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Prefácio

Ao procurar conhecer a relação entre o espaço projetado e as 
práticas cotidianas de uma Cooperativa Habitacional do Rio de 

Janeiro – a Shangri-lá – João Paulo Huguenin mergulha na reflexão sobre 
a questão da habitação no Brasil e no Rio de Janeiro, em particular.

A pesquisa que resultou na dissertação de mestrado do pesquisador 
militante, como bem ressaltado por Luciana Correa do Lago, um dos 
membros da sua banca, apresenta um compromisso ético com a prática 
arquitetônico-urbanística. Huguenin não apenas procura realizar uma 
imersão na realidade de Shangri-lá, morando lá por tanto tempo quanto 
foi possível e necessário para sua pesquisa, como sempre se manteve 
aberto para reavaliar suas preconcepções e convicções. Desse modo, 
durante todo o tempo de confecção da pesquisa, se reposiciona critica-
mente diante de seus protagonistas - moradores, lideranças, arquitetos e 
urbanistas e outros agentes envolvidos na realização de Shangri-lá.

Ciente que a dúvida é o que norteia a realização da pesquisa e com 
um olhar que não desconsidera o caráter multifacetado da questão, a 
análise que faz da tensão entre o espaço físico e as práticas socioespaciais 
dos moradores extrapola os limites da questão aí contida para debater 
questões da essência do habitar.

Assim, o debate sobre aspectos físicos e espaciais da moradia não 
se limita às suas dimensões formal, estética, organizacional, ou outra 
qualquer. O pesquisador percorre aspectos econômicos estruturais, ao 
analisar o confronto entre o valor de uso e de troca. Nesse contexto, é 
feita também uma reflexão sobre a questão fundiária, imprescindível 
para o entendimento da questão habitacional. Ao mesmo tempo, a 
pesquisa não despreza as questões pertinentes à organização do trabalho 



10   O territóriO dO hOmem cOmum

na construção civil, resgatando o debate entre Vilanova Artigas e o 
grupo Arquitetura Nova, composto por Sérgio Ferro, Rodrigo Lefévre e 
Flávio Império. A questão da participação popular no projeto também 
é contemplada, pela revisão de parte da obra de Carlos Nelson Ferreira 
dos Santos. Nesse conjunto de abordagens, que enriquece o olhar sobre 
a questão de partida da sua dissertação, João Paulo discorre sobre as 
tensões entre a vivência dos espaços públicos e privados, entendidos em 
sua espessura socioespacial. As nuances intermediárias entre os extremos 
dessas formas físicas e sociais são também contempladas.

É, então, imerso nessa realidade – teórica e experimental -, que João 
Paulo Huguenin desenvolve sua dissertação de mestrado que agora se 
transforma em um livro, que já nasce como uma referência para pesqui-
sadores que estudam a autogestão coletiva da produção habitacional no 
Brasil, a despeito da inexpressividade quantitativa dessa prática no Estado 
do Rio de Janeiro.

Para finalizar, eu não poderia deixar de registrar aqui que o momento de 
conclusão desta pesquisa, ritualizada na defesa da dissertação de Huguenin, 
representou um marco na minha trajetória como professora e pesquisadora 
de um programa de pós-graduação. Foi naquele momento, quando nenhum 
orientando de doutorado tinha concluído sua tese, que percebi ter atingido 
minha maioridade como orientadora de pós-graduação.

Luciana Andrade
PROURB FAU UFRJ

Rio de Janeiro, agosto de 2013.
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Introdução

Um dos problemas das grandes cidades brasileiras é a questão 
da habitação. Segundo dados do Ministério das Cidades e da 

Fundação João Pinheiro, no ano de 2008 o déficit habitacional do Brasil 
era de 5,6 milhões de domicílios, dos quais 82% estão localizados em 
áreas urbanas. As principais áreas metropolitanas abrigam 1,6 milhão de 
domicílios representando 27% das carências habitacionais do país.1 

Considerando a afirmativa de Henri Lefebvre (2001), de que um dos 
atributos da cidade é permitir o cidadão habitar, esses números do déficit 
habitacional nos fazem refletir sobre a qualidade dos centros urbanos 
brasileiros, onde muitos não possuem o direito à habitação e, consequen-
temente, não têm direito à própria cidade. 

Por certo, a questão da habitação é um dos pilares de sustentação 
do sistema capitalista, sendo assim, expressão das desigualdades ocasio-
nadas por este modo de produção. Com isto, não podemos acreditar em 
um fim da crise habitacional dentro do sistema capitalista, como já havia 
demonstrado Engels em A Questão da Habitação, publicado pela primeira 
vez entre 1872 e 1873.

Lefebvre (2001) acredita que a cidade na contemporaneidade corres-
ponde a uma projeção do sistema sobre o território, sendo ela resultado 
da ação de uma “ordem distante”. No entanto, o autor nos alerta que 
as transformações da cidade não são resultados passivos da globalidade 
social e de suas modificações. A cidade depende, também, de relações 
imediatas, de vinculações diretas entre pessoas e grupos. 

Para ele, a cidade é uma mediação entre as mediações. A cidade 
está entre a “ordem próxima” – relação entre os indivíduos – e a “ordem 
distante” – regida pelas grandes e poderosas instituições. A ordem 
1 Informação obtida no site <http://www.cidades.gov.br/noticias/ministro-anuncia-novo-

deficit-habitacional-de-5-8-durante-fum5/>, em 20 de março de 2011.
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distante, representada pelas instituições de poder, se materializa no terri-
tório da cidade e, ao mesmo tempo, molda a sociedade como um todo.  
Concomitantemente, coexistem as ordens próximas, que são as relações 
cotidianas de pequenos grupos, que podem subverter a ordem estabe-
lecida pelas instituições de poder.  A cidade não pode ser separada nem 
daquilo que ela contém nem daquilo que a contém, ou seja, não pode ser 
isolada como se fosse um sistema completo.

É preciso estudar como é que a globalidade é significada (semiologia 
do poder) – como a cidade é significada (semiologia propriamente 
urbana) – e como são significados os modos de viver e de habitar 
(é a semiologia da vida quotidiana, do habitar e do habitat) 
(LEFEVBRE,2001, pp.64-65). 

Percebemos que em sua obra Lefebvre busca compreender as rela-
ções entre o particular e o geral, entre a “ordem próxima” e a “ordem 
distante”. Para isso, o autor faz uso da dialética através do método progres-
sivo-regressivo, em que essas duas esferas “contrapõem-se e interpõem-
se de maneira incessante em um constante ir e vir da vida cotidiana no 
mundo moderno às determinações gerais” (LIMONAD; LIMA, 2003). 

Sua primeira tentativa de teorizar sobre a “ordem próxima” e a 
“ordem distante” se deu na obra O Direito à Cidade, publicada na França 
em 1968. Em A Revolução Urbana, Lefebvre (1999), o autor, revisa esses 
conceitos iniciais, passando a falar de três níveis de análise: o global, o 
médio e o privado, acrescentando, assim, um nível intermediário entre o 
mundial e o local. Em A Produção do Espaço (1991), o autor irá se apro-
fundar nessas categorias de análise.

Assim, Lefebvre aponta a pertinência de analisar o espaço por sua 
capacidade de nos mostrar as contradições do mundo contemporâneo, uma 
vez que o espaço possui a capacidade de conter ao mesmo tempo as imposi-
ções da ordem distante e as questões imediatas da ordem próxima, ou seja, 
da vida cotidiana. O autor aponta também para o fato de que a ordem sistê-
mica, planificada e programada, apresenta fissuras que podem ser potencia-
lizadas como outra forma de vida, por meio de uma vivência e apropriação 
do espaço que apontem práticas de uma nova sociedade urbana.

Nesse sentido, Lefebvre nos mostra que cada sociedade se realiza 
com a criação de seu espaço e de seu tempo. Logo, uma nova sociedade 
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implica necessariamente a produção de um novo espaço, na medida em 
que “mudar a vida! Mudar a sociedade! São preceitos sem sentido sem 
a produção de um espaço apropriado” (LEFEBVRE apud LIMONAD;LIMA, 
2003, p.18). Conforme nos dizem Limonad e Lima (2003):

A novidade está em sua proposição de resgatar o valor de uso, e a 
apropriação social do espaço em contraposição à dominação do 
espaço abstrato. Trata-se de lutar pela transformação social e, por 
conseguinte há que se lutar por um espaço diferencial (p. 20). 

Com base neste referencial, buscamos compreender a questão da 
habitação de nossas cidades, identificando os processos de autogestão 
na produção habitacional como embriões de uma outra forma de vida 
que privilegie o valor de uso nas metrópoles e, também, um outro campo 
de atuação para o arquiteto urbanista, exigindo uma postura profissional 
diferenciada da produção para o mercado imobiliário.

Da autoconstrução ao mutirão autogerido

Ao longo dos anos, a moradia da população de baixa renda em nosso 
país se desenvolveu em duas vertentes: a produção realizada por órgãos 
governamentais e a autoconstrução (CORRÊA, 2007). A produção estatal, 
mesmo na época do Banco Nacional da Habitação, nunca chegou a um 
número expressivo que fizesse frente ao déficit habitacional.

Dessa forma, até o presente momento, a autoconstrução é que tem 
possibilitado o acesso à moradia de grande parcela de nossa população. 
O termo autoconstrução recobre uma variedade de situações, entre elas 
a autoconstrução integral, que é feita sem recurso de mãodeobra assala-
riada, fundada na ajuda mútua e na reciprocidade, e a construção autoge-
rida, em que há a ajuda mútua juntamente com a contratação de serviços 
especializados(SACHS,1999). 

Bonduki (1992) prefere empregar o termo autoempreendimento, que 
designa não só a autoconstrução, como também a construção sob enco-
menda, na qual o proprietário realizava a gestão da obra contratando um 
pedreiro para construí-la. 

No final dos anos de 1970 e início dos 1980, juntamente com o 
processo de redemocratização do país, os movimentos sociais urbanos 
começaram a se estruturar e, inspirados no programa de Cooperativas 
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Habitacionais que se iniciou no Uruguai na década de 1960, passaram a 
reivindicar programas alternativos para resolver a questão da habitação.

Cabe ressaltar que, nesse momento, o Brasil vinha passando por uma 
grande crise habitacional, e, como forma de amenizar essa crise, o próprio 
Estado começou a desenvolver programas que buscavam estimular a mão 
de obra da população, forma de produção das moradias nos loteamentos 
“autônomos”2.

As cooperativas habitacionais estão baseadas nos princípios da 
autogestão, cooperação e reciprocidade, por meio da ajuda mútua entre 
aqueles que a integram. Sendo assim, os cooperados são os protagonistas 
de todo o processo de conquista da casa própria. São eles que gerem todo 
o projeto habitacional e que dedicam horas em mutirões de construção.

No Brasil, podemos destacar como uma das especificidades sociais 
que facilitam a implementação de cooperativas habitacionais, entre tantas 
outras, a nossa “modernidade anômala”, expressão empregada por José 
de Souza Martins para dizer que esse processo no nosso país é inconcluso, 
onde a tradição agrega objetos e signos do moderno (MARTINS, 2008). 

Nesse sentido, ressaltamos a tradição rural do mutirão – na qual os 
laços familiares e de amizade são responsáveis pela ajuda mútua – que foi 
trazida para a cidade como uma prática da população de baixa renda para a 
construção da habitação.  Para Ermínia Maricato (1980,p.71), autoconstrução 
e mutirão são um processo de trabalho “calcado na cooperação entre as 
pessoas, na troca de favores, nos compromissos familiares, diferenciando-se, 
portanto, das relações capitalistas de compra e venda da força de trabalho”.

Com avanços e retrocessos, os movimentos sociais urbanos de luta 
pela moradia conseguiram importantes conquistas. Na escala local (de 
municípios), foram realizadas muitas experiências positivas e, sobretudo 
em São Paulo (BONDUKI,1992), houve avanços na elaboração de programas 
governamentais que se valiam dos processos de autogestão e ajuda mútua.

Atualmente, no âmbito federal, há o programa habitacional Minha Casa 
Minha Vida- Entidades, voltado para organizações da sociedade civil, sem fins 
lucrativos, que buscam empreender projetos habitacionais autogestionários. 
2 Nesse sentido, foram criados o Programa de Financia-mento de Lotes Urbanizados 

(Profilurb), de 1975; o Promorar, de 1979, e o Projeto João de Barro, de 1984, que 
vigorou até a extinção do BNH, em 1986.Também são exemplos dessa estratégia o 
Programa Municipal de Habitação, promovido pela Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional (CDH) do governo do Estado de São Paulo nos municípios do interior, o 
Programa Cada Família um Lote, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e mesmo 
iniciativas como o 1.000 casas em dia, de Goiás. 
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Embora os movimentos sociais façam severas críticas a tal programa, ele é 
uma possibilidade real de acesso à moradia por famílias de baixa renda3. 

Os projetos de arquitetura e urbanismo voltados a esse setor de 
produção habitacional podem apresentar grandes diferenças na produção 
estatal e empresarial de habitação de interesse social. Como fatores que 
possibilitam essa diferença no projeto, destacamos que com a autogestão 
os moradores possuem um papel de decisão nas escolhas projetuais e, 
juntamente com isto, a redução de custos de execução, pode resultar em 
uma melhor qualidade final da construção. Sendo assim, do ponto de vista 
da arquitetura e do urbanismo, faz-se necessária uma reflexão sobre esse 
tipo de produção habitacional com suas particularidades e especificidades.

Delimitando a questão

A minha experiência profissional e acadêmica com grupos residentes 
em cooperativas habitacionais, e outros que estão se formando para reali-
zarem um empreendimento nos mesmos moldes, me faz supor que há 
uma diferença nos tipos de socialização dessas pessoas.4 As trajetórias de 
vida dos cooperados e o contato constante durante todo o processo do 
projeto (articulações com o poder público, busca de assessoria técnica, 
obtenção de recursos, escolha de terreno, mutirão de construção, entre 
outras atividades) proporcionam um maior envolvimento entre eles.

Desta forma, acreditamos que as cooperativas habitacionais podem 
ser entendidas como fissuras da ordem programada, representando 
espaços onde se pode construir um novo tipo de sociedade urbana5 

3 Os militantes por reforma urbana e por habitação de interesse social são enfáticos ao 
dizerem que o programa Minha Casa Minha Vida significou um atropelo nas conquistas 
alcançadas. Primeiramente, o programa foi lançado anteriormente à publicação do 
Plano Nacional de Habitação de Interesse Social. Além disso, o governo passou a prio-
rizar esse programa (que utiliza recursos do Fundo de Desenvolvimento Social) em 
detrimento dos programas vinculados ao FNHIS (Fundo Nacional de Habitação de Inte-
resse Social), como o Produção Social da Moradia. 

4 Durante minha graduação na EAU-UFF, desenvolvi trabalhos acadêmicos e pesquisas 
de iniciação científica sobre habitação social. Em 2006, ingressei como estagiário na 
Fundação de Direitos Humanos Bento Rubião, onde tive meu primeiro contato com o 
cooperativismo habitacional. Desde o início de 2010, trabalho na mesma instituição 
como arquiteto responsável pelo desenvolvimento de projetos e também por fazer 
assistência técnica para mobilização e organização comunitária de grupos que estão 
interessados em formar suas cooperativas.  

5 Apesar de acreditar que atualmente o Minha Casa Minha Vida-Entidades possa ser 
utilizado como uma fissura na ordem distante, propício à formação de um espaço 
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(LEFEBVRE, 2001). Queremos deixar claro que para nós as cooperativas 
habitacionais não são a solução para a questão habitacional, visto que 
este é um problema estrutural, mas, sim uma possibilidade de uma nova 
práxis e de um novo homem.

Trabalhamos em consonância com Lefebvre (2001), que nos aponta 
a direção de um “novo humanismo”, e para isso devemos discernir sem 
dissociar os conceitos de estrutura, forma e função, utilizando outros 
instrumentos intelectuais como a transducção e a utopia experimental. 

Para o autor, a utopia experimental se dá por meio do exame crítico 
das normas e coações estipuladas pela ordem distante, e de proposições 
que visem a sua alteração. Além disso, ele nos alerta para termos maior 
cuidado com as utopias que não se colocam como tal, se escondendo 
atrás de um pseudorracionalismo que pode impor outras coações.

A utopia deve ser considerada experimentalmente, estudando-se na 
prática suas implicações e consequências. Estas podem surpreender. 
Quais são, quais serão os locais que socialmente terão sucesso? Como 
detectá-los? Segundo que critérios? Quais tempos, quais ritmos 
de vida quotidiana se inscrevem, se prescrevem nesses espaços 
“bem-sucedidos”, isto é, nesses espaços favoráveis à felicidade? É isso 
que interessa (LEFEBVRE, 2001, p.108). 

Identificando as cooperativas habitacionais como uma possibilidade 
desses espaços “bem-sucedidos”, essa utopia experimental deve levar em 
conta a sua materialização espacial como forma de dar suporte a novas 
relações sociais. 

Além de Lefebvre, há uma série de autores6 que compartilham a pers-
pectiva de que as histórias humanas e sociais são indissociáveis do espaço, 
“materializando o conjunto de práticas que o produziram” (ANDRADE, 
2002, p.18). Sendo assim, o espaço é atuante, podendo contribuir ou não 
para o desenvolvimento de certas práticas sociais.

diferencial, muitos grupos não se valem dessa potencialidade do programa e acabam 
reproduzindo o mercado imobiliário.

6 Andrade cita, entre outros, Robert Sack, Tim Uwin e Milton Santos. Este último fundiu 
os conceitos de forma e conteúdo no conceito forma-conteúdo “...a forma torna-se 
capaz de influenciar, de volta, o desenvolvimento da totalidade, participando, assim, 
de pleno direito, da dialética social.” (SANTOS, apud ANDRADE, 2000, p. 17). 
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Acreditando que espaço e sociedade se transformam mutuamente, a 
questão que se coloca nesta pesquisa é a de como os espaços são vividos, 
percebidos e concebidos nas cooperativas habitacionais. Assim procu-
ramos observar como o espaço projetado e construído atende aos mora-
dores cooperados e como eles são apropriados e/ou modificados por eles 
em suas práticas cotidianas. 

Desta questão central, surge a indagação sobre como é o limite entre 
os espaços privados e os de uso coletivo em cooperativas habitacionais. 
Esta derivação da questão central suscita uma nova discussão: o espaço 
coletivo das cooperativas habitacionais seria um embrião de um verda-
deiro espaço público? 

Por fim, também nos questionamos como os arquitetos urbanistas 
envolvidos na concepção desses espaços estão desenvolvendo suas ativi-
dades profissionais, tanto no sentido de idealizar uma espacialidade 
propícia a uma sociabilidade diferenciada, quanto no fato de visualizar 
novas possibilidades de atuação da arquitetura, restituindo a relação 
entre obra e produto.

Objetivos

O objetivo geral deste projeto é o de analisar o espaço projetado e 
o espaço apropriado em cooperativas habitacionais, buscando compre-
ender esta apropriação por meio das práticas cotidianas de seus mora-
dores. Conforme dito anteriormente, acredita-se que a trajetória de 
formação desses grupamentos habitacionais implica uma forma diferente 
de apropriação desses espaços.

Esta linha mais geral resultará em alguns objetivos específicos:

 Analisar os processos globais (ordem distante, segundo Lefebvre) 
da produção habitacional autogestionária no Brasil;

 Compreender a realidade de formação e as especificidades (ordem 
próxima, segundo Lefebvre) de uma cooperativa habitacional;

 Identificar e compreender a transição entre os espaços de uso 
privado e os de uso coletivo;

 Questionar o papel do arquiteto urbanista junto aos movimentos 
sociais e na proposição de cooperativas habitacionais.
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Justificativa

A realização desse trabalho se justifica pelo fato de que, quase sempre, 
os projetos de habitação de interesse social se preocupam em atender o 
maior número de unidades habitacionais possível, não se preocupando 
com a qualidade de vida e as especificidades das pessoas que ali irão morar. 
Em outras palavras, são priorizadas a construção de casas e não da cidade.

Esses projetos que pouco se preocupam com a futura vida cotidiana dos 
residentes geralmente são empreendidos pelo mercado imobiliário ou pelo 
governo. No projeto de cooperativas habitacionais pode-se ter uma maior 
interação entre projetistas e usuários, sendo assim, se pode chegar a uma 
melhor produção arquitetônica e, consequentemente, do espaço urbano.

No momento atual, em que temos um amadurecimento dos movi-
mentos sociais, e após eles terem alcançado um programa habitacional 
que permite o financiamento público para empreendimentos habitacionais 
autogestionários, se faz necessária uma reflexão, sob a perspectiva da arqui-
tetura e do urbanismo, de como esses fragmentos da cidade são projetados 
e concebidos e, principalmente, como são apropriados pelos moradores.

Por fim, a proposta de analisar a transição de espaços de uso privado e 
de uso coletivo se mostra pertinente, uma vez que uma das reivindicações 
desses grupos é a propriedade coletiva do empreendimento. 

Metodologia

Recorte Espacial

Neste trabalho, optamos por trabalhar com as experiências existentes 
no contexto da região metropolitana do Rio de Janeiro, embora traga 
sempre referências de outras realidades. Comparada ao quantitativo de 
moradia produzido por mutirão e autogestão em São Paulo e a importância 
conquistada pelos movimentos sociais nessa cidade, a produção carioca 
é inexpressiva. 

No entanto, acreditamos que as especificidades dos projetos reali-
zados no Rio de Janeiro podem trazer importantes reflexões para a cons-
tituição de novas cooperativas habitacionais, sobretudo ao que se refere 
à questão da propriedade coletiva, que até hoje se constitui em uma 
barreira a ser vencida pelos movimentos sociais.
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Além disso, poucos são os estudos e publicações sobre a situação 
da autogestão habitacional no Rio de Janeiro. Somente agora é que 
uma pesquisa realizada pela Profª Drª Luciana Lago no Observatório das 
Metrópoles do IPPUR vem lançar luzes sobre o porquê da pouca produção 
autogestionária no Rio de Janeiro. Assim, buscamos compreender a situ-
ação carioca e, desta forma, contribuir para o desenvolvimento de novas 
cooperativas habitacionais em nossa cidade e região. 

Para nos aprofundarmos no estudo da apropriação e organização 
dos espaços de uma cooperativa habitacional, escolhemos a Coopera-
tiva Habitacional e Mista Shangri-lá. Essa cooperativa está localizada no 
bairro Jardim Shangri-lá, em Jacarepaguá, Zona Oeste da Cidade do Rio 
de Janeiro. Ela conta com 29 famílias cooperadas e foi construída entre os 
anos de 1996 e 1999.

A razão desta escolha se deu primeiramente pelo fato de ela ser um 
dos poucos exemplares brasileiros que se constituiu com o sistema de 
propriedade coletiva. Além disso, a Cooperativa Shangri-lá foi um impor-
tante projeto piloto, que permitiu que a União Nacional por Moradia 
Popular viesse a se constituir no Rio de Janeiro.

Operacionalização da pesquisa

Conforme indicado nos objetivos, as questões da pesquisa envolveram 
a situação mais geral da questão habitacional em nossas grandes cidades, 
que se encontra no eixo das várias preocupações de urbanistas, planeja-
dores e movimentos sociais, sob diferentes perspectivas. Nesta pesquisa, 
privilegiamos a perspectiva de uma análise das práticas cotidianas em 
cooperativas habitacionais. São, como já referido, dimensões que têm, em 
comum, a abordagem com base nas noções trazidas localmente.

Para a efetivação dessa pesquisa, buscamos o entendimento da 
questão habitacional de forma mais ampla, contextualizando historica-
mente os processos que levaram ao surgimento de cooperativas habi-
tacionais no Brasil e quais são as especificidades deste tipo de moradia. 
Para isso, realizamos uma revisão bibliográfica sistematizando os estudos 
sobre o tema.

Para o estudo empírico, estabelecemos uma sistemática de observação 
em campo, aproximando-se da observação participante, com ajustes, 
entretanto, devido às questões práticas de prazo e de disponibilidade efetiva. 
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Ao longo de toda a realização da pesquisa, fizemos visitas à Cooperativa 
Habitacional e Mista Shangri-lá, sendo que intensificamos nossa presença 
no local no mês de outubro de 2011.

Privilegiamos as entrevistas qualitativas com moradores da coope-
rativa como forma de compreender suas vidas naquele contexto. Estru-
turamos um roteiro de entrevista que orientou as conversas com os 
moradores de Shangri-lá, no entanto, este roteiro, em alguns casos, foi 
adaptado de forma a conseguirmos o máximo de informações que o 
entrevistado poderia nos proporcionar. Algumas entrevistas foram reali-
zadas conjuntamente com a pesquisadora Vanessa Ferreira do Observa-
tório das Metrópoles.7 

Para o bom desenvolvimento do trabalho de campo, necessitamos 
de um diário de campo, onde efetuamos os registros das observações, 
das entrevistas e desenhos. O diário de campo, mais do que um simples 
registro de fatos, reflete a memória do pesquisador para que as informa-
ções sejam analisadas em profundidade.

Para nos aproximarmos da comunidade foi fundamental o auxílio 
prestado pela liderança comunitária local JC, que já foi presidente 
da cooperativa e atualmente é Coordenadora da União Nacional de 
Moradia Popular. Além disso, o fato de desenvolvermos trabalhos junto 
à Fundação Bento Rubião também se tornou uma referência ao reali-
zarmos as entrevistas.

Se por um lado, o contato com a liderança possibilitou nossa 
primeira inserção no grupo, por outro, acabou prejudicando o contato 
com alguns moradores que tinham divergências com a antiga presidente 
da cooperativa. Além disso, nossa identificação com a Fundação Bento 
Rubião fez com que, em alguns casos, os cooperados entrevistados não 
explicitassem os conflitos que tiveram com a assessoria técnica no desen-
volvimento do projeto. 

Buscamos reduzir essas dificuldades com nossa presença constante 
no campo, de sempre explicitarmos o nosso papel de investigar a reali-
dade e de que nada seria utilizado para o prejuízo do grupo ou do entre-
vistado. Nesse sentido, lembramos da entrevista que realizamos com o 
cooperado M, na qual tivemos uma dificuldade muito grande para conse-
7 Quase todos os entrevistados não se opuseram à gravação das nossas conversas, 

desta forma, elas foram transcritas com auxilio de bolsistas do Observatório das 
Metrópoles e também pelas bolsistas Leilane e Gabriela do Grupo de Pesquisa 
Cidade, Educação e Habitação, do qual faço parte.
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guir conquistar confiança dele, em função de uma entrevista que ele 
concedeu anteriormente a uma jornalista que distorceu-lhe as palavras:

Tem um superior que eu não vou falar o nome, porque eu não sei o 
que vocês vão fazer com isso, tem que ter cuidado, porque se vocês for 
botar essa porra pra rolar em alguma “Tevê” (...) 

Óh, me sacanearam eu quero meus direitos autorais (...) É melhor 
vocês tê cuidado. Teve uma vez que uma repórter da Globo veio aqui e 
me tachou como bandido. Me tachou como bandido.  (...)

Eu já to avisando pra vocês: se acaso vocês fizer algo diferente [do que 
vocês estão falando] já sabe que... ah, o M, ainda vou dizer o nome: 
M... (...) Ah, o M falou isso, isso e isso. Eu falei? Onde e quando? Me 
diz onde e quando. Nós tamo conversando... (...) tão me entendendo? 
Eu não quero problema, eu não quero discutir com ninguém...(Depoi-
mento de M)

Além dos moradores, entrevistamos técnicos da Fundação Bento 
Rubião e pessoas da Igreja Católica que estimularam a organização dos 
moradores de Jardim Shangri-lá em uma cooperativa Habitacional. Assim, 
entrevistamos os arquitetos Ricardo Corrêa e Alexandre de Oliveira, 
responsáveis pelo projeto e execução da obra, respectivamente, e 
também Olívio Bonna e Arnóbio de Almeida, integrantes da Comunidade 
Eclesial de Base Padre Josino, os principais atores externos da experiência 
analisada. Também buscamos o contato com integrantes de outros grupos 
organizados em cooperativas habitacionais para conhecer as impressões 
que eles possuem de Shangri-lá.

Por fim, realizamos a sistematização dos dados e conteúdos da pesquisa, 
analisando os resultados obtidos tanto na revisão bibliográfica quanto na 
pesquisa empírica do trabalho de campo. De posse das análises e sistema-
tizações, estruturamos a pesquisa conforme descrevemos no item seguinte. 

A estrutura da pesquisa e o referencial teórico-metodológico

Estruturamos esta pesquisa em quatro capítulos que se desenca-
deiam de forma a identificar como agem a ordem próxima e a ordem 
distante nos conjuntos habitacionais autogestionários. Assim, começamos 
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o primeiro capítulo explicando como o sistema capitalista se projeta no 
território da cidade por meio da ação de diversos atores sociais e como 
as práticas sociais podem representar alterações neste sistema, com a 
ação dos movimentos sociais. No segundo capítulo, buscamos entender 
a prática profissional do arquiteto urbanista como um nível intermediário 
entre as ordens próxima e distante. No capítulo seguinte, identificamos as 
práticas cotidianas como delimitadoras de uma esfera pública e privada 
na vida das pessoas. Com todo este referencial, analisamos, no último 
capítulo, a experiência da Cooperativa Habitacional e Mista Shangri-lá. 

No primeiro capítulo, buscamos analisar e compreender a produção 
da cidade capitalista como resultado de uma ordem distante, conforme 
Lefebvre (2001). Além deste autor, nos apoiamos em Munford (2004), e 
também trouxemos contribuições de autores clássicos como Marx (1980) 
e Engels (1975) para compreender como a cidade foi se transformando 
em mercadoria e como a classe operária foi deixada à margem desta 
cidade, habitando em condições precárias e impedida de habitar esse 
lugar (LEFEBVRE, 2001).

Para trazer esta reflexão ao contexto nacional, utilizamos a análise 
feita por Roberto Lobato Corrêa (1995), na qual o autor aponta os diferentes 
atores sociais envolvidos na produção das cidades. Corroborando com o 
autor, uma série de outros estudiosos também aponta para o fato de o 
Estado estar auxiliando a mercantilização da cidade pelos empresários e 
produtores imobiliários (LEITÃO,1999; RODRIGUES, 1997). Desta forma, 
apontamos para os empreendimentos imobiliários realizados com 
recursos do Programa Minha Casa Minha Vida, que vem destinando os 
bairros da periferia à população de menor renda.

No entanto, apesar de atualmente haver incentivos e programas 
governamentais que estimulem a produção do mercado para famílias de 
baixa renda, ao longo dos anos a prática do mutirão e da autoconstrução 
foram as únicas formas que os pobres encontraram para se abrigar nos 
centros urbanos. Para pensar a autoconstrução como a “arquitetura possível”, 
nos valemos dos estudos de Maricato (1980), Bonduki (1992) e Sachs (1999). 

Por meio dos estudos de José de Souza Martins (2008), apontamos 
que o tipo de “modernidade anômala” existente no Brasil contribuiu 
para a manutenção do mutirão em ambiente urbano, o que pra Lúcio 
Kowarick(1979) se constitui em uma “espoliação urbana”. No entanto, os 
movimentos sociais urbanos de luta pela moradia passaram a utilizar o 
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mutirão como um fator de conquista da cidadania através da habitação e 
como uma possibilidade de propor novas relações entre as pessoas. Assim, 
apontamos como foi a luta dos movimentos sociais para institucionalizarem 
programas habitacionais que se valessem do mutirão e da autogestão.

Iniciamos o segundo capítulo com a tentativa de situar o trabalho 
do arquiteto urbanista como um nível intermediário entre o nível global 
e o nível privado, e como a disciplina pode se colocar como um agente 
nas transformações sociais. Resgatamos, assim, apoiados em Antonele 
Koop (1990), as origens da função social do arquiteto, que com o movi-
mento moderno passou a acreditar em mudanças estruturais com base 
no ambiente construído. Assim, Koop aponta que, tanto na Alemanha, 
quanto na França e na Rússia, a arquitetura moderna não era um estilo, e 
sim uma causa.

No Brasil, essa discussão da função social do arquiteto teve força nos 
Congressos de Arquitetura Moderna e, como demonstra Nabil Bonduki 
(2004), até mesmo na prática de alguns profissionais, como os funcionários 
dos IAPIs (Institutos de Aposentadoria e Pensões dos Industriários) e 
Affonso Eduardo Reidy. Além disso, podemos dizer que, para os arquitetos 
modernos brasileiros, a arquitetura também era tida como uma causa, 
como podemos verificar na própria proposta de cidade para Brasília, 
onde Lúcio Costa imaginava uma sociedade de iguais. Artigas, em 1984, 
escreve exatamente sobre A Função Social do Arquiteto, defendendo a 
industrialização do país e, consequentemente, da construção civil, como 
necessárias à formação de um país mais justo.

Como, no entanto, a cidade materializa as imposições do sistema capi-
talista, o ideal dos arquitetos modernistas não foi suficiente para garantir 
uma nova ordem social. É a partir daí que se estrutura a crítica de Manfredo 
Tafuri (2006) de que devemos abandonar a crença no projeto e partirmos 
para a esfera política, se quisermos avanços. Diane Ghirardo (2006) também 
não vê a prática da arquitetura como independente do sistema capita-
lista, no entanto, a crítica da autora não propõe um abandono da prática 
arquitetônica. Para ela, a arquitetura deve ser encarada como um serviço 
comprometido com a esfera sociopolítica e não como arte. Assim, defende 
a produção de uma arquitetura ética e de cunho social.

Voltando ao contexto nacional, identificamos no fim da década de 
1960 duas proposições que rompem com a lógica da arquitetura moderna 
no Brasil e que, na nossa visão, servirão de base para o desenvolvimento 
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das assessorias técnicas aos movimentos sociais. Trata-se da Arquitetura 
Nova proposta por Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefévre, em São 
Paulo, e das ideias sobre o urbanista que Carlos Nelson Ferreira dos Santos 
passa a desenvolver no Rio de Janeiro, com base em sua experiência na 
urbanização da favela de Brás de Pina, em 1968. 

Os paulistas estavam preocupados em restituir uma nova forma de 
produção arquitetônica que se valesse tanto de alguns elementos pré-
fabricados como de materiais construtivos tradicionais que eram ampla-
mente utilizados na construção civil. Assim, buscavam uma reconciliação 
entre o produtor e a obra, entre os pedreiros e a arquitetura. Para Sérgio 
Ferro (2006), o desenho de arquitetura tinha sido responsável por possi-
bilitar uma forte divisão do trabalho dentro do canteiro de obras e isso 
fez com que o trabalho fosse realizado de forma alienada pelos operários. 
Dessa forma, o grupo Arquitetura Nova acreditava em um trabalho cons-
ciente por parte de todos aqueles envolvidos na produção arquitetônica, 
e que os próprios operários poderiam propor soluções construtivas muito 
mais adequadas do que as decisões tomadas pelo arquiteto em escritório.

Com foco nas questões urbanas, Carlos Nelson Ferreira dos Santos 
também defendia que a população tem capacidade de pensar e de propor 
soluções aos seus problemas. Na experiência de Brás de Pina, tiveram início 
suas experimentações de um processo participativo, em que o conflito 
entre os atores envolvidos acabou por gerar um projeto mais aproximado 
da vontade e necessidade de seus usuários. Em A cidade como um Jogo 
de Cartas (1988), o autor defende que os conflitos de uma cidade podem 
ser comparados a um jogo de cartas, no qual diferentes atores podem se 
tornar parceiros. 

É assim que visualizamos a atuação dos movimentos sociais 
em parceria com suas assessorias técnicas na produção habitacional 
autogerida, que com muito esforço consegue recursos do poder público 
para realizar um projeto mais participativo, em que se pode, através 
do mutirão, experimentar uma forma não alienante de produção 
arquitetônica, na qual os moradores participam das decisões projetuais 
como autores, na execução da obra como produtores e na utilização do 
ambiente construído como moradores.

No terceiro capítulo, buscamos apontar a definição da esfera pública e 
da esfera privada como a conformadora das relações cotidianas das pessoas 
em sociedade. Buscamos uma conceituação do conceito de público e de 
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privado em autores como Hanna Arent (2004) e Jürguen Habermas (1984). 
Para estes autores, essas esferas da vida não estão dissociadas, uma apre-
senta interferência sobre a outra, e deveria haver um equilíbrio entre elas. 
No entanto, este equilíbrio foi perdido na cidade capitalista. 

Apesar de abordagens distintas, tanto Arendt como Habermas 
demonstram que estamos em um momento de atrofia da vida pública. 
Nesse mesmo sentido, Richard Sennet (1998) aponta para O Declínio do 
Homem Público, no qual a cidade e a vida pública e cidadã dos homens 
estão em estado de decadência. Quando a produção industrial aumenta e 
a cidade passa a receber fluxos migratórios constantes, ela passa a abrigar 
mais pessoas estranhas. Assim, o espaço público começa a ser tido como 
um local a ser evitado, já que as pessoas têm medo de tudo o que é dife-
rente e que ameaça a ordem estabelecida.

