de São Paulo, que, organizados pela Frente de Massa do MST, ocuparam na 
madrugada de 20 de julho de 2002, o terreno pertencente à Sabesp localizado no km 27,5 da 
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Rodovia Anhanguera, no distrito de Perus, no extremo noroeste da cidade . Antes da ocupação 
o departamento de Frente de Massa do MST fez um contato inicial com a fraternidade Povo de 
Rua, que era formada por moradores de rua soro positivos, e convidou-os a participar de uma 
reunião e conhecer o movimento. Surgiu então uma nova possibilidade na vida dessas 
pessoas, a de terem sua terra e poderem nela trabalhar e viver. Até então não possuíam 
condições mínimas de existência, sem casa, sem trabalho e doentes, estavam marginalizados 
pela sociedade individualista.  

 
A situação peculiar em que o grupo se encontra dada as proximidades com a cidade, ainda não 
é suficiente para que possamos classificar a área como urbana.  Segundo (CAMPOS, KRALH, 
2006) a área rural é caracterizada pela dependência dos recursos naturais e pelas relações 
internas não-econômicas que nela se estabelecem.  O Irmã Alberta está portanto, localizado 
em uma área rural, já que tem dependência inquestionável com a terra e suas relações de 
produção são predominantemente comunitárias, por conseguinte, não econômicas. E levando 
em consideração a “ruralidade” do terreno – este inclusive, apresentando carências de infra-
estrutura básica, é legitimada a venda deste como “terra rural”, que aliás assim é definido como 
tal pelo perímetro de zoneamento do município de São Paulo, e por conseqüência a reforma 
agrária para as famílias que lá residem.  
 
Apesar de tratarmos a comuna como pertencente a área rural, não podemos descartar seu 
modo de vida urbano, dadas as próprias configurações espaciais específicas. Entende-se 
"urbano" como sendo não somente as edificações e construções, o “urbano visível”, mas sim 
as relações espaciais que estão subordinadas ao modo de vida urbano, como nos confirma 
(CARLOS, 1992) que classifica o espaço urbano enquanto produto, condição, e meio do 
processo de reprodução da sociedade urbana, como por exemplo, a origem das pessoas que 
vivem na Comuna Irmã Alberta, a quais pertenciam a uma fraternidade da capital paulistana. A 
maioria dos trabalhadores aprendeu a plantar no próprio acampamento, alguns estão 
empregados em outras funções, prestando serviços em São Paulo e outros municípios vizinhos 
como Cajamar e Santana do Parnaiba.. Em conformidade com (LEFEBVRE, 2004). “O tecido 
urbano (predomínio da cidade sobre o campo) prolifera, estende-se, corrói os resíduos de vida 
agrária”. Percebemos assim uma dependência estreita com o meio urbano, dadas as próprias 
origens do grupo e a configuração territorial diferenciada a que este está submetido.  
 
Contudo, não é correto afirmar que os moradores da comuna possuem um modo de vida 
totalmente rural ou totalmente urbano, mas sim têm influências de ambos os lados. Embora 
exista tal dicotomia, o distrito de Perus é servido de relativa infra-estrutura de vários eixos de 
transporte, sobretudo pela Rodovia Anhanguera, Rodovia dos Bandeirantes, Rodoanel Mário 
Covas, Estrada Velha de Campinas, e de malha ferroviária pela linha 7 da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos (CPTM). Porém a região da comuna ainda apresenta fortes 
características rurais. Conforme (SPOSITO, 2006): 
 

"...os limites entre esses dois espaços tornam-se imprecisos. Essa imprecisão cria, então, 
condições favoráveis a se pensar numa nova unidade espacial que contém, contraditoriamente, 
os dois espaços - o urbano e o rural - superpostos, amalgamados e intrinsicamente relacionados, 
razão pela qual são agora espaços urbano/rurais" (SPOSITO, 122) 

 
É necessário ressaltar portanto, que o urbano e o rural fazem parte de um mesmo processo 
dialético e integrado. As complicações em classifica-los deriva justamente desta 
interdependência. Embora existam implicações e divergências nesta definição, a comuna Irmã 
Alberta pertence a uma organização social predominantemente rural, embora hajam influências 
urbanas diretas. Assim como afirma (GOLDFARB, 2007): 
 

"A Comuna não se enquadra como espaço urbano/rural a partir de imprecisões ou transições. 
Não é um espaço em transição. É um espaço que se propõe a ser rural, posto que de 
reprodução da vida camponesa, porém com elementos urbanos, posto que demanda os 
benefícios que a urbanidade criou ao longo dos séculos." 



 
 
Portanto, o que difere o assentamento e/ou acampamento do modelo de comuna é justamente 
a proximidade, e consequentemente, o grau de influência do meio urbano - nota-se que apesar 
da área ser logicamente rural, a influência urbana é altamente notável. A ausência de infra-
estrutura básica no local – água encanada, energia elétrica, pavimentação e iluminação 
pública, coleta de lixo, hospitais e postos de saúde, e escolas Por esses e outros motivos, a 
área onde se encontra a comuna Irmã Alberta é alvo de especulação, fazendo com que sua 
própria existência seja instável. Com a esperança de que a prefeitura leve infra-estrutura ao 
local, e encareça seus terrenos, especuladores visam seus arredores, incluindo a própria 
Sabesp – no caso Irmã Alberta. Segundo CORRÊA (1995) , esses proprietários fundiários 
atuam na compra e venda de terras, não utilizando seu valor de uso, mas sim o de troca. 
Estando interessados na conversão de terra rural em urbana, buscam o uso que seja mais 
remunerador possível. 
 
Essa pretensão velada da Sabesp fica clara no processo jurídico que o assentamento passou. 
Apesar de a localidade ser visivelmente rural e não apresentar nem infra estrutura básica para 
habitação, o poder público (Sabesp) classificou-a como área urbana, o que inviabilizou a 
oficialização da reforma agrária, mesmo existindo a seis anos e apresentando estruturas 
sociais bem organizadas. Esse entrave acarretou e ainda acarreta na instabilidade do território 
e, reflete nas suas formas de ocupação. As famílias estão lá ha vários anos, mas “legalmente”, 
podem ser despejadas a qualquer momento. Em outras palavras, o mesmo Estado que faz 
uma constituição defendendo a reforma agrária, cria empecilhos para dificultá-la. O caso da 
comuna Irmã Alberta é um exemplo vivo dessa questão tão problemática em nosso país, que 
beneficia primeiro a pequena parcela da população detentora da maior parte da renda 
acumulada ao invés de promover reforma social no uso da terra. 
 
TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADE DA / NA COMUNA 
 
As famílias da comuna criaram um laço de identidade para com as outras, e este, materializado 
e concretizado no espaço físico, estabeleceram na comuna , um novo território O território, 
segundo SOUZA (1995, p. 78), pode ser entendido como a apropriação do espaço, definido e 
delimitado por e a partir de relações de poder. Logo a territorialidade dos integrantes do MST é 
representada espacialmente na localidade da comuna Irmã Alberta. O poder deste é exercido 
em um sistema no qual as questões são discutidas entre o grupo e as lideranças do movimento 
apenas representam aquela organização social, não agindo em prol do capital, mas sendo 
guiados pela vontade popular.  SOUZA (1995, p. 90) ainda reforça que “o poder corresponde à 
habilidade humana de não apenas agir em uníssono, em comum acordo. O poder jamais é 
propriedade de um indivíduo; pertence a ele e a um grupo e existe apenas quando o grupo se 
mantiver unido”. Sob essa perspectiva, podemos analisar a dinâmica territorial da comuna Irmã 
Alberta e sua ocupação como produtos da vontade popular, e seus objetivos em comum como 
a: reforma agrária e a transformação da terra em ferramenta para erradicar a fome e as 
desigualdades sociais.  
 
A instabilidade estudada portanto, independe dos processos de territorialização do grupo no 
local. Apesar de (SANTOS, SILVEIRA, 2000) e vários outros acadêmicos conceituarem 
território equivalendo a extensão política de um país, essa visão, apesar de correta,  mostra-se 
equivocada ao nosso objeto de estudo, a Comuna de Terra Irmã Alberta, pois o território existe 
nas mais diversas escalas (SOUZA, 1995). A localidade em que a comuna está espacializada 
corresponde portanto, a uma unidade territorial independente do estado-nação. (O referencial 
acima encontra-se desconexo com o texto anterior) Sendo território e poder conceitos  
intimamente ligados, é necessário lembrar que as famílias do Irmã Alberta, em coletivo, detêm 
o poder sobre o território, pois o poder jamais é propriedade de um indivíduo ou instituição 
SOUZA (1995, p. 90). A territorialidade, por sua vez, corresponde ao “vivido territorial” pelos 
membros de uma coletividade (RAFFESTIN, 1993).  A territorialidade portanto, é representada 
pela apropriação do território, atrelado a laços de identidade e poder. 