Para analisar a questão dos espaços público e privado no Brasil, 
recorremos ao antropólogo Roberto Da Matta (1997) em A Casa e a Rua. 
O autor analisa as diferentes sociabilidades que ocorrem na esfera privada 
e pública como forma de compreender a sociedade brasileira de modo 
globalizado, utilizando a figura da casa como ambiente privado e o da rua 
como espaço público. 

Após delimitar as noções do espaço público e privado, buscamos 
compreender como se dá a diferenciação entre o público e o privado nas 
habitações coletivas, que possuem um espaço privado de uso coletivo que 
em determinadas tipologias habitacionais possui características de espaço 
público, e em outras não. Para isso, recorremos ao livro Modernidade e 
Moradia de Lilian Fessler Vaz (2002) e também à tese de doutoramento 
de Luciana da Silva Andrade (2002). Assim, desenvolveremos nossas consi-
derações sobre as seguintes tipologias habitacionais: estalagens, casas de 
cômodo, cortiços, avenidas, vilas, “formas intermediárias”, casas de aparta-
mento, edifícios de apartamento, favelas e condomínios fechados.

Fechando o capítulo, trouxemos à tona a discussão de Henri 
Lefebvre (1991) sobre a diferença entre a “representação do espaço”, 
que faz com que os planos e projetos sejam concebidos de forma a não 
se relacionarem, e a forma como os espaços são realmente apropriados 
no cotidiano por seus usuários, formando um “espaço de representação” 
para essas pessoas. Percebemos a mesma preocupação nos estudos de 
Carlos Nelson Ferreira dos Santos e Arno Vogel (1985). Em Quando a Rua 
Vira Casa, os autores irão contrapor a cidade tradicional com o projeto 
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dos prédios de apartamentos e dos espaços livres concebidos sobre os 
preceitos do Movimento Moderno, mostrando que as cidades não seguem 
o que foi idealizado e projetado para elas. 

Após estes três capítulos, colocamos todo este referencial teórico de 
forma a analisar a Cooperativa Habitacional e Mista Shangri-lá como um 
estudo de caso. Assim, analisamos as condições estruturais que levaram 
29 famílias a se organizarem em forma de uma cooperativa habitacional 
para melhorarem suas condições de vida e garantirem sua cidadania. Além 
dos cooperados, identificamos outros atores que tiveram grande impor-
tância na materialização dessa cooperativa, como o grupo da Igreja Cató-
lica, que estimulou o surgimento da cooperativa, e a assessoria técnica 
feita pela Fundação de Direitos Humanos Bento Rubião.

O projeto foi fortemente influenciado pela experiência do 
cooperativismo uruguaio, no entanto, devido às condições legais no 
nosso país, os projetos de mutirão autogestionário não puderam ser 
regularizados com a propriedade coletiva dos moradores o que prejudica 
a possibilidade de um cotidiano transformador nesses conjuntos 
habitacionais. Todavia, por ser uma experiência que não contou com 
o poder público, a Cooperativa Habitacional e Mista Shangri-lá conta 
com a figura da propriedade coletiva, e com isso conseguiu que seus 
cooperados tivessem uma outra visão da casa, fugindo da representação 
da casa como uma moeda forte, ou seja, percebemos no caso analisado 
um resgate ao valor de uso da cidade.

Buscamos analisar o processo de concepção, construção e apro-
priação do espaço edificado para a Cooperativa Shangri-lá. Percebemos 
que, embora tenha havido uma maior interação entre os cooperados e os 
arquitetos, essa ocorreu de forma limitada, sendo que os futuros moradores 
poderiam ter maior participação na configuração do lugar. A pesquisa nos 
mostrou que durante a obra, os mutirantes tomaram decisões de projeto 
e de execução, mas ainda não conseguimos um canteiro de obras emanci-
pado do desenho (FERRO, 2006) ou com o desenho tendo uma nova função 
(ARANTES, 2000). Porém, percebemos um amadurecimento dos coope-
rados como atores sociais, mostrando que a assessoria técnica atuou numa 
função pedagógica, defendida por Carlos Nelson Ferreira dos Santos.

Em termos espaciais, verificamos que os moradores não fizeram 
grandes alterações no projeto inicial, acrescendo principalmente as áreas 
de serviço. O espaço coletivo funciona tanto como uma extensão da 
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casa como um espaço de sociabilização com o diferente. Como o bairro 
não apresenta muitos espaços livres públicos, o pátio da cooperativa 
funciona como uma espécie de praça, principalmente para as crianças 
e para pessoas que integram outros grupos formados para o mutirão e 
autogestão habitacional, que utilizam o centro comunitário de Shangri-lá 
para suas reuniões.

O grupo conseguiu certa autonomia no bairro, enfrentando o poder 
paralelo das milícias, sendo o único a não pagar uma mensalidade a essa 
facção criminosa. No entanto, percebemos certos conflitos internos que 
impedem uma convivência totalmente harmônica entre os moradores. Há 
a divisão da comunidade entre o grupo dos que “evoluíram” e dos que 
“permanecem na favela” em uma das visões, ou, de acordo com os outros 
no grupo, dos que “se acham superiores” e dos “que continuam a mesma 
pessoa”. Essa indicação mostra a dificuldade de continuar o trabalho 
como um grupo coeso após a conclusão das obras e a conquista da casa 
como objetivo pessoal. 

Por fim, nos perguntamos se a Cooperativa Shangri-lá funciona 
como uma irradiadora de um novo modo de vida. Verificamos que, de 
fato, a experiência foi replicada várias vezes, se transformando em um 
movimento mais estruturado, principalmente na região de Jacarepaguá. 
A existência de vários filhos de cooperados de Shangri-lá como membros 
de outros grupos demonstram que há uma tendência de construir novos 
espaços como esse. No entanto, os novos grupos contam com o financia-
mento do poder público, limitando o poder dos novos projetos de ques-
tionarem a casa como uma mercadoria, já que nesses casos a propriedade 
é obrigatoriamente individual. Além disso, o financiamento governa-
mental a entidades da sociedade civil vem acompanhado de uma série de 
burocracias que fazem com que os processos de construção de um grupo 
sejam extremamente demorados. 

Assim, tecemos nossas considerações finais esperando ter contribuído 
tanto para a compreensão dos projetos de autogestão, quanto a dos 
projetos como um todo, mostrando suas dificuldades e possibilidades na 
atualidade. Esperamos, sobretudo, contribuir para a reflexão da prática da 
arquitetura e do urbanismo como instrumentos a serem utilizados pelos 
movimentos sociais urbanos na busca de condições dignas de moradia 
para todos os cidadãos e, principalmente, pelo direito à cidade e pela 
retomada do valor de uso dos atuais centros urbanos.
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CaPíTUlO 1

A dialética entre o próximo e o distante

Neste primeiro capítulo, iremos trabalhar a forma como a cidade 
vem se reproduzindo por meio de uma ordem próxima e uma 

de ordem distante. Desta forma, nos dedicamos a entender o movimento 
dialético entre a globalidade programada e a realidade vivida pelo homem 
comum em sua vida cotidiana.

Para isso, iremos mostrar como a cidade capitalista vem sendo conso-
lidada pela primazia do valor de troca em detrimento do valor de uso. 
Através dos diversos atores envolvidos na produção do espaço urbano, a 
ordem distante consegue se projetar no território produzindo uma cidade 
fragmentada e fortemente segregada do ponto de vista socioespacial. 

No entanto, a cidade também é construída por relações imediatas, 
contidas na ordem próxima, que podem subverter e alterar as normas 
impostas. Analisando esta possibilidade, mostraremos como a prática 
do mutirão, vinda da tradição rural, foi adaptada ao ambiente urbano e 
tida pelos movimentos sociais como uma possibilidade de alteração do 
cotidiano em que viviam. Assim, passou a se constituir como uma política 
pública, por isso mesmo transformando-se em uma ordem distante.

Este entendimento se faz necessário para a compreensão de como 
atualmente vêm se desenvolvendo as cooperativas habitacionais no 
Brasil, devido tanto às relações sociais que permitem a formação de 
grupos voltados para a autogestão,como também ao entendimento das 
leis e programas que regem esses projetos habitacionais.
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1.1 A casa e a cidade: valor de uso ou valor de troca?
 Lógicas na produção do espaço urbano

Henri Lefebvre (1999) sintetiza os períodos de desenvolvimento da 
cidade traçando um eixo hipotético que vai desde a predominância da 
vida agrária, correspondendo ao grau zero de urbanização, até a urbani-
zação em sua totalidade, em que a produção industrial é preponderante 
até mesmo na agricultura.

FIGURA 1: Eixo que descreve o processo de urbanização

Fonte: LEFEBVRE, Henri. A Revolução Urbana. Ed. UFMG, Belo Horizonte, 1999

Segundo o autor, as cidades preexistentes à industrialização inicial-
mente tiveram um caráter político, sobretudo as cidades asiáticas - ligadas 
a um modo próprio de produção - e as cidades arcaicas gregas e romanas 
- ligadas à posse de escravos. Já a cidade medieval, sem perder esse 
caráter político, concentrou os mercadores que antes eram nômades e foi 
marcada principalmente por seu caráter comercial.

Nesse sentido, Lefebvre nos diz que: “As criações urbanas mais 
eminentes, as obras mais ‘belas’ da vida urbana (‘belas’, como geralmente 
se diz, porque são antes obras do que produto) datam de épocas ante-
riores à industrialização” (LEFEBVRE, 2001, pp.3-4).
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Nessa época pré-capitalista, habitar era participar da vida social de 
uma comunidade, povo ou cidade, e isso era um dos atributos da cidade: 
permitia ao cidadão habitar. Uma das grandes qualidades dessas cidades 
era o caráter comunal do espaço urbano, isto é, funcionalmente, os 
espaços eram polivalentes e socialmente misturados. 

Nessas cidades não existiam áreas de trabalho e áreas de moradia, 
nem mesmo regiões pobres e regiões ricas. Isso não quer dizer que nelas 
não existiam diferentes posições sociais. A diferenciação hierárquica da 
posição social das pessoas se dava de forma distinta à que vemos nos dias 
atuais. As casas de pobres e as de ricos, embora ocupassem o mesmo 
espaço urbano, possuíam características diferentes, como números de 
pavimentos, qualidade do acabamento, entre outras coisas.

Seguindo o eixo proposto pelo autor, o século XVI representa um 
ponto de inflexão da condição agrária para a urbana. Após um processo de 
séculos de integração, em fins da Idade Média, “a mercadoria, o mercado 
e os mercadores entram triunfantes na cidade” (LEFEBVRE,1999,p.22). 
Mas somente com o processo de industrialização é que há uma generali-
zação da mercadoria na urbe.

Em O Capital8, Karl Marx estuda o modo de produção capitalista, 
entendendo que as contradições internas desse sistema o levariam a sua 
queda, e anunciando sua proposta de uma sociedade comunista. Para 
isso, o autor inicia a obra buscando compreender aquilo que se constitui 
na forma elementar da riqueza. 

A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa 
que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja 
qual for a natureza, a origem delas, provenham do estômago ou da 
fantasia. (MARX, 1980, p.41)

Esta definição de que a mercadoria é um objeto que tem a capaci-
dade de satisfazer as necessidades do homem nos remete ao seu aspecto 
qualitativo, que Marx definiu como Valor de Uso.

Porém, para ser mercadoria, uma coisa também deve possuir a 
propriedade de ser trocada por outras mercadorias distintas, ou seja, de 
poder ser comprada. Este aspecto quantitativo da mercadoria foi chamado 
de Valor de Troca.
8 O primeiro volume desta obra foi publicado originalmente em 1867. No presente estudo, 

estamos usando a edição brasileira de 1980 publicada pela editora Civilização Brasileira.
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É necessário frisar que a mercadoria é uma riqueza que possui 
simultaneamente valor de uso e valor de troca. Um produto que deixe de 
possuir um desses valores não é mais uma mercadoria. Para algum objeto 
possuir valor de troca é necessário que ele tenha utilidade para alguém, 
ou seja, possua valor de uso9. 

O século XVIII é marcado por profundas transformações econômicas, 
tecnológicas e sociais impulsionadas pela Revolução Industrial. Este fenô-
meno ocorre primeiramente na Inglaterra e marca a passagem de uma 
produção agrária e artesanal para uma produção industrial. 

É justamente neste momento que há uma alteração no processo 
de produção do espaço urbano, subordinando o seu conteúdo social aos 
interesses do capital. Para Munford, “o capitalismo tendeu a desmantelar 
toda a estrutura da vida urbana e a colocá-la em uma nova base impessoal: 
o dinheiro e o lucro” (2004, p. 451). Neste mesmo sentido, Lefebvre diz que:

A própria cidade é uma obra, e esta característica contrasta com a 
orientação irreversível na direção do dinheiro, na direção do comércio, 
na direção das trocas, na direção dos produtos. Com efeito, a obra é 
valor de uso e o produto é valor de troca. O uso principal da cidade, 
isto é, das ruas e das praças, dos edifícios e dos monumentos, é a Festa 
(que consome improdutivamente, sem nenhuma outra vantagem 
além do prazer e do prestígio, enormes riquezas em objetos e em 
dinheiro) (LEVEBVRE,2001,p.4).

Esta orientação da cidade enquanto o valor de troca é observado 
por Engels ao analisar a Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra10 
(1975) nos mostra um quadro de suas condições urbanas e habitacionais 
na nova sociedade industrial capitalista. “E o que é verdade para Londres, 
é-o também para Manchester, Birmingham e Leeds, é verdadeiro para 
todas as grandes cidades” (ENGELS,1975,p.57). 

Com base em documentos jurídicos e religiosos e matérias da 
imprensa da época o autor acusa o capitalismo e a burguesia pela miséria 
e males sofridos pela classe operária:

9 Cabe salientar que “valores de uso constituem o conteúdo material da riqueza, qual-
quer que seja a forma social dela” (MARX, 1980, p. 42). Independentemente do modo 
de produção o homem gera riquezas que satisfaçam suas necessidades.

10 Este livro foi escrito originalmente em alemão no ano de 1845. Estamos utilizando a 
edição portuguesa de 1975 da editora Afrontamento.
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...é certo que é frequente a pobreza morar em vielas escondidas, 
muito perto dos palácios dos ricos (...) Estes bairros de má repu-
tação são organizados em toda a Inglaterra mais ou menos da mesma 
maneira, as piores casas na parte mais feia da cidade; a maior parte 
das vezes são construções de dois andares ou de um só, de tijolos, 
alinhadas em longas filas, se possível com caves habitadas e quase 
sempre irregularmente construídas. (...) Habitualmente, as próprias 
ruas não são planas nem pavimentadas; são sujas, cheias de detritos 
vegetais e animais, sem esgotos nem canais de escoamento, mas, em 
contrapartida semeadas de charcos estagnados e malcheirosos. Para 
além disso o arejamento torna-se difícil, pela má e confusa construção 
de todo o bairro (ENGELS,1975,p.59).

Podemos concluir,assim, que a cidade capitalista é resultado de um 
assalto da industrialização à cidade. Ou seja, o modo de produção capi-
talista ocasionou um incremento populacional gigantesco nas cidades 
fazendo com que esta se expandisse através de periferias longínquas, 
aumentando o tecido urbano sem que existisse o urbano, realidade social. 
Deste modo, podemos falar em uma Urbanização desurbanizante e desur-
banizada (LEFEVBRE,2001).

Por certo, a cidade capitalista se transformou e as cidades de países 
desenvolvidos não são mais desta forma. No entanto, esta ainda é a realidade 
de muitos países periféricos da África e da América Latina, inclusive do Brasil.

À época da Revolução Industrial e no período subsequente, a agricultura 
passa a ser subordinada à industrialização e, atualmente, passamos a viver 
uma nova etapa em que a industrialização está subordinada à urbanização. 
De acordo com a análise lefebvriana, estaríamos em um ponto crítico que 
precede a urbanização completa da sociedade11. 

Até o momento, as coisas vêm se dando com a manutenção da lógica 
do espaço produzido pelo capital, sendo que, nas décadas de 1980 e 1990, 
o neoliberalismo levou a uma mercantilização ainda maior das cidades, que 
em um contexto de globalização passaram a disputar capital transnacional 
umas com as outras. Entre os defensores desta visão de cidade estão Jordi 
Borja e Manuel Castells, e entre os seus opositores encontramos David 
Harvey e Peter Marcuse.
11 Esta hipótese da urbanização completa da sociedade é defendida pelo autor logo 

nas primeiras páginas de A Revolução Urbana (1999). Embora seja possível perceber 
que, de fato, o modo de vida urbano tem mudado as relações no campo, no Brasil as 
grandes cidades ainda guardam hábitos de comunidades tradicionais, sobretudo nas 
populações carentes, como veremos no próximo item deste capítulo.
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Os agentes de produção da cidade mercadoria

Esta generalização do valor de troca nos faz pensar que a própria 
cidade é uma mercadoria. No entanto, o espaço não é uma mercadoria 
como as demais, a cidade não é trocada como objeto. O que se vende na 
realidade são fragmentos de lugares.

A produção desses fragmentos urbanos é resultado de complexas 
ações de agentes que não só produzem, mas consomem o espaço. Em 
concordância com Lefebvre, Corrêa (1995) diz que um dos modos possí-
veis de analisar a cidade é pelas suas formas espaciais em suas conexões 
com estrutura social, processos e funções urbanas.

Para o autor, o espaço urbano é produzido pelos seguintes agentes: 
os proprietários dos meios de produção (sobretudo os industriais), os 
proprietários fundiários, os promotores imobiliários e os grupos sociais 
excluídos. Para o autor:

A ação destes agentes é complexa, derivando da dinâmica de 
acumulação de capital, das necessidades mutáveis de reprodução das 
relações de produção, e dos conflitos de classe que dela emergem. A 
complexidade da ação dos agentes sociais inclui práticas que levam a 
um constante processo de organização espacial... (CORRÊA,1995,p.11).

O autor nos alerta que os atores sociais elencados por ele não são de 
natureza absoluta, e sim analítica. Sendo assim, em muitas situações as 
estratégias adotadas por eles podem camuflar sua existência, até porque 
um mesmo ator pode desempenhar funções diversas, como os proprietá-
rios fundiários que também são proprietários imobiliários. 

Dentro deste processo de produção da cidade capitalista uma 
questão central é a terra12. A terra urbana tem o papel de suporte físico e 
potencialidades locacionais para a implementação de projetos. 

A terra se constitui em uma mercadoria diferenciada, já que ela não 
é produto do trabalho e não pode ser reproduzida. No entanto, Rodrigues 
nos diz:

12 Carlos Nelson Ferreira dos Santos na década de 1980 afirmava que a terra se cons-
titui no principal problema urbano: “De vez em quando me perguntam qual o maior 
problema urbano brasileiro. Nem é preciso pensar duas vezes: é terra! Todo mundo 
precisa morar, inclusive a massa predominante dos que não têm recursos”(SAN-
TOS,1988,pp.99-100).
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A terra é uma mercadoria que tem um preço, que é vendida no 
mercado, e que não é reproduzível, ou seja, tem um preço que inde-
pende da sua produção. É uma mercadoria sem valor, no sentido que 
seu preço não é definido pelo trabalho na sua produção, mas pelo 
estatuto jurídico da propriedade da terra, pela capacidade de pagar 
dos seus possíveis compradores (RODRIGUES,1997,p.17).

O solo, este capital fixo, tem seu valor alterado (podendo se valorizar 
ou não) (i) de acordo com sua localização na cidade e sua acessibilidade; 
(ii) pela existência de serviços urbanos, como as redes de infraestrutura 
urbana e de telecomunicações; (iii) pela previsão de planos e projetos 
urbanísticos para a área pelo poder público; (iv) pela legislação urbana 
vigente e (v) pela completa transformação da área rural em área urbana.13

Desta forma, lotes urbanos com as mesmas dimensões e caracterís-
ticas físicas podem ser vendidos por preços bem diferentes. Dependendo 
das características de cada um deles, podemos ter uma “urbanização de 
status” ou “uma urbanização popular” (CORRÊA, 1995). 

Os diferentes tipos de urbanização irão demandar diferentes posturas 
dos promotores imobiliários. Estes atores são responsáveis pela operação-
chave da produção imobiliária, a incorporação. Além disso, são eles os 
responsáveis pelos financiamentos não só para a produção dos imóveis 
como para sua comercialização. Por este motivo, seus empreendimentos 
possuem um sério estudo de viabilidade técnica, econômica e construtiva, 
de forma a maximizar a margem de lucro na comercialização das unidades.

O autor aponta três práticas espaciais comuns na ação do capital 
imobiliário: a seletividade espacial, a fragmentação-remembramento e a 
antecipação espacial. A seletividade espacial se constitui na seleção de 
áreas e uso para elas. A fragmentação é uma prática em que se divide um 
todo em partes menores enquanto o remembramento se constitui no seu 
inverso. Estas práticas são muito comuns no processo de loteamento de 
glebas. Já a antecipação espacial se define pela escolha de uma determi-
nada área antes que se tenham materializadas as condições esperadas.

Podemos chamar a antecipação espacial como especulação, sendo 
uma das práticas correntes dos produtores imobiliários. Segundo Rodri-
gues (1997), a especulação pode ser aplicada de várias formas. Uma 

13 Cabe destacar que também há fatores que promovem uma desvalorização da terra, 
como a presença de favelas, áreas dominadas pelo tráfico de drogas, entre outras coisas.
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dessas formas acontece pela ação de um único incorporador, por isso 
mesmo mais comum de ocorrer. Em um único loteamento, primeiramente 
são vendidos os lotes mais distantes dos equipamentos e serviços. Com o 
início da ocupação, os lotes reservados sofrem uma valorização imediata.

A autora ainda nos fala sobre outra forma especulativa, ligada ao 
loteamento de toda uma gleba. O parcelamento da área se dá de forma 
a não haver loteamentos contíguos, sendo que a primeira área loteada e 
comercializada é a mais distante das centralidades urbanas. Sendo assim, 
as áreas vazias se beneficiam pelos serviços e infraestrutura implemen-
tados na área mais distante, e assim valorizam-se.

Junto a todo este processo de produção da cidade está o papel do 
Estado que de forma alguma pode ser considerado neutro, embora em 
alguns casos seja. “Sua atuação tem sido complexa e variável tanto no 
tempo como no espaço, refletindo a dinâmica da sociedade da qual é 
parte constituinte” (CORRÊA,1995,p.25).

Segundo Leitão (1999):

A importância do Estado como agente modelador do espaço urbano 
é evidenciada pelas diferentes formas através das quais se dá sua 
atuação: promovendo o desenvolvimento de diferentes formas e 
usos mediante a taxação diferenciada dos imóveis urbanos e, conse-
quentemente, estimulando (ou não) a especulação imobiliária; pelo 
fornecimento de crédito que vai possibilitar o acesso à moradia das 
demandas não-solventes, movendo reservas fundiárias públicas 
e colocando, dessa forma, no mercado, áreas até então estocadas; 
elaborando a legislação urbanística (...) que vai orientar o processo 
de expansão urbana; e por intervenções diretas, com a produção do 
chão que ocorre através de drenagens, aterros e desmonte de morros, 
permitindo a ocupação de terrenos não utilizados (LEITÃO,1999,p.45). 

A atuação do Estado se dá de forma a viabilizar os processos de 
acumulação capitalista e reprodução das classes sociais. Para isso, o 
Estado utiliza instrumentos variados – dentre os quais a regulamentação 
do solo urbano – que acabam por levar à segregação socioespacial. 

Podemos identificar esta atuação do Estado em diversas áreas, como 
por exemplo, na ocupação da Barra da Tijuca, área destinada à classe 
média alta de nossa sociedade, que só foi possível acontecer devido a 
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um investimento maciço do Estado na construção de um complexo viário 
(estradas, vias elevadas e túneis) que tornou a área acessível, e, também, 
na implantação da infraestrutura urbana necessária.

Atualmente, vemos uma ação de governos, em seus diversos níveis, 
a fim depossibilitar a incorporação imobiliária para classes populares. 
Primeiramente, o país em uma medida anticrise financeira, lançou em 
2009 o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), lei nº 11.977, de 7 
de julho de 2009. Este programa, não deve ser visto como uma política 
habitacional, e sim como um programa de financiamento que prevê subsí-
dios para famílias de 0 a 3 salários mínimos e juros diferenciados para as 
faixas de renda de 3 a 6 e 6 a 10 salários mínimos.

Esta produção habitacional se dá pela iniciativa das construtoras. 
Buscando maximizar sua margem de lucro, tais empresas definem o 
padrão do empreendimento de acordo com a faixa salarial a ser atendida, 
além de definir também o terreno e a localização do empreendimento, o 
que geralmente resulta em um espaço urbano desqualificado.

Na cidade do Rio de Janeiro, o poder municipal tem apoiado esta 
produção privada por meio da rápida aprovação dos projetos apresen-
tados pelas construtoras14, sem nenhuma preocupação com o espaço 
urbano que vem se obtendo com esses empreendimentos. 

Assim que os projetos são aprovados pela municipalidade, as cons-
trutoras podem solicitar crédito para sua realização junto à Caixa Econô-
mica Federal, que submete o projeto a uma nova análise, verificando se o 
que foi apresentado se enquadra nas normativas do programa. 

A Caixa Econômica Federal também é responsável por analisar os 
pedidos de crédito dos beneficiários finais do programa PMCMV. Com a 
aprovação do crédito, os beneficiários podem comprar os imóveis direta-
mente das construtoras.

Essa produção privada da cidade é focada em setores em que o 
mercado imobiliário é mais dinâmico, ou seja, nas periferias pobres que 
ainda possuem grandes áreas livres para a construção civil. 

No caso carioca, ao analisarmos a localização dos empreendimentos 
enquadrados no PMCMV, percebemos que quase não há produção nos 

14 Dentro da Secretaria Municipal de Habitação há uma comissão que fica encarregada 
somente por aprovar os projetos do PMCMV, instituída pelo decreto municipal 30620 
de 22 de abril de 2009. Em 10 dias esta comissão emite um parecer sobre possíveis 
pendências no projeto. Não havendo mais tais pendências, em mais dez dias é feito o 
licenciamento necessário. 



João Paulo Oliveira Huguenin    37

bairros melhores dotados de infraestrutura e que estão nas Áreas de 
Planejamento 1 e 2 (AP1 e AP2). 15

Os bairros da Zona Norte localizados na Área de Planejamento 3 
também são bem infraestruturados e podem ser considerados bons 
lugares para a produção de habitação de interesse social. No entanto, 
percebemos que nesses bairros, assim como os da Área de Planejamento 
4,  se concentram os empreendimentos voltados para uma faixa de renda 
mais alta.

FIGURA 2: Mapa do Rio de Janeiro com a localização 
dos empreendimentos do MCMV até dezembro de 2010.

Fonte: Elaborado pelo Observatório das Metrópoles IPPUR/UFRJ em 2011 e editado 
pelo autor

15 A cidade do Rio de Janeiro, para fins de planejamento, dividiu seu território em 
cinco Áreas de Planejamento (AP). As APs estão subdivididas em Regiões Adminis-
trativas (RA) e bairros que, por suas vocações e peculiaridades sociais, culturais e 
de ocupação urbana, a Prefeitura da cidade utiliza para fins da gestão das políticas 
públicas.
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Já a AP516 vem sofrendo uma “urbanização popular”, sendo desti-
nada à população de baixa renda, em que os loteamentos regulares e 
clandestinos vêm se reproduzindo numa lógica especulativa. 

O preço inicial da habitação nos bairros dessa área de planejamento é 
mais baixo e por isso atrai aqueles que não possuem outras oportunidades 
de conseguirem sua habitação. No entanto, esse investimento inicial menor 
logo se traduz em um custo maior de permanência, pois estas áreas não 
possuem infraestrutura básica de bairro, com destaque para as dificuldades 
de transporte para outras localidades da cidade, encarecendo ainda mais o 
custo de vida nestas regiões. 

Outro aspecto importante na análise da produção obtida com o 
PMCMV é que temos uma expansão do tecido urbano sem que haja o 
urbano como realidade social (LEFEBVRE, 2001). Em muitos casos, nem 
mesmo o tecido urbano em que os empreendimentos são construídos 
possui condições básicas de urbanização.

Visando aumentar a margem de lucro, as construtoras têm padro-
nizado os projetos, quase todos contando com blocos de apartamentos 
dispostos em condomínios fechados. Esta tipologia urbanística não forma 
a cidade com seus espaços de troca e interação social. Tais condomínios, 
na realidade, negam a cidade e isolam seus moradores das possibilidades 
transformadoras que a cidade pode oferecer.

Este isolamento do urbano e do diferente vem sendo difundido aos 
poucos junto à população. Primeiramente, os condomínios foram vendidos 
a uma classe mais abastada como uma forma de diferenciação de todos 
os outros cidadãos. Os condomínios fechados permitiram àqueles que 
dispunham de meios uma suposta proteção contra os perigos da cidade.17

Sendo assim, ideologicamente foi se construindo a representação de 
que morar em condomínio fechado é melhor do que as demais tipolo-
gias habitacionais, e morar nesses locais passou a conferir status social. 
Os modelos construídos, sobretudo na Barra da Tijuca, serviram de parâ-
metro para a difusão desse novo modo de morar.
16 Outro exemplo da transformação da cidade em mercadoria na AP5 é a privatização 

que foi feita dos serviços de esgotamento sanitário nesta AP pela lei municipal 5.290 
de 8 de julho de 2011. 

17 Para uma análise abrangente sobre a proliferação dos condomínios fechados nas 
metrópoles brasileiras, ver entre outros a produção do grupo de pesquisa Arquitetura 
da Violência, da Escola de Arquitetura da Universidade Federal Fluminense, coorde-
nado pela Profa.Dra. Sonia Maria Tadei Ferraz e disponível no site http://www.uff.br/
arqviol/repercussoes.html.
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Na prática, construtoras e incorporadoras optam pela solução 
condominial como forma de agilizar o processo de aprovação junto ao 
poder público, além de que, com poucos investimentos para incrementar 
os serviços do empreendimento, pode-se agregar muito valor na comer-
cialização das unidades habitacionais.

Para o poder público, esta solução também se mostra benéfica, uma 
vez que a manutenção da infraestrutura interna do condomínio fica a 
cargo dos condôminos. Em se tratando de habitação de interesse social, 
esta é uma saída inapropriada, pois os moradores acabam pagando por 
um serviço que deveria ser oferecido pelo poder público.

1.2 Práticas cotidianas do homem comum
 na conquista da sua habitação

Em A Sociabilidade do Homem Simples, José de Souza Martins (2008) 
discute a vida social do homem comum, investigando como ela é domi-
nada por uma série de mecanismos que o alienam e impedem a sua 
compreensão de uma autonomia na condução do próprio destino.

Nessa mesma obra, o autor trata das especificidades da moderni-
dade brasileira, mostrando as contradições da combinação de relações 
sociais capitalistas e instituições que ainda não foram profundamente 
alcançadas pelo desenvolvimento do capital.

Com base na formação econômico-social de Lênin, o autor faz refe-
rência a Lefebvre, que discorre sobre a “lei do desenvolvimento desigual”, 
apontando a existência de um descompasso entre o avanço das forças 
produtivas e das relações sociais: “Ela significa que as forças produtivas, 
as relações sociais, as supraestruturas (políticas, culturais), não avançam 
igualmente, simultaneamente, no mesmo ritmo histórico”(Lefebvre apud 
Martins, 2008, p.101).

Trabalhando com esta tese, de que o processo de produção e 
reprodução da sociedade contemporânea é composto por diversas 
temporalidades, Martins nos diz que a modernidade chega aos países 
latino-americanos com marcas de estrutura anteriores, combinando-se 
assim em diferentes especificidades sociais.

Para o sociólogo, a modernidade não pode ser reduzida a signos 
e símbolos, já que “A modernidade só o é quando pode ser ao mesmo 
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tempo o moderno e a consciência crítica do moderno; o moderno situado, 
objeto de consciência e ponderação” (MARTINS, 2008, p.18).

Neste sentido, a modernidade brasileira é considerada pelo autor 
como frágil, incompleta e anômala. Assim, o autor propõe uma investi-
gação da questão da modernidade pela análise de como a cultura popular 
incorpora o moderno e os símbolos desta. 

O próprio fenômeno urbano é considerado por Lefebvre por meio 
da existência de diferentes temporalidades. Utilizando a metáfora da 
implosão-explosão, Lefebvre diz que a enorme concentração de pessoas, 
atividades, riquezas e objetos projetou múltiplos símbolos do urbano pela 
extensão de seu tecido, levando o processo de urbanização a uma fase 
crítica que precede a sociedade urbana.

De fato, até mesmo no ambiente rural podemos verificar vários 
símbolos modernos como o carro, o telefone celular, as antenas de TV, 
entre outros. “Os espaços se encurtam, num certo sentido, mas o descom-
passo permanece” (MARTINS, 2008, p.150).

Da mesma forma, nas cidades brasileiras encontramos muitos 
costumes tradicionais, sobretudo nos bairros mais pobres18. Martins dá o 
exemplo das pessoas preferirem andar pelo meio da rua como uma tradição 
vinda do mundo rural, onde o comum é a utilização do meio do caminho, 
evitando as beiradas, que pelo contato com o mato oferecem perigo. 

Para este trabalho, procuramos mostrar um breve panorama de 
como a habitação das classes populares nas grandes cidades se valeu de 
um modo de produção tradicional, o mutirão, e como ele foi transfor-
mado em ambiente urbano.

Migrações, mutirão e o crescimento das cidades brasileiras

Milton Santos em A Urbanização Brasileira (2009) diz que o aumento 
da população urbana nacional apresenta um ponto de inflexão na década 
de 1960. Se observarmos o gráfico a seguir, veremos que nas décadas 
anteriores às de 1960 o aumento da população urbana em termos abso-
lutos era inferior ao aumento populacional total do país. Já a partir de 
1960 este crescimento urbano da população toma fôlego, superando 
numericamente o crescimento da população total.

18 As classes médias e altas também guardam costumes tradicionais, remetendo a 
uma época escravocrata, as novas construções continuam reproduzindo as entradas 
social e de serviço.
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Aumento Anual Médio Aproximado da População Total
e da População Urbana

Aumento Médio Anual 
da População Total (A)

Aumento Médio Anual 
da População Urbana (B) B:A

1940-1950 1 060 000 800 000 75,47

1950-1960 1 820 000 1 320 000 72,52

1960-1970 2 300 000 2 100 000 91,30

1970-1980 2 600 000 2 900 000 111,53

1980-1991 3 130 000 3 370 000 107,66

Fonte: SANTOS, Milton.A Urbanização Brasileira. São Paulo: EdUSP,2009 

Também, entre as décadas de 1960 e 1980, foi expressivo o quantita-
tivo de migrações internas no Brasil, sobretudo para as metrópoles paulista 
e carioca, que atraíram, respectivamente, 25% e 15% dos migrantes, 
vindo em sua maioria da Região Nordeste e do estado de Minas Gerais 
(OLIVEIRA,2011).

Também tratando da questão da migração, Antônio Cândido (1998)
em Os Parceiros do Rio Bonito,faz um estudo pioneiro da inserção 
do caipira paulista na economia capitalista. De acordo com o autor, os 
migrantes acomodam-se satisfatoriamente nos moldes “propostos” pelo 
modelo de vida urbano, no entanto, é comum que haja uma aceitação 
parcial desses novos modos de vida.

Este incremento populacional nas cidades brasileiras não é acom-
panhado pelo aumento equivalente de postos de trabalho e por políticas 
públicas eficazes capazes de minimizar os impactos na vida da população 
mais pobre, incluindo a questão da habitação.

A habitação é uma palavra que designa, de maneira genérica, o 
lugar de moradia das pessoas, seja na cidade ou no campo. Não se pode 
deixar de ocupar qualquer lugar para morar na superfície da Terra, porque 
ninguém vive suspenso no ar (SPÓSITO,1996,p.38).

De fato, como não existiam políticas habitacionais eficazes, a popu-
lação pobre dos centros urbanos teve, ao longo dos anos, que encon-
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trar soluções de habitação. Entre elas, podemos destacar os cortiços, as 
favelas e os loteamentos clandestinos ou irregulares.

Especialmente nos loteamentos, mas também nas favelas, destaca-
se a iniciativa popular para dar conta da construção da sua casa: o auto-
empreendimento19, termo empregado por Bonduki (1992) para designar 
não só a autoconstrução como também a construção sob encomenda, em 
que o proprietário realizava a gestão da obra contratando um pedreiro 
para construí-la.

Tanto nas favelas como nos loteamentos periféricos, o autoempre-
endimento foi combinado com a prática do mutirão na conquista da habi-
tação. Segundo Maria Isaura Pereira de Queiroz (1973), o mutirão é uma 
forma de trabalho coletivo baseado na cooperação entre os membros de 
um bairro rural.

Quando se quer desempenhar rapidamente e a contento uma deter-
minada tarefa, pede-se o auxílio dos vizinhos. Desbravamento, semea-
dura, colheita, podem assim constituir no pretexto para uma convocação 
que reúna a vizinhança.

(…) O mutirão toma em geral aspectos festivos. (…) A função social do 
mutirão é patente: é um fator de reunião e, assim, reforça a coesão social. 
O mutirão dá também ao sitiante o sentimento das fronteiras geográficas 
do bairro e de suas divisões internas (QUEIROZ, 1973, pp. 55-56). 

Para Ermínia Maricato, autoconstrução e mutirão são processos de 
trabalho “calcados na cooperação entre as pessoas, na troca de favores, 
nos compromissos familiares, diferenciando-se, portanto, das relações capi-
talistas de compra e venda da força de trabalho” (MARICATO, 1980, p.71).

Entretanto, muitos autores e a própria Ermínia Maricato alertam 
sobre uma possível idealização do mutirão, já que é bastante discutível o 
grau de cooperação e solidariedade envolvidos no processo. 

Maria Helena Beozzo de Lima (1980) assinala que em ambiente urbano 
a autoconstrução não deveria ser comparada às práticas rurais do mutirão, 
uma vez que o autoconstrutor recorre a pessoas que já ajudou ou que 
pretende ajudar um dia. Segundo a autora, o mutirão urbano não se constitui 
em uma “solidariedade de classe”, e sim uma “rede de troca de trabalho”. 
19 Bonduki partiu de uma análise da capital paulista, por isso enfatiza o loteamento peri-

férico e o lote próprio. No Rio de Janeiro, o autoempreendimento também foi ampla-
mente utilizado na constituição das favelas.
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FIGURA 3: Mutirão do Grupo Esperança. 

Foto: Dinho Moreira, 2013.

De fato, não observa-se o trabalho coletivo em todas as etapas da 
construção, ele se dá em etapas específicas da obra, como por exemplo, 
a concretagem da laje. No entanto, mesmo se tratando de um trabalho 
pontual e baseado na obrigação de sua retribuição, podemos considerar 
a prática válida na conquista da habitação pela população de baixa renda.

Não podemos deixar de relacionar esta realidade da produção habi-
tacional com o sistema produtivo vigente:

A expansão do capitalismo se dá introduzindo relações novas no 
arcaico e reproduzindo relações arcaicas no novo, um modo de 
compatibilizar a acumulação global, em que a introdução de relações 
novas no arcaico libera força de trabalho que suporta a acumulação 
industrial urbana e em que a reprodução de relações arcaicas no novo 
preserva o potencial de acumulação liberado exclusivamente para os 
fins de expansão do próprio novo (Oliveira apud Maricato, 1980). 
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Neste sentido, Sérgio Ferro, analisando a Produção da Casa no Brasil, 
alerta que, aparentemente, a construção da casa operária constitui uma 
exceção do sistema, pois a produção se dá pelo valor de uso da casa e não 
por seu valor de troca.

No entanto, vivemos em um sistema capitalista em que a casa é uma 
mercadoria, ou seja, o que foi produzido somente por seu valor de uso 
possui também um valor de troca que pode ser  explorado. Em oposição 
ao funcionamento habitual da economia capitalista, não é o valor de troca 
que estimula a produção de valores de uso, mas valores de uso excedentes 
são empregados como valores de troca. Sendo assim, há uma transição 
do operário ao pequeno proprietário urbano. A produção aparentemente 
marginal revela o sistema totalmente inclusivo. 

Desta forma, nos anos de 1960, houve uma divisão dos teóricos 
sobre os méritos e deméritos da autoconstrução da habitação, sendo o 
maior embate travado entre John Turner e Emilio Pradilla. Os trabalhos 
de John Turner destacavam aspectos positivos da autoconstrução. Para o 
arquiteto, os moradores são os que melhor conhecem suas necessidades, 
chegando a melhores resultados, com uma arquitetura que considera as 
determinantes locais.

Além disso, Turner (1977) compara os assentamentos autoconstru-
ídos com os conjuntos habitacionais, dizendo que os moradores desses 
assentamentos tinham uma capacidade maior de melhorar sua situ-
ação econômica, já que eles podiam combinar trabalho e residência na 
mesma unidade habitacional. Para o autor, a capacitação adquirida na 
ótima utilização dos recursos escassos também contribuiria para esta 
melhoria econômica. 

Esta análise otimista de Turner, que é bem discutível, recebeu duras 
críticas por não considerar o contexto socioeconômico de onde se desen-
volve a produção habitacional autoconstruída. No mais, seus estudos 
privilegiavam análises isoladas, ignorando a grande heterogeneidade 
desses assentamentos. 

O grande opositor de Turner foi Emilio Pradilla, que levantou impor-
tantes questões sobre o assunto, como a exploração do sobretrabalho, 
a cooptação política que pode ocorrer, e a má qualidade técnica das 
unidades habitacionais feitas nesse sistema. Mas Pradilla foi além, colo-
cando no centro de sua argumentação a questão política e o papel do 
Estado em relação à problemática habitacional. (PRADILLA, 1977)
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Nacionalmente, esta questão também recebeu destaque pelos 
pensadores da questão urbana. O sociólogo Francisco de Oliveira em 
Economia Brasileira: Crítica a Razão Dualista nos diz que o trabalho não 
remunerado empreendido na autoconstrução contribui para rebaixar o 
custo de reprodução da força de trabalho, uma vez que retira das despesas 
mensais o valor do aluguel (MARICATO, 1980 e SACHS,1999).

Por outro lado, Carlos Nelson Ferreira dos Santos era um dos defen-
sores da autoconstrução. Para o urbanista, 

Embora a autoconstrução possa representar um trabalho não remu-
nerado, seu produto (a habitação) tem valor de troca, assim como 
valor de uso. A habitação autoconstruída é um bem que possui seu 
mercado de compra e venda, o que explica seu atrativo, mesmo que 
as condições de habitação sejam muito modestas. (SACHS, 1999)

Este rico debate gerou importantes avanços na discussão da auto-
construção e da proposição de novos arranjos para este tipo de produção 
habitacional. Podemos colocar como uma terceira via para a questão 
aquela descrita por Nabil Bonduki em Habitação e Autogestão: Construindo 
Territórios de Utopia (1992).

Bonduki e um grupo de profissionais ligados ao Partido dos Trabalhadores 
passam a considerar que a autoconstrução pode vir a favorecer processos 
organizativos da sociedade, permitindo a gestão popular, além de ser uma 
alternativa para reduzir os custos de empreendimentos habitacionais.

No entanto, é importante lembrar que Bonduki faz questão de dife-
renciar a sua proposta da de Turner e sua “Liberdade de Construir”. Para o 
profissional militante, Turner acaba por romantizar o processo, escondendo 
assim suas desvantagens.

Fugindo dessa visão romantizada, Bonduki ressalta as limitações da ação 
da autoconstrução, tais como a reprodução de aspectos técnicos e urbanís-
ticos reduzidos, restrição de materiais, emprego de técnicas pouco adequadas, 
baixa produtividade, falta de assessoria técnica e soluções habitacionais inade-
quadas, apesar de tais soluções atenderem a demandas próprias. 

Em sua análise, o autor reconhece o problema do sobre trabalho, 
exposto por Pradilla e Oliveira, que ocasiona o desgaste físico além da 
ação individualizada e isolada do autoempreendimento, já que as famílias 
ocupam os terrenos sem laços sociais anteriores.



46   O territóriO dO hOmem cOmum

Apesar de reconhecer as fragilidades do processo, Bonduki destaca que:

O importante é que nesse processo, o morador/trabalhador, ao 
contrário do que ocorre quando ele vende no mercado sua força de 
trabalho, não se aliena do produto de seu trabalho, garantindo assim 
a produção de um patrimônio que jamais poderia ser adquirido no 
mercado formal da habitação pelo custo desse processo de produção 
(BONDUKI, 1992, p.155)

1.3 Do próximo ao distante: a constituição de políticas 
públicas para autogestão habitacional

No final deste capítulo, buscamos entender os processos que levaram 
a população a formar movimentos sociais urbanos, sobretudo aqueles 
que buscam acesso à moradia e à cidade com base em programas que se 
valem da ajuda mútua e da autogestão. 

Esses movimentos sociais começam a se estruturar na década de 
1970, juntamente com o processo de redemocratização do Brasil. Para 
fazermos esta análise, usaremos as contribuições da sociologia urbana, 
que neste mesmo momento se caracteriza por buscar entender a cidade 
com base em seus variados processos de transformação.

Com base na reflexão da realidade nacional, o espaço urbano passa 
a ser apontado como um verdadeiro palco de fatos sociais indutores de 
problemáticas sociológicas contemporâneas. Esta abordagem marxista da 
cidade é fortemente influenciada pela linha do estruturalismo francês.

O estruturalismo é um movimento filosófico das ciências sociais que 
dominou os meios intelectuais franceses a partir da década de 1950. Este 
movimento possui uma concepção marxista, caracterizada por uma postura 
anti-humanista e anti-historicista, que analisa os fenômenos sociais como 
independentes da condição comportamental localizada no sujeito individual.

Dentre os autores estruturalistas franceses, destaca-se como uma 
importante fonte para a sociologia urbana brasileira Manuel Castells, com 
seu título A Questão Urbana(1983). Neste livro, Castells tem a pretensão 
de estabelecer uma teoria marxista e científica da urbanização, estabe-
lecendo um marco epistemológico para delimitar o que são problemas 
urbanos, assunto quase não explorado por Marx.
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Para Castells a cidade é o espaço do consumo coletivo, do uso e da 
vida cotidiana. Tal consumo coletivo, diferentemente do consumo indivi-
dual de mercadorias, se realiza econômica e socialmente não por meio do 
mercado, mas pelas políticas públicas do Estado. Isso porque a intervenção 
do Estado é estruturalmente necessária, já que o consumo coletivo não 
pode ser suprido exclusivamente pelo mercado. O Estado passa a ser um 
planificador do processo geral de consumo, pela sua política urbana ele 
se encarrega da promoção, ou não, de: saúde, educação, habitação, equi-
pamentos coletivos, entre outros meios pelos quais a força de trabalho se 
reproduz.  Sendo assim, a questão urbana para Castells é um processo de 
reprodução social da força de trabalho. A cidade é para o autor um espaço 
de consumo, distinto do espaço de produção propriamente dito.

Essa perspectiva gera inúmeras críticas já que a cidade é descrita 
como mero lócus da reprodução da força de trabalho, objeto de serviços 
públicos (habitação, transporte, saneamento etc.) e das ações estatais de 
integração e repressão, sem apresentar qualquer interpretação significa-
tiva para compreendê-la como processo e produto, ou seja, como forma 
da própria dinâmica de acumulação do capital.

Segundo Arantes (2009), esta simplificação dos problemas urbanos 
como sendo decorrentes apenas da ordem de consumo coletivo e do 
conflito entre trabalhadores e Estado permite a Castells encontrar saídas 
igualmente facilitadas para a superação das contradições por meio da 
eleição de novos sujeitos, os movimentos sociais urbanos. Sendo assim, 
Castells dará um maior peso aos movimentos urbanos ao conferir-lhes um 
estatuto sociológico, e difundir uma crença positiva nestes atores como 
agentes fundamentais da transformação social.

A sociologia francesa influenciou não só os intelectuais do Brasil, 
mas de toda a América Latina. Na década de 1970 o continente vinha 
passando por um intenso processo de modernização e urbanização, que 
gerou uma importante produção intelectual sobre o assunto. Uma dessas 
produções foi o trabalho organizado por Castells Imperialismo e Urbani-
zação na América Latina20, que se tornou uma referência para a nascente 
crítica marxista sobre a questão urbana. 

Dentre os autores brasileiros publicados nesse livro organizado por 
Castells, estão Milton Santos, Paul Singer, Fernando Henrique Cardoso, 

20 Castells, Manuel (org.). Imperialismo y urbanizacion en América Latina. Barcelona: 
Gustavo Gili, 1973.
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Cândido Ferreira de Camargo, e Lúcio Kowarick, sendo que estes quatro 
últimos pertenciam ao Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), 
Centro que realiza pesquisas em diversos campos das ciências humanas. 

Esse centro congregou, durante grande parte do regime militar, 
intelectuais de esquerda que fizeram a primeira tentativa marxista de 
explicação do fenômeno da urbanização acelerada de São Paulo. Arantes 
nos diz que:

As iniciativas do Cebrap parecem ter partido quase simultaneamente 
de três “narradores” diferentes, que apresentaremos na seguinte 
ordem: 1) o economista Paul Singer, que lançou, em 1973, o livro 
Economia Política da Urbanização e depois participou do grupo que se 
propunha a discutir o tema “crescimento e pobreza”; 2) o economista 
e sociólogo Francisco de Oliveira, que apresentou questões relativas à 
urbanização em “Crítica à razão dualista”, de 1972, desenvolvendo o 
tema no texto “O Estado e o urbano”, de 1982; 3) e, por fim, o grupo 
que oficialmente desenvolvia a pesquisa sobre cidade, cultura de 
massas e movimentos populares urbanos, coordenado pelos soció-
logos Lúcio Kowarick, Vinicius Caldeira Brant e Cândido Procópio de 
Camargo, e que redigiu o livro São Paulo 1975: crescimento e pobreza 
(ARANTES,2009,p.103).

Além do Cebrap, destacou-se no debate sobre a questão urbana o 
grupo ligado à FAU-USP. O trabalho desse grupo, ao fim da década de 
1970, foi sintetizado em uma publicação organizada por Ermínia Mari-
cato: A Produção da Casa (e da cidade) no Brasil Industrial21.“A proximi-
dade de temas e certa filiação com o Cebrap são evidentes, inclusive pela 
participação de Paul Singer, com um artigo, e de Francisco de Oliveira, no 
prefácio”(ARANTES,2009,p.120).

Dentre os teóricos brasileiros encontramos Lúcio Kowarick com sua 
obra A Espoliação Urbana (1979). Com base nesta obra, buscaremos 
discorrer sobre o “mito da sociedade amorfa”, identificando o contexto 
em que o livro foi escrito e, através de uma breve reconstituição histórica 
dos movimentos urbanos, mostrar a capacidade de mobilização e reivin-
dicação de nossa sociedade. 

21 Maricato, Ermínia (org.). A Produção da Casa (e da Cidade) no Brasil Industrial. Petró-
polis: Vozes, 1979. Este livro conta com artigos de: Ermínia Maricato, Raquel Rolnik e 
Nabil Bonduki, Rodrigo Lefévre e Paul Singer.
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Lúcio Kowarick possui um olhar crítico sobre a dinâmica citadina 
fortemente influenciado pelo contexto descrito anteriormente. A pobreza 
e a expansão urbana em sua feição social e política constituem um fio 
analítico por meio do qual o autor interpreta características peculiares 
à cidade de São Paulo, potencialmente extensivas à realidade de outras 
metrópoles. 

Com base em pesquisas etnográficas realizadas em São Paulo e infor-
mações secundárias, “Kowarick une em sua produção bibliográfica dados 
empíricos com reflexões teóricas de grande porte” (BARREIRA,2010,p.150). 
Seus textos vêm influenciando pesquisadores interessados em dois temas: 
a segregação social e política causada pelo crescimento das metrópoles e 
o registro analítico das formas coletivas de organização pela conquista da 
moradia e outros bens de consumo coletivo.

Kowarick introduz na sociologia brasileira no final dos anos 1970 a 
noção de espoliação urbana que compreende um conjunto de situações 
necessárias à manutenção ou reprodução capitalista, ou seja:

[...] é a somatória de extorsões que se opera pela inexistência ou 
precariedade de serviços de consumo coletivo, que juntamente ao 
acesso à terra e à moradia apresentam-se como socialmente neces-
sários para a reprodução dos trabalhadores e aguçam ainda mais a 
dilapidação decorrente do trabalho  (KOWARICK,2000,p.22).

Este conceito teve por objetivo agregar, de modo estrutural, a ideia 
de uma força de trabalho submetida a formas de extorsão que extrapo-
lavam o domínio da fábrica.  A espoliação urbana se define não só pela 
carência de bens de consumo coletivo tais como, transporte, água, esgo-
tamento sanitário e luz, estendendo-se também a práticas de autocons-
trução e consequente aumento da jornada de trabalho. Sendo assim, ela 
é uma espécie de “mais valia” peculiar a indivíduos destituídos de direitos 
de acesso a bens coletivos e garantias cotidianas de sobrevivência.

Uma das reflexões propostas por Kowarick era a passagem das carên-
cias para as mobilizações sociais, isto é, a transformação da condição de 
espoliado em ator social e político, organizado em torno de movimentos.

Kowarick diz que o empobrecimento, a espoliação urbana ou a 
opressão política nada mais são do que matérias-primas para as reivin-
dicações populares, que podem esgotar-se na medida em que são ou 
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não são atendidas, esvaziando o movimento. Podem, por outro lado, 
transformar-se em lutas sociais propriamente ditas, dependendo de 
como o movimento se desenrola e se relaciona com as demais forças ou 
grupos sociais envolvidos neste processo. São as experiências vividas, as 
possibilidades de interação social, as possibilidades de compreender as 
questões específicas relacionadas com as questões mais gerais que vão 
permitir a transformação de um simples movimento reivindicatório em 
um espaço de luta social.

Tal como Castells, Kowarick também defende o poder transfor-
mador dos movimentos sociais urbanos. Como forma de valorizar essa 
característica transformadora da sociedade, Kowarick expõe as condições 
históricas que levaram a representação que a “Sociedade Civil no Brasil é 
amorfa”(KOWARICK,1979,p.21).

Segundo o autor, esta representação emerge de uma ideologia das 
classes dominantes, na qual a sociedade brasileira é harmoniosa e sua 
história desenrolou-se com naturalidade, não havendo conflitos expres-
sivos nem mesmo na independência do país. 

Rebatendo esta ideia, Kowarick afirma que os conflitos sociais 
afloram de maneira intensa em vários momentos da história brasileira, 
como no período populista, “quando as associações voluntárias tinham 
não só o que dizer como o que diziam, muitas vezes, precisava ser levado 
em consideração” (KOWARICK,1979,p.22).

A institucionalização do mutirão autogerido

Indo de encontro à ideia do autor, de que a sociedade pode se organizar, 
e pondo em discussão as ponderações feitas por Kowarick sobre sua própria 
obra, iremos explorar os caminhos percorridos pelos movimentos sociais que 
reivindicam do governo programas habitacionais autogestionários.

Nas décadas de 1970 e 1980, no Brasil, o setor habitacional, cuja 
política centrava-se no Banco Nacional de Habitação, passa por uma 
grande crise, em que podemos citar como fatores importantes a política 
salarial (o “arrocho” salarial), o acelerado crescimento urbano e a crise 
econômica geral, além da separação do trato da questão habitacional das 
políticas urbanas como um todo. 

Em contraposição, no final dos anos 1970, tem início o processo de 
redemocratização do país. Neste contexto, os movimentos sociais urbanos 
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começam a se fortalecer e se estruturar nacionalmente e a formar um 
Movimento Nacional pela Reforma Urbana22. 

Estes movimentos, em geral, atuam sobre uma problemática urbana 
relacionada com o uso do solo, com a apropriação e a distribuição da 
terra urbana e dos equipamentos coletivos. Portanto, movimentos por 
moradia, pela implantação ou melhoria dos serviços públicos, como 
transporte público de qualidade, saúde ou educação, são exemplos de 
movimentos reivindicatórios urbanos de caráter popular, relacionados ao 
direito à cidade e ao exercício da cidadania.

A dimensão espacial apresenta fundamental importância para a 
compreensão da formação social do movimento popular urbano, por se 
tratar de uma particularidade que o distingue dos demais movimentos 
sociais: o espaço urbano, como espaço político, lugar e objeto de estraté-
gias de disputas.

Neste sentido, parte da reorganização desses movimentos faz-se 
tendo como um dos debates centrais a questão habitacional.  De fato, em 
tempos de crise, a habitação aflora na consciência social, e começa a ser 
entendida como um direito, parte dos direitos humanos.

Como forma de amenizar os efeitos da crise habitacional, o Estado, 
a partir da metade da década de 1970, começa a desenvolver programas 
habitacionais que buscavam estimular a utilização da mãodeobra da popu-
lação, característica na autoconstrução individual e forma de produção 
das moradias nos loteamentos “autônomos”. Nesse sentido foram criados 
o Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados (Profilurb), de 1975, 
o Promorar, de 1979, e o Projeto João de Barro, de 1984, que vigorou até 
a extinção do Banco Nacional da Habitação, em 1986. 

Com esta extinção há um vácuo nas políticas federais, e os fatores 
da crise econômica e da pressão da questão habitacional levam a uma 
mudança nos principais protagonistas da política. Assim, a partir da 
década de 1980, observa-se o desenvolvimento de várias experiências 
de autoconstrução apoiada, ou de mutirão, em várias prefeituras e em 
alguns governos estaduais, que constituem valiosa experiência, com base 
em ajustes e acertos, para a formulação de uma proposta de autogestão.

22 O Movimento Nacional pela Reforma Urbana articulou diversos grupos por todo o 
país no processo da Constituinte em 1988. Após a Constituinte, é formado o Fórum 
Nacional de Reforma Urbana que até hoje trabalha para que a reforma urbana no 
Brasil aconteça e que os direitos conquistados sejam efetivados. 
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São exemplos dessa estratégia o Programa Municipal de Habitação, 
promovido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional (CDH) do 
governo do Estado de São Paulo nos municípios do interior, o Programa 
Cada Família um Lote, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e mesmo 
iniciativas como o 1.000 casas em dia, de Goiás, que defendiam o mutirão 
como solução para o problema habitacional. Por outro lado, ocorreram 
inúmeras experiências de caráter local em boa parte dos municípios 
brasileiros, baseadas em tentativas de formas não convencionais de 
produção, com recursos próprios, que vão delineando novos pontos na 
pauta de reivindicações.

Nesse momento de discussão dessas novas políticas, os movimentos 
sociais amadurecem. A reivindicação inicial de programas alternativos que 
utilizassem a autoconstrução passou a perseguir a ideia de ajuda mútua. “O 
mutirão significa necessariamente abrir mão da liberdade individual para 
aceitar uma alternativa formulada coletivamente” (BONDUKI, 1992, p. 158). 
Segundo Bonduki (1992) há três linhas de postura dos movimentos sociais: 
postura meramente reivindicatória, postura contestadora e 

uma nova postura de participação na gestão das políticas públicas, 
onde o movimento social, sem abandonar o objetivo específico 
de reivindicar do Estado melhorias urbanas, atua na perspectiva 
de passar do particular para o geral e de vislumbrar novas formas 
de mobilização e participação popular, a partir da formulação de 
programas de políticas públicas alternativas (p. 31). 

Inspirados na experiência uruguaia “Cooperativas de Viviendas 
por Ayuda Mutua”, o movimento se reformula. Como proposta de ação 
passam a sugerir que a comunidade organizada forme uma entidade que 
a represente, encarregada de promover e gerir todas as etapas do empre-
endimento habitacional. Essas entidades envolvem desde a obtenção 
de terra com recursos governamentais, a serem repassadas à entidade 
a custo zero, passando pela obtenção de financiamento compatível com 
a renda das famílias, até a construção da casa com a utilização, ao menos 
em parte, da mão de obra da própria comunidade organizada em mutirão. 
Uma das questões essenciais colocadas pelos movimentos é também 
a escolha da equipe técnica responsável pelo projeto, que deve ser de 
confiança da comunidade. 
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Em 1989, a partir da eleição de Luiza Erundina, São Paulo passa a 
ter um tratamento mais progressista das questões urbana e habitacional. 
Foi estruturado o Programa Municipal de Interesse Social, destinado a 
atender toda a problemática habitacional por diferentes intervenções, 
como a urbanização e regularização fundiária de favelas, verticalização 
de favelas, melhorias habitacionais e atuação em cortiços, produção de 
novas moradias por linhas diversas, meios para garantir acesso à terra 
urbanizada e à segurança da posse da terra.

A Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura de São Paulo 
passou a contar com profissionais que possuíam uma visão geral e real 
da cidade, encabeçavam a luta pela reforma urbana no país e vinham 
atuando junto aos movimentos populares nos mutirões experimentais 
dos anos anteriores. Esse quadro institucional, junto ao fortalecimento 
dos movimentos urbanos, fez com que surgisse um novo tipo de política 
pública habitacional valendo-se da autogestão.

Segundo Bonduki (1992), “incorporando quase dez anos de experi-
ências concretas no desenvolvimento de projetos e intervenções, apoiado 
pela força dos movimentos de moradias [...] e pelo quadro técnico que 
passou a integrar a administração depois de ter, durante anos, asses-
sorado o movimento”, tomou forma e desenvolveu-se um programa 
chamado FUNAPS-Comunitário. 

A criação do ministério das cidades, em 2003, contando inclusive 
com profissionais das chamadas administrações populares de São Paulo 
e Rio Grande do Sul, representa uma importante mudança da política 
urbana no país. Além disso, hoje o país conta com um Plano Nacional 
de Habitação, e foi criado o Sistema e o Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social, primeira lei de iniciativa popular, que ficou por 13 anos 
tramitando no Congresso Nacional.

As quatro entidades nacionais UNMP, MNLM, CONAM e CMP23rei-
vindicaram a formulação de um programa que priorizasse o atendimento 
habitacional às famílias com renda inferior a três salários mínimos e que 
estivesse apoiado nas bases do cooperativismo e associativismo com o 
propósito de fortalecer as práticas autogestionárias e da organização 
popular. Respondendo às expectativas do movimento, justificada pela 

23  UNMP: União Nacional por Moradia Popular, MNLM: Movimento Nacional de Luta 
por Moradia, CONAM: Confederação Nacional das Associações de Moradores, CMP: 
Central dos Movimentos Populares. 
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possibilidade concreta de implementar na prática as propostas que por 
anos, ao menos na esfera federal, representavam apenas bandeira de 
luta do movimento popular (entre elas a autogestão na produção habita-
cional), o Governo criou, em 2004, o Programa Crédito Solidário.

FIGURA 4: Jornada Nacional da Moradia e da Reforma Urbana. 2011. 

Fonte: http://www.habitants.org/novosti/zhil_cy_amerik/brasil_jornada_pela_reforma_urbana

Em 2008, outra importante conquista dos movimentos sociais foi a 
criação, no âmbito do governo federal, o Programa de Habitação de Inte-
resse Social – Ação de Apoio à Produção Social da Moradia. Em 2009, em 
um atropelo a todos os avanços conseguidos, o Governo Federal lança 
o Programa Minha Casa Minha Vida. Para substituir o Crédito Solidário 
foi aberta uma linha do novo programa, o Minha Casa Minha Vida- Enti-
dades, destinado aos movimentos sociais. 

Ao longo da história recente do país podemos perceber que a luta 
dos movimentos sociais sofreu avanços e retrocessos, mas continua viva 
e presente em nossas grandes cidades. Embora o momento atual não se 
apresente como o mais propício a esses grupos, não podemos descartar 
suas conquistas, como a criação do Sistema e do Fundo Nacional de Habi-
tação de Interesse Social.



João Paulo Oliveira Huguenin    55

CaPíTUlO 2
Entre a ordem próxima e a ordem distante: 

a atuação profissional do arquiteto urbanista

Neste capítulo, buscaremos compreender a atuação do arquiteto 
urbanista como mediador entre a ordem próxima e a distante. 

Como analisamos no capítulo anterior, a produção da casa e da cidade 
está condicionada a um quadro mais amplo em que os aspectos sociais e 
econômicos necessários a esta produção são condicionados pelo sistema 
capitalista.

Conforme Engels destacou em A Questão da Habitação24 (1988), 
o problema da moradia popular não será resolvido dentro do modo de 
produção capitalista. Apesar disso, soluções sempre foram procuradas, 
sobretudo por aqueles que acreditam em um mundo diferente do que 
vivemos. Desta forma, procuramos na história alguns exemplos de como 
os arquitetos se posicionaram em relação à questão da habitação. 

Com base neste resgate histórico, identificamos no fim da década de 
1960 duas proposições que rompem com a lógica da arquitetura moderna 
no Brasil e que, na nossa visão, servirão de base para o desenvolvimento 
das assessorias técnicas aos movimentos sociais. Assim, apontaremos 
como atualmente pode se dar o trabalho do arquiteto urbanista junto aos 
movimentos de luta pela moradia.

24 Publicado pela primeira vez no jornal Volksstaat, nºs 51, 52, 52, 53, 103 e 104, de 26 
e 29 de junho, 3 de julho, 25 e 28 de dezembro de 1872; n.ºs 2, 3, 12, 13, 15 e 16, de 
4 e 8 de janeiro, 8, 12, 19 e 22 de fevereiro de 1873; e em três separatas, em Leipzig, 
em 1872 e 1873.
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2.1 Tentativas de mudança social através da
 arquitetura e do urbanismo 

Vila Nova Artigas (2004), concordando com Manfredo Tafuri, nos 
diz que a função social do arquiteto surge juntamente com o Movimento 
Moderno, que começa a se delinear nas primeiras décadas do século XX 
e que toma força com a Revolução Socialista, de 1917, e com o fim da 
Primeira Guerra Mundial, em 1918. 

A crítica da arquitetura e do urbanismo corrente diz que a mudança 
da forma de produção trazida com a Revolução Industrial no século XVIII 
e XIX possibilitou o uso de novos materiais e técnicas (sobretudo o ferro e 
o concreto armado), que permitiram uma maior experimentação e inova-
ções formais que poderiam potencializar um novo ideal de sociedade. 

Porém, nesse texto trabalhamos com a tese de Anatole Kopp (1990), 
que defende que o mais importante para os arquitetos do período era 
participar na transformação da sociedade pelo ambiente construído 
e, para isso, se valiam das técnicas de seu tempo e das possibilidades 
formais que elas permitiam. Desta forma, podemos encarar o Movimento 
Moderno como uma utopia social.

Le Corbusier dizia na revista L’espirit noveau: “Uma grande época 
está surgindo, existe um espírito novo” (CHOAY,2007,p.20). Devemos 
levar em conta o contexto social, político e econômico em que aparece 
esta ideologia “moderna” dentro da arquitetura e do urbanismo:

É o contexto do pós-guerra de 1914-1918. Na Rússia, a Revolução 
de Outubro de 1917 levou os bolcheviques ao poder, que passava 
assim às mãos dos representantes daqueles para quem não existia 
até então nem arquitetura nem urbanismo. Na Europa Ocidental 
regiões inteiras estão em ruínas. Os sobreviventes do grande 
massacre esperam que com a volta da paz a vida seja melhor. A 
Terceira Internacional reagrupa a vanguarda do movimento operário 
para o qual a revolução russa constituiu de agora em diante um 
modelo universal. Em todos os países da Europa atingidos pela 
guerra desenvolvem-se vastas campanhas reivindicando uma vida 
melhor, uma transformação das relações sociais. Grandes parcelas 
da população acreditam na iminência de transformações sociais e 
políticas fundamentais (KOPP, 1990, p.16).
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Além disso, em 1914, tem início o fordismo, método de produção em 
massa introduzido por Henry Ford com oito horas diárias de trabalhos por 
cinco dólares para os trabalhadores da linha de montagem de automó-
veis. Concordando com Gramsci, David Harvey (1993) diz que a produção 
passa a ter uma velocidade nunca antes vista e a ser resultado de um 
trabalho coletivo que leva a um novo tipo de trabalhador e de homem. 
Para este novo método de trabalho, deve haver um modo específico de 
viver, pensar e sentir a vida. 

FIGURA 5: Imagem do filme Tempos Modernos, em que Charlie Chaplin faz 
uma crítica à alienação trazida com a linha de produção fordista. 

Fonte: Disponível em: <http://cinelupinha.blogspot.com/2011/02/tempos-
modernos-1936.html>, acessado em 20 de janeiro de 2012

É neste contexto que aparecem profissionais em diferentes países 
e que, com ideias em comum, acabam por promover uma verdadeira 
revolução na arquitetura e no urbanismo. Podemos citar Le Corbusier e 
André Lurçat, na França; Walter Gropius, Bruno Taut e Hannes Meyer, 
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na Alemanha; e Moiseï Guinzburg, os irmãos Vesine e Ivan Leonov, na 
União Soviética. Para esses arquitetos, o moderno não era um estilo, mas 
simuma causa (KOPP,1990).

O propósito de transformar o mundo pressupunha a anulação da 
singularidade do indivíduo e o atendimento a todo grupo social surgido com 
o processo de industrialização, a “Civilização Maquinista”, como a batizou Le 
Corbusier. Para o arquiteto franco-suíço, uma nova arquitetura era condição 
básica para a transformação radical da sociedade, sendo assim, ele colocava 
a situação nos seguintes termos: arquitetura ou revolução.

Por isso, a partir do século XX, com o Movimento Moderno, a casa 
deixa de ser configurada como uma fortaleza que o homem possuía a 
fim de se proteger do exterior hostil para ser considerada um acessório 
que ajuda o homem a viver, agora que ele tinha conhecido os efeitos da 
máquina em seu cotidiano (CARVALHO,2003).

Assim, durante os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna 
era discutido o aperfeiçoamento da habitação moderna, sobretudo a 
habitação popular, que, nas palavras de Artigas, passou a ser considerada 
um monumento:

(…) a exaltação social da arquitetura em seu nascimento, na década de 
20, na Alemanha particularmente, e também com a participação de Le 
Corbusier, foi de tal ordem que a casa popular passou a ser o maior 
monumento do século XX (ARTIGAS, 2004,p.188).

No entanto, a partir da década de 1960 o Movimento Moderno passa 
a receber várias críticas. Entre elas está a de Manfredo Tafuri (2006), 
fundador do Instituto de História da Arquitetura que integra o Instituto de 
Arquitetura da Universidade de Veneza. Para o autor, essa “crise da arqui-
tetura moderna não resulta de ‘cansaços’ ou ‘dilapidações’: é antes a crise 
da função ideológica da arquitetura” (TAFURI apud BRITES,2009,p.37). 

Tafuri pretende com sua crítica realizar uma “desmistificação da reali-
dade” coerente com o pensamento marxista. Desta forma, seu trabalho é 
marcado por sua visão de como a ideologia acaba por encobrir o funcio-
namento capitalista. Em suas próprias palavras: 

A crítica da ideologia deve desfazer os mitos impotentes e ineficazes, 
que com tanta frequencia subsistem com ilusões que permitem a 
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sobrevivência anacrônica da “esperança no projeto” (Tafuri apud 
Nesbit, 2006, p.388).

Sob este ponto de vista, o autor diz que a arquitetura moderna falhou 
justamente por tentar resolver problemas que estavam muito além de seu 
alcance, uma vez que as forças políticas e econômicas nunca pretenderam 
realizar as transformações almejadas pelo Movimento Moderno.

Mostrando que a ideologia modernista é claramente ineficaz, Tafuri 
alerta que a luta pelo planejamento não se constitui em uma luta de classes25. 
Para aqueles que aceitam esse terreno de luta, o crítico diz que primeiramente 
devemos fazer com que a classe operária organizada passe a questionar a dinâ-
mica capitalista, relacionando momentos específicos a projetos gerais.

Josep Maria Montaner (2001) argumenta sobre a crise do moder-
nismo como uma mudança do homem tipo a ser atendido. O Movimento 
Moderno pensa a arquitetura em função de um homem ideal, puro, 
perfeito, genérico e total. Uma tentativa tardia de explicitar esse homem 
é a criação do “modulor” por Le Corbusier, em 1942. 

FIGURA 6: O modulor proposto por Le Corbusier

Fonte: Disponível em: <http://coisasdaarquitetura.wordpress.com/2010/06/30/quem-
acredita-no-modulor/>, acessado em 24 de janeiro de 2012

25 No Brasil, faz-se necessária uma reflexão sobre o atual momento do planejamento 
urbano. Com a criação do Ministério das Cidades em 2003, os municípios com mais de 
20.000 habitantes foram obrigados a realizar seus Planos Diretores Participativos. Agora 
também devem elaborar os Planos Locais de Habitação de Interesse Social. Mas, esses 
planos são representativos? A simples elaboração do plano garante a sua aplicação?
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Ao longo dos anos 1950 têm início mudanças nesse homem padrão 
a ser atendido nos projetos.  No lugar do homem ideal os “arquitetos que 
tinham adotado a postura do arquiteto liberal” passam a fazer propostas 
para o homem comum, com todas as suas carências e individualidades.

Independente da análise que aponta para a contestação do Movi-
mento Moderno, o fato é que essa crise da arquitetura moderna leva, 
de forma geral, a um abandono da responsabilidade social da arquite-
tura e do urbanismo, seja por um pessimismo que não vê possibilidades 
de mudança, seja por um formalismo exagerado, conforme aponta Diane 
Ghirardo (2006).

Nesbit (2006) aponta que Manfredo Tafuri é tido como um dos que 
pregam a morte da arquitetura. Seu ceticismo radical, de uma arquitetura 
crítica e com função social, faz com que o autor não aponte nenhuma 
possibilidade para a atuação profissional:

(…) é inútil propor alternativas puramente arquiteturais. A busca de 
uma opção dentro das estruturas que condicionam o próprio caráter 
do projeto da arquitetura, não pode deixar de ir além e chegar a uma 
dimensão específica da política (TAFURI, 2006, p.395).

Assim como Tafuri, a teórica Diane Ghirardo compreende que a 
produção arquitetônica está completamente inserida no capitalismo e, 
por isso mesmo, dependente do sistema econômico. Esta dependência 
faz com que a arquitetura seja conservadora.

Com base nesta constatação, Ghirardo nos faz refletir se a arquitetura 
é uma arte ou um serviço. Para ela, a arquitetura deve ser encarada como 
um serviço comprometido com a esfera sociopolítica. Sem este compro-
metimento, abdicando de responsabilidades, a prática profissional acaba 
por ignorar as interações entre política, sociedade e construção.

Ao se diferenciar como arte, a arquitetura acaba criando uma imagem 
dissociada tanto da indústria de construção quanto das empresas imobi-
liárias. É a partir desta postura, segundo a autora, que os profissionais da 
área se esquivam de sua responsabilidade social.

Buscando entender essa recusa geral dos arquitetos a “enfrentar 
os problemas concretos da arquitetura e do mundo que a circunscreve”, 
Ghirardo aponta que a crítica e a história da arte e arquitetura tem um 
forte papel de difundir essa postura descomprometida da arquitetura, 
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uma vez que seus trabalhos se dedicam simplesmente a uma descrição 
formal e estilística dos objetos analisados.

Segundo a autora, além da crítica da produção arquitetônica, a 
academia também tem sua responsabilidade na limitação da atuação do 
arquiteto urbanista. Se perdendo nas políticas internas, as instituições de 
ensino não se preocupam com os interesses infinitamente maiores da socie-
dade, afastando uma reflexão crítica do mundo da formação profissional.

Somente quando os arquitetos, os críticos e os historiadores acei-
tarem a responsabilidade pela atividade de construir – em todas as 
suas ramificações – teremos condições de produzir uma arquitetura 
substantiva (GHIRARDO, 2006, p.422).

2.2 A questão da arquitetura social no Brasil 

No Brasil, a arquitetura moderna irá tomar força na década de 1930, 
por meio dada difusão dos ideais do movimento centrado inicialmente 
na figura de Lúcio Costa.O próprio arquiteto diz que entre 1931 e 1935 
fazia reuniões com profissionais que também estavam interessados na 
renovação de nossa cultura arquitetônica, que se transformaram em um 
“pequeno reduto purista”. Esse grupo de estudos se dedicava ao debate das 
obras de Gropius e de Mies van der Rohe, mas, principalmente, aos escritos 
de Le Corbusier, que passou a ser visto “não mais como um exemplo entre 
tantos outros, mas como livro sagrado da arquitetura” (COSTA, 2003, p.92).

Durante esse período, o Brasil passou por uma “revolução” em 1930, 
que, embora não tenha nos tornado um país socialista, trouxe novidades 
ao contexto nacional. Passamos de um Estado Oligárquico a um Estado 
Populista. Além disso, acontece um incremento da indústria local e, 
ainda que de forma incompleta, passa a ser implementado o modelo de 
produção fordista (PANDOLFI, 1999).

Lauro Cavalcanti (1999) diz que vários pontos do ideário modernista 
coincidiam com o discurso de intelectuais ligados ao Estado Novo. O Brasil 
estava, naquele momento, trabalhando na “construção de um novo homem”, 
o que, à primeira vista, pode se assemelhar ao “espírito novo” previsto por 
Le Corbusier. O caráter pedagógico do novo modelo de habitação proposto 
vem auxiliar a “civilizar por cima”, como pretendia o governo.
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Apesar de o Estado se apropriar dos ideais do Movimento Moderno, 
ele os subverte, ficando evidente a contradição entre o pensamento dos 
modernistas e o governo a que estávamos submetidos. Vilanova Artigas é 
preciso ao afirmar:

(…) quando Getúlio montou o Estado Novo, encontrou já preparado 
um número substancioso de “intelectuais de esquerda” jovens e 
audaciosos para guarnecer o seu governo, ajudando-o a contornar, 
com manobras demagógicas, as posições a que ia sendo forçado pelo 
povo. (…) Foi quando a arquitetura moderna brasileira teve seu maior 
desenvolvimento – durante o Estado Novo, à sombra dos institutos e 
a serviço da demagogia desenfreada  (ARTIGAS, 2004,p.48).

Mário Pedrosa (2003) possui a mesma visão que o arquiteto-enge-
nheiro paulista. Sobre o “problema da habitação popular”, o crítico diz 
que ele apenas se esboça nesse período. A grande exceção é apontada 
pelo trabalho de Affonso Eduardo Reidy, que “abre um novo caminho” 
para o Brasil, com uma “solução audaciosa no campo da habitação” no 
Conjunto do Pedregulho.

Reidy (2003) também concorda que o problema da habitação não 
era devidamente cuidado no Brasil, conforme se expressa no Inquérito 
Nacional da Arquitetura, publicado em 1961, na qual o arquiteto diz que 
o país estava ignorando a situação de moradia popular e que não houve 
uma tentativa séria de enfrentamento do problema. Ele afirma, ainda, 
que cabe ao poder público encontrar a solução.

Embora muitos autores, como Pedro Fiori Arantes (2002), concordem 
que a habitação popular ainda não havia sido colocada como pauta 
da atuação profissional, Nabil Bonduki em seu estudo das Origens 
da Habitação no Brasil (2004) descobre que havia sim profissionais 
preocupados com a habitação das classes populares, como é o caso dos 
conjuntos residenciais realizados pelos IAPIs (Institutos de Aposentadoria 
e Pensões dos Industriários).

É claro que a produção dos IAPIs é reduzida e não conseguiu 
enfrentar o déficit habitacional. Além disso, esses conjuntos habitacio-
nais foram gradativamente se destinando à classe média, àqueles que 
possuíam emprego. Não é por ser quantitativamente pequena que essa 
produção deixa de nos interessar.
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FIGURA 7: Conjunto Habitacional do Pedregulho

Foto: Steves Rocha, 2011

No entanto, como afirma Mário Pedrosa “As verdadeiras preocupa-
ções sociais só apareceriam bem mais tarde, depois da Guerra, quando 
um pouco por toda a parte a restauração da democracia se impusera” 
(PEDROSA, 2003, p.101). 

Com a morte de Getúlio Vargas, em 1954, o Brasil passa por um 
processo de redemocratização em que a grande pauta para o país passa 
a de ser reconhecidamente moderno e industrializado. Para ajudar nessa 
imagem, Bonduki diz que os projetistas se colocaram na função de propor-
cionar ao trabalhador, por meio da habitação, uma forma de vida urbana 
que nada tinha em comum com o atraso vindo do meio rural e que se 
mantinha nas favelas (BONDUKI,2004). 

Esta necessidade de afirmar o Brasil como um país moderno e demo-
crático irá culminar com a transferência da capital do Rio de Janeiro para 
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Brasília, uma cidade inteiramente projetada para este fim. Lúcio Costa, 
com seu projeto, ajudou na materialização do desenvolvimento nacional 
pretendido por Juscelino Kubitscheck. 

2.3 Os caminhos da arquitetura no Brasil

Antes da construção de Brasília, aqui no Brasil também foi visto que 
o lema de Le Corbusier “Arquitetura ou Revolução” não traria os resul-
tados esperados. Em 1952, ao tentar definir os Caminhos da Arquitetura 
Moderna, Vilanova Artigas aponta para a impossibilidade de se fazer uma 
arquitetura verdadeiramente popular e a necessidade de se colocar junto 
ao povo para que haja uma mudança social.

Surge afinal a questão: onde ficamos? Ou: que fazer? Esperar por uma 
nova sociedade e continuar fazendo o que fazemos, ou abandonar os 
misteres de arquiteto, já que eles se orientam numa direção hostil ao 
povo, e nos lançarmos na luta revolucionária completamente?
Nenhum dos dois, unicamente (ARTIGAS, 2004, p.44).

Esta colocação de Artigas põe com exatidão a forma como se deu sua 
atuação cidadã e profissional. O engenheiro-arquiteto se lançou na militância 
do Partido Comunista Brasileiro e não deixou de lado o exercício profissional, 
tanto na elaboração e construção de projetos como na Academia. 

Na impossibilidade de realização de uma arquitetura que fosse 
discutida nas fábricas e nas fazendas, Artigas busca uma nova ética para a 
construção da casa burguesa. Como diz Pedro Arantes (2002), a revolução 
democrática-burguesa se colocava como uma etapa intermediária a uma 
nova nação moderna.

Assim como o Partido Comunista Brasileiro acreditava que a burguesia 
nacional era o sujeito da transformação no país, Artigas acreditava que a 
arquitetura poderia fazer uma reeducação moral desse sujeito por meio 
desta nova estética.

Desta forma, sua “arquitetura doméstica” possui uma “moral 
severa”, que se impunha ao modo de vida burguês do momento. No lugar 
de ambientes fechados e isolados, o arquiteto propõe espaços integrados 
e claros, o que, como alerta Lina Bo Bardi (2009), é rapidamente modifi-
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cado pelos habitantes, que não compreendem a falta de barreiras entre a 
sala e a cozinha. Assim:

Cada casa de Artigas quebra todos os espelhos do salão burguês. (...) 
A casa de Artigas, que um observador superficial pode definir como 
absurda é a mensagem paciente e corajosa de quem vê os primeiros 
clarões de uma nova época: a época da solidariedade humana  (BARDI, 
2009, pp.69-70).

Cabe destacar a posição do arquiteto em relação à construção da 
arquitetura moderna no Brasil. Após iniciar o exercício de seu ofício, 
Vilanova Artigas, influenciado por Gregori Warchavchick,começa a não 
mais fazer uso de modelos ecléticos nas habitações que construía. No 
entanto, o “modelo moderno” seguido logo passa a ser questionado 
devido às dissimulações construtivas, resultado da inexistência de mate-
riais e técnicas (ARANTES,2002).

Como já exposto, as convicções do Partido Comunista também eram 
as de Artigas.Assim, ele encampou a tese de que a dignidade brasileira só 
seria alcançada com a defesa do nacionalismo, por isso se fazia urgente o 
avanço da indústria nacional. Na concepção de industrialização pregada pelo 
Partido Comunista estava contida a ideia da formação de um proletariado 
que reivindicaria para si o controle das forças produtivas.

Por esse motivo, apesar do momento político, a década de 1960 
deveria ser encarada pelos arquitetos e urbanistas como um período pra 
se auxiliar na modernização do parque industrial nacional, e, por isso, 
Artigas vê “uma falsa crise” do funcionalismo em arquitetura, chegando 
a afirmar que “nas circunstâncias históricas em que vivemos, os países 
subdesenvolvidos desejam a industrialização, quaisquer que sejam suas 
decorrências”(ARTIGAS, 2004, p.105).

Isso estará muito evidente no projeto do Conjunto Habitacional 
Zezinho Magalhães Prado, localizado em Guarulhos e idealizado por 
Artigas, Fábio Penteado e Paulo Mendes da Rocha, em 1967. Nesse empre-
endimento, os autores tiveram como objetivo reduzir os gastos da habi-
tação, com uma execução mais econômica por um sistema construtivo que 
contava com elementos industrializados e pré-fabricados. 

Porém, os benefícios esperados por esse processo produtivo não 
foram completamente alcançados, uma vez que as construtoras não se inte-
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ressaram em incentivar esse sistema construtivo realizando as pesquisas 
necessárias em inovações tecnológicas para a sua normatização, bem como 
a capacitação da mãodeobra.

A construção do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado, 
assim como as demais construções da época, contou com técnicas tradi-
cionais e a utilização intensa de mãodeobra, aproveitando o Exército 
Industrial de Reserva, que aumentava cada vez mais nos centros urbanos, 
contribuindo assim para a nossa “modernização anômala”.

Numa crítica a esse modelo de canteiro que se dizia industrializado, 
mas que na realidade valia-se de técnicas tradicionais, é que  Sérgio Ferro, 
Rodrigo Lefèvre e Flávio Império irão formular a sua proposta da Arquitetura 
Nova26. Os jovens arquitetos propuseram outra abordagem para o exercício 
da função social do arquiteto. Ao contrário da industrialização pretendida 
por Artigas, Sérgio Ferro nos diz que:

A melhor técnica, em determinados casos, nem sempre é a mais 
adequada. Há mesmo situações em que a modernidade construtiva 
é fator secundário. Enquanto não for possível a industrialização em 
larga escala, o déficit habitacional exige o aproveitamento de técnicas 
populares e tradicionais  (FERRO, 2006, p.44).

É interessante observar que essas duas visões da produção 
arquitetônica partem das mesmas visões sobre a arquitetura moderna 
e da necessidade do engajamento político do profissional. É o próprio 
Artigas que, como professor, permite o contato de seus alunos com o 
canteiro de suas obras, em que usa o brutalismo numa forma de restituir 
o valor social do Movimento Moderno.

Sérgio Ferro destaca a importância do mestre para o grupo, uma 
vez que Artigas fez com que eles vissem “no processo de produção de 
projetos, na atuação profissional, uma atividade política fundamental 
para a sociedade” (FERRO apud KOURY, 2003, p.41).

No entanto, a ética e a estética da “Escola Paulista” criada por Vilanova 
Artigas não só serviu de referência como também de objeto de revisão para 

26  Ana Paula Koury em sua dissertação de mestrado realizada em 1999 e posterior-
mente publicada como livro (2003) adotou a denominação de Arquitetura Nova para a 
produção dos jovens arquitetos numa referência ao Cinema Novo (em que com ideias 
originais e meios simples se fez um novo tipo de cinema no país) e também ao texto 
Arquitetura Nova, que Sérgio Ferro publicou em 1967.
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Sérgio, Império e Lefèvre. A Arquitetura Nova, idealizada pelo grupo, buscou 
superar as limitações de ordem material impostas pelo subdesenvolvimento 
para possibilitar uma proposta social e cultural autônoma.

Koury (2003) ressalta que não era intenção dos arquitetos criar um 
grupo específico ou uma vanguarda que iria romper com a produção 
corrente. O que realizaram como grupo foi uma reformulação da proposta 
técnica com base em uma proposta social, criticando a arquitetura 
moderna brasileira que estava em conformidade com o projeto desenvol-
vimentista nacional.

Assim, os três arquitetos buscaram integrar o ofício da arquitetura 
com outras práticas e manifestações artísticas, como a pintura, a 
cenografia, o teatro, além de uma atuação política comprometida. Uma 
das características mais marcantes deles era a de estar presente em todas 
as etapas de produção de seus projetos, tornando-se assim, “arquitetos – 
pintores – cenógrafos – fazedores” (ARANTES, 2002,p.52). 

Dentro desse perfil, esse grupo buscou definir uma forma de atuação 
coerente com os seus ideais políticos, como podemos observar no texto 
de Sérgio Ferro e Rodrigo Lefèvre publicado pelo Grêmio dos estudantes 
da FAU-USP, em 1963:

Nada mais angustiante e penoso que a definição de caminhos, não 
só práticos mas, principalmente teóricos, na arquitetura, quando se 
encara o problema com a responsabilidade devida. Desde as soluções 
mais diretas de qualquer caso, como na escolha de uma forma ou cor, 
ou das propostas um pouco mais gerais, como a orientação no plane-
jamento, ou decidir os vários elementos de uma obra, até o enfoque 
global, a direção primeira do pensamento, as inúmeras implicações 
de cada atitude, embaralham a intenção e confundem o pensamento 
(FERRO, 2006, p.33).

É justamente com tal texto que Sérgio e Rodrigo começam a definir 
o que seria a “poética da economia”:

Assim é que do mínimo útil, do mínimo construtivo e do mínimo 
didático necessários, tiramos, quase, as bases de uma nova 
estética que poderíamos chamar a “poética da economia”, do 
absolutamente indispensável, da eliminação de todo o supérfluo, 
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da “economia” de meios para a formulação da nova linguagem, 
para nós, inteiramente estabelecida nas bases de nossa realidade 
histórica.  (FERRO, 2006, p.36)

Após o golpe militar, entre 1964 e 1969, é que acontecerão as 
experimentações plásticas dessa teoria que vinha sendo elaborada 
pelos arquitetos. Construindo para amigos, eles tiveram a liberdade de 
experimentar as proposições que tinham sobre a “casa popular”, o que não 
deixa de ser contraditório, já que suas preocupações não eram voltadas 
para a burguesia.

Sérgio Ferro foi quem elaborou a maior quantidade de reflexões 
sobre as ideias da Arquitetura Nova. Formulando uma crítica contundente 
sobre as relações de trabalho na arquitetura, Sérgio discorre sobre o 
canteiro, local onde se dá a exploração da mais valia dos operários. Além 
disso, Ferro afirma que o desenho em arquitetura foi convertido em uma 
forma de dominação das classes mais baixas, já que permite a divisão 
do trabalho e dessa forma os operários acabam por realizar um trabalho 
fragmentado e alienado.

O arquiteto vê que a construção é resultado de um processo coletivo 
e por isso diz que a arquitetura deveria ser a maior das artes. Para isso não 
deveria mais esconder o processo de trabalho pela inutilidade do reves-
timento, dizendo que “num tempo em que as coisas definem o homem, 
revelar que as coisas encobrem relações humanas é subverter a ordem.” 
(FERRO, 2006, p.82).

Como a produção da arquitetura ainda não se destacou de seus 
fatores humanos, sua feição deveria se dar pelo trabalhador coletivo, ou 
seja, trabalhadores individuais em cooperação. No entanto,a organização 
dos canteiros se dá de forma a não permitir o contato das diferentes 
equipes de trabalho, se constituindo assim em uma manufatura hetero-
gênea, que, ao contrário da manufatura habitual, “o trabalhador coletivo 
não chega a formar uma totalidade orgânica” (FERRO, 2006, p.84).

Com a truculência do regime militar, Sérgio Ferro abandona o exer-
cício profissional e se lança na luta armada após sair do Partido Comu-
nista. Por isso, não temos uma visão precisa de como seria um processo 
construtivo que trabalharia as teorias trazidas por ele.

Uma aproximação de como poderia se dar um canteiro que buscasse 
reduzir as contradições do sistema e a alienação do operário pode ser
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FIGURA 8: Esquemas de de montagem de abóbadas. Rodrigo Lefèvre,
dissertação de mestrado na FAU-USP, 1981.

Fonte:<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/07.027/3301?page=2>.
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feita com a tese de Rodrigo Lefèvre:Projeto de um acampamento de 
obra: uma Utopia (1981), na qual o arquiteto propõe a construção de 
habitações populares como forma de conscientizar seus construtores 
(ARANTES,2002).

Da arquitetura ao urbanismo

Na mesma época em que Sérgio Ferro em São Paulo se mostra 
contrário ao seu trabalho como arquiteto devido ao regime político que 
se encontrava o país, no Rio de Janeiro, em 1968, um grupo de arquitetos 
começa a trabalhar com uma nova demanda surgida com os movimentos 
sociais urbanos.

Trata-se de Carlos Nelson Ferreira dos Santos e a equipe da Quadra27, 
que elaboraram o projeto de urbanização da favela de Brás de Pina28, na 
Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, que só não foi removida devido 
a uma forte mobilização social de três associações de moradores ali exis-
tentes junto com a Igreja Católica Local. 

A formação acadêmica desse profissional se deu entre os anos de 
1962 e 1966. Sobre sua formação, Santos diz que, como todos os estu-
dantes de arquitetura da época, ele acreditava que estava chegando 
o momento de uma nova ordem, em que os arquitetos iriam, enfim, 
deixar de trabalhar para as elites. No entanto, apesar do Golpe Militar 
de 1964 frustrar essas expectativas, ele se propôs a trabalhar com o povo 
(SANTOS, 1980).

A partir de uma visão de que deveria realmente conhecer a realidade 
para propor intervenções na cidade, Santos foi trabalhar como assessor 
técnico da Federação das Associações de Favelas do Estado da Guanabara 
(FAFEG), na época em que se esboçavam os grandes planos de remoção 
dessas áreas urbanas.

Invertendo a ótica sobre o favelado, o urbanista passa a destacá-lo 
como sujeito no processo de produção da cidade:

27 Escritório integrado, além do próprio Carlos Nelson, pelos arquitetos Rogério Aroeira, 
Silvia Wanderley, e Sueli de Azevedo, que desenvolveu uma série de projetos e 
estudos inovadores e pioneiros na época.

28  Brás de Pina foi a experiência mais conhecida, mas tiveram também projetos para o 
Morro Azul e Mata Machado.
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Através da linguagem arquitetônica também se pode contestar a força 
e a violência. Quem disse que o povo é acomodado? Quem disse que 
não tem nada a declarar sobre o que é imposto? Só pode afirmá-lo 
com frivolidade um intelectual que nunca vá lá confirmar. Graças 
a Deus o povo pensa...Senão já teria, há muito, desaparecido do 
cenário. Constato que, pelo contrário, é ele que faz os seus cenários 
urbanos (SANTOS apud SILVA, 2006, p.9).

A urbanização de Brás de Pina ocorreu de forma transgressora, já 
que o ato projetual se deu através de um conflituoso processo de partici-
pação da população, em que o contato com os moradores e seu cotidiano 
fez com que os técnicos rompessem as regras e normas que até então 
condicionavam a prática da arquitetura. 

[...] ficou decidido que os próprios moradores trabalhariam em campo 
sob nossa orientação e nos forneceriam o material bruto que inter-
pretaríamos no escritório. [...] Como urbanista nunca tive melhor 
experiência profissional do que a desse tempo em que trabalhávamos 
tão diretamente com os nossos “clientes”. Ainda que parecesse lógico 
o contrário, é muito raro que urbanistas tenham contato face a face 
com as pessoas para quem fazem planos. Vivíamos com o escritório 
cheio de favelados que o invadiam para ver o que fazíamos e ficavam 
para discussões que varavam a noite. Era emocionante ir recebendo 
aqueles pedaços dos mais diversos papéis e ir vendo um trabalho que 
surgia aos poucos (SANTOS, 1981, p.45).

Essa perspectiva da atuação profissional do arquiteto na escala da 
cidade o faz perceber a necessidade de buscar um diálogo maior com 
outras áreas do conhecimento. Assim, ao fazer seu mestrado em Antro-
pologia no Museu Nacional, Santos se definiu como um “antropoteto”.

Sua dissertação de mestrado tratou de Movimentos Urbanos no Rio 
de Janeiro, com base na análise de intervenções de três áreas: Brás de 
Pina, Catumbi e Morro Azul. Nela, está indicada uma postura de que as 
lutas sociais deveriam se colocar através de canais institucionais, com a 
formação de parcerias entre movimentos e Estado. 

Essta concepção institucional dos movimentos sociais acaba por 
propor a superação entre Estado e sociedade e a construção de novos 
canais de participação da população. Posição que o põe em conflito direto 
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com Manuel Castells e suas ideias sobre o papel dos movimentos sociais 
em uma mudança da ordem vigente.29

Maria Laís Pereira da Silva em seu depoimento em Capítulos da 
Memória do Urbanismo Carioca (2002) diz que há uma mudança de escala 
nas ações de Carlos Nelson. Inicialmente, na época de seu mestrado, ele 
estava envolvido com os movimentos sociais e as intervenções na escala 
do bairro. Já em seu doutorado realizado na FAU-USP, o urbanista irá 
analisar a formação das cidades brasileiras e a articulação entre núcleo e 
periferia, destacando, assim, uma transição para o trabalho com planeja-
mento urbano e intervenções na cidade. 

Nessa fase final da atuação de Carlos Nelson Ferreira dos Santos 
irá se dar seu livro mais expressivo: A Cidade como um Jogo de Cartas. 
Segundo o autor, os conflitos de uma cidade podem ser comparados a 
um jogo de cartas, no qual diferentes atores podem se tornar parceiros30.

FIGURA 9: Os Parceiros do Jogo Urbano

Fonte: Ilustração do livro A Cidade como um Jogo de Cartas, Carlos Nelson Ferreira dos 
Santos, 1988, p.50]

29  Maria Laís Pereira da Silva e Isabel Cristina Eiras de Oliveira (Memória do Urbanismo 
Carioca, 2002) citam as diferenças de postura entre Carlos Nelson Ferreira dos Santos 
e Manuel Castells sobre os movimentos sociais. De acordo com seus depoimentos, 
Carlos Nelson dizia que as reflexões de Castells não poderiam ser simplesmente 
aceitas e aplicadas à realidade das cidades brasileiras. 

30  Esta visão das parcerias é uma ideia já presente desde Movimentos Urbanos no Rio 
de Janeiro, fazendo parte da sua concepção de ações dos movimentos populares.
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Reconhecendo o protagonismo de diferentes atores na produção do 
espaço urbano, o autor propõe que o urbanismo passasse a ser difundido 
por todos, para que assim fosse possível conhecer os processos urbanos e 
dominar suas estruturas.

Defendendo que todos participarão das decisões da cidade e se 
sentirão responsáveis por elas, se conhecerem suas regras, Carlos Nelson 
concebe uma nova forma de atuação dos profissionais da área:

O especialista (urbanista, engenheiro, arquiteto, planejador) tem de 
assumir um novo papel, dentro de tal perspectiva. Ele é aquele que 
segue a partida com interesse, procura esclarecer dúvidas e pontos 
obscuros e funciona como mediador, aconselhando a atualização 
de estatutos e modo de agir, à medida que verifique sua superação 
(SANTOS, 1988, p.55).

2.4 Arquitetos e urbanistas na atuação 
 junto aos movimentos de luta pela moradia

Reconhecendo as limitações das possibilidades da arquitetura e do 
urbanismo, há muitos profissionais que entendem que o produto de seu 
trabalho, a casa e a cidade, fazem parte dos direitos humanos, e que todo 
cidadão deve ter acesso a uma moradia digna e participar da vida de uma 
cidade dotada de serviços e não segregada socioespacialmente. 

Neste sentido, buscam fazer uma prática cidadã do exercício 
profissional pela ação conjunta com os movimentos sociais que, como 
já discorremos no primeiro capítulo, conseguiram institucionalizar 
programas de financiamento público para construções autogestionárias 
de grupos organizados.

Assim, a ideia básica dessa atuação do arquiteto urbanista é forta-
lecer os grupos humanos por meio de uma solução comunitária e auto-
gestionária que resolva o problema específico da falta de habitação por 
um lado e por outro ajude os grupos e os indivíduos a crescerem política 
e socialmente.

Desta forma têm se formado núcleos de assessorias técnicas que se 
propõem a trabalhar com tais grupos. As assessorias técnicas são carac-
terizadas pela interdisciplinaridade de suas equipes, que normalmente 
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contam com arquitetos e urbanistas, assistentes sociais, engenheiros, 
sociólogos, pedagogos, entre outros.

Atuando na linha defendida por Carlos Nelson Ferreira dos Santos, 
as assessorias técnicas buscam orientar os grupos sobre o verdadeiro 
conceito da habitação, que vai muito além da necessidade do abrigo 
entre quatro paredes, incluindo também os serviços, comércios, áreas 
de lazer, proximidade com os postos de trabalho e acessibilidade. Com 
este correto entendimento sobre a cidade e munidos de informações 
técnicas, os movimentos têm mais propriedade para reivindicar melho-
rias para o local.

Luciana Corrêa do Lago (2011) aponta que há uma diferença entre 
as realidades espalhadas pelo Brasil. Comparando Porto Alegre com 
São Paulo, a autora coloca que na capital paulista31, onde o processo de 
produção autogestionária da habitação já tem um lastro de mais de 20 
anos, a noção de habitação digna vai para além da construção com infra-
estrutura básica. Já em Porto Alegre, onde a assessoria técnica se dá de 
forma pontual, restringindo-se ao projeto padrão das casas, não há uma 
discussão sobre essas questões de urbanidade.

Arquitetura e contexto urbano

Com a preocupação de construir a cidade juntamente com as 
unidades habitacionais, alguns conjuntos têm previsto usos que comple-
mentem a moradia, como creches, agências bancárias, escolas, centro 
comunitários, dentre outros serviços.

O Conjunto União da Juta, construído entre 1994 e 1997 pela Asso-
ciação União da Juta, filiada à União dos Movimentos de Moradia (UMM) 
e assessorado pela Usina- Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado, 
é um exemplo de como esses empreendimentos podem agregar outros 
usos e funções que muito melhoram a vida do bairro.

Localizado no bairro de São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, 
o Conjunto União da Juta oferece alguns serviços para o bairro, que é 
extremamente carente e formado por vários conjuntos habitacionais. 

31 Sem sombra de dúvidas, as equipes de assessoria técnica de São Paulo são mais 
bem preparadas e articuladas ao movimento, visto que elas se estruturaram junto 
com o programa FUNAPS Comunitário, no governo petista da Luiza Erundina entre 
1989 e 1992.
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Aproveitando o Centro Comunitário construído inicialmente para abrigar 
o canteiro de obras, o movimento da Zona Leste implementou no local 
uma série de serviços como uma creche, atividades extracurriculares para 
jovens e um posto de atendimento da Caixa Econômica. Além disso, até 
há pouco tempo funcionou no local uma padaria comunitária (LAGO,2011 
e NAVASINAS, 2007).

O sucesso dos serviços implementados em conjuntos habitacionais foi 
tão grande, não só na União da Juta como em diversos outros, que estimulou 
os movimentos de moradia a querer incorporar, além de serviços, também 
o comércio em seus empreendimentos. No entanto, os financiamentos 
de nível nacional, como o Crédito Solidário e o Minha Casa Minha Vida- 
Entidades só permitiam o uso exclusivamente habitacional.

FIGURA 10: Creche que funciona no Conjunto União da Juta e atende 
não só as crianças do mutirão, mas de todo o bairro. Ela funciona a partir

de um convênio com a prefeitura e moradores locais.

Fonte: http://www.observatoriodasmetropoles.net/obs/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=1713%3Aminha-casa-minha-vida-experiencias-de-autogestao-
coletiva&lang=pt, acessado em 14 de fevereiro de 2012
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Após as articulações políticas dos movimentos, agora são permi-
tidos outros usos nos pavimentos térreos dos novos prédios de novos 
conjuntos32. Inclusive, uma das justificativas de trazer novos usos para os 
empreendimentos é gerar trabalho e renda para os moradores. 

As propostas feitas pela Usina para duas associações da cidade de 
Suzano, em São Paulo, são bem interessantes. Nos projetos para Vila 
Monte Sion e Jardim Nazareth são previstos diversos usos como áreas 
comunitárias, espaços de lazer, cultura e educação numa tentativa de 
integração do novo projeto com o tecido urbano do entorno. Segundo 
uma exposição de integrantes da Usina durante a Oficina Latino Ameri-
cana de Assessorias Técnicas, ocorrida em junho de 2011, está sendo feita 
uma articulação com o poder local para a implantação de uma unidade 
básica de saúde no empreendimento.

FIGURAS 11 e 12: Imagens do Projeto Habitacional Vila Monte Sion, 
projetado pela Usina

32 Embora não fosse permitido, alguns empreendimentos foram idealizados com comér-
cios no térreo, mas, devido à impossibilidade, foram aprovados como área de uso 
comum sobre pilotis. A mesma questão aconteceu com a previsão de elevadores, e 
para viabilizar uma futura instalação desse equipamento, alguns projetos aprovaram 
o vão necessário como um depósito coletivo nas circulações dos edifícios.
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Fonte: <http://www.usinactah.org.br/index.php?/s/vlmontesimon/>, acessado em 14 de 
fevereiro de 2012

Problemas na integração com o entorno

Esta busca por uma integração com o entorno presente nos dois 
projetos citados, no entanto, é pouco utilizada na maioria dos conjuntos 
habitacionais verticalizados, não só os realizados por autogestão cole-
tiva. Podemos apontar diversos fatores que contribuem para isso, como a 
legislação facilitada para a implementação de condomínios, o repertório 
modernista ainda muito forte na prática dos arquitetos, a condição topo-
gráfica dos terrenos, o tecido urbano em que estão inseridos, a imposição 
ideológica do condomínio e a própria vontade de alguns grupos de se dife-
renciarem dos demais moradores do bairro.

Mas, se os movimentos sociais e os técnicos veem nessa forma 
de produção habitacional uma forma de recriar a cidade, não seria o 
caso também de buscar integrar esses espaços à sua vida, propiciando 
momentos de troca com os demais para irradiar uma nova forma de apro-
priação da cidade? Acreditamos que somente com o resgate de uma urba-
nidade que permita a troca entre os diferentes é que poderemos ter um 
espaço urbano mais justo e humano.
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Esta reflexão se faz necessária para se discutir com os grupos sobre 
a visão de cidade que devemos ter, ou mesmo para questionar o poder 
público propondo novas ações dos movimentos, como a simplificação na 
aprovação de loteamentos ou que os conjuntos sejam considerados como 
Áreas de Especial Interesse Social (AEIS), podendo assim definir parâme-
tros próprios para a adoção de certas soluções projetuais33. 

Dificuldades enfrentadas

Quanto aos terrenos, é extremamente difícil para as associações 
conseguir competir com as grandes imobiliárias na compra dos terrenos 
mais bem localizados, principalmente com o atual interesse das grandes 
construtoras em atingir este novo mercado, possível com os financia-
mentos do Minha Casa Minha Vida, conforme aponta Lago (2011).

No Rio de Janeiro, o grupo de Matadouro, filiado à União por 
Moradia Popular (UMP-RJ), após uma longa negociação de um terreno 
na Rua Barão de Loureiro em Campo Grande, acabou perdendo o terreno 
para uma construtora que irá realizar um empreendimento para famílias 
de 3 a 6 salários mínimos.

Este grupo desenvolveu o projeto com a assessoria técnica da 
Fundação Bento Rubião. Após um amplo processo de discussão do projeto 
com a associação, a UMP-RJ estava buscando que o poder público gravasse 
o terreno como uma AEIS e que fossem aprovados os critérios de uso e 
ocupação do solo de acordo com a proposta realizada. No entanto, houve 
uma morosidade imensa da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que 
não colocava a votação da AEIS na pauta das seções.

Além disso, foi dada a entrada na licença ambiental para que pudesse 
ser feita a construção das casas. O terreno contava com uma plantação de 
coqueiros e a assessoria fez o levantamento de todos os exemplares da 
espécie, cumprindo todas as recomendações necessárias para a obtenção 
da licença, mantendo o maior número de coqueiros possível. Toda esta 
preocupação não foi tida pela empresa que adquiriu o lote. Após a compra, 
todos os coqueiros foram arrancados e a compensação ambiental não 
será feita, já que não foi tirada a licença ambiental. 

Se tratando ainda do trabalho do urbanista como esclarecedor 

33 Também podemos pensar em novos arranjos condominiais, com um condomínio por 
quadra, por exemplo, como foi feito no projeto do Grupo Esperança, no Rio de Janeiro.
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das possibilidades de novos arranjos para a cidade, é extremamente 
difícil operar com as instituições públicas e privadas que muitas vezes se 
recusam a aceitar a produção autogestionária da habitação, justamente 
porque foge, em muitos aspectos, da lógica capitalista. 

O exemplo do Grupo Esperança, também filiado à UMP-RJ, é emble-
mático dessa dificuldade de viabilizar um empreendimento popular. Com 
base nas experiências das Cooperativas Habitacionais e Mistas de Shan-
gri-lá e Hebert de Souza34, o Grupo Esperança começou a se formar no ano 
de 2000, com moradores de Jacarepaguá. Com base em uma articulação 
da UMP-RJ com a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), em 2005 foi 
conquistado um terreno na Colônia Juliano Moreira. 

Em 2007, o projeto foi selecionado pelo Crédito Solidário, mas as 
dificuldades de operar junto à Caixa Econômica Federal35 fizeram com que 
o grupo optasse por migrar para o Programa Minha Casa Minha Vida- 
Entidades, em 2009, já que este oferece melhores condições de acesso ao 
crédito - como subsídio, redução no tempo para amortização do financia-
mento e eliminação de seguro de morte e invalidez.

Somente no dia 20 de fevereiro de 2011, em cerimônia festiva que 
contou com a presença da Secretária Nacional de Habitação Inês Maga-
lhães e diversas lideranças populares, as famílias assinaram o contrato 
do financiamento com a Caixa Econômica. No entanto, a assinatura do 
contrato não implicou o início imediato das obras, já que esses contratos 
devem ser registrados em cartório. Este processo de registro durou um 
ano, já que o cartório, não compreendendo as especificidades de um 
projeto como este, exigia que fosse feita a imediata correlação entre cada 
família a uma unidade habitacional.

O risco de reproduzir o sistema

Em processos de construção por mutirão, a destinação de cada 
família a uma casa não é feita inicialmente, já que o objetivo é que haja 
uma participação de todos os mutirantes em todas as etapas da obra, e 

34 Discutiremos as experiências das cooperativas habitacionais no próximo capítulo.

35 Luciana Lago em apresentações sobre a pesquisa que está realizando sobre a auto-
gestão no Brasil aponta para diferentes posturas da Caixa Econômica Federal, que 
dependendo dos técnicos podem facilitar os empreendimentos. No Rio de Janeiro, a 
Caixa Econômica não tem se colocado como uma parceira dos movimentos sociais, 
se perdendo em burocracias para viabilização dos projetos.
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não só na construção de sua própria casa, buscando fortalecer o grupo e 
criar laços de solidariedade entre as famílias.

No Uruguai, berço das cooperativas habitacionais, após a conclusão 
de toda a obra, há um sorteio para destinar as habitações a cada família. 
Já as experiências das associações filiadas à União dos Movimentos de 
Moradia em São Paulo vêm utilizando um sistema de pontuação durante 
todo o processo do projeto, em que a participação e o desempenho 
garantem que as famílias escolham suas unidades.

Esse sistema de pontuação é o mais adequado? Se buscamos inte-
grar as famílias mutirantes durante o processo e o objetivo é que seja 
produzido um espaço diferencial na cidade, onde se ressalta o valor de 
uso, ranquear as famílias por produtividade é no mínimo contraditório. 
Pedro Arantes (2002) argumenta a favor do sistema de pontuação dizendo 
que evita os apadrinhamentos e estimula a militância no movimento, já 
que ações do movimento também fazem parte das obrigações. Assim, no 
final do processo eles são recompensados pelo esforço ao escolherem sua 
unidade habitacional.

Durante a Oficina Latino-Americana de Assessorias Técnicas, a 
Peabiru- Trabalhos Comunitários e Ambientais relatou a experiência que 
teve com um grupo filiado ao Movimento Nacional de Luta pela Moradia 
(MNLM), em que o sorteio e o ranqueamento foram substituídos pela 
livre-escolha das famílias, que optaram por suas casas de acordo com as 
redes de solidariedade existentes. Ao contrário do que se possa imaginar, 
a experiência foi exitosa e poucos foram os conflitos registrados.

O canteiro do mutirão autogerido

A outra linha de atuação do arquiteto é a elaboração e o acompanha-
mento da construção dos projetos das habitações para os movimentos 
sociais, buscando restabelecer o encontro entre o produtor e sua obra. 
A possibilidade deste reencontro se dá devido aos múltiplos papéis dos 
mutirantes, que ao mesmo tempo participam da concepção do projeto, 
trabalham na sua construção e se apropriaram do espaço construído.

Acreditando nas possibilidades de fazer experimentações de uma 
outra organização de canteiro nos mutirões autogeridos, Sérgio Ferro 
(2004) analisa o trabalho desenvolvido pela assessoria técnica Usina e 
nos diz que:
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Os canteiros de autoconstrução coletiva, autogeridos pelos trabalha-
dores, são laboratórios experimentais em que estas coisas podem, 
devem ser encaradas. As limitações que os marcam podem até 
adquirir valor positivo. Os meios precários, as condições produtivas 
atrasadas da construção, o papel secundário da tecnologia sofisti-
cada e o central do “trabalhador coletivo”, permitem que a atenção 
convirja com mais facilidade para as questões relativas às relações de 
produção. Talvez por bairrismo profissional, creio que o canteiro será 
um campo privilegiado para ensaiar outro modo, mais humano, de 
trabalhar (FERRO, 2004).

Logo no início da organização do mutirão é feito o regimento interno 
do grupo que irá balizar a conduta de seus integrantes. Além disso, de 
acordo com as especificidades de cada grupo, é feita a divisão dos mutirões 
em diversas equipes: a de obras propriamente dita (pedreiros, carpinteiros, 
eletricistas...), a de administração (almoxarifado, apontaria, comissão de 
compras...) e o apoio (enfermaria, creche, cozinha...) (ARANTES, 2002).

O ideal no processo é que todos os integrantes passem por todas 
as equipes, cooperando nas diferentes etapas do processo e compreen-
dendo que todo trabalho é importante na obtenção do resultado final: a 
casa de todos. Assim, cada operário –projetista – morador, possui uma 
visão integral do processo de produção habitacional.

O projeto como um processo

A mudança da posição do arquiteto no canteiro do mutirão autoge-
rido pode se dar desde a concepção do projeto, já que muitos em muitos 
grupos há uma tentativa de realizar projeto participativo. Esta partici-
pação pode ocorrer em vários níveis, desde a apresentação de modelos 
a serem escolhidos até a interpretação técnica de desenhos realizados 
livremente pelos futuros moradores.

Cada grupo de assessoria técnica desenvolve sua própria metodo-
logia projetual, muitas vezes similares, com a utilização de modelos tridi-
mensionais e elementos a serem manipulados pelos mutirantes, como 
plantas, mobiliários, desenhos, maquetes eletrônicas, entre outras coisas. 
Porém, ainda não é possível pensarmos em um canteiro independente do 
desenho:
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Diferentemente do desenho emancipador imaginado por Sérgio, a 
ser realizado no canteiro com a contribuição individual e coletiva dos 
operários, em se tratando de habitação popular, seja por sua escala 
de custo, seja pelas necessidades de aprovação da planta, o desenho 
precisa ser definido antes do início da obra. Definição que ocorre com 
os mutirantes encarnando mais a condição de futuros moradores do 
que produtores (ARANTES, 2002, p.206).

No Rio de Janeiro, a Fundação Bento Rubião passou a fazer mais 
experimentações com a participação dos grupos na concepção do 
projeto, como foi o caso do Grupo Nova Esperança. A partir de modelos 
tridimensionais, cartazes com conceitos de urbanidade e conforto 
ambiental, os técnicos levaram o grupo a discutir sobre a implantação 
do conjunto. O processo observado foi extremamente rico e a principal 
questão encontrada pelo grupo foi a de conseguir atender o maior número 
de moradias possível sem perder a qualidade da casa e do ambiente 
urbano que resultaria com esse projeto.

As inovações no projeto e no canteiro

Um dos componentes do projeto é a tecnologia da construção a 
ser empregada, sendo que cada uma apresenta prós e contras como a 
questão do preço, agilidade de execução e flexibilidade para desenvol-
vimento do projeto. Na maioria dos projetos realizados por autogestão 
em São Paulo, vem sendo amplamente utilizada a alvenaria estrutural 
de blocos cerâmicos, que sem receber revestimento, acaba por expor o 
processo de trabalho, como é o caso do Conjunto União da Juta.

Mas, apesar de se valer de técnicas tradicionais, há nos mutirões 
tentativas de inovações tecnológicas. Como afirma Pedro Arantes: 

O mutirão, por sua vez, considerado uma forma pré-moderna de 
produção, cujas origens remontam ao mundo rural, quando organi-
zado de modo autogerido, com o apoio de arquitetos e engenheiros 
independentes e tendo acesso aos fundos públicos, foi capaz de intro-
duzir mais inovações técnicas e assegurar mais segurança ao traba-
lhador do que as obras de empreiteiras (ARANTES, 2002, p.220).
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A assessoria técnica Usina é a que mais tem inovado neste sentido. 
No Projeto do Conjunto Cropomo, por exemplo, foi proposta uma estrutura 
mista, com alvenaria estrutural e estrutura metálica na circulação vertical. 
A implementação imediata das torres de escadas permitiu uma maior agili-
dade da obra e uma redução do desgaste físico dos construtores.

Já no Conjunto Paulo Freire, a inovação foi mais radical, adotando 
a estrutura metálica como sistema estrutural, as paredes são elementos 
de vedação, não possuindo qualquer função estrutural. Por isso mesmo, 
cada família possuiu flexibilidade na disposição dos ambientes internos, 
que só possuem a limitação da localização das áreas molhadas (cozinha, 
banheiro e área de serviço).

Apesar de todas as possibilidades de inovação nas formas de trabalho 
no mutirão autogerido, devemos alertar para possíveis contradições entre 
a concepção de mudanças e a forma como vêm sendo erguidas as obras. Ao 
ter um financiamento público, os grupos assumem seguir um cronograma 
físico-financeiro e, muitas vezes, acabam por precisar imprimir uma visão 
produtivista da obra, abandonando assim as formas de participação de 
todos os operários, que passam a seguir o “desenho alienante”. 

Além disso, os movimentos sociais também têm buscado se refor-
mular através de uma nova bandeira: “mais autogestão e menos mutirão”. 
Por conta de cumprir os prazos previstos pelo financiamento da obra e 
visando reduzir o trabalho mutirante, muitas associações têm contratado 
empreiteiras que agilizam o trabalho durante a semana para que no fim 
de semana aconteça o mutirão com as famílias. 

Por certo, essa formatação da obra é interessante primeiro por reduzir 
os prazos da obra, atendendo assim o cronograma e permitindo que as 
famílias deixem mais rápido suas antigas habitações, que muitas vezes são 
extremamente precárias, ou o valor de seus aluguéis consome parte signifi-
cativa dos ganhos mensais de uma família.O segundo ponto positivo desta 
opção de obra é a redução das horas de trabalho das famílias participantes, 
diminuindo assim seu desgaste físico e reduzindo o “sobretrabalho”.

No entanto, surgem algumas questões. Primeiramente, como está 
sendo realizado o trabalho pelas empreiteiras que prestam serviços à 
associação? Quase todas as empreiteiras visando à lucratividade máxima 
executam uma obra altamente fragmentada, com péssimas condições de 
trabalho aos seus operários, reproduzindo situações que já haviam sido 
descritas por Sérgio Ferro na década de 1970.
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No mutirão, também, qual trabalho está sendo realizado? Em muitos 
exemplos que observamos em São Paulo, os mutirantes têm se limitado 
a um trabalho altamente alienado, sendo o seu trabalho utilizado quase 
que exclusivamente como uma forma de facilitar e agilizar o trabalho da 
empreiteira durante a semana: carregar blocos de alvenaria, abrir valas, 
algum movimento de terra. 

É este o processo de trabalho mais humano que desejávamos cons-
truir? Por certo que não. Devemos reavaliar nossa postura e procurar uma 
nova fórmula de aproveitarmos ao máximo as potencialidades do mutirão 
autogerido, sem com isso causar um desgaste excessivo para as famílias.
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CAPíTULO 3
O cotidiano em suas esferas

pública e privada

3.1 Discutindo espaço público e privado

Neste capítulo, buscamos discutir as noções de espaço36 público e 
privado como conformadoras das relações cotidianas das pessoas em 
sociedade. Tais conceitos são muito complexos e devem ser utilizados 
com cuidado, de forma a não causar interpretações errôneas.

Toda intervenção do arquiteto urbanista no espaço físico afeta as 
dinâmicas cotidianas dos seus usuários. Uma simples edificação altera 
a vida das pessoas, seja na escala da própria edificação, isto é, em seu 
espaço privado, seja nos espaços que se articulam com essa construção 
em uma esfera/espaço público. Com base em Gomes, Luciana Andrade 
nos diz que:

A esfera pública é um conjunto de práticas sociais particulares que, 
associadas a uma certa disposição física, fundam o espaço público. Não 
se trata de qualquer espaço coletivo não-edificado. Falar de espaço 
público demanda entender o que estamos chamando de público para 
evitar interpretações equivocadas (ANDRADE, 2002, p.19).

36 Embora os conceitos de espaço e esfera pública sejam diferentes – e consequen-
temente espaço e esfera privada –, neste capítulo utilizaremos a expressão espaço 
público em ambos os sentidos. Para Habermans (1984) a esfera pública se configura 
pelo debate político e troca de ideias entre grupos sociais diversos e, por isso mesmo, 
não necessita de uma espacialidade para que ocorra. No entanto, concordamos 
com Gomes (apud Andrade 2002), que defende a indissociabilidade entre espaço e 
sociedade, de modo que o espaço público contenha tanto a dimensão sociopolítica, 
quanto a territorial. Assim, acreditamos que a expansão desta esfera pública esteja 
relacionada com as possibilidades criadas por certos espaços já que as trocas são 
desenvolvidas mais em alguns lugares que em outros.
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Conceitualmente, as definições de espaço público e espaço privado 
são abstrações que operam na dinâmica de cada sociedade. Diferentes 
disciplinas que constituem as ciências sociais não apresentam um 
consenso sobre o conceito de espaço público.37

Segundo Hanna Arendt (2004), o fundamental no conceito de 
espaço público é a participação de todos os cidadãos na definição sobre 
seu destino comum. Dessa forma, a autora identifica a pólis grega como 
gênese do espaço público.

Arendt busca analisar a relação entre o público e o privado pela iden-
tificação de três atividades distintas e fundamentais à condição humana: 
o labor, o trabalho e a ação. Para a autora, o labor é uma atividade que vai 
atender às necessidades elementares do ser humano, a sua sobrevivência 
biológica inerente a todo animal.

Já o trabalho destina-se à produção criativa do homem pela sua 
competência técnica e instrumental. Enquanto o labor se envolve com a 
natureza e o consumo imediato (animal laborans), o trabalho insere os 
homens como produtores em uma relação de mercado (homo faber). 

Analisando a sociedade grega, a autora nos diz que o labor e o trabalho 
eram atividades restritas à esfera privada “onde cada um tinha que se 
sobrepor, por si mesmo, às necessidades da vida”(ARENDT, 2004, p.74). O 
homem ligado a essas atividades perde-se em sua reprodução biológica e 
na produção material da vida.

Somente os homens livres, que escapam dessas atividades diárias, 
eram aptos a participar do espaço público da polis. É interessante observar 
que a manutenção da família e da propriedade eram as condições básicas 
da liberdade do cidadão e sua participação no debate público.

Desta forma, podemos dizer que a polis era o local onde podia se 
desenvolver a ação, atividade que caracteriza a vida humana em sociedade. 
É nesse espaço que os cidadãos viviam entre seus pares e se valiam da 
palavra e da persuasão como forma de tomar decisões.

Pela descrição dessas atividades, podemos diferenciar a esfera 
privada da esfera pública. No espaço privado da casa, as relações eram 
familiares, onde o chefe de família exercia o poder sobre sua mulher, filhos 
e escravos por meio da força e da violência. Nesse ambiente não existia 
igualdade, havendo um comandante e seus comandados. Além disso, o 

37 Para uma revisão do debate sobre diferentes visões sobre este conceito ver Andrade 
(2002).
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homem em sua casa não podia exercer sua capacidade mais importante, 
a ação política.

No espaço público da pólis não havia comandantes e comandados, 
todos eram igualmente livres para expressar suas opiniões. Nesse contexto, 
a força e a violência presentes na esfera política foram substituídas pela 
palavra e persuasão. 

Diferentemente de Hannah Arendt, Jürguen Habermas (1984) 
discorre sobre a esfera pública burguesa que surge com a expansão do 
capitalismo juntamente com o desenvolvimento de novos meios de 
comunicação e o desenvolvimento da imprensa. Assim, os fatos sociais 
ganham visibilidade e passam a ter publicidade, no sentido de tornarem-
se públicos.

Para o autor, a esfera privada era composta pelo espaço íntimo da 
família e pela sociedade civil burguesa, ligada ao trabalho e à troca de 
mercadorias, enquanto a esfera pública burguesa é baseada na argumen-
tação de seus participantes e na formação de consenso. 

Durante os séculos XVII e XVIII somente a nobreza e o clero parti-
cipavam das decisões políticas, ficando a burguesia limitada às suas 
atividades econômicas. Entretanto, o acúmulo de capital realizado pela 
burguesia a fez reivindicar espaço político e participação nas intervenções 
do Estado na economia, principalmente na cobrança de taxas e impostos. 

À margem das instituições políticas, os burgueses passaram a se 
reunir em cafés, salões e clubes discutindo as decisões governamentais, 
atacando a dominação da nobreza e defendendo a liberdade econômica. 

Nesses locais, os sujeitos conseguiam formar e manifestar suas 
opiniões sobre assuntos de interesse geral que, após passarem por ques-
tionamentos e julgamentos, se tornavam “opinião pública”, que teria 
como função controlar o exercício do poder.

Esses juízos interditados são chamados “públicos” em vista de uma 
esfera pública que, indubitavelmente, tinha sido considerada uma esfera 
de poder político, mas que agora se dissociava deste como fórum para 
onde se dirigiam as pessoas privadas a fim de obrigar o poder público 
a se legitimar frente à opinião pública. O publicum se transforma em 
público, o subjectum em sujeito, o destinatário da autoridade em seu 
contraente. (HABERMAS apud LOSEKANN, 2009, p.39).
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Entre os limites das esferas públicas, percebemos uma diferença 
entre o que ocorria na pólis grega descrita por Arendt e a esfera pública 
burguesa de Habermas. Se na Grécia Antiga os assuntos da esfera privada 
não eram debatidos no espaço público, o mesmo não ocorria nos cafés do 
século XVIII.

Para Habermas, a esfera pública e a privada não estão dissociadas, 
sendo que uma tem interferência sobre a outra. Na esfera pública podemos 
debater os problemas que se projetam na esfera privada, buscando inter-
pretações públicas para suas vivências e interesses sociais.

Os canais de comunicação da esfera pública engatam-se nas esferas da 
vida privada – as densas redes de interação da família e do círculo de 
amigos e os contatos mais superficiais com vizinhos, colegas de trabalho, 
conhecidos, etc. – de tal modo que as estruturas espaciais de interação 
podem ser ampliadas e abstraídas, porém não destruídas. De modo que 
a orientação pelo entendimento, que prevalece na prática cotidiana 
continua valendo para uma comunicação entre estranhos, que se 
desenvolve em esferas públicas complexas e ramificadas, envolvendo 
amplas distâncias. (HABERMAS apud LOSEKANN, 2009, p.43).

Concordando com Habermas, Richard Sennett (1998) ao analisar o 
Antigo Regime ressalta que em meados da década de 1750 havia uma 
clara divisão entre o domínio público e privado. Mais do que isso, havia 
um equilíbrio entre esses domínios, em que a intimidade e a personali-
dade de cada homem não eram ameaçadas no espaço público, aberto ao 
outro e à diferença.

Com o crescimento da burguesia, o espaço público passou a ser enten-
dido como um ambiente no qual não havia relações de intimidade. Sendo 
assim, diferentes classes sociais passaram a ter algum tipo de contato:

À medida que as cidades cresciam e desenvolviam-se, redes de 
sociabilidade, independentes do controle real direto, aumentaram 
os locais onde estranhos podiam regularmente se encontrar. Foi a 
época da construção de enormes parques urbanos, das primeiras 
tentativas de se abrir ruas adequadas à finalidade precípua de passeio 
de pedestres, como uma forma de lazer. Foi a época em que cafés 
(coffehouses) e, mais tarde, bares (cafés) e estalagens para paradas 
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de diligências tornaram-se centros sociais; época em que o teatro e 
a ópera se abriram para um grande público graças à venda aberta de 
entradas, [...] até mesmo as classes laboriosas começaram a adotar  
alguns hábitos de sociabilidade, como passeios em parques, antes 
terreno exclusivo da elite, caminhando por seus jardins privativos ou 
‘promovendo’ uma noite no teatro (SENNETT, 1998, p. 32).

Conforme o autor diz, os espaços públicos da época estudada por 
ele permaneciam com sua individualidade preservada: “...pessoas então 
experimentam a sociabilidade nesses cafés, sem revelar muito de seus 
sentimentos próprios, de sua história pessoal, ou de sua posição social.” 
(SENNETT, 1998, p.109)

Sennett afirma, ainda, que no século XVIII formula-se a noção 
moderna de direitos humanos, de acordo com a qual todo homem possui 
condições e direitos básicos para desenvolver suas vidas. Uma dessas 
formulações é o ideal iluminista da liberdade, igualdade e fraternidade do 
qual se valeram os revolucionários franceses.

Assim, podemos dizer que os espaços de uso público de então deve-
riam ser locais onde os direitos humanos que estavam surgindo fossem 
garantidos. Da mesma forma, deveriam ser lócus do exercício da cida-
dania, para isso, faz-se necessária a existência de normas de convivência, 
como define Paulo Gomes:

Classicamente, a cidadania é vista como um pacto social estabele-
cido simultaneamente como uma relação de pertencimento a um 
grupo e de pertencimento a um território. Esse pacto associativo é 
formal e pretende assegurar direitos e deveres de cada indivíduo 
segundo duas grandes esferas da vida social, a individual e a cole-
tiva que correspondem respectivamente a dois tipos de espaço: o 
espaço privado e o espaço público. Para que essa distinção possa ser 
exercida é necessário que, simultaneamente, sejam estabelecidos os 
limites territoriais de sua validade e a configuração física que a define 
espacialmente. A coabitação desses indivíduos ocorre assim sobre 
um espaço que é também objeto de um pacto formal que formaliza 
limites, indica usos, estabelece parâmetros e sinaliza as interdições. 
(GOMES apud ANDRADE, 2002, p.22).
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Apoiado nesses autores, compreendemos que o equilíbrio entre os 
espaços público e privado são fundamentais para o exercício da cidadania. 
Para a manutenção desse equilíbrio, o espaço público cumpre uma função 
mediadora “da produção e reprodução da vida privada dos indivíduos e 
seus papéis públicos como sujeitos e cidadãos.” (ANDRADE, 2002, p.23)

Para nós, a existência de um espaço público por excelência, onde há o 
encontro e a troca entre pessoas das mais diversas classes sociais, só será 
possível com a manutenção do espaço privado, e isso só se dará quando a 
habitação for considerada parte dos direitos humanos.

3.2 Crise do espaço público

Diferentes análises que buscam conceituar o espaço público vêm 
apontando para seu inevitável esvaziamento no mundo contempo-
râneo, onde não há mais a discussão política e o encontro da diversi-
dade. Desta forma, os homens não podem mais exercer sua cidadania 
pela ação política.

Para Arendt (2004),quando a supremacia da acumulação do capital 
começa a dominar as relações, ela invade o domínio político e extingue a 
diferença entre a esfera privada e a esfera pública. A autora afirma que, 
gradativamente, o mundo comum foi perdendo espaço para a vida indivi-
dual. Desta forma, as reivindicações de melhoria da vida privada passam a 
dominar os assuntos de ordem coletiva, rebaixando assim a esfera pública.

A autora nos diz que é esta sociedade de massa a responsável pela 
destruição da esfera privada e da esfera pública ao impedir a pluralidade 
de opiniões em um determinado espaço e ao negar a casa e a família 
como refúgios do homem.

Habermas (1984) entende que é a mercantilização da esfera pública 
burguesa, ocorrida ao longo do século XIX,que explica como se deu a 
decadência dos espaços públicos. Com a expansão do sistema capitalista 
e do liberalismo, há uma decomposição das características essenciais de 
uma esfera pública: a comunicação entre os diferentes e a formação de 
consenso pelo uso livre e público da razão.

Assim, surge a esfera do social, onde Habermas diz que a discussão 
política foi deixada de lado para dar lugar a um debate sobre as questões 
de reprodução da vida social dentro do sistema capitalista:
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Com o surgimento de uma esfera do social, cuja regulamentação a 
opinião pública disputa com o poder público, o tema da esfera pública 
moderna, em comparação com a antiga, deslocou-se das tarefas 
propriamente políticas de uma comunidade de cidadãos agindo em 
conjunto (jurisdição no plano interno, autoafirmação perante o plano 
externo) para as tarefas mais propriamente civis de uma sociedade 
que debate publicamente (para garantir a troca de mercadorias) 
(HABERMAS, 1984, p.69).

Serpa (2007) em seu estudo sobre O espaço público da cidade 
contemporânea aponta que para Habermas isso ocorre devido a duas 
tendências que se relacionam dialeticamente:

ela [a esfera pública] penetra setores cada vez mais extensos da socie-
dade e, ao mesmo tempo, vai perdendo sua função política, no sentido 
de submeter os fatos tornados públicos ao controle de um público 
crítico. A partir do momento em que as leis do mercado, que dominam 
a esfera dos negócios e do trabalho, penetram também na vida privada 
dos indivíduos, “reunidos” artificialmente em um “espaço público”, 
a capacidade de julgamento – a razão – tende a transformar-se em 
consumo. A comunicação – pública – perde em coerência e dissolve-se 
em estereótipos para o consumo individual. (SERPA, 2007, p.17)

Richard Sennett estuda O Declínio do Homem Público e chega à 
conclusão de que “os fóruns para essa vida pública, como a cidade, estão 
em estado de decadência” (SENNETT, 1998, p.16), apontando a crise dos 
domínios público e privado na modernidade.

Para o autor, o equilíbrio entre as duas esferas foi perdido quando a 
produção industrial aumentou muito levando um forte fluxo migratório 
do campo para a cidade. Esse crescimento urbano acelerado se dava, 
então, com o aumento do número de pessoas externas, de tal maneira 
que a cidade se transformou em um local de desconhecidos.

Essa identificação da cidade e do espaço público como o lócus da 
desordem, do caos e da presença de estranhos levou o domínio privado a 
ser visto como um refúgio, onde a convivência entre conhecidos permitia 
a intimidade com maior segurança. Assim, “cresceu a noção de que estra-
nhos não tinham o direito de falar, de que todo homem tinha como um 
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direito público um escudo público, um direito de ser deixado em paz” 
(SENNETT, 1998, p.43). 

A família burguesa tornou-se idealizada como a vida onde a ordem e a 
autoridade eram incontestadas, onde a segurança da existência mate-
rial podia ser concomitante ao verdadeiro amor marital e as transa-
ções entre membros da família não suportariam inspeções externas. 
Na medida em que a família se tornou refúgio contra os terrores da 
sociedade, também se tornou gradativamente um parâmetro moral 
para se medir o domínio público das cidades mais importantes 
(SENNETT, 1998, p. 35).

Nesse sentido, podemos dizer que a vida íntima passou a ser tida 
como moralmente melhor do que a vida ameaçadora nos espaços 
públicas. Observamos assim, a partir do século XIX, “o distanciamento da 
tentativa de se dar forma à ordem urbana” (ANDRADE, 2002, p.25).

Juntamente com essa tendência de fuga do espaço público, obser-
vamos um constante processo de privatização desse espaço como um dos 
resultados da atrofia do papel do Estado, principalmente a partir da década 
de 1980, quando o Estado de Bem Estar Social passa a ser questionado. 

Conforme já desenvolvemos no primeiro capítulo deste trabalho, 
este recuo do Estado levou à compreensão de que a cidade se converteu 
em mercadoria, fazendo com que cada vez mais o espaço público venha 
sendo privatizado.38

Serpa (2007) mostra que a privatização dos espaços públicos é reali-
zada por todas as classes sociais. Em seu estudo de caso sobre conjuntos 
habitacionais, o autor mostra como até mesmo esses espaços vêm sendo 
privatizados por seus moradores, que acabam por lotear os espaços de 
uso coletivo para a utilização como garagem e comércio, por exemplo. 

Além disso, percebemos que a maioria das habitações populares 
idealizadas sem muros logo recebe algum elemento que delimite seu 
espaço privativo. Verificamos também que a necessidade e a vontade de 
expansão do espaço interno e privado vêm ocasionando um processo de 
favelização dos conjuntos habitacionais. (ANDRADE; LEITÃO, 2006).

38 Neste sentido, Luciana Andrade (2002) faz referência a diversos estudos que partilham 
dessa visão, tais como: Peter Marcuse (2000), David Harvey (1993), Otília Arantes 
(2000) e John Gulick (1998). 
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Em contraponto a essas intervenções em conjuntos habitacionais, 
Serpa (2007) exemplifica que as classes sociais mais elevadas também 
realizam essas operações, como no caso das chamadas “invasões de cola-
rinho branco”, em Salvador, onde condomínios de luxo ocupam terrenos 
públicos com playgrounds e áreas de lazer para uso restrito dos mora-
dores dos prédios. 

A cidade do Rio de Janeiro, é cheia desses exemplos com ruas que foram 
fechadas por grades e portões impedindo o acesso irrestrito de pessoas. Em 
muitos casos, além das cancelas, os logradouros públicos recebem guaritas 
para a contratação de segurança particular. No mesmo sentido, Gomes 
(apud Andrade, 2002) destaca a ocupação dos logradouros públicos por 
camelôs e restaurantes, além da cobrança de “taxas” por “flanelinhas”, que 
muitas vezes possibilitam estacionamento em locais proibidos.

3.3 O público, o privado e a questão da cidadania no Brasil

Devemos tomar cuidado com a utilização de matrizes teóricas 
estrangeiras para trabalharmos com as dimensões pública e privada no 
Brasil, já que em nosso país não houve a formação de uma sociedade civil 
burguesa com base na transformação das relações feudais (SERPA,2007 e 
ANDRADE,2002).Por isso, sentimos a necessidade de contextualizar este 
debate de acordo com a nossa realidade.

Dessa forma, a obra de Roberto Da Matta (1997) A casa e a rua: 
espaço, cidadania mulher e morte no Brasil nos serviu de referência. 
Neste livro, o antropólogo faz uma análise das diferentes sociabilidades 
que ocorrem na esfera privada e pública como forma de compreender a 
sociedade brasileira de uma forma globalizada.

Assim, o autor utiliza a figura da casa como ambiente privado e o da 
rua como o espaço público. Porém, mais do que simples espaços, a casa e 
a rua na sua visão se constituem em categorias sociológicas:

Quando digo então que “casa” e “rua” são categorias sociológicas 
para os brasileiros, estou afirmando que, entre nós estas palavras 
não designam simplesmente espaços geográficos ou coisas físicas 
comensuráveis, mas acima de tudo entidades morais, esferas de ação 
social, províncias éticas dotadas de possibilidade, domínios culturais 
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institucionalizados e, por causa disso, capazes de despertar emoções, 
reações, leis, orações, músicas e imagens esteticamente emolduradas 
e inspiradas. (DA MATTA, 1997, p. 15)

O antropólogo nos alerta para o fato de que, no Brasil,a sociedade 
é relacional, o que quer dizer que as relações pessoais de cada indivíduo 
definem suas atitudes em diferentes situações.“No Brasil (...) a comunidade é 
necessariamente heterogênea, complementar e hierarquizada. Sua unidade 
básica não está baseada em indivíduos (ou cidadãos), mas em relações e 
pessoas, famílias e grupos de parentes e amigos” (DA MATTA, 1997, p. 77).

Esta característica da nossa sociedade é tão forte que compromete 
o exercício da cidadania. Sobre essa questão, Da Matta nos alerta que 
em nosso país o conceito de cidadania quase sempre é discutido com 
um caráter jurídico-político-moral, negando assim a condição sociológica 
básica que tal conceito implica.

Para o autor, essa negação da condição sociológica do conceito de 
cidadania é perigosa, pois ele passa a ser visto como algo natural, um 
elemento básico e intrínseco à natureza humana e, na realidade, a cida-
dania é algo socialmente institucionalizado e moralmente construído, e 
por isso mesmo algo que se aprende com a prática social.

Essa aprendizagem do que é ser cidadão deve estar relacionada tanto 
ao conceito de cidadão como ao de indivíduo, que se contrapõem à noção 
de pessoa. Enquanto a pessoa é definida por suas relações de família, 
trabalho e reconhecimento pessoal, o autor, apoiado em Louis Dumont, 
define a cidadania como a “institucionalização do indivíduo como centro 
moral do sistema” (DA MATTA, 1997, p. 67). 

Podemos assim dizer que, para Da Matta, esses valores, no mundo 
do indivíduo, apontam para uma concepção de mundo impessoal que 
enfatiza a igualdade e a competição, ao passo que no mundo da pessoa 
teríamos a predominância dos sentimentos e do particular. 

Comparando nossa realidade à dos Estados Unidos, o antropólogo diz 
que no Brasil o indivíduo não representa uma categoria universal. Aqui, o indi-
víduo é alguém que não participa de nenhum sistema de relações sociais com 
poder, na realidade, ele se constitui em mais um anônimo junto às massas.

Por este viés da cidadania, ou da falta dela, em nosso país, verifi-
camos que o autor define diferentes tipos de comportamento nos três 
espaços analisados em seu estudo – a casa, a rua e o outro mundo – onde 
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os usuários adotam condutas complementares em cada um deles de 
acordo com as esferas de significação. 

(...) estou me referindo a espaços, a esferas de significação social - 
casa, rua e outro mundo - que fazem mais do que separar contextos 
e configurar atitudes. É que eles contêm visões de mundo ou éticas 
particulares. Não se trata de cenários ou de máscaras que um 
sujeito usa ou desusa - como nos livros de Goffman – de acordo com 
suas estratégias diante da “realidade”, mas de esferas de sentido 
que constituem a própria realidade e que permitem normalizar e 
moralizar o comportamento por meio de perspectivas próprias. (DA 
MATTA, 1997, p. 47-48).

Somos assim advertidos que nossa sociedade tem uma cidadania em 
casa, outra no centro religioso e outra na rua. O que define esses diversos 
tipos de cidadania é a rede de laços pessoais, onde as pessoas criam uma 
posição intermediária, “(...) que assume a perspectiva da relação e que 
se traduz numa linguagem de conciliação, negociação, gradação.” (DA 
MATTA, 1997, p. 93).

Da Matta nos diz que a diferenciação entre o espaço da casa e o da rua 
gira em torno de uma concepção de “espaço moral”. A casa representa o 
espaço íntimo e privado da sociedade brasileira desde a época colonial. A casa 
está sempre associada à moral e aos bons costumes, enquanto a rua é repre-
sentada pelo movimento e fluidez. Os limites entre a casa e a rua não possuem 
para o autor uma delimitação precisa e, dependendo do que cada pessoa quer 
expressar, a palavra casa pode, inclusive, considerar o espaço público.

(...) o espaço definido pela casa pode aumentar ou diminuir, de acordo 
com a unidade que surge como foco de oposição ou de contraste. A 
casa define tanto um espaço íntimo e privativo de uma pessoa (por 
exemplo: seu quarto de dormir) quanto um espaço máximo e absolu-
tamente público, como nos referimos ao Brasil como nossa casa. (DA 
MATTA, 1997, p. 16)

Na rua, domina o discurso da impessoalidade, é nela que encon-
tramos indivíduos anônimos. Para o autor, este é o local onde podemos 
ser desrespeitados pelos representantes da “autoridade”, pois somos 
vistos como “subcidadãos”. Nesta condição, não temos voz e possuímos 
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um comportamento dúbio e de indiferença com o espaço da rua, que não 
é visto como um local público e pertencente a todos. 

Já no espaço da casa o autor localiza a presença de um “superci-
dadão” que possui somente direitos e nenhum dever. Discordamos deste 
pensamento. Nem todo brasileiro consegue ser um “supercidadão” em 
sua casa, muitos nem ao menos possuem uma habitação. Como se consi-
derar um cidadão residindo em condições precárias, sem acesso a infraes-
tuturas básicas? A situação piora se analisarmos as questões de gênero e 
violência doméstica entre tantas outras situações que também fazem da 
casa um lugar de subcidadãos.A realidade é que todos os grupos sociais 
desfavorecidos enfrentam diversas situações de “subcidadania” indepen-
dente do espaço social em que os indivíduos se encontram.

3.4 Habitação coletiva: o espaço coletivo 
entre o público e o privado

Com base nas reflexões teóricas que realizamos até agora neste 
capítulo, buscaremos discorrer sobre o limite entre os espaços público 
e privado nas habitações coletivas que encontramos na cidade do Rio de 
Janeiro. Tal análise se faz necessária uma vez que são as edificações e 
espaços físicos que dão concretude a essas relações, sendo a forma e o 
conteúdo elementos indissociáveis.

Quando falamos de habitação, de maneira geral, estamos nos refe-
rindo ao espaço privado. Mas, no caso das habitações multifamiliares 
além do espaço privativo de cada unidade habitacional há espaços de 
uso coletivo que permitem o funcionamento e a articulação das várias 
unidades que constituem esta tipologia habitacional. 

Por certo, esses espaços não são áreas públicas e nem constituem 
uma esfera pública no sentido atribuído por Habermas (1984). Porém, 
eles também não são caracterizados pela intimidade presente na esfera 
privada. Desta forma, identificamos esses espaços como áreas de 
transição e, de acordo com as características de cada agrupamento de 
moradias, terão mais correspondência com o espaço privado ou com o 
espaço público. Para desenvolver essa ideia, faremos uma breve análise 
de diferentes tipos de habitação coletiva que existem ou já existiram na 
cidade do Rio de Janeiro. 
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Nosso estudo parte da categorização das diferentes tipologias multi-
familiares na cidade do Rio de Janeiro feita por Lilian Fessler Vaz (2002). 
No entanto, a análise da autora abrange o século XIX e somente parte 
do XX. Sendo assim, buscamos de alguma forma responder as questões 
de formas contemporâneas do morar. No caso das favelas39, nos valemos 
dos estudos de Luciana Andrade (2002). Sobre os condomínios, mesmo 
correndo o risco de haver imprecisões, teceremos algumas considerações 
feitas por meiode nossa observação. 

Desta forma, desenvolveremos nossas considerações sobre as 
seguintes tipologias habitacionais: estalagens, casas de cômodo, cortiços, 
avenidas, vilas, “formas intermediárias”, casas de apartamento, edifícios 
de apartamento, favelas e condomínios fechados.

Estalagens, casas de cômodo e cortiços

De acordo com Vaz (2002), as habitações coletivas surgiram no Rio 
de Janeiro como uma resposta à necessidade de moradia barata para o 
crescente número de trabalhadores que chegaram à cidade em meados 
do século XIX e XX. Além de se apresentarem como uma opção econo-
micamente viável para esses trabalhadores, as estalagens passaram a se 
constituir em um negócio lucrativo para os proprietários fundiários.

Visando à máxima rentabilidade, as estalagens40 eram formadas por 
um correr de pequenos cômodos (“quartos ou “casinhas” de portaeja-
nela) que se desenvolviam em apenas um ou nos dois lados dos quintais. 

Tal forma de disposição das habitações ocasiona uma inversão no 
local de realização das tarefas diárias.O espaço exterior, de uso coletivo, 
recebe funções da vida privada, como preparação de alimentos, lavagem 
de roupas e o convívio dos seus moradores, com modos diversos de lazer, 
como rodas de conversa. Já o interior dos cômodos ocupados pelas famí-
lias acaba servindo quase que exclusivamente para se dormir. Por este 
motivo, Lilian Vaz acaba por chamar o pátio e o corredor dos cortiços 
como um espaço “semipúblico”.

39  Embora as favelas não sejam classificadas como habitação coletiva, compreen-
demos que seja necessário fazer essa digressão uma vez que essa foi a forma que 
grande parte da população pobre conseguiu viver nos centros urbanos.

40 Vaz (2002) fala de diferentes nomes para habitações coletivas do período: estalagens, 
casas de cômodos e cortiços, sendo este último nome o mais generalizado.
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A exiguidade dessas unidades habitacionais, muitas vezes reduzidas a 
um cubículo, impunham o deslocamento das atividades do cotidiano 
do interior para o exterior, espalhando-se pelo pátio ou corredor. O 
excesso de moradores, agravado pela sublocação e subdivisão dos 
espaços para reduzir o custo do aluguel, a concorrência aos banheiros, 
pias e latrinas, sempre em número insuficiente, e a presença cons-
tante de pessoas e atividades no pátio e/ou corredor acentuavam a 
vida coletiva. (VAZ, 2002, p.28)

Devido à alta lucratividade, muitos sobrados foram encortiçados e 
passaram a assemelhar-se às estalagens. Assim, sua divisão interna sofreu 
alterações de forma a abrigar o maior número de famílias possível. Em 
muitos casos, nos fundos da edificação que foi dividida, também foram 
construídas casinhas de portaejanela.

Vilas e avenidas

A imagem dos cortiços logo ficou associada à de um local sem salu-
bridade, foco de epidemias e onde não havia moral. Após receber diversas 
críticas de médicos, engenheiros entre outros profissionais, o Estado 
passou a atuar na normatização das novas construções, passando a exigir 
melhores condições de higiene e também através de uma intervenção 
direta com o fechamento e a demolição de diversos cortiços.Entre eles, o 
caso mais famoso foi o Cabeça de Porco. (VAZ, 2002)

Desta forma, as vilas passaram a ser o modelo de habitações higiê-
nicas para trabalhadores. As unidades habitacionais das vilas passaram a 
se identificar mais com casas isoladas e, sem depender de equipamentos 
coletivos, cada família passou a ter maior privacidade. Muitas fábricas 
passaram a construir vilas operárias em suas proximidades, garantindo 
assim a reprodução da classe trabalhadora e seu consequente controle.

Vaz (2002) aponta que as novas posturas municipais incentivaram 
o surgimento das avenidas, um tipo de habitação intermediário entre os 
cortiços “insalubres” e as vilas “higiênicas”, mantendo a configuração das 
fileiras de casas e podendo ser consideradas uma “estalagem higienizada”. 
Aliás, isso é o que realmente ocorre com muitos cortiços que receberam 
reforma e passaram a ser chamados de avenidas41.

41  Vaz faz referência à obra O Cortiço, de Aluísio Azevedo, em que, após receber melho-
rias, a “Estalagem São Romão” se tornou a “Avenida São Romão”. 
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A institucionalização da “avenida” permite observar pelo menos 
duas transformações sofridas pela moradia: a incorporação de 
melhoramentos de ordem sanitária e a ampliação do domínio 
individual/privado sobre o coletivo/público, reforçando a unidade 
familiar de cunho burguês. Mas o aprimoramento tinha o seu preço: 
os moradores de cortiço não podiam pagar os novos e altos aluguéis, 
inclusive os das casas subsidiadas. Excluíam-se dos benefícios da 
modernização os seus destinatários específicos. Em síntese, iniciava-se 
o processo de melhoramento das moradias mediante a substituição dos 
seus moradores. (VAZ, 2002, p. 45)

Favelas

Uma vez que as modernizações realizadas não permitiram aos mora-
dores se manter nas habitações coletivas, foi necessário que a massa de 
trabalhadores urbanos buscasse uma nova solução que atendesse as suas 
necessidades. Assim, no final do século XIX, começam a surgir as favelas 
cariocas, que se expandem mais expressivamente a partir de 1930.

Lilian Vaz nos diz que o princípio das favelas guarda certa semelhança 
com o dos cortiços que vinham sendo demolidos na cidade. Observando 
fotos do Morro da Favela, a autora mostra que havia muitos casebres 
individuais autoconstruídos como a presença de “habitações coletivas 
baixas e compridas, formada pela sucessão de casas de porta e janela” 
(VAZ, 2002, p. 56). 

Por certo, esta forma de ocupação inicial de nossas favelas não é mais 
o que predomina nesses espaços. Atualmente, a maioria das ocupações 
informais localizadas nas áreas mais centrais das cidades é marcada por uma 
alta densidade construída e demográfica. Esta conformação física leva a 
uma proximidade muito grande das construções, o que consequentemente 
contribui para um tipo de interação social bem distinta da cidade formal.

De certo modo, verificamos que a vida privada fica visível ao grupo de 
edificações vizinhas. Analisando a favela da Rocinha, Luciana Andrade (2002) 
diz que essa convivência mais próxima devido ao porte da favela ocorre, em 
algumas partes com maior densidade populacional, a partir de uma pers-
pectiva impessoal, indicando a semente de uma vida pública. Apesar disso, 
a autora mostra que nos espaços coletivos não edificados da favela há uma 
valorização dos interesses privados em detrimento dos direitos coletivos.
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Casas de apartamentos, edifícios de apartamento
e condomínios fechados

Os antigos tipos de habitação coletiva no século XX chegaram ao seu 
limite devido às suas características arquitetônicas (tanto a questão da 
espacialidade quanto as técnicas construtivas empregadas) que impe-
diram o aumento de unidades habitacionais por edificação. Foi assim que 
na década de 1920 surgiram na Cinelândia e em Copacabana os primeiros 
arranha-céus da cidade. (VAZ, 2002)

A construção da imagem da nova moradia coletiva se apoiava na 
demonstração das suas características, opostas aos dos antigos cortiços: 
a higiene, a ordem, a moralidade, o conforto. Rompia-se dessa maneira, o 
elo de ligação com os tipos antecessores de habitações coletivas. A asso-
ciação com a ideia de modernidade promovia, por sua vez, uma ruptura 
com a cidade e seu passado. (VAZ, 2002, p. 87)

As casas de apartamento surgiram como um novo padrão de habi-
tação que rompeu completamente com a evolução que marcou a trans-
formação das estalagens em avenidas. Apesar deste padrão agrupar mais 
pessoas em uma mesma área, tornando a moradia mais coletiva do que 
nunca, ele era vendido pela garantia completa de que funcionava como 
casas isoladas, garantindo assim a individualidade de cada família nuclear:

(...) buscava-se valorizar os apartamentos, desvinculando-os de sua 
condição de habitação coletiva e atribuindo-lhes as vantagens de 
casa isolada. Anunciavam-se apartamentos “independentes” ou 
“isento de vizinhos”, ou fazia-se a comparação com a casa unifamiliar.                  
(VAZ, 2002, p.72)

Vaz aponta dois fatores para a aceitação desta habitação coletiva por 
parte da sociedade brasileira. Primeiramente, o fato de essas edificações 
terem sido localizadas em áreas nobres da cidade, associando-se assim a 
práticas sociais próprias das classes média e alta. Em segundo, a grande 
divulgação deste tipo de habitação pela imprensa da época.

Somente na década de 1940 a expressão “edifício de apartamentos” 
substituiu a expressão “casas de apartamento”. Esta mudança de nome 
corresponde também à evolução desta tipologia que passou a se configurar 
com as características básicas que se mantêm até os dias atuais. (VAZ, 2002)
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O fato é que esta tipologia foi amplamente difundida, principal-
mente com o advento do movimento moderno na arquitetura. Os edifí-
cios de apartamento contribuíram para uma massificação cada vez maior 
da produção arquitetônica, ao mesmo tempo em que acentuaram ainda 
mais a separação entre o público e o privado.

Esta questão reflete o declínio do homem público mostrado por 
Sennett (1998), que, a partir da década de 1970, começa a alterar esta 
tipologia habitacional. Os edifícios de apartamentos,em vez de serem 
inseridos na malha urbana, passam a acontecer dentro de condomínios 
fechados, que oferecem uma grande quantidade de espaços de lazer e 
convívio para uma coletividade homogênea e controlada. Esses condomí-
nios supostamente eliminam a necessidade do espaço público e acabam 
por isolar cada vez mais as pessoas da decisão de um futuro comum.

3.5 A representação do espaço

Como vimos anteriormente, o espaço público é antes de tudo marcado 
por suas práticas sociais. Desta forma, trazemos para o nosso estudo as 
contribuições de Henri Lefebvre sobre a “representação do espaço” conce-
bido/projetado,que muito se difere dos “espaços de representação”, ou 
seja, de como de fato as pessoas vivenciam o espaço. (LEVEBVRE, 1991)

O espaço concebido está diretamente relacionado com a ordem 
distante e se materializa por meio dos projetos e planos de intervenção 
do Estado. Já o espaço vivido se dá pela apropriação cotidiana de determi-
nados lugares, envolvendo a concretização das vontades e necessidades 
formadas a partir da trajetória de vida de cada um. Diferente do que é 
concebido e do que é vivido é a nossa percepção do espaço, ou seja, a 
forma como cada um dá significado ao que vê.

Através desta reflexão, Lefebvre (1991, 1999, 2001) nos alerta sobre 
como a produção do espaço realizada42 de forma concebida pelo sistema 
de poder tem tirado os trabalhadores do centro urbano, que consequente-
mente são expropriados do direito à cidade. Assim, são formados imensos 

42 Não nos referimos aqui somente aos conjuntos habitacionais como espaços concebidos 
pela ordem do sistema. Também o são as favelas e os loteamentos clandestinos e 
periféricos que, embora possam ter surgido “espontaneamente”, refletem uma forma na 
qual a habitação não tenha custo para o trabalhador, possibilitando assim a redução do 
Custo de Reprodução da Força de Trabalho.
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subúrbios dormitórios que fazem desaparecer os símbolos urbanos da rua 
e da praça como locais de encontro e de festa, esvaziando a vida pública 
dos habitantes de uma cidade.

Visualizando a formação dos subúrbios franceses como um processo 
comum da maioria das grandes cidades europeias, o autor destaca que 
há uma homogeneização da arquitetura em que tudo se parece. Fazendo 
uma crítica às proposições dos Congressos Internacionais de Arquitetura 
Moderna e da Carta de Atenas, Lefebvre expõe que os pavilhões e os 
grandes conjuntos habitacionais são de uma frieza extrema, não permi-
tindo a diferença e a simultaneidade, características da cidade, onde deve 
haver a possibilidade do encontro, da festa e da comunhão.

Analisando o nível privado, baseado nas habitações que formam e 
modificam o espaço urbano, o autor diferencia o habitat do habitar. O 
habitat caracteriza-se pela forma em que o ser humano se reproduz neste 
espaço, possuindo assim uma forma determinada pelo sistema capitalista 
vigente que condiciona o modo de agir e de pensar das pessoas. Desta 
forma, as “máquinas de morar” são tidas pelo autor como uma aplicação 
de um espaço global homogêneo e quantitativo que acaba por fechar o 
morador em sua casa.

Enquanto o habitat visa atender às necessidades elementares do 
ser humano, o habitar transcende tal limitação ao colocar em questão 
as realizações do vivido. Assim, um espaço realmente habitado signi-
fica transcender a regulação formal, transformando o habitat concebido 
pela criatividade da prática cotidiana, podendo acarretar, inclusive, em 
mudanças de ordem física no que foi imposto.

Embora não encontremos nenhuma referência direta às refle-
xões de Henri Lefebvre no trabalho Quando a Rua Vira Casa (1985) de 
Carlos Nelson Ferreira dos Santos e Arno Vogel, percebemos uma corres-
pondência de pensamentos. Analisando o nível privado de um bairro 
tradicional como o Catumbi comparado ao Conjunto Habitacional Selva 
de Pedra43, os autores afirmam que é necessário “questionar a fundo 
conceitos e representações em suas versões eruditas e do senso comum, 
a partir da análise do que aparece, à primeira vista, como simples e óbvio” 
(SANTOS; VOGEL, 1985, p. 8). 

43 O Selva de Pedra é um conjunto habitacional destinado a classe média e localizado 
em bairro nobre do Rio de Janeiro.
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Pelo estudo antropológico desses dois recortes, os autores verificam 
que na cidade tradicional há a simultaneidade que permite o urbano e a 
urbanidade, ao passo que os espaços concebidos como adequados a uma 
população não são de fato apropriados por seus usuários em suas práticas 
cotidianas.

Desta forma, Santos e Vogel (1985) nos dizem que os arquitetos 
urbanistas devem primeiramente compreender como áreas não proje-
tadas tecnicamente, tidas como despreparadas, estão sendo apropriadas 
pela população, e quais os tipos de atividades que elas abrigam. Outra 
importante reflexão a ser feita por esses profissionais é a que se passa 
nos locais especialmente projetados e desenhados para abrigar atividades 
imaginadas como convenientes por quem não irá de fato usufruir do local.

Considerando que “Cidades não são objetos idealizáveis abstrata-
mente e nunca se comportam de acordo com as fantasias de quem as 
trata desta forma”,os autores afirmam que há um ponto crítico entre 
o término do trabalho dos projetistas e dos construtores e quando as 
pessoas começam a usufruir deste espaço pronto. É justamente “(...) 
neste momento crítico de início e de estreia que os trabalhos urbanísticos 
são dados por terminados. Na verdade estão apenas começando (...)” 
(SANTOS; VOGEL,1985, p.7)

Assim, colocamos a necessidade de analisar como os arquitetos 
urbanistas estão pensando e diferenciando em seus projetos os espaços 
público e privado. No caso desse estudo, veremos como isso ocorre na 
Cooperativa Habitacional e Mista Shangri-lá.  
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CaPíTUlO 4
A experiência da cooperativa habitacional 

e mista Shangri-lá 

4.1 A transformação do cotidiano
 através da habitação

Neste capítulo, buscaremos mostrar o protagonismo de 2944 famílias 
na transformação do seu cotidiano através da habitação com a criação da 
Cooperativa Habitacional e Mista Shangri-lá. A origem dessa cooperativa 
remonta ao final da década de 1980 e início da década de 1990, época 
marcada por uma reestruturação do sistema capitalista, que aumentou 
muito os índices de desemprego e miséria da população. 

Nesse período, essas famílias passaram de uma condição de moradia 
em residências precárias, para uma mobilização na busca por condições 
dignas de habitação e de cidadania. Para isso, constituíram a cooperativa 
habitacional e mista na tentativa de resolverem seu problema de moradia e 
gerar trabalho e renda.

Procuramos, assim, demonstrar como se deu essa transformação no 
dia a dia dessas famílias, desde as dificuldades passadas como moradores 
da Favela Jardim Shangri-lá até residirem nos sobrados construídos pelo 
processo de autogestão e ajuda mútua.

Um cotidiano de privações e dificuldades é como podemos definir 
a vida diária das famílias da favela de Jardim Shangri-lá, localizada no 
sub-bairro da Taquara, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. 

44  Em vários documentos e relatos menciona-se que a Cooperativa Habitacional e Mista 
Shangri-lá é composta por 28 famílias. Mas, durante a sua execução, o projeto foi 
alterado para receber mais uma família, chegando a um total de 29 residências.
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Segundo informações do Instituto Pereira Passos (IPP), a Favela Jardim 
Shangri-lá surgiu por volta de 1971, quando uma grande chácara foi loteada 
e um ocupante vendeu irregularmente a Área de Preservação Permanente 
do Rio Grande. Posteriormente, aconteceram ocupações nas áreas 
destinadas ao uso coletivo e aos equipamentos públicos do loteamento.

No entanto, até mesmo lotes formais, previstos no loteamento, 
também foram favelizados, não pela ocupação da área ou pela venda, 
mas, pelo aluguel de barracos45.Se observarmos a imagem de satélite 
com a delimitação da favela Jardim Shangri-lá, disponibilizada pelo IPP, 
veremos que o local da cooperativa, mesmo antes da sua constituição, 
não era considerado favela.

FIGURA 13: Delimitação da favela de Jardim Shangri-lá em 1999.
Os terrenos da Cooperativa não são considerados como parte da favela. 

Fonte: Mapa feito com base em dados disponíveis em: <http://portalgeo.rio.rj.gov.br/
sabren/index.html>.

45 A prática do aluguel é recorrente na formação das favelas cariocas, conforme aponta 
os estudos de Maria Laís Pereira da Silva (2005).
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A Cooperativa Habitacional e Mista Shangri-lá não compreende toda a 
favela de Jardim Shangri-lá. Inicialmente, ela era constituída somente por 16 
famílias que pagavam aluguel a um “faveleiro”46 para morarem em barracos de 
madeira sem nenhum tipo de infraestrutura.

Esse “condomínio para pobres” ocupava o lote de uma quadra do 
parcelamento original. Era constituído por dois correres de cômodos que 
abriam para um acesso comum. Esses cômodos não contavam com qual-
quer instalação hidrossanitária, seu uso restringia-se a um local para dormir 
e para a preparação dos alimentos. Nos fundos do lote, localizava-se um 
banheiro e um tanque que atendiam a todas as famílias.

Eram dois terrenos, na divisão desses dois terrenos era um “corredor” 
de barracos de madeira. Esse barracos tinham portas pros dois lado e 
nós pagávamos aluguel para morar nesses barracos. A luz era muito 
precária, não tinha luz, era apenas um banheiro, uma pia pra todo 
mundo usar, e um tanque pra lavar roupa.(Trecho da entrevista conce-
dida por JC ao pesquisador, em novembro de 2011)

Observamos que estas características são comuns às estalagens47 e 
habitações coletivas voltadas para atender aos pobres urbanos no final do 
século XIX e início do XX. Nesta tipologia habitacional, há uma inversão no 
local de realização das tarefas diárias. O espaço exterior, de uso coletivo, 
recebia funções da vida privada, como preparação de alimentos, lavagem 
de roupas e o convívio dos seus moradores, com formas diversas de lazer, 
como rodas de conversa. Já o interior dos cômodos ocupados pelas famí-
lias acaba servindo quase exclusivamente para dormir.

Os cômodos de Shangri-lá possuíam, também, a mesma insalubri-
dade das estalagens e cortiços de outros tempos, com pouca iluminação 
e ventilação. Mas, o que mais preocupava os moradores era a chuva. 
Quando perguntados pela situação da moradia antes da cooperativa, 
quase todos citaram o fato de chover dentro de casa como um problema 
muito grave, porque além de estragar os poucos pertences que possuíam, 
criava lama no chão, onde normalmente as crianças dormiam.

46 O termo “faveleiro” é utilizado pelos moradores para designar a pessoa que construiu 
os barracos e para quem pagavam aluguel. 

47 Vaz (2002) fala de diferentes nomes para habitações coletivas do período: estalagens, 
casas de cômodos, avenidas e cortiços, sendo esse último nome o mais generalizado. 
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FIGURA 14: Barracos que eram alugados na favela de Jardim Shangri-lá,
antes da constituição da cooperativa.

Fonte: Acervo FBR, sem data

A preocupação de muitos chefes de família é a de ver seus filhos 
crescerem em um local inapropriado para uma criança. São constantes 
os relatos que demonstram tal preocupação com os mais jovens, muitos 
deles dizem que na verdade a casa pertence aos filhos.

A partir do momento que eu comecei trabalhar, só pensava nela [na 
filha], [a casa] é dela. Eu preciso de um lar, mas posso chegar ali, 
começar tomar cerveja e “pum”, dormir na rua... (...)

Tá vendo ali cheio de planta? Ali é minha casa. Mas não é minha casa. 
É a casa da minha filha. Isso ai é minha conquista do meu dia a dia, é a 
casa... tem uma casa em Shangri-lá. Eu falei: eu não. Quem tem uma 
casa em Shangri-lá é minha filha, Luciana. Eu não tenho casa. Minha 
filha tem uma casa. Eu não tenho casa. (Trecho da entrevista conce-
dida por M ao pesquisador em novembro de 2011)

Em entrevista, o cooperado AA nos diz que sua mãe morava no 
local, mas deixava os filhos com familiares e conhecidos, que viviam em 
melhores condições:

Aqui era um barraco, antes lá eu morava com minha madrinha, 
nunca com a minha mãe.  Minha mãe morava em barraco, eu não 
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entendia como minha mãe vivia, parecia feliz, mas era aquela vida 
de comodismo, barraco mesmo. Parecia algo normal, dava para viver, 
mas... (Trecho da entrevista concedida por AA ao pesquisador em 
novembro de 2011) 

FIGURA 15: Barracos que eram alugados na favela de Jardim Shangri-lá,
antes da constituição da cooperativa.

       Fonte: Acervo FBR, sem data

No mesmo corredor de uso coletivo, aconteciam os encontros com 
representantes da Igreja da Sagrada Família, que realizavam no local 
estudos da Bíblia, conhecidos como Ciclo Bíblicos. É interessante ressaltar 
que, apesar de nem todos os moradores professarem a fé católica, a 
maioria das famílias participava desses encontros, que se constituíam em 
momentos de lazer para a comunidade.

Na época em que nós viemos morar aqui na comunidade, eu já tinha 
apanhado tanto da vida que eu achava que eu não ia conseguir mais 
nada. E que o meu fim ia ser ali, naquele barraco, naquelas condições 
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que a gente vivia. O que me fez uma “lavagem cerebral”, uma trans-
formação, foi um pessoal da Igreja que veio aqui e propuseram fazer 
um trabalho na comunidade (Comunidades Eclesiais de Base), que era 
um trabalho que se chama ciclo bíblico. Eles vinham nas nossas casas 
fazer uma leitura da bíblia, e nós fazíamos uma reflexão em cima da 
leitura do dia. Nessa época moravam 16 famílias aqui nesse terreno. 
Eles acabam orientando também essas famílias, mas apenas 15 famí-
lias, poisa minha família era a única que não tava nem aí.(Trecho da 
entrevista concedida por JC à Vanessa Ferreira em maio de 2011)

As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) começaram sua atuação 
nas zonas rurais do Nordeste brasileiro, seguindo os debates ocorridos 
no Concílio do Vaticano II (1962-65), que articulou a ideia de Igreja como 
“povo de Deus”, instituindo assim a missão social da Igreja, que com uma 
mudança na liturgia, a Teologia da Libertação, ajudaria na transformação 
do mundo (ANTAS, 2000).

Considerada a “esquerda católica”, as CEBs começaram a fazer 
críticas ao capitalismo, entendido como desumano e anticristão. Assim, 
encaminham suas análises e ações na busca de um socialismo revolucio-
nário, ainda que humanista e cristão. Gaspar firma que “dificilmente se 
pode apontar um movimento popular, um sindicato ou uma associação de 
moradores combativos que não tenham sido formados, direta ou indire-
tamente, pela influência e pelo trabalho militante de agentes pastorais.” 
(GASPAR, 2010, p. 28)

As CEBs partiam de uma forma de ação inicialmente tímida, como 
uma novena, um mutirão local, ou da dinamização de ações de uma 
pequena capela, para proporem reflexões críticas e formarem bases para 
um novo arranjo político.

Segundo entrevista com Olívio Bonna e Arnóbio de Almeida, 
representantes do grupo da Igreja Católica que começaram a realizar os ciclos 
bíblicos em Shangri-lá, foram feitas várias iniciativas em diferentes áreas de 
Jacarepaguá, como estímulo a fábricas populares e até mesmo às ocupações 
organizadas de terra, com a formação de associações de moradores.

Foi exatamente seguindo esta linha que a CEB Padre Josino, em 
parceria com a Campanha da Fome contra Miséria e pela Vida, estimulou 
os moradores de Shangri-lá a se questionarem sobre a condição de vida 
que possuíam. 



110   O territóriO dO hOmem cOmum

A Campanha da Fome contra Miséria e pela Vida, idealizada pelo 
sociólogo Hebert de Souza, o Betinho, surgiu em 1993, em um período 
em que a população estava muito descrente da política nacional. Sob 
o lema de “quem tem fome tem pressa”, esta campanha criou diversos 
comitês pelo Brasil, que tinham por objetivo a distribuição de alimentos e 
o desenvolvimento de atividades de educação e cultura. Posteriormente, 
a campanha também começou a incentivar a geração de trabalho e renda.

O relatório elaborado pelo Comitê Taquara e a Cooperativa Habita-
cional e Mista Shangri-lá (apud ANTAS, 2000), diz que

O projeto da Cooperativa Habitacional e Mista Shangri-Lá está voltado 
para atender 28 famílias que moravam precariamente (suas casas eram 
de tábuas e papelão, não tinham água encanada nem saneamento 
básico) na Comunidade Jardim Shangri-Lá, uma área de favela, na 
Taquara, Jacarepaguá. O rendimento familiar médio dos moradores 
não ultrapassava dois salários mínimos, o que impedia de concretizar 
qualquer projeto que fosse além da sobrevivência mais imediata. Ao 
se aproximarem do Comitê Taquara de Ação da Cidadania, começaram 
a participar dele primeiro como “assistidos”, depois de forma mais 
ativa lutando para superarem as precárias condições em que viviam.

A partir de um trabalho coletivo, foram construídas metas prioritárias 
para o grupo, bem como as estratégias necessárias para alcançá-las. As 
principais metas a serem perseguidas pelo grupo foram a geração de 
trabalho e renda e a melhoria das condições de moradia, sem o pagamento 
de aluguel ao faveleiro.

Assim, a primeira providência foi procurar o faveleiro para negociar a 
compra do terreno, uma área de aproximadamente 1400 m².

Mas, para comprar esses dois terrenos, o que aconteceu: nós desco-
brimos juntos com a pastoral de favela e esse grupo da Igreja que 
esses dois terrenos eram posses e que, se você mora mais de 5 anos 
num terreno de posse, você acaba virando o dono da terra. E nós 
descobrimos naquele momento que tinha uma senhora que faleceu, 
que essa senhora já morava aqui no terreno há mais de 20 anos. Então 
por direito ela já era dona. Na época que o grupo da Igreja veio, eu já 
tinha 5 anos, então também já era dona. (Trecho da entrevista conce-
dida por JC à Vanessa Ferreira em maio de 2011)
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FIGURA 16: Famílias ainda nos barracos de Shangri-la.

             Fonte: Acervo FBR, sem data

Neste depoimento da cooperada JC, percebemos que o grupo estava 
recebendo assessoria técnica e estava sendo informado e capacitado 
sobre as questões urbanas, numa postura de profissional urbanista defen-
dida por Carlos Nelson Ferreira dos Santos (1988), que teria por função 
fornecer insumos para que a população compreendesse a produção da 
cidade e procurasse soluções que resolvessem seus problemas.

No entanto, percebemos aí uma distorção, já que, somente em 2001, 
com a promulgação do Estatuto das Cidades, a Usucapião Especial Urbano 
foi regulamentada, definindo-se o prazo de 5anos de ocupação para se 
ter direito à utilização desse instrumento na conquista da moradia. Ante-
riormente, até mesmo no meio urbano, as ações que buscavam legitimar 
a garantia da posse tinham que contar com uma posse de 15 anos para 
a utilização da usucapião. Tal confusão pode ter se dado pelo fato de a 
entrevistada ter se tornado uma militante da luta pela reforma urbana, 
participando ativamente do Fórum Estadual de Reforma Urbana e, poste-
riormente, se tornando coordenadora nacional da UNMP.

Então nós fomos dialogar com a suposta dona do terreno dizendo que 
para ela tirar todas aquelas famílias ela teria que indenizar todo mundo, 
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e que era melhor ela fazer um preço pra gente, que nós pagaríamos. Aí 
foi feito um valor para o terreno que eu não me recordo agora e nesse 
momento o pessoal da Igreja deu uma parte do dinheiro, a outra nós 
completamos fazendo rifa, bingo, almoço na Igreja... (Trecho da entre-
vista concedida por JC a Vanessa Ferreira, em maio de 2011)

Esta estratégia de fazer festas e atividades lúdicas cumpre um impor-
tante papel na criação da identidade dos grupos. Ao realizarem juntas estas 
atividades de lazer, as famílias acabam por criar um espaço de identificação 
atrelado aos momentos de diversão, que normalmente as congregam.

Esta necessidade de estruturar laços entre os integrantes do grupo 
se tornou mais necessária após uma grande enchente que ocorreu na 
região de Jacarepaguá, quando 12 famílias da redondeza vieram também 
a entrar na formação da cooperativa.

Segundo pesquisa realizada por Edenise Antas (2000), das 28 famílias 
que estavam inicialmente no projeto, duas não permaneceram na coope-
rativa até a construção das casas, sendo posteriormente substituídas por 
famílias que tinham correspondência com os ideais do grupo48. As 26 que 
prosseguiram possuíam as seguintes condições de moradia: 

GRÁFICO1: Situação das moradias

Fonte: ANTAS, 2000.

48 Entrevistamos o Sr. AE, que é chefe de uma das famílias que entraram posterior-
mente na cooperativa. Como as obras já estavam no fim, sua família participou com 
horas de trabalho no mutirão de uma outra cooperativa, a Hebert de Souza, também 
localizada em Jacarepaguá. 
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Após a compra do terreno, sem mais precisarem pagar aluguel, o 
grupo recebeu uma ajuda financeira do Centro de Estatística Religiosa 
e Investigações Sociais (CRESIS) no valor de 2 mil dólares. Com este 
montante, insuficiente para a construção das casas, foi decidido que eles 
o investiriam na criação de uma fábrica de blocos de concreto e vigotas 
para laje pré-moldada.

Assim, a produção dessa pequena fábrica cumpria uma tripla função ao 
gerar trabalho e renda para algumas famílias, a produção de material para 
ser utilizado na reconstrução das casas e também para a comercialização, 
aproveitando parte do que retorna para ser investida nas novas habitações.

Inicialmente, a fábrica chegou a oferecer trabalho para 8 pessoas da 
comunidade, que ganhavam cerca de R$80,00 mensais além da cesta básica 
fornecida pela Ação da Cidadania. Em 1994, esse valor superava o salário 
mínimo, que no mês de setembro sofreu um reajuste de R$5,21, chegando 
aos R$70,00. Essa nova perspectiva animou a comunidade, principalmente 
aqueles que desenvolviam atividades na fábrica de blocos, já que devido à 
crise econômica, estavam hámuito tempo sem uma ocupação.

Eu já estava na rua há mais de um ano e nem tinha mais esperança de 
encontrar uma ocupação. Isso aqui foi um milagre para mim.  (Depoimento 
do cooperado Marcelo da Silva publicado no jornal O Dia em 23/10/1994)

Nesse ínterim, o então Centro de Defesa dos Direitos Humanos 
Bento Rubião49 passou a figurar como parceiro da cooperativa com asses-
soria técnica no desenvolvimento de todo o projeto arquitetônico do 
conjunto e acompanhamento da construção, realizado por arquitetos e 
engenheiros, e também social, realizado por agentes e assistentes sociais.

É interessante que nesse mesmo momento a Fundação Bento Rubião 
estava se estruturando como uma assessoria técnica para a produção 
habitacional realizada pelos próprios moradores. Em 1992, em conjunto 
com o Escritório Modelo da Faculdade de Arquitetura da Santa Úrsula, o 

49 O Centro de Defesa dos Direitos Humanos surgiu em 1986 como uma associação 
sem fins lucrativos que prestava assistência às comunidades que estavam sofrendo 
ameaças de despejo. O Centro foi formado por pessoas ligadas à Pastoral das Favelas, 
que no período estava deixando de ter uma atuação política mais forte devido às 
orientações da Igreja Católica. Ao longo do tempo, o centro foi diversificando suas 
atividades e em 1994 passou a figurar como uma Fundação, na intenção de ter uma 
maior transparência e eficiência em seus trabalhos, sendo hoje conhecida como 
Fundação Centro de Defesa dos Direitos Humanos Bento Rubião.
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ARCO (Arquitetura e Comunidade) desenvolveu o projeto da Cooperativa 
Nova Holanda, na favela da Maré, depois de um apoio financeiro da 
agência holandesa Novib.

Assim, podemos falar em uma simbiose entre a comunidade de Shan-
gri-lá e a FBR, que na época estava assessorando outros dois grupos que 
tinham o mesmo intuito: Nova Pixuna, localizada na Ilha do Governador, e 
o Colméia,que fica no Conjunto de Campinho, em Campo Grande. 

Foi assim que Shangri-lá, juntamente com a FBR e essas duas outras 
comunidades, começou a fazer intercâmbios com locais onde a experi-
ência de produção de autogestão vinha se dando de forma exitosa; primei-
ramente em São Paulo, com a União dos Movimentos de Moradia (UMM) 
e o Centro de Assessoria à Autogestão Popular (CAAP), que vinham desen-
volvendo importantes inovações dentro do FUNAPS- Comunitário.

Após conhecerem os projetos paulistas, foram beber direto da fonte 
junto à FUCVAM (Federacíon Uruguayo de Cooperativas de Vivienda por 
Ayuda Mutua) e ao Centro Cooperativista Uruguaio (CCU), que desde 
1968 constroem cooperativas habitacionais de alta qualidade arquitetô-
nica e social. Após a ida ao Uruguai, os grupos receberam uma comissão 
desse país que pudesse apontar sugestões para o desenvolvimento das 
experiências cariocas.

Adequando os princípios do cooperativismo uruguaio às especifici-
dades brasileiras, foi constituída legalmente a Cooperativa Habitacional e 
Mista Shangri-lá, que após esta institucionalização ganhou mais força em 
negociações e busca de novos parceiros que viabilizassem o projeto. 

Em 1994,a cooperativa teve um projeto selecionado pelo Fundo 
Inter-Religioso e recebeu U$ 7 mil para investir na fábrica de blocos de 
concreto, que produzia cerca de 600 blocos por dia. Os recursos conse-
guidos na comercialização dos blocos foi inteiramente empregado na 
construção das duas primeiras casas, entregues no mesmo ano.

No ano seguinte, essa verba acabou e novamente tiveram início 
articulações com o poder público municipal para que fossem efetivadas 
as construções. No entanto, após uma série de promessas, a prefeitura 
recuou e se limitou a uma ajuda pontual, que não garantiu a conclusão 
do projeto.

Nessa negativa da municipalidade de figurar entre as parcerias da 
cooperativa e na falta de uma linha de financiamento a nível nacional, 
mais uma vez as organizações não governamentais foram essenciais para 
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o grupo. O Instituto Brasileiro de Análises Sociais (IBASE) juntamente com 
a Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional (FASE) se 
encarregou de auxiliar na formação do grupo, após debates e seminá-
rios; o Centro de Ação Comunitária (CEDAC) atuou nas relações de grupos 
interpessoais; a organização holandesa Novib contribuiu para o projeto 
de uma cozinha industrial; e a Associação de Grupos de Produção (AGP) 
interveio na área de geração de renda.

Mas a proposta da Fundação Bento Rubião de criação de um Fundo 
Rotativo que possibilitasse a realização dos três grupos que vinha assesso-
rando foi a mais expressiva. A proposta foi que o fundo fosse gerido pela 
FBR, mas que o seu conselho gestor fosse composto por representantes dos 
grupos assessorados.

Assim, no final de 1995, a agência de cooperação internacional 
alemã Misereor, ligada aos bispos da Igreja Católica, disponibilizou US$ 
70 mil para o Fundo Rotativo, que deveria se destinar à construção de 82 
unidades habitacionais, incluindo as 29 de Shangri-lá. 

A ideia desse Fundo era que, com o pagamento das mensalidades 
pelas famílias que fizessem utilização de seus recursos, pudessem ser 
financiadas novas habitações para novas cooperativas habitacionais que 
fossem surgindo. No entanto, esse retorno do montante ao fundo foi 
lento e, por isso mesmo, não permitiu um volume de dinheiro suficiente 
para viabilizar uma nova cooperativa em um curto prazo.

Devido aos poucos recursos, se intensificaram os mutirões na cons-
trução das casas e do Centro Comunitário de Shangri-lá. Cada núcleo fami-
liar participava com 17 horas de trabalho semanalmente, o que para uma 
família com somente uma pessoa em condições de participar do mutirão 
era cansativo.

No entanto, as entrevistas são unânimes ao destacar o mutirão como 
um processo enriquecedor para aqueles que participaram. Nas palavras 
do mestre de obras M “o mutirão, acho que foi perfeito para todo mundo”.

O trabalho não foi encarado pelos cooperados como um estorvo ou 
algo que fosse uma simples forma de reduzir os custos de construção das 
habitações, muito pelo contrário, as pessoas encaram este trabalho como 
um momento de troca de experiências e de aprendizado.

Olha, foi uma experiência fabulosa. Cresci muito como pessoa traba-
lhando no mutirão. Eu aprendi a cooperar, a valorizar o ser humano. 
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No mutirão eu vi que da criança ao idoso, todo mundo tem algo 
pra contribuir e eu também tinha algo pra dividir. Quando você não 
trabalha em cooperativa, você não se valoriza muito da maneira 
como eu aprendi em cooperativa a me valorizar. (Trecho da entrevista 
concedida por GR à Vanessa Ferreira em maio de 2011)

FIGURA 17: Obra em andamento

Fonte: FBR, sem data.

A cooperativa contratou dois profissionais, um pedreiro e um 
servente, que durante a semana abriam frentes de trabalho para que, no 
fim de semana, pudesse ocorrer a obra com a participação de todas as 
famílias. Essa estratégia, por certo, se mostra eficiente tanto no adian-
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tamento da obra quanto na agilização do mutirão e, por isso mesmo, é 
menos desgastante para os que participam. 

[o mutirão] Não [foi cansativo], porque era todo mundo trabalhando, 
quer dizer que não dava pra cansar (...) ah eu gostaria de continuar 
com mutirões, eu sou louca para ajudar, mas tenho problema no 
joelho e caio à toa.(Trecho da entrevista concedida por MB ao pesqui-
sador em novembro de 2011)

Quando perguntados se tivessem a possibilidade de pagar a 
mãodeobra para não participar do mutirão, os entrevistados disseram 
que não, pois essa seria uma forma de alterar a virtude do projeto, que 
pretendia mudar a realidade do local através do reconhecimento do 
outro e da ajuda mútua. Assim, somente através do trabalho coletivo 
isso seria possível. 

Nós estamos trabalhando em mutirão todo mundo junto. Se eu tivesse 
em condições, eu não trabalharia em mutirão. É chegar pra você e falar 
pra você: “Constrói uma casa ali pra mim, quanto tu quer?”, “Quero 
tanto.”, “Constrói pra mim que eu te pago”. Então, o que acontece, 
aí muda, porquê? O mutirão foi perfeito pra todo mundo, e ninguém 
perdeu, todo mundo ganhou. Ninguém perdeu, todo mundo ganhou. 
Então se eu tirar o mutirão, pra mim, foi perfeito? Foi. Perfeito, porque 
todo mundo trabalhou e todo mundo tem seu lar. Todo mundo tem 
seu lar. Se fosse o caso deu tirar o mutirão, pensar no mutirão, pra 
mim, aí eu preferia pagar. (Trecho da entrevista concedida por M ao 
pesquisador em novembro de 2011)

O pagamento de mãodeobra por parte dos mutirantes só era enca-
rado com bons olhos quando a participação no canteiro era impossibili-
tada por algum motivo, como foi o caso da cooperada GR que, devido ao 
seu trabalho, nem sempre podia estar presente nos dias de obra.

(...)quando eu não pude fazer, eu paguei a hora pra outra pessoa fazer 
por mim, pois eu não tinha marido. Eram 8 horas por dia, e no final do 
mês você tinha que pagar as horas não trabalhadas.(Trecho da entre-
vista concedida por GR a Vanessa Ferreira, em maio de 2011) 



118   O territóriO dO hOmem cOmum

Cabe ressaltar, também, que cada núcleo familiar participava com 
17 horas de trabalho semanalmente, sendo que desse total uma hora foi 
destinada ao banco de horas. A utilização dessas horas era“decidida em 
assembleia por todos os presentes, sendo destinada a cooperados em 
situações de comprovada e prolongada doença; a idosos; às mulheres 
chefes de família; etc”(CORRÊA, 2007).

Todo o processo, do início dos trabalhos até a finalização da última 
casa, durou cerca de 6 anos. Entre 1993 e 1999, esse grupo de famílias 
passou por uma grande transformação em seu cotidiano, passando a se 
questionar sobre as imposições na maneira de seu viver, tudo isso a partir 
do papel da casa como elemento estruturante do ser humano. 

Poxa! Ela [a casa] é uma importância muito grande, muito boa 
mesmo, porque agora não me preocupo mais, pode chover, não tem 
preocupação de ficar correndo e tem um lugar para ficar sossegada. 
Graças a Deus com muito sacrifício paguei minha mensalidade e tô 
dentro da minha casa, não tenho mais esse problema de aluguel, pra 
mim foi uma grande coisa.(Trecho da entrevista concedida por MB ao 
pesquisador, em novembro de 2011)

4.2 Como a cooperativa habitacional
 pode ser no Rio de Janeiro

Como já expomos, a experiência cooperativista uruguaia foi a grande 
inspiração para os projetos de autogestão e ajuda mútua na produção 
habitacional por movimentos sociais no Brasil. Porém, devido às dife-
renças culturais e de legislação, os projetos apresentam grandes dife-
renças, sobretudo na questão da propriedade.

No Uruguai, em 1968, foi elaborada a Lei Nacional de Habitação em 
um contexto de ampla discussão da opinião pública, dos setores ligados 
à construção civil, central sindical, movimentos sociais e assessorias 
técnicas (PESSINA, s/d).

Aproveitando três experiências pilotos realizadas no interior do 
país com financiamento do BID, o Capítulo X da Ley Nacional de Vivienda 
trata das cooperativas habitacionais, sendo definida em seu artigo 144 da 
seguinte forma:
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Las cooperativas de vivienda son aquellas sociedades que, regidas 
por los principios de lo cooperativismo, tienen por objeto principal 
proveer de alojamiento adecuado y estable a sus asociados, mediante 
la construción de viviendas por esfuerzo próprio, ayuda mutua, admi-
nistración directa o contratos com terceros, y proporcionar servicios 
complementarios a la vivienda.

Assim, a cooperativa habitacional se diferencia das demais, de acordo 
com as especificidades que possui. Esta diferenciação das cooperativas habi-
tacionais possibilita que todas as unidades produzidas sejam de proprie-
dade coletiva, ou seja, todos os cooperados possuem o direito de residir em 
uma casa ou apartamento, mas, de acordo com as dinâmicas das famílias, 
há uma constante reorganização de qual unidade cabe a cada cooperado.

Assim, há unidades de diferentes tamanhos, com 1, 2 e 3quartos. No 
início da cooperativa, por exemplo, um casal recém-casado fica com um 
apartamento de um quarto e uma família com muitas crianças fica com um 
apartamento de mais dormitórios. Supondo que, com o passar do tempo, os 
filhos da família que ocupa o apartamento maior vão constituir sua vida fora 
dali, e o casal começa a ter filhos, necessitando de mais espaço, haverá uma 
troca das unidades habitacionais utilizadas por cada uma dessas famílias.

Esta situação permite uma maior variedade de condições familiares 
em um mesmo conjunto habitacional, além de inibir a especulação imobi-
liária, já que o que regula uma cooperativa habitacional é o valor de uso 
de suas unidades.

Diferentemente do país vizinho, no Brasil não tem legalmente uma 
institucionalização da cooperativa habitacional que dê conta das nuances 
que esta forma de moradia possui, sendo ela regulamentada pela lei geral 
de cooperativas(Lei 5764 de 1971).

Em São Paulo, devido à dificuldade de se usar esta lei, os grupos orga-
nizados que utilizam a autogestão na produção habitacional adotaram a 
estrutura jurídica de associações. Ao mesmo tempo em que esta solução 
apresentou a vantagem de se escapar da complexidade de uma coopera-
tiva, o grupo organizado como associação possuiu uma maior fragilidade, 
uma vez que não há entre os associados obrigações recíprocas.

Além disso, os programas de financiamento dos grupos organizados 
que os movimentos sociais de São Paulo lutaram tanto para conquistar não 
permitem a figura da propriedade coletiva, sendo que, após a conclusão 
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da obra, as unidades podem ser inseridas no mercado imobiliário sem 
qualquer problema.

Os atuais financiamentos nacionais, como o Minha Casa Minha Vida 
– Entidades e o Produção Social da Moradia, priorizam a propriedade 
privada, impedindo que novos projetos avancem na proposição de um 
espaço urbano diferenciado através da propriedade coletiva das famílias. 

Apesar desses financiamentos só serem acessados por um sujeito 
coletivo, cada família assume a responsabilidade de pagar sua parte indi-
vidualmente, sendo que a família que não honrar seus compromissos 
perde sua habitação e o imóvel fica com a Caixa Econômica Federal, que o 
comercializa como meio de ressarcir-se de prejuízos. 

As poucas experiências realizadas no Rio de Janeiro, por não 
contarem com recursos públicos e por não estarem enquadradas dentro 
de um programa de financiamento rígido,permitiram inovações para a 
adoção da propriedade coletiva.

A solução encontrada pela assessoria jurídica da Fundação Bento Rubião 
foi a de registrar os empreendimentos como cooperativas habitacionais 
e mistas. Assim, a propriedade do lote e das unidades habitacionais 
construídas foram consideradas o capital social da cooperativa, como todos 
os associados respondem pela cooperativa como donos, a propriedade das 
casas é coletiva. 

Desta forma, faz mais sentido tratar as propriedades da cooperativa 
como um patrimônio coletivo a ser mantido por todos, eliminando, ou 
pelo menos reduzindo,a ideia de propriedade individual privada e de 
interesse particular. Foi assim que a Cooperativa Habitacional e Mista 
Shangri-lá foi concebida institucional e juridicamente.

A estrutura organizacional da cooperativa para a construção das casas 
se desenvolveu com base em três grupos de trabalho: a Diretoria, a Comissão 
de Obras e a Comissão de Mobilização. A função da diretoria era a de mostrar 
o funcionamento de uma cooperativa habitacional e mista, diferenciando 
uma organização democrática como ela deveria ser de uma organização 
hierárquica de uma empresa. Além disso, também era de competência da 
Diretoria fazer cumprir o estatuto elaborado coletivamente.

A comissão de obras era a responsável por operacionalizar a auto-
gestão do empreendimento, por meio da capacitação dos cooperados, 
distribuição de tarefas no canteiro de obras, compra de materiais de 
construção, bem como a articulação com a Comissão de Mobilizações 
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na verificação dos cooperados que não compareciam ao trabalho ou não 
cumpriam suas tarefas.

Por sua vez, a Comissão de Mobilização foi responsável por desen-
volver a integração dos cooperados com diversas atividades, como pales-
tras, apresentação de peças teatrais e dinâmicas de grupo. Ao identificar 
os problemas de participação junto à Comissão de Obras, a Comissão 
de Mobilização tinha por obrigação verificar os motivos que levaram ao 
afastamento da família do mutirão, buscando forma de minimizar esses 
impactos no processo de construção.50

Para formular o estatuto da Cooperativa Habitacional e Mista Shan-
gri-lá, foram necessários vários meses de discussão das famílias com a 
assessoria jurídica da Fundação Bento Rubião. A advogada Eliane Athayde, 
que acompanhou todo o processo, diz que a ampla discussão dos coope-
rados sobre o documento que os definiu como sujeito coletivo foi extrema-
mente necessária. Assim, após o debate,“o estatuto caía de maduro”, como 
uma representação bem próxima do que os cooperados imaginavam.

Em seu artigo 4º, o estatuto define que:

A cooperativa tem como objetivo fundamental intensificar as relações 
do grupo comunitário envolvido nas construções, apontando para o 
desenvolvimento da consciência cidadã e dando respaldo à atuação 
coletiva para o benefício coletivo combinado com os benefícios 
individuais.

Também ficou definido que, para se tornar um membro da cooperativa, 
os interessados não podiam possuir outra moradia, exceto os que possuíam 
posse em áreas de risco; deveriam ter sua renda familiar entre 0 e 5 
salários mínimos; e participar de 10 reuniões consecutivas do grupo.Assim, 
verificamos que o grupo estava realmente interessado na construção 
não mercantil das casas, valorizando a função social da propriedade e a 
construção de um sujeito coletivo.

Foram aceitos como sócios da cooperativa alguns dos estimuladores 
da experiência que pertenciam ao grupo da Igreja Católica, sendo que esses 
sócios gozam de todos os direitos como os outros cooperados, como o de 
votar e serem votados, no entanto, não possuem direito à utilização das casas.

50 As parcerias com as ONGs foram fundamentais para o bom desenvolvimento do 
trabalho das comissões.
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Na intenção de criar uma comunidade coesa e harmônica, o estatuto 
prevê que o associado que não se integrar aos princípios do cooperati-
vismo, não propiciando benefício à cooperativa ou prejudicando o bom 
funcionamento desta, poderá ser eliminado do quadro de associados. 

Tanto nesses casos de eliminação, como no caso em que o associado 
queira se demitir por iniciativa própria, suas quotas-partes do capital 
social, ou seja, a propriedade de sua casa, é indivisível e intransferível, 
não poderá ser negociada a não associados.

Quando houver a eliminação de um associado ou o desligamento 
voluntário, a transferência da quota-parte é feita para a cooperativa, que 
restitui a pessoa pelo valor pago no financiamento e pelas horas traba-
lhadas durante o mutirão, com a devida correção monetária. 

Os novos associados deverão atender aos requisitos estipulados pelo 
estatuto, além de terem que ser aprovados por todos os outros coope-
rados reunidos em uma assembleia geral. O valor pago por eles para inte-
gralizar sua quota-parte será somente o necessário para que a cooperativa 
faça a restituição aos cooperados que estiverem deixando a entidade.

Percebemos que essa é uma forma de controle coletivo muito 
eficiente sobre o conjunto, e que não vem permitindo a especulação 
dos imóveis erguidos com a finalidade única de uso por aqueles que a 
construíram. Essa inversão da importância do valor de troca pelo valor de 
uso foi bem construída pelo sujeito coletivo da Cooperativa Habitacional 
e Mista Shangri-lá, além da correta compreensão de que a propriedade 
deve cumprir sua função social.

Verificamos que os moradores assimilaram bem a questão da impor-
tância da manutenção do valor de uso do local. Quando perguntados se 
uma pessoa de fora quisesse morar no conjunto, como poderia fazer para 
alugar ou comprar uma casa, logo é respondido: “Não, aqui não pode nem 
vender e nem alugar.” (Trecho da entrevista concedida por AE ao pesqui-
sador em novembro de 2011) 

Percebemos que uma das razões para que os moradores não queiram 
comercializar suas casas é uma vontade de manter o controle social sobre 
aqueles que habitam o local. Encarando a cooperativa como uma comu-
nidade, a entrada de um morador que não compreenda os princípios 
daquela organização pode oferecer perigo à sua manutenção.
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Não, pois pelo estatuto não permite a venda diretamente para uma 
pessoa, assim, por exemplo, se coloca uma pessoa que é problemá-
tica, traficante, o que acontece? Prejudica todo mundo.(Trecho da 
entrevista concedida por AA ao pesquisador, em novembro de 2011) 

O outro fator determinante na não comercialização das unidades 
habitacionais é o valor simbólico que a cooperativa representa para as 
pessoas, sendo o resultado de um esforço coletivo que deve permanecer 
como o signo de uma mudança de vida. Assim, seu valor é imensurável em 
termos econômicos e por isso mesmo não pode ser inserido no mercado.

Eu trabalhei, todos trabalharam comigo, nós construímos juntos. Isso 
aí é um valor que não pode ser mudado ou negociado, então essa 
será sempre minha pra eternidade. O dia que eu me for, perdi ela. Mas 
enquanto isso, ela é minha.

(...) 

Eu trabalhei cinco anos de zelador. Não foi só eu, eu falo “eu”, mas 
[todos] trabalhando cinco anos pra chegar onde chegamos. Então, o 
que acontece, pra mim, isso aqui não tem como dizer pra vocês o 
valor do valor que tem isso aqui pra mim! Por exemplo, pra eu,o meu 
valor é...é tudo...e nada. (Depoimento de M – Grifos nossos)

E a minha casa, minha casa não tem preço, ela tem um valor senti-
mental.(Trecho da entrevista concedida por GR à Vanessa Ferreira, 
em maio de 2011 – Grifos nossos)

É interessante observar, também, que os entrevistados durante a 
pesquisa entendem a área como uma espécie de Área de Especial Inte-
resse Social, que deve ser destinada somente ao uso de quem se enquadra 
na faixa de até 5 salários mínimos.

Se eu ganhasse na loteria, eu, obrigatoriamente, teria que morar 
em outro lugar. Porque, veja bem, quando nós construímos aqui, a 
cooperativa era formada por pessoas carentes financeiramente. Então 
eu acho que não ficaria bem pra mim, eu uma milionária morando 
aqui. Eu passaria a casa pra uma outra pessoa. (Trecho da entrevista 
concedida por GR à Vanessa Ferreira, em maio de 2011) 
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Outro ponto previsto na criação da cooperativa foi a possibilidade de 
geração de trabalho e renda para seus cooperados. Em seu estatuto, está 
definido que sua principal atividade é a produção habitacional para seus 
associados. No entanto, esse documento propicia que ao longo do tempo 
a cooperativa possa desenvolver outras atividades que tragam benefícios 
à sua comunidade de associados.

Quase todos os projetos que utilizam o mutirão veem a possibilidade 
de que os mutirantes, após se qualificarem na obra, possam ingressar 
no mercado da construção civil. O próprio Rodrigo Lefèvre vê essa 
possibilidade. No entanto, Pedro Arantes (2002)enfatiza que, apesar de 
se qualificarem durante a obra, poucos são os mutirantes que ao término 
do processo irão trabalhar na construção civil.

No caso estudado, paralelamente à formação da cooperativa habi-
tacional, foi formada a Cooperativa Constrói Fácil, ligada a Arnóbio de 
Almeida, um dos membros da CEB, que passou a prestar serviços em obras 
da região de Jacarepaguá e chegou a contar com 9 cooperados vindos de 
Shangri-lá. 

Na Cooperativa Habitacional e Mista Shangri-lá, em duas situações 
funcionou a parte mista da entidade, gerando trabalho e renda para alguns 
de seus cooperados: foi a fábrica de blocos de concreto e o Restaurante 
Sabor Popular.

As duas iniciativas foram muito exitosas, porém elas estavam atre-
ladas ao funcionamento do mutirão. Os blocos produzidos eram empre-
gados na obra, e o restaurante fornecia a alimentação nos dias de mutirão. 
Com o fim da obra e todos dentro de suas casas, percebemos que houve 
uma certa desmobilização das famílias, e as atividades que vinham sendo 
desenvolvidas foram suspensas.

Sobre o funcionamento da cooperativa

Uma pesquisa institucional realizada pela Fundação Bento Rubião sobre 
a assessoria prestada em três cooperativas (Shangri-lá, Hebert de Souza e 
Ipiíba) mostra indícios de como os cooperados de Shangri-lá percebem a 
situação do conjunto após a finalização das casas. Essa pesquisa foi reali-
zada pela assistente social Verônica Turrada, em 2005,e teve como objetivo 
fornecer subsídios para assessoria a ser realizada com novos grupos.
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GRÁFICO 2: Cumprimento das propostas da Fundação Bento Rubião 
com a Cooperativa na visão dos associados.

Fonte: Fundação Bento Rubião, 2005

É curioso observar que somente 50% dos entrevistados acham que o 
objetivo de organizar uma cooperativa habitacional e mista foi cumprido, 
pois ela existe e está registrada. Foi dito pelos associados que inicialmente 
a cooperativa funcionava a contento, no entanto, com a saída da FBR e 
do grupo de apoio começaram a perceber que “Nem todos entenderam 
o cooperativismo”, que “faltou organização no grupo” e que “as pessoas 
não conheciam nem entendiam o estatuto”.

Percebemos assim que o interesse na cooperativa diminuiu após o 
termino da obra. Conforme ressaltado no depoimento de um entrevis-
tado para essa pesquisa da FBR (2005): “Fez a casa, depois um achava 
que era melhor do que o outro, acabou a união”, “As pessoas queriam 
mesmo a casa”.

Em 2005, a diretoria em exercício não estava estimulando a parti-
cipação das famílias e não era representativa. O presidente era um dos 
sócios ligados ao grupo inicial da Igreja Católica, que apesar de serem 
sócios não possuem o direito ao uso das casas, sendo assim, não residem 
na comunidade.

Ter um presidente que não reside no local mostra claramente que, 
após o término da obra, houve, de fato, uma acomodação dos cooperados 
em continuar travando batalhas contra a ordem imposta. Mas, no momento 
em que o cooperado externo assumiu a presidência, acabou por estimular 
essa acomodação, já que ninguém se viu obrigado a assumir tal posição.
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A opção por permitir sócios que não fazem parte do grupo de resi-
dentes do local, em nossa opinião, se constituiu em um erro. Nos parece 
que essa foi uma forma do grupo externo à comunidade que iniciou todo 
o processo não perder o controle daquele grupo, exercendo assim um 
poder sobre aquelas famílias, reproduzindo dessa maneira uma lógica 
paternalista de ação.

A existência de um sócio externo também ligado à cooperativa de 
produção Constrói Fácil foi um fator de desunião entre o grupo, já que 
essa pessoa gerou conflito em várias situações que eram para ser resol-
vidas internamente à comunidade (FBR,2005).

(...) na segunda eleição eu ganhei como vice-presidente, mas entrou 
um pessoal que não era do corpo de moradores e tava na presidência 
da cooperativa, quando essa diretoria acabou, na verdade acabou 
tudo. E hoje nós queremos fazer um processo de estar elegendo uma 
nova coordenação, porque tem um monte de problema pra resolver, 
mas os moradores não querem assumir isso. (Depoimento de JC)

Em relação ao funcionamento da Cooperativa, à solidariedade 
grupal e à autogestão, a pesquisa assinala que a realidade não reflete o 
que o grupo tinha planejado. As instalações da cooperativa (cozinha, salão 
comunitário etc.) não são utilizadas para o benefício dos cooperados, ao 
contrário, o salão fica fechado durante a semana.A pesquisa realizada em 
2005 também diz que: 

Alguns expressam que não há hoje no grupo iniciativa e motivação 
para pensar atividades conjuntas. As ideias de projetos de geração de 
renda também não foram concretizadas e os cooperados dizem não 
ter direito ao usufruto do espaço, cadeiras etc. que são, no entanto, 
emprestados a pessoas alheias à Cooperativa. Notavelmente, o objetivo 
de crescimento econômico das famílias foi o mais votado como não 
atingido. Os cooperados identificam as melhoras na sua qualidade 
de vida, mas expressam que isso não resultou, necessariamente, 
em crescimento econômico. Em muitos casos o desemprego ou a 
precariedade no emprego continua. O 50% dos entrevistados coincide 
ao dizer que o objetivo de solidariedade também não foi atingido e que 
faltou união entre os cooperados.“Faltou fomentar a solidariedade e o 
respeito entre as pessoas...” (FBR,2005).
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Atualmente, a cooperativa encontra-se sem diretoria e, por isso 
mesmo, suas obrigações como pessoa jurídica estão em situação de irre-
gularidade. O referencial de liderança do grupo é a ex-coordenadora e 
ex-presidente JC, que mesmo afastada da diretoria estimula reuniões e 
busca projetos externos para serem desenvolvidos pela cooperativa.

No entanto, atualmente esta liderança não tem disponibilidade de 
atuar junto à cooperativa por estar vinculada à União por Moradia Popular 
do Rio de Janeiro, militando junto a outros grupos que estão lutando pelo 
direito à moradia. Sendo assim, alguns moradores estão se articulando 
para formar uma coordenação provisória que vai organizar minimamente 
a cooperativa para que seja realizada uma nova direção.

Apesar das dificuldades atuais, aquele lugar carrega marcas muito 
fortes de enfrentamento dos problemas diários daquelas famílias e, por 
isso mesmo, é possível sentir que aquelas famílias podem, mais uma vez, 
mudar suas vidas.

O que mais valorizo [na cooperativa] é a ideia que ainda tá no ar, que 
ainda pode seguir pra frente que é o cooperativismo e ajudar outras 
pessoas a ter sua casa, e não é só ter a casa, porque você sair de 
um barraco e morar numa casinha ou numa de tijolo não quer dizer 
que você seja um cidadão, você pode estar com a mesma mentalidade 
do barraco, a ideia daqui é de conscientização.(Trecho da entrevista 
concedida por AA ao pesquisador em novembro de 2011) 

4.3 O espaço concebido, construído e apropriado

O projeto arquitetônico e urbanístico da Cooperativa Habitacional 
e Mista Shangri-lá foi elaborado pela equipe de arquitetura da Fundação 
Bento Rubião, composta pelos arquitetos Ricardo Corrêa, Isanda Souza 
e Alexandre Correia. Essa equipe começou a se formar ainda no Núcleo 
ARCO (Arquitetura e Comunidade) da Universidade Santa Úrsula, que entre 
1988 e 1992 desenvolveram o projeto da Cooperativa Nova Holanda51. 

51  O projeto de Nova Holanda foi amplamente reconhecido, primeiramente pela caracte-
rística de como as famílias daquela parte da Maré estavam construindo suas habitações, 
sendo divulgado em vários jornais impressos e programas de televisão. Em segundo 
lugar, e não menos importante, pela qualidade arquitetônica da proposta desenvolvida 
pelo ARCO, que recebeu o 1º Prêmio na 30ª Premiação Anual do Instituto dos Arquitetos 
do Brasil – Departamento Rio de Janeiro (IAB-RJ) na Categoria Habitação, em 1991.
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FIGURA 18: Perspectiva do projeto realizado pelos arquitetos
da Fundação Bento Rubião. 

Fonte: Acervo FBR, sem data

Foi parte desta equipe que veio a constituir o setor de arquitetura 
voltado a atender as cooperativas habitacionais no Centro de Defesa dos 
Direitos Humanos Bento Rubião.  Conforme já discorremos, a FBR desen-
volveu o projeto das cooperativas de Colméia, Nova Pixuna e Shangri-lá.

O resgate da história de como se deu o projeto de Shangri-lá é 
complexo. Os diferentes atores entrevistados possuem diferentes versões 
sobre esse processo. Há aqueles que dizem que o projeto foi amplamente 
discutido com a população e outros que não houve nenhuma participação.

Apesar disto, os depoimentos deixam evidência de que houve algum 
tipo de participação dos mutirantes, mesmo que de forma consultiva. Sem 
conseguir eliminar as contradições das diferentes falas, buscamos aqui a 
construção coletiva de uma versão pelos depoimentos coletados.

Ficamos assim com a versão de que foram desenvolvidas três 
propostas pela assessoria técnica, que foram apresentadas à diretoria da 
cooperativa, que após discuti-las internamente,as apresentou ao restante 
dos cooperados. 

Parte dos assessores da FBR acreditou haver uma participação 
grande da população, já que houve a interlocução com a coordenação 
que representava o grupo. Outra parte acredita que as famílias somente 
aceitavam passivamente as determinações da coordenação. 
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De fato, a coordenação exercia uma grande influência sobre as famí-
lias, mas ela também entende que as famílias foram ouvidas e atendidas. 
Já alguns cooperados entendem que quem tomava as decisões eram a 
assessoria junto com a coordenação. 

Não [havia discussão do projeto], pois era [tudo decidido] dentro da 
cooperativa, tinha reunião lá e foi feito assim. Cada um queria casa 
separada, mas era um terreno pequeno e não dava, e depois nós aqui 
dentro aceitamos gente de fora, e se fosse só a gente aqui seriam 17 
famílias, mas com gente de fora 29 famílias. (Trecho da entrevista 
concedida por MB ao pesquisador, em novembro de 2011)

Para Shangri-lá, foram desenvolvidas três propostas, que foram deba-
tidas e escolhidas pela cooperativa para ser executada. A primeira proposta 
feita foi a de casas inseridas em lotes individualizados, o que era o desejo da 
maioria das famílias, porém essa solução se mostrou inadequada por três 
fatores: ela seria mais onerosa do que as outras; a espacialidade gerada refor-
çaria o isolamento das famílias; e o projeto atenderia a um grupo menor. 

FIGURAS 19 e 20: Maquetes desenvolvidas para discussão de projeto

     
Fonte: FBR, sem data

Com a aceitação de novas famílias na cooperativa, o adensamento 
se tornou necessário. A segunda opção proposta foi a de sobrados gemi-
nados em fita, articulados por um amplo pátio de uso coletivo. Ricardo 
Corrêa52, por suas experiências anteriores com projetos populares, acre-
52 Atualmente, Ricardo Corrêa é Coordenador Executivo da Fundação Centro de Defesa 

dos Direitos Humanos Bento Rubião.
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dita que o grupo iria preferir essa proposta, no entanto, foi logo descar-
tada por representar um grande custo de construção de circulação vertical 
no interior de cada unidade.

Desta forma, a terceira opção escolhida contava com o sistema de 
casas sobrepostas, que apresentava uma ocupação do terreno parecida 
com a anterior. Com cada unidade desenvolvendo seu programa em um 
único pavimento, foi adotada uma circulação coletiva e externa para 
atender as unidades do segundo piso.

Hoje a gente recebe um monte de crítica, né? As pessoas que não 
conhecem a história de Shangri-lá chegam “Ah, eu não queria uma 
casa assim, coladinha uma na outra.”, mas esse “coladinha uma na 
outra” tem história!(Trecho da entrevista concedida por JC ao pesqui-
sador, em novembro de 2011) 

Em artigo publicado no nº 131 do jornal Arquitetura, do IAB-RJ, 
Ricardo Corrêa discorre sobre o projeto das três cooperativas asses-
soradas, nos dando indícios de qual teria sido o conceito utilizado na 
concepção do projeto da Cooperativa Shangri-lá, ao dizer que:

O projeto urbanístico [foi] motivado pelas constituintes características 
de agregação e solidariedade da experiência, buscando criar, entre o 
espaço privado e o entorno/cidade, diversificados espaços de convi-
vência local (CORRÊA,1994).

Assim, em torno de um pátio central destinado ao uso coletivo não 
só da comunidade, mas também das famílias residentes no entorno, 
foram dispostos três blocos articulados por passarelas de circulação que 
tinham três pontos de acesso vertical, sendo duas escadas e uma rampa 
que facilitasse a acessibilidade ao segundo pavimento.53

53 Guardada as devidas proporções, encontramos relação desse projeto com as ideias 
dos clusters propostos por Alison e Peter Smithson na Inglaterra da década de 1950. 
Para o casal, deveria haver uma nova leitura do espaço urbano através dos modos de 
associação da população dentro da cidade e não mais através de áreas funcionais. No 
projeto não construído de Golden Lane, os Smithson buscaram oferecer aos usuários 
um modo de vida mais rico e satisfatório. O conjunto seria interligado por grandes 
plataformas, por onde se dariam os acessos àsunidades habitacionais, permitindo 
a intercomunicação total do conjunto. Porém, essas plataformas seriam mais que 
simples circulações, funcionando como verdadeiras ruas aéreas. (BARONE,2002).
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No caso de Shangri-lá, a estruturação do projeto a partir do espaço 
coletivo de encontro e circulação é apresentado como um novo arranjo 
para os encontros que já aconteciam na antiga favela, onde todas as 
casas abriam para um corredor em que aconteciam as interações entre 
os moradores.

Percebemos uma inspiração da Fundação Bento Rubião na “Fábula 
do Arquiteto”, poema escrito por João Cabral de Melo Neto. Embora o 
arquiteto Ricardo Corrêa não identifique uma busca conceitual de traduzir 
esse poema em construção, acreditamos que ele é uma referência subje-
tiva dos autores que buscaram a coexistência harmônica entre o indivi-
dual e o coletivo. Essa referência fica evidente em duas publicações das 
experiências da FBR, onde o texto é utilizado como epígrafe. 

Arquitetura como construir portas,
De abrir; ou construir o aberto;
Construir não como ilhar e prender,
Nem construir como fechar secretos;
Construir portas abertas, em portas;
Casas exclusivamente portas e tetos.
João Cabral de Melo Neto (Educação pela Pedra, 1966)

Assim, a arquitetura idealizada pela FBR para a Cooperativa Shangri-lá 
é a forma espacial da comunidade pretendida e os espaços propostos são 
os elementos que tornam possível a relação dos habitantes como comu-
nidade. Dessa forma, os espaços coletivos, tanto de convívio quanto de 
circulação, permitem a vida pública dentro do conjunto e trazem a noção 
de identidade do grupo.

Houve algumas reclamações no projeto, algumas pessoas não 
queriam a porta da sala aberta direto para a porta do banheiro, e 
também não queriam uma varanda com circulação geral. Mas isso 
aqui tem uma história pra ser assim. Quando a gente optou por 
fazer esse varandão, era exatamente para ter integração.(Trecho da 
entrevista concedida por JC ao pesquisador em novembro de 2011 – 
Grifos Nossos)

Por certo, esse projeto inicial foi alterado várias vezes por demandas 
vindas com o processo de construção, da entrada de novas famílias na 
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cooperativa e, principalmente, por restrições orçamentárias, sendo que 
existe uma diferença grande da proposta original para o que foi construído.

FIGURA 21: Cooperativa Shangri-la recém inaugurada

   Fonte: FBR, sem data

A principal mudança foi em relação às interligações entre os blocos 
de habitação e o centro comunitário, que não foram executadas. Além 
disso, não foram construídas todas as circulações verticais previstas, 
ficando restrita a dois pontos somente.

Mas o projeto não foi terminado, era pra ter passarelas que ligariam 
um lado da varanda ao outro, uma ligação com o centro comunitário, 
uma escada lá na frente...  Era pra algumas coisas terem sido imple-
mentadas, mas o dinheiro não foi suficiente. (Trecho da entrevista 
concedida por JC ao pesquisador em novembro de 2011).

O canteiro do mutirão autogerido de Shangri-lá

Tentamos analisar como se deu o processo de construção das casas 
no mutirão de Shangri-lá de forma comparativa ao ideal de canteiros 
autogeridos imaginado por Pedro Arantes (2002) com base nas críticas 
feitas por Sérgio Ferro no fim da década de 1960.
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Primeiramente, verificamos que não foi buscada a construção de 
uma obra emancipada do desenho. Seguindo os moldes tradicionais da 
construção civil, a divisão do trabalho foi mantida, o trabalho intelectual 
foi realizado pela assessoria técnica e o trabalho braçal pelos mutirantes. 
A ligação dessas duas pontas se dava pelo arquiteto responsável pela 
execução da obra, Alexandre Correia, e o mestre de obras contratado M. 

Conforme já explicitamos, houve algum tipo de participação dos 
moradores sobre o projeto, sobretudo pela coordenação da cooperativa. 
No entanto, relatos dos moradores dão a entender que muitos deles não 
compreendiam o que era proposto. Devido ao quadro de carências que 
passavam, o mais importante era saber que teriam uma casa.

Eu não entendia nada, tinha 13 anos. Sabia que ia fazer casa, mas o 
que era o projeto não sabia, só sei que ajudava. Mas o que ia ser, se ia 
ser prédio, isso eu não sabia.(Trecho da entrevista concedida por AA 
ao pesquisador, em novembro de 2011) 

Essa incompreensão do tipo de espaço que o projeto buscava pode 
ter se dado pela falta de um empenho técnico de traduzir as proposições 
em uma linguagem acessível a todos os mutirantes.A proposta foi desen-
volvida e apresentada em desenhos técnicos à cooperativa. A única tenta-
tiva de aproximação dos cooperados com a materialidade do projeto foi 
a confecção de maquetes com as propostas. No entanto, mesmo com o 
modelo tridimensional a população não compreendia bem o projeto.

Com isso, para outros projetos54 foram realizadas outras metodolo-
gias de apresentação, como o desenho da unidade habitacional feito em 
escala real com papel higiênico.Esta metodologia mostra-se propícia ao 
entendimento de como será o interior da casa, porém, não é eficiente 
para fazer os moradores entenderem a ideia do conjunto edificado e as 
relações entre o individual e o coletivo.

De acordo com as entrevistas, podemos indicar três momentos 
no canteiro de obras da Cooperativa Shangri-lá: primeiro, a construção 
das duas primeiras casas, realizadas com pouco recurso e com mão de 
obra exclusivamente mutirante; em seguida,o novo fôlego ganho depois 
dos recursos obtidos com a Misereor; e, por último, a entrada de novos 
cooperados que vieram a somar com suas experiências.
54 Esta metodologia foi utilizada na discussão dos projetos da Cooperativa Habitacional e 

Mista Herbert de Souza, Cooperativa Habitacional e Mista Ipiíba e Jockey, entre outras. 
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No primeiro momento, a construção se dava com os recursos vindos 
da fabricação dos blocos de concreto e vigotas de laje. Como os recursos 
para investir na pequena fábrica eram pequenos, sua produção também 
era. Por isso mesmo, não havia um grande excedente para investir no 
empreendimento habitacional. 

Dessa forma, o pouco recurso que entrava destinava-se exclusiva-
mente à compra de materiais de construção, fazendo com que todo o 
processo fosse realizado pela ajuda mútua dos cooperados durante os fins 
de semana. A falta de continuidade no decorrer da semana fez com que 
a conclusão das duas primeiras casas se desse num período de mais de 
1ano de trabalho.

Como os próprios cooperados eram os responsáveis por conseguir 
o dinheiro necessário para dar prosseguimento às construções, eles se 
apropriaram muito bem do mutirão, conduzindo toda a gestão da obra, 
ainda que com o auxílio dos membros da Igreja Católica.

A assessoria técnica da FBR acontecia em duas visitas semanais, nas 
quais longe de ditar as regras de como as coisas deveriam ser executadas, 
era feito um trabalho de conscientização sobre o porquê de certas 
soluções e a compatibilização das mudanças feitas pelos mutirantes 
durante a construção.

O arquiteto Alexandre Correia diz que, como eles possuíam o dinheiro 
para a construção e também eram os construtores, o projeto passou por 
pequenos ajustes. O primeiro deles foi a incorporação de um espaço resi-
dual do terreno ao interior das unidades edificadas. Essa foi uma ótima 
modificação, pois o espaço que seria gerado entre as casas e a divisa de 
fundos por certo traria problemas futuros para a gestão do espaço cole-
tivo, como o acúmulo de lixo e outros resíduos.

Outra alteração realizada pelos mutirantes foi a mudança da seção 
dos pilares prevista no projeto estrutural. O projeto, seguindo as normas 
técnicas, previa pilares com 15 centímetros de largura, sendo maior do 
que a espessura da alvenaria, o que dificulta a execução das formas para 
concretagem. Nas construções populares, normalmente o pilar segue a 
espessura da alvenaria, dispensando a utilização de tábuas em duas faces, 
facilitando a execução e economizando o material das formas. Para isso, 
a engenheira da FBR fez novos cálculos para redimensionar as ferragens 
necessárias e fazer com que essa prática recorrente nas construções 
tivesse os mesmos índices de segurança previstos nas normas técnicas.
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FIGURA 22: Alteração da proposta original

Fonte: Croquis do autor.

Após receber o financiamento da Misereor, a Cooperativa Shangri-lá 
pôde imprimir um maior ritmo ao canteiro de obras, contratando um 
pedreiro e um servente que, durante a semana, abriam frentes de trabalho 
para que os mutirões fossem potencializados nos fins de semana.

Os profissionais contratados pertenciam ao próprio grupo de 
cooperados, o que, apesar de trazer conflitos internos, trouxe um maior 
dinamismo à obra, pois havia uma continuidade na execução das tarefas, 
o que não aconteceria se a mão de obra remunerada fosse de profissionais 
que não pertencessem à comunidade.Comparando os três projetos pilotos 
que foram apoiados pela FBR, Alexandre Correia afirma que nesse sentido 
a experiência de Shangri-lá foi a mais bem-sucedida. 

Em Colméia, foram várias as tentativas de se conseguir um pedreiro que se 
adequasse às características de um projeto construído em sistema de mutirão. 
A tentativa de contratar cooperados não se mostrou adequada, pois o profis-
sional passou a se sentir superior aos demais mutirantes. Neste caso, foi contra-
tado um profissional externo à cooperativa, que não participava dos mutirões, 
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estes acontecerem em seus dias de folga. Tal situação gerava uma descontinui-
dade da produção, não desejada para o bom andamento do projeto.

Já em Pixuna, o pedreiro contratado também pertencia ao grupo, 
porém sua postura altamente machista prejudicava o bom andamento 
dos trabalhos, já que ele considerava que as mulheres eram inaptas a 
qualquer tipo de atividade na construção civil.  

Em Shangri-lá, a participação das mulheres foi massiva, todas 
participaram de todo o processo de construção, não se dedicando 
exclusivamente a trabalhos mais leves. Inclusive, muitos homens das 
famílias cooperadas passaram a não participar dos mutirões, já que as 
companheiras sozinhas cumpriam as horas obrigatórias no mutirão. 

Tentando equilibrar essa questão de gênero, o regimento interno do 
mutirão foi alterado para que todo núcleo familiar que tivesse um homem 
maior de idade, obrigatoriamente, cumprisse 8 das 17 horas a serem 
trabalhadas em uma semana.

Nas entrevistas realizadas com os técnicos responsáveis e com os 
mutirantes, ficou claro que todos os envolvidos na execução buscaram 
seguir estritamente as orientações vindas do escritório. Segundo 
Alexandre Correia, havia muito respeito entre os técnicos, os profissionais 
contratados e os trabalhadores em ajuda mútua.

Nas palavras de M, os técnicos sabiam o que estavam solicitando no 
projeto e a forma correta de executar. Quando ele tentava argumentar 
sobre possíveis erros no que estava sendo indicado pelo projeto, os 
técnicos explicavam o porquê de tal escolha.

Não, não, não [eu não fazia as coisas como eu queria], tinha arquiteto, 
engenheiro. Aí eu vou fazer o que os caras fizeram pra mim, se tivesse 
algo diferente eu ia falar “Ó, não pode ser, porque assim não vai bater.” 
Mas os caras competentes falavam: “M, tem que ser assim, assim, 
assim e assim.”. Eu, segui, entendeu? O que os caras diziam. (Trecho da 
entrevista concedida por M ao pesquisador, em novembro de 2011).

O pedreiro contratado desempenhava uma dupla função no empre-
endimento habitacional. De segunda a sexta-feira, ele trabalhava como 
qualquer trabalhador da construção civil. Já nos fins de semana, durante o 
trabalho coletivo do mutirão, sua função era a de difundir a técnica cons-
trutiva aos demais cooperados.
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É interessante que, somente observando o dia a dia de trabalho 
do M, interruptamente durante a semana, é que a assessoria técnica 
percebeu o desgaste físico resultante do trabalho mutirante. O mesmo 
acontecia com os outros trabalhadores que durante a semana exerciam 
uma outra função em outro lugar.

Mesmo assim, não percebemos uma busca no projeto de tentar 
reduzir o esforço empregado pelos construtores. Uma das únicas medidas 
adotadas foi a troca dos blocos de concreto por alvenaria cerâmica, que 
era mais leve e, por isso mesmo, mais fácil de transportar. 

Podemos dizer que a terceira fase do canteiro de obras da Coopera-
tiva Shangri-lá se iniciou com a entrada de novas famílias ao grupo, que não 
residiam na comunidade na época do aluguel dos barracos. A ampliação 
do quadro de sócios da cooperativa impulsionou mais a construção, já que 
as famílias recém-ingressas não acumularam ainda o cansaço de mais de 
um ano de trabalho aos fins de semana.

Além disso, das diversas pessoas que procuraram a cooperativa 
para se associar, foi dada a preferência àquelas que, além de necessitar 
de habitação, pudessem complementar as atividades desenvolvidas pelo 
grupo, seja na militância e organização interna,seja no trabalho de edifi-
cação das construções.

Foi assim que a cooperativa passou a contar com profissionais da 
construção civil que possuíam diferentes habilidades, como a marce-
naria e o domínio das instalações elétricas. Somado a isso, as famílias que 
vinham participando do mutirão já haviam sido capacitadas e profissiona-
lizadas. Dessa forma, percebemos que os construtores passaram a ter um 
papel mais ativo na tomada de decisões.

Com a prática da autogestão, eles viram que os recursos estavam 
acabando e que seria preciso encontrar soluções construtivas mais baratas 
que viabilizassem a conclusão da obra. Então, timidamente, algumas solu-
ções propostas pela FBR foram deixadas de lado para dar lugar às inven-
ções dos próprios mutirantes. Os serviços de marcenaria foram os que 
mais alteraram o projeto. No lugar de esquadrias metálicas, foram execu-
tadas portas e janelas em madeira. O mesmo aconteceu com o guarda-
corpo das circulações coletivas no segundo pavimento, que foi realizado 
com caibros de madeira pregados por dentro e por fora de uma linha, em 
vez do material metálico que havia sido especificado.
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FIGURA 23: Foto da passarela onde observamos
o guarda-corpo feito pelos moradores.

Fonte: FBR, sem data.

Junto com essas alterações, foram inseridas molduras nos vãos das 
casas sobrepostas e das varandas térreas. O resultado estético final não 
agradou muito os autores do projeto, para quem o conjunto passou a ter 
aparência de “casas em Búzios”, numa referência às casas de classe média 
alta produzidas na Região dos Lagos Fluminense.

Mesmo sem utilizar a poética da economia, com sua “miserabili-
dade” expondo o processo de trabalho (FERRO, 2006), podemos visualizar 
em Shangri-lá as marcas deixadas pelos construtores. Se a expressão esté-
tica alcançada não corresponde ao idealizado pelos arquitetos, podemos 
afirmar que ela é expressão da vontade de como os construtores/mora-
dores desejam ser vistos pelo restante da sociedade.

Por certo, há uma imposição ideológica de padrões de beleza ditados 
por aqueles que detêm o capital. Mas, reproduzir uma linguagem arquite-
tônica que se relacione com casas burguesas é, para eles, uma forma de 
se colocar no mesmo patamar de cidadania.
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O público e o privado

Já mencionamos que o projeto arquitetônico-urbanístico da Coopera-
tiva Shangri-lá buscou expressar e estimular a coletividade daquele grupo. 
Neste item demonstraremos como no plano físico temos a transição entre 
o interior e o exterior das residências, ou seja, entre os espaços da vida 
privada e da vida coletiva/pública.

No projeto original, as unidades do térreo e do segundo pavimento 
eram idênticas, possuindo uma varanda que faria a transição entre o que 
é individual e o que é coletivo. No entanto, a solução se mostrou cara, pois 
as passarelas de acesso às casas do segundo pavimento seriam constru-
ídas em balanço. 

Por esta razão, as unidades assobradadas tiveram suas áreas redu-
zidas, para que a construção fosse viabilizada economicamente. Sendo 
assim, as unidades térreas foram construídas tal como idealizadas, apre-
sentando uma cuidadosa transição entre o público e o privado, pois a 
varanda resguarda a janela do quarto e também o acesso ao interior da 
unidade, que fica na lateral da varanda.

FIGURA 24: Plantas-baixa do térreo e primeiro pavimento

Fonte: Croquis do autor.
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Além disso, a única janela da unidade térrea voltada para o pátio de 
uso coletivo encontra-se visualmente afastada da área de permanência e 
circulação. A solução projetual da biboca55 foi desenvolvida para o projeto 
da Cooperativa Nova Holanda e adequada ao projeto de Shangri-lá. Trata-
se de um afastamento do vão da esquadria em relação à parede externa, 
que permite um sombreamento do vão, melhorando, assim, o conforto 
térmico no interior da casa.

Ao mesmo tempo que esse elemento arquitetônico não permite 
a incidência dos raios solares diretamente na janela, cria um nicho que 
pode ser utilizado como armário e, principalmente, permite um distan-
ciamento maior entre o espaço coletivo e o espaço privado, dificultando a 
visualização das atividades realizadas no interior das residências.

O mesmo não acontece com as casas que não estão ao nível do solo, 
pois tanto o acesso quanto as janelas dos cômodos estão instalados na 
divisa entre a casa e a circulação coletiva. A adoção de afastamentos para 
realizar as aberturas não foi possível devido ao tamanho reduzido das 
unidades. Sendo assim, a única alternativa foi a adoção de vidros cane-
lados nas esquadrias, que quando fechadas não permitem uma visuali-
zação completa do interior. 

FIGURA 25: Transição entre público e privado

                      Fonte: Croquis do autor.

55 Termo utilizado pelos técnicos da FBR para os recuos das janelas.
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Nesse sentido, percebemos uma variedade de soluções encontradas 
pelos moradores para resguardarem sua privacidade. Elas são simples, 
vão desde a utilização de cortinas até a construção de paredes e muretas 
dentro de casa. 

A colocação de vaso de plantas em frente às casas cumpre o papel deco-
rativo do conjunto, imprimindo uma individualidade à cada unidade habi-
tacional. Mas essa disposição da vegetação não permite que o trânsito das 
pessoas ocorra junto às janelas, evitando um pouco os olhares mais curiosos.

Outra questão levantada como incômoda para alguns dos moradores 
do segundo pavimento é a localização da porta do banheiro alinhada com 
o acesso da casa, o que não é desejável, já que é nesse cômodo onde 
acontecem as atividades mais íntimas e pessoais dos habitantes. O arquiteto 
Alexandre Correia dizque a opção por não ter criado nenhum anteparo 
entre as duas portas foi deixar o espaço livre para que cada família adotasse 
a solução que mais se adéqua às suas práticas cotidianas. 

Também é uma questão a separação da área social da casa com a área 
de serviço. Os valores e a dinâmica de cada núcleo familiar é que alteram 
esse espaço. Assim, encontramos algumas das seguintes variações de tran-
sição entre os diferentes cômodos das casas.

Apesar de haver a tentativa de resguardar sua vida particular,os 
moradores são unânimes em dizer que todos respeitam o espaço uns 
dos outros. Em entrevista, GR disse “aqui ninguém invade o espaço de 
ninguém”. No entanto, quando perguntada se o conjunto garantia sua 
privacidade, a mesma colocou que:

Não, pra você ter uma certa privacidade, é preciso que o outro respeite 
você. Aqui, se tem alguém passando mal, eles não se importam, 
colocam o rádio num volume muito alto. E aqui ninguém pode dizer 
que fez sozinho e então porque não respeitar o outro? Não é proibido 
dar festa, mas vamos respeitar, é preciso saber como dar a festa. Aqui 
se grita, se fala palavrão.(Trecho da entrevista concedida por GR a 
Vanessa Ferreira, em novembro de 2011) 

De fato, durante nossas pesquisas de campo em Shangri-lá, a inten-
sidade do barulho produzido nos impressionou. Aos fins de semana, 
quase todas as casas ficam com os aparelhos de televisão ou som ligados, 
mesmo quando conversamos. Apesar de vários moradores colocarem 
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FIGURA 26: Variações entre área social e de serviço

Fonte: Croquis do autor.

essa questão como uma das que mais incomodam, muitos disseram que 
já se acostumaram com o problema.

Aqui só uma coisa incomoda, o negócio de som. Cada um bota um tipo 
de música. (Trecho da entrevista concedida por AE, ao pesquisador, 
em novembro de 2011) 
Não porque eu já tô acostumado com o barulho de cada um. Se o 
fulano coloca aquele som no sábado, já estou acostumado, então já 
conheço cada um. (Trecho da entrevista concedida por AA, ao pesqui-
sador, em novembro de 2011) 
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Apesar desta profusão de sons chamar nossa atenção, ao longo da 
realização de nosso trabalho empírico, percebemos que esses ruídos são 
resultado de um espaço altamente apropriado por seus moradores, que 
se valem das áreas coletivas para diversas atividades cotidianas. 

Observando essas atividades, não percebemos em Shangri-lá uma 
definição precisa dos limites entre a casa e o espaço coletivo. Não são 
raras as atividades domésticas que acontecem no espaço coletivo. 

Assim, o espaço da coletividade acaba possuindo uma atmosfera 
caseira. No mesmo pátio onde as pessoas se encontram para conversar, 
podemos encontrar vários varais para secar roupa ou, até mesmo, duas 
vizinhas que fazem juntas sua refeição em uma varanda,após cada uma 
ter preparado seu almoço em suas casas.

Um acontecimento que chamou nossa atenção em um dos dias que 
estávamos na Cooperativa realizando nossas atividades de pesquisa foi o 
acontecimento de um aniversário da filha adolescente de uma cooperada. 
Durante o dia, enquanto a família arrumava o centro comunitário para 
receber os convidados, as varandas e o pátio se converteram em um 
grande salão de beleza, onde as mulheres, principalmente as adolescentes, 
faziam suas unhas e cabelos com a ajuda umas das outras.

Mas, ao mesmo tempo que o pátio de Shangri-lá carrega essa inti-
midade de seus moradores, sua utilização extrapola os limites da coope-
rativa, funcionando como um espaço público que passa a abrigar pessoas 
que não necessariamente moram ali. São exemplos de pessoas de fora 
que utilizam o espaço os integrantes de novos grupos autogestionários 
que fazem suas reuniões no salão comunitário e as crianças do entorno, 
que são as que mais utilizam o lugar.

Conforme disse uma entrevistada,“as crianças independentes de 
qualquer coisa estão sempre juntas”. Sempre que fomos ao local, encon-
tramos um grande número de crianças brincando no espaço coletivo da 
cooperativa. Uma das justificativas para tal fato é a ausência de espaços 
públicos nessa região de Jacarepaguá, constituída pelo somatório de 
vários loteamentos, muito deles irregulares que não destinaram áreas 
para esses usos.
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FIGURA 27: Utilização do espaço coletivo com atividades intimas

Fonte: acervo pessoal, 2011.

FIGURA 28: Espaço coletivo apropriado pelas criançcas

Fonte: acervo pessoal, 2011.
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Dona MB diz que apesar do espaço coletivo ser utilizado por todos 
“o que tem mais é criança”.Esse intenso uso infantil também traz alguns 
conflitos internos, já que nem todos os cooperados veem com bons olhos 
as correrias e gritarias vindas das brincadeiras realizadas. Neste sentido, a 
entrevistada destaca que:

A única coisa que eu acho que a gente tem que melhorar é implicância 
de adulto com criança, porque todo mundo nasceu criança.

Ainda sobre o espaço coletivo, a líder comunitária JC nos diz que:

Aqui [o espaço coletivo] ele funciona bem. Quer dizer, o espaço cole-
tivo de área comum [não o centro comunitário], funciona tranquilo, a 
gente consegue até colocar pessoas [de fora]. Por exemplo, tem final 
de semana que quando está muito calor, agora é época de horário de 
verão, esse quintal fica cheio de criança brincando, porque aqui se você 
rodar um pouco a comunidade aqui [Jardim Shangri-lá] você não tem, 
as pessoas não têm espaço pra brincar, entendeu? Então, de repente, 
tem que ir lá no campo de futebol pra ficar lá, então as crianças vem 
tudo brincar pra cá, vem brincar aqui dentro.Ai tem aquele vizinho que 
não gosta muito, mas a gente vai lá e tenta conversar, convencer o 
companheiro de que só tem esses espaços e é pra criança brincar aqui 
mesmo, mas o espaço, ele funciona. (Trecho da entrevista concedida 
por JC ao pesquisador, em novembro de 2011) 

Apesar das questões levantadas, acreditamos que as mediações 
entre a esfera privada e coletiva dos moradores do conjunto são expressão 
de um modo de vida diferenciado das demais edificações coletivas que 
encontramos na cidade. Esse modo de vida tem relação direta com a 
origem da comunidade e com a forma de suas habitações anteriores, e 
se traduz em uma apropriação muito sadia dos espaços coletivos, ou seja, 
um espaço verdadeiramente habitado.

É neste espaço coletivo que também ocorrem as festividades da 
comunidade, que desde sua origem faz celebrações de datas importantes 
para a Cooperativa. É certo que as grandes festas não são mais realizadas, 
como as comemorações de 1º de Maio, que são lembradas em quase 
todas as conversas que temos com os cooperados.
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Festa... nós ficamos aqui com dez anos com o festival de 1º de maio, 
que era um festival que a gente tinha que ir por dia, no dia 1º a gente 
tinha uma média de mil pessoas que passavam por aqui. Era festival de 
música e poesia, com premiação, com tudo. Foram dez anos de festival. 
Vinham pessoas de vários lugares do Rio de Janeiro pra concorrer, tinha 
inscrição prévia, com pagamento, premiação. O primeiro prêmio era 
um salário mínimo que a gente dava pra poder a pessoa ver né? Às 
vezes a pessoa, a família da pessoa vinha acompanhar, era tão grande 
que a metade do salário ficava no almoço e no lanche. Então era um 
salário simbólico, era um salário mínimo e era muito simbólico, né? E 
a gente fazia exatamente pra criticar o salário mínimo. Mas era muito 
legal, por dez anos de trabalho, muito trabalho, que a gente prepa-
rava o festival como se fosse o carnaval, né? A gente terminava um e 
já estava pensando no tema do outro ano e por aí ia embora.(Trecho 
da entrevista concedida por JC ao pesquisador, em novembro de 2011) 

Entretanto, com o passar do tempo, as grandes comemorações 
foram deixando de acontecer, com atividades que além de reforçarem a 
identidade do local estimulavam a produção cultural dos moradores, com 
o festival de músicas e poesias, e rompiam com o cotidiano das pessoas, 
que se preparavam para produzir um momento de descontração coletiva.

[O festival foi acabando] porque as pessoas foram se desgastando né, 
porque não renovavam o quadro de pessoas pra trabalhar no festival 
e a gente já tinha outras tarefas, entendeu? Aí o festival foi morrendo, 
mas...[sempre fazemos alguma coisa]Geralmente faz alguma feijoada. 
Ainda faz alguma coisinha, faz! Celebração, celebração sempre tem. 
Mesmo pequena, mas tem.(Trecho da entrevista concedida por JC ao 
pesquisador, em novembro de 2011) 

O espaço coletivo institucionalizado

Se por um lado o espaço coletivo do pátio funciona de forma viva 
e dinâmica, o mesmo não pode ser dito do Centro Comunitário, uma 
edificação construída com o objetivo de fazer funcionar a parte mista da 
cooperativa e também abrigar atividades culturais que atendessem não 
só aos moradores de Shangri-lá, como aos de todo o entorno.
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Inicialmente, o Centro Comunitário passou a abrigar a Comunidade 
Eclesial de Base Padre Josino, entidade que deu origem à Cooperativa 
Habitacional e Mista Shangri-lá, e um núcleo local do Partido dos Traba-
lhadores. Essas duas organizações faziam várias atividades no espaço, 
como debates políticos, cursos de capacitação e discussão sobre questões 
urbanas, entre outras coisas.

Além disso, funcionava o Restaurante Sabor Popular, uma das inicia-
tivas da cooperativa, e por isso mesmo, o local era mais frequentado pelos 
moradores. No entanto, com o fim das atividades de geração de trabalho 
e renda, o Centro Comunitário foi deixando de ser utilizado como um 
espaço coletivo.

Atualmente, são poucas as atividades regulares que acontecem na 
edificação. O que mais traz movimento para o local é o funcionamento 
da sede da União por Moradia Popular do Rio de Janeiro, que por este 
motivo traz muitas pessoas de grupos de luta pela moradia que utilizam o 
local para reuniões de mobilização e organização comunitária.

As atividades da CEB Padre Josino também se reduziram muito. Com 
a criação de um movimento de moradia, os membros da Igreja passaram 
a não ser tão atuantes na formação de novas cooperativas habitacionais 
e, por isso, se restringiram a fazer um trabalho de catequização com as 
crianças do local e uma campanha fixa da Pastoral da Família, que faz o 
acompanhamento do desenvolvimento das crianças.

Apesar de não haver mais atividades de geração de trabalho e renda 
ou cursos no local, nos perguntamos por que a população não se apropria 
do local, como faz com o pátio, para realizar atividades do dia a dia, como 
o simples fato de sentar e conversar com os vizinhos.

Várias são as respostas para a questão. Primeiramente, a população 
tem em seu imaginário que aquela edificação deve ser destinada a usos 
“mais nobres” do que os simples acontecimentos cotidianos de suas vidas. 

Quando perguntados sobre o salão comunitário, alguns cooperados 
acreditam que ele deva cumprir uma função educacional, servindo como 
espaço onde as pessoas possam, além de receber formação, ser conscien-
tizadas sobre questões diversas.

Acho que [o espaço coletivo] poderia ser melhorado. Podia ter mais 
finalidade. Acho, por exemplo,está tendo aulas de conscientização, 
aulas de ensino fundamental tem que ter coisa assim. [...] Eu acho 
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que o salão é suficiente para fazer esse tipo de trabalho.(Trecho da 
entrevista concedida por AA ao pesquisador, em novembro de 2011) 

Em 2004, houve uma tentativa mais estruturada para que esta função 
educacional fosse realizada no local. Articulando com a Fundação Bento 
Rubião pelo Programa Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, 
a Cooperativa Shangri-lá abrigou em seu Centro Comunitário um curso 
ligado ao Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego56. 

A busca por prestar serviços na comunidade, na realidade, denuncia 
a carência de serviços públicos oferecidos pelo Estado, tais como escola 
básica, curso profissionalizante, atendimento médico e dentário. Nesse 
sentido, as aulas do Primeiro Emprego foram uma das únicas de várias 
iniciativas dos moradores que foram realizadas.

Meu sonho é ter uma sala com médicos que pudessem atender a gente. 
Porque aqui, quando alguém fica doente, tem que ir lá no posto de 
saúde, no hospital que fica lá longe. Teve uma época que nós pensamos 
em colocar dentistas aqui. Mas isso foi praticamente barrado. Nós 
conversamos com três dentistas evangélicos, mas o grupo de apoio 
era católico. Então eu ganhei um consultório dentário todo pra colocar 
aí, daí quando eu cheguei e falei que os dentistas eram evangélicos, 
me disseram que iam chamar dentistas da Igreja para vir pra cá. Então 
eu tive que dispensar os outros, tive que falar. Só que a Igreja Católica 
não trouxe ninguém. Então o consultório (o maquinário) enferrujou e 
nós tivemos que vender para o ferro velho. Eu consegui isso porque na 
época eu vendia jalecos para muitos dentistas, e muitos deles tinham 
esse tipo de projeto.(Trecho da entrevista concedida por GR a Vanessa 
Ferreira, em maio de 2011) 

Segundo, a liderança local ligada à UMP-RJ possui o controle do espaço, 
visto que a maioria das atividades realizadas é do movimento de moradia. 
Deste modo, para fazer o uso do espaço é necessário pedir sua permissão, 
embora ela afirme que se coloca nesta posição porque ninguém assume e 
compartilha com ela a responsabilidade sobre o Centro Comunitário.

56 A Lei 10.748/2003 criou o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para 
os Jovens –PNPE, sendo posteriormente alterada pela Lei 10.940/2004 e regulamen-
tada pelo Decreto 5.199/2004.
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Mas, (...)se a gente quiser usar o salão, a J empresta. Quando eu 
comprei material, não tinha lugar pra guardar aqui, a J deixou eu 
guardar lá. (Trecho da entrevista concedida por AE ao pesquisador 
em novembro de 2011) 

Por último, destacamos que a forma arquitetônica da edificação não 
estimula sua apropriação diária. Ao contrário das residências que se abrem 
para o pátio coletivo, o Centro Comunitário se fecha nele mesmo. Apesar 
de haver janelas e uma pequena varanda no segundo pavimento, os pontos 
de acesso são poucos e não são convidativos a quem passa em sua frente.

Quando questionada sobre o projeto do Centro Comunitário, a FBR 
nos informou que o projeto foi realizado por um profissional ligado à 
entidade que financiou a sua construção. A assessoria técnica da FBR foi 
limitada ao acompanhamento da obra.

FIGURA 29: Centro comunitário de Shangri-la

                  Fonte: acervo pessoal, 2011.

Sendo assim, hoje a comunidade tem um espaço qualificado para 
receber várias atividades, mas este se encontra ocioso, passando a ser 
encarado pela liderança local como um “elefante branco” que logo deve 
ser transformado para trazer benefícios para a comunidade.
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E a gente tá num elefante branco aqui dentro. O que fazer com ele? 
Mesmo se a comunidade dissesse assim “Olha, eu não quero saber 
dele” a gente abre pra comunidade como um todo. Porque, o centro 
comunitário, ele não foi criado pra atender só a Shangri-lá, ele foi 
criado pra atender a comunidade, mas Shangri-lá monopolizou ele o 
tempo inteiro e a comunidade não veio participar junto, entendeu? Aí 
hoje, Shangri-lá se sente dona do centro comunitário que não é dela, 
mas em contrapartida ela também não se envolve, não faz nada pra 
poder botar o centro pra funcionar.  Então ano que vem a meta é botar 
isso pra funcionar, não sei de que jeito, mas vamos tentar colocar. Eu, 
pelo menos, quero tentar colocar. (Trecho da entrevista concedida por 
JC ao pesquisador, em novembro de 2011) 

Reformas e mudanças no espaço

Em toda habitação, ao longo do tempo,são realizadas modificações 
no que foi inicialmente construído. Nos itens anteriores, já discorremos 
sobre alguns ajustes feitos pelos moradores da Cooperativa Shangri-lá, 
como as transições entre a área de estar e a área íntima e de serviços da 
casa. Além disso, no interior das casas assobradadas, a maioria das famí-
lias ampliou a área de serviço, visto que inicialmente se constituíam em 
um pequeno balanço no qual só cabia o tanque. 

A única coisa que eu fiz foi aumentar a área que era pequenininha e só 
tava um tanque e era muito estreitinha. (Trecho da entrevista conce-
dida por MB ao pesquisador, em novembro de 2011) 

Quando o projeto foi elaborado em 1996, as máquinas de lavar 
ainda não faziam parte do cotidiano das famílias das classes C e D. Com a 
mudança econômica ocorrida a partir de 2000, isso se reverteu e quase 
todas as residências passaram a ter pelo menos um “tanquinho”, nome 
popular das lavadoras semiautomáticas. 

Por esta razão, a maior parte das habitações ampliou suas áreas de 
serviço até a divisa de fundos dos lotes. Funcionalmente, essa ampliação 
trouxe muitos benefícios para as famílias do segundo pavimento. As que 
ocupam o térreo também se aproveitaram da ampliação, pois passaram a 
contar com uma área de serviço coberta maior.
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FIGURA 30: Ampliações na casa

Fonte: Croquis do autor.

No que se refere ao conforto ambiental, essa modificação acabou 
por prejudicar um pouco a iluminação e ventilação da cozinha e da área de 
serviço, sobretudo nas casas que instalaram basculantes em vez de janelas.

Devido à localização nos fundos da edificação, esses anexos não 
alteraram em nada a aparência geral do conjunto. Aliás, ao contrário de 
muitos conjuntos habitacionais que sofreram um processo de favelização 
(ANDRADE; LEITÃO, 2006), a Cooperativa Shangri-lá mantém as caracterís-
ticas do projeto original, sendo a maior modificação ocorrida a pintura das 
casas com diferentes cores.

Arnóbio de Almeida e Alexandre Correia concordam que este é um 
dos indicativos do sucesso da experiência de Shangri-lá, pois a não desca-
racterização do projeto é para eles a demonstração de que os moradores 
se sentem orgulhosos de seu trabalho e por isso o mantêm. 

Embora não descaracterizado, o conjunto não se encontra com uma boa 
aparência devido à falta de manutenção na pintura e nos revestimentos, e 
às instalações elétricas feitas pela concessionária Light, que têm a aparência 
de uma instalação clandestina.

Como a obra foi encerrada sem a urbanização do pátio, ao longo 
do tempo foram feitas pequenas intervenções como a construção de 
canteiros e bancos, esses últimos realizados com o auxílio de estudantes 
de arquitetura durante o Encontro Regional de Estudantes de Arquitetura 
e Urbanismo ocorrido no Rio de Janeiro, em 2010.

No entanto, a maioria dos moradores não participou desta inter-
venção. A falta de um projeto global a ser seguido, pensando na melhor 
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forma para os canteiros, localização dos espaços de estar e o tipo de vege-
tação a ser cultivado, não possibilitou um espaço bem qualificado e que 
agradasse a todos os moradores.

São vários os relatos de moradores que dizem não estar satisfeitos 
com a atual conformação do espaço e que sugerem opções do que poderia 
ser implementado no local para formar um espaço mais agradável para o 
uso dos moradores.

Eu acho que tem que valorizar esse pátio, colocar algo de diferente, 
não sei o que é, mas tem que fazer alguma coisa, acho que o espaço é 
muito grande e se deixar [como está] dá criação de dengue. (Trecho da 
entrevista concedida por AA ao pesquisador, em novembro de 2011). 

Não [estou satisfeita com a aparência do conjunto], eu queria que 
terminassem a urbanização, o pátio. Queria que tivesse feito uma 
lavanderia coletiva, uma churrasqueira, pois aqui todo mudo gosta de 
churrasco. Os canteiros fossem feitos com verduras, uma horta. (Trecho 
da entrevista concedida por GR a Vanessa Ferreira, em maio de 2011) 

Ao mesmo tempo que os moradores desejam diferentes coisas para 
o lugar, eles se recordam de que muita coisa foi conquistada para que o 
local tenha a sua atual conformação e aparência.

Tava com vontade de fazer um parque pras crianças, era um projeto, 
né? Tirar aquilo ali e fazer uma churrasqueira... Ó já mudou. Mudaram 
o telhado, mudaram as caixas d’água, agora é uma pra cada família...
(Trecho da entrevista concedida por AE ao pesquisador, em novembro 
de 2011).

Esta mudança do telhado e das caixas d’água lembrada pelo Sr. AE 
se constitui na última grande obra realizada no conjunto. Esta obra foi 
financiada em 2008 pelo Servicio Latinoamericano, Africano y Asiatico de 
Vivienda (SELAVIP), tendo novamente a assessoria técnica da FBR e  o 
trabalho mutirante das famílias de Shangri-lá. 

No entanto, Alexandre Correia diz que nem todos os cooperados 
participaram deste último mutirão, destacando a presença dos mais poli-
tizados e dos filhos dos cooperados iniciais, que estão se inserindo em 
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novos grupos da UMP-RJ. Além desses moradores de Shangri-lá, o mutirão 
do telhado serviu como capacitação do Grupo Esperança. 

A líder comunitária JC acredita que ter realizado esse projeto foi uma 
forma de relembrar a luta da cooperativa e de capacitar a população, mais 
uma vez, para acessar outros recursos que ajudem a resolver as demandas 
da Cooperativa.

Vendendo a ideia de uma comunidade

É, todo mundo respeita todo mundo, é uma comunidade de vinte 
oito(...) residências, né? Se você também não sabe, anota aí. Vai, 
anota aí no teu [caderno].São vinte e oito residências, mas todo 
mundo respeita todo mundo, sempre procura entrar em comum 
acordo, com qualquer um problema ou outro. Qualquer problema que 
tiver, vão procurar, chamar pra conversar e resolver entre nós. Nós 
que temos que resolver. É nosso, o lar é nosso, nós temos que resolver.
(Trecho da entrevista concedida por M ao pesquisador, em novembro 
de 2011 – Grifos Nossos).

Neste depoimento, o cooperado M tenta nos vender a noção de que as 
famílias de Shangri-lá formam uma comunidade harmônica que consegue, 
com o diálogo, resolver os conflitos que surgem com a convivência diária.

De fato, observamos que os moradores em geral são muitos solí-
citos uns com os outros. É comum ver alguém chegando numa janela 
e pedindo alguma coisa emprestada, fazer uma brincadeira ou dar um 
recado. Normalmente, as crianças prestam favores aos mais velhos, indo 
até o mercado fazer pequenas compras, entre outras coisas.

No entanto, já no início do trabalho de campo, percebemos que, 
mesmo com este comportamento amistoso entre os moradores, havia 
alguns conflitos internos. Nas entrevistas realizadas, verificamos que 
alguns moradores afirmam que, após a conclusão da obra, aos poucos 
a união do grupo foi acabando e a mobilização em busca de melhorias 
coletivas foi minguando.

(...) as pessoas eram mais unidas, já não existe mais aquela união do 
início. (...) Eu não sei [porque essa união se perdeu]. Não era pra ser 
assim. No início era como se fosse todo mundo uma família só. Hoje em 
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dia fica cada um no seu canto, resolve seu problema sozinho.(Trecho 
da entrevista concedida por GR a Vanessa Ferreira, em maio de 2011) 

Há moradores que acusam outros de terem mudado de comporta-
mento após a entrada nas novas casas, sentindo-se superiores aos demais 
cooperados. Nas palavras de alguns, residir em moradias dignas “subiu à 
cabeça”, e esse é o principal motivo da desunião do grupo.

Pra muitos mudaram, mas eu continuo a mesma pessoa, porque eu 
não acho que é uma casa que vai fazer a gente mudar, porque temos 
que ser sempre a mesma pessoa, pois não tem como saber o dia de 
amanhã. Para muitos aqui, depois de estar com a casa, quiseram 
passar por cima dos outros achando que era melhor, e eu acho que 
aqui ninguém é melhor do que ninguém, porque aí não moraria aqui 
na comunidade. (Trecho da entrevista concedida por MB ao pesqui-
sador, em novembro de 2011)

Por outro lado, há aqueles que criticam justamente os que não acom-
panharam as mudanças físicas ocorridas em suas residências, mantendo a 
mentalidade de “favelados” e acomodados em suas “vidinhas”. 

O problema é que eu acho que muita gente não se transformou 
junto com a mudança. Saiu do barraco pra uma casa de alvenaria, 
mas continua como se estivesse vivendo naqueles barracos, não cres-
ceram intelectualmente. Acharam mais cômodo se isolar. Tem gente 
que continua na mesmice e quando vê a outra pessoa crescer, não faz 
nada pra chegar no mesmo nível dela e fica com inveja. (Trecho da 
entrevista concedida por GR a Vanessa Ferreira, em maio de 2011) 

Sabemos que viver coletivamente sempre traz conflitos, por isso 
mesmo, de início, não compreendemos como isso se rebatia nas práticas 
cotidianas e, principalmente, como se dava espacialmente essa disputa. 

Em algumas entrevistas apareceram referências a “lados” do 
conjunto, mas, no momento da entrevista, as colocações pareciam referir-
se somente a uma localização espacial de quem mora no mesmo bloco de 
casas do entrevistado.
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Mas eu gosto muito de morar dessa forma [em casas coladinhas], eu 
gostaria que, assim, desse lado todo mundo botasse planta nas suas 
varandas, entendeu? Pra poder dar uma outra visão pra cooperativa. 
E desse lado aqui, depois vocês vão perceber, o pessoal está botando 
piso na varanda toda, entendeu? Já está mudando. (Trecho da entrevista 
concedida por JC ao pesquisador em novembro de 2011 – Grifos nossos) 

No entanto, aos poucos, fomos percebendo que definir o lado que 
você mora significava definir, de forma geral, se