Sendo território, territorialidade, e poder, pertencentes a própria comuna, que está em área 
rural, por que não viabilizar a reforma agrária? Infelizmente, a maquinaria do próprio Estado 
neoliberal e a lógica hegemônica dominante contrapõem-se às lutas por justiça social.  
 
PARTICULARIDADES NA OCUPAÇÃO 

 
A ocupação não foi violenta e segundo os moradores, não houve confronto direto com a 
polícia. "Quando a gente ocupou aqui, foi pacífico, não tivemos enfrentamento de tropas de 
choque, e logo negociamos com o governo do estado para que não tivesse policia envolvida”, 
relata Rosangela, moradora do assentamento. A aparente tranquilidade proporcionou maior 
flexibilidade para a territorialização que começou ocorrer naquele lugar.  
 
O processo de estabelecimento desse novo território foi moldado por diversos fatores externos, 
sobretudo pela dicotomia entre a “ocupação pacífica” e a “instabilidade jurídica”. A primeira, 
caracterizada pelo fato de a comuna Irmã Alberta não ter sofrido resistência policial inicial, e a 
segunda é colocada em contraste com o conflito entre a Sabesp e o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA). É o Estado contra o próprio Estado, ora colocando-se 
contra o cidadão, no caso da Sabesp, ora interagindo a seu favor, por meio da ação do INCRA 
tentando mediar esta ação. 
 
Depois de decorridos os processos de territorialização inicial, foram estabelecidas diversas 
medidas, de acordo com os objetivos gerais do MST e específicos da comuna Irmã Alberta. 
Levando em consideração as metas de igualdade social e acesso a terra, o grupo realizou a 
comuna das terras seguindo o seguinte critério: 1 ½ hectares para terras férteis e até 5 
hectares para as terras consideradas não férteis para cada família, conforme avaliação de um 
técnico agrônomo enviado pelo MST, segundo o grau de produtividade da terra. Quando a terra 
é fértil, por exemplo, a família tem ½ hectare para sua casa e a produção individual e 1 hectare 
para a produção coletiva, que é comercializada e o dinheiro é revertido em investimentos nas 
terras e nas famílias. 
 
DIFICULDADES GERAIS  
 
Em 2002 haviam em torno de 400 famílias no assentamento. Vale ressaltar que o conceito de 
“família” para o MST não corresponde à estrutura familiar que o senso comum considera 
“normal”, sendo estruturada pelos maridos, esposas e filhos. O entendimento de “família” para 
o grupo é dado somente por uma divisão externa de organização interpessoal. Em outras 
palavras, tanto um agrupamento de pessoas contando com pais e vários filhos, tanto quanto 
um indivíduo solitário, são considerados como sendo famílias. Essas “famílias” que ocuparam o 
terreno da Sabesp, apresentavam-se em quantidade muito maior do que as dimensões físicas 
que o terreno podia oferecer. Isso foi um dos fatores que provocaram o êxodo da maioria para 
outras regiões, incluindo outros grupos do MST, como Andradinha, Ribeirão Preto, Franco da 
Rocha, Jandira ou Americana, e que forneciam até então, melhores perspectivas. A limitação 
de espaço foi decisiva para que a média relativamente elevada de 400 famílias fosse reduzida 
drasticamente para um número aproximado de 40. Estatisticamente falando, apenas 10% das 
famílias que ajudaram a ocupar o terreno, estão lá ainda, morando e trabalhando na terra que 
almejam um dia possuir de forma oficial.  
 
Além da limitação de espaço, várias outras circunstâncias serviram como obstáculo para a 
territorialização definitiva do grupo no local. “Nós não tinhamos confronto policial, o confronto 
era com a natureza”, diz Rosângela, moradora do local. De fato, a afirmação era coerente com 
a realidade que o grupo enfrentava.  
Após a ocupação, os grupos familiares sofreram com a ação dos ventos, fortes e constantes na 
região. “A gente tinha que segurar os barracos na mão para não voar, quem conseguia né, teve 
gente que não conseguiu”, diz Rosangela. O comportamento hostil da natureza produziu vários 



desalojamentos, destelhamentos, além de muitas habitações improvisadas terem sido 
simplesmente desmoronado. O vendaval foi um decisivo agente natural, vários moradores ao 
verem suas habitações destruídas, recolheram seus pertences e partiram. "Muitas pessoas 
saíram por causa do vendaval que teve aqui, destruiu metade do acampamento, levou muitas 
barracas”, ressalta Rosângela. Soma-se a esses fatores a ausência de infra-estrutura do local, 
o calor e o frio exacerbados provocados pela lona preta. “Não é fácil ficar na lona preta”, dizem 
os moradores, referindo-se às suas moradias provisórias. 
 
DESPEJO OU REGULARIZAÇÃO? 
 
Em 2003 houve um acordo entre INCRA, Governo do Estado (via Secretario da Justiça) e MST 
para a realização da comuna num modelo diferenciado pela proximidade com a cidade de São 
Paulo. Na época, foi intermediada a negociação e a permanência na área junto ao governador 
do Estado, Dom Tomás Balduíno, da Comissão Pastoral da Terra de Goiás, Dom Simão, da 
Arquidiocese de São Paulo e Dom José Maria, de Bragança Paulista e pelo senador Eduardo 
Suplicy.  
 
Em 31 de agosto de 2005 os moradores da comuna Irmã Alberta corriam o risco de serem 
despejados, pois a Sabesp apresentou uma ordem de reintegração de posse para 
desocupação da área com data até 05 de setembro daquele ano, através da Secretaria de 
Justiça (Governo do Estado). A empresa não vende á área pelo valor inferior ao da sua 
aquisição, 8 milhões de reais. Segundo INCRA, há impedimentos legais para pagar o preço 
proposto pelo governo do estado por causa da vistoria de avaliação do preço.  
 
Mais uma vez os moradores do assentamento unidos em sua luta exigiram do INCRA e do 
Governador de São Paulo uma definição de assentamento das famílias acampadas já há três 
anos, e o cumprimento de seus acordos, transformando a área em assentamento com 
justificação de interesse social para a reforma agrária e que fosse impedido o despejo das 
famílias da área uma vez que estas já estão produzindo, tirando da terra a sua subsistência. 
 
Um abaixo assinado com cerca de 2 mil assinaturas foi produzido em 12 de agosto de 2006. 
Durante um dia inteiro de atos festivos, religiosos e políticos em favor da aceleração do 
processo de desapropriação da área rural, que faz divisa entre os municípios de São Paulo, 
Cajamar e Santana do Parnaíba.  
 
Segundo um dos coordenadores do movimento, Nazeen Manikkompel, as famílias da comuna 
ainda dependem de “procedimentos burocráticos para oficializar a desapropriação”. O 
documento foi encaminhado ao INCRA e à Secretaria Estadual da Justiça. Dois anos se 
passaram e em 2008 os moradores ainda aguardam que a justiça seja feita. 
 
O CAMPO BRASILEIRO E A COMUNA IRMÃ ALBERTA HOJE 

 

O cenário de desigualdade no campo brasileiro é tão evidente que chega a ser óbvia a 
necessidade de ressaltá-la. A terra é cada vez mais utilizada para fins especulativos por parte 
dos atores hegemônicos. Com isso, o acesso fica cada vez mais restrito a um pequeno grupo 
dominante. A população rural acaba migrando para as cidades e pouco a pouco, deixando o 
campo nas mãos dos grandes proprietários latifundiários e dos especuladores imobilíarios. 
Assim como diz OLIVEIRA (2001, p.90): “Estes capitalistas detêm essa imensa área de terras 
com fins especulativos porque a terra no nosso país é uma mercadoria de tipo especial. Ela 
aumenta de preço mesmo sem ser colocada para produzir”.  Nosso objeto de estudo é um 
exemplo real deste fenômeno citado por Oliveira. No ano de 1999 a Sabesp comprou o terreno 
de 127 hectares por oito milhões de reais, e nunca realizou nenhuma ação neste espaço. Hoje 



há um entrave jurídico, pois a Sabesp quer vender o terreno como área urbana, por 20 milhões 
de reais. O mesmo terreno foi avaliado pelo INCRA, em seis milhões. 
 
Apesar de a comuna Irmã Alberta ter sido erguida sobre estado de São Paulo, na capital, a 
situação no perímetro paulista não é diferente. Apesar das diferenças entre os outros estados 
brasileiros, em São Paulo nota-se um crescente processo de concentração de terras. Segundo 
OLIVEIRA (2001, p.90): “Até mesmo o Estado de São Paulo, que é considerado um dos mais 
ocupados economicamente do país, possui uma área não explorada de mais de 2,7 milhões de 
hectares”. A especulação se intensifica à medida que a proximidade com áreas urbanas 
aumenta. No caso de São Paulo esse contexto é ainda mais grave levando em consideração 
que os terrenos circunvizinhos a cidade estão sofrendo processo de urbanização e valorizando-
se dada a proximidade com a infra-estrutura e amenidades que a capital oferece, tais como a 
proximidade com uma ampla gama de serviços e empregos 
 
Hoje o Irmã Alberta vive uma situação peculiar. Mesmo tendo sua estabilidade comprovada 
pelos seis anos de ocupação do terreno em Perus, e mesmo apresentando gestão eficiente de 
seu território, é complicado afirmar que o grupo encontra-se realmente em processo de 
estabilidade, visto que não existem recursos judiciais nem legais para que o assentamento se 
solidifique oficialmente. As dissidências entre INCRA e Sabesp continuam sem negociação, e 
formalmente, a qualquer hora eles podem ser despejados de seus territórios, mesmo 
constatada pelo grupo, a improbabilidade relativa de tal ato violento realmente ocorrer. Tendo 
em vista que a organização espacial e territorial do MST excede muito além os domínios do 
Irmã Alberta, estendendo-se em escala nacional, o grupo não está sozinho, mas sim, é uma 
peça de um grande sistema de lutas, cuja dimensão tem importância indiscutível no processo 
de reforma agrária. Sendo o Irmã Alberta, fragmento do maior movimento social camponês do 
Brasil, é arriscado concluir que eles sofrem risco de violências e despejo. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Primeiramente, é necessário lembrar que a geografia e a história são frutos de processos 
incessantes de transformações do espaço e da sociedade. Concluir um trabalho que analisa 
justamente o histórico de algum objeto sócio-espacial é simplesmente, ignorar o futuro, é por 
um ponto final na história de ocupação do Irmã Alberta, como se eles parassem imediatamente 
de transformar o espaço e o território a qual pertencem e estagnassem-se na escala 
cronológica. Portanto, quaisquer conclusões que tirássemos dessa pesquisa poderia ter seu 
conteúdo invalidado devido a legados e processos históricos futuros. 
 
Apesar dessa problemática, a compreensão da historicidade do grupo, aliada a transformação 
espacial geográfica do Irmã Alberta contida nesse artigo, serve de exemplo-base para o 
entendimento de outros movimentos sociais no campo. É como se transformássemos a 
realidade apresentada no Irmã Alberta em um contexto geral, apesar das especificidades do 
grupo. 
 
Diante de todas as adversidades que o MST enfrenta na luta por reforma agrária, e 
considerando que o Brasil está inserido num contexto capitalista global, é difícil imaginar que 
existam focos de resistência tão fortes a ponto de incomodar o poder público e privado. Em 
contraste com esse fato, é inacreditável também, que a população, dentro da sociedade de 
massa, não compreenda os reais objetivos do MST e os “banditizam” de acordo com que a 
ótica neoliberal impõe através de veículos de comunicação em massa. É de extrema relevância 
salientar que a população ao redor do Irmã Alberta mantêm relações pacíficas com o grupo, 
inclusive, comprando os produtos comercializados dentro do território deste. Ao constatarem 
que o MST é um grupo trabalhador, que busca seus ideais e luta por condições melhores de 
vida, os habitantes circunvizinhos quebraram seus conceitos estereotipados pela mídia elitista 
e preconceituosa. 
 



Portanto, “óbvio” é um adjetivo insuficiente para explicar a importância da reforma agrária no 
Brasil. É indiscutível que só através do trabalho camponês a agricultura brasileira encontrará 
seu desenvolvimento.  
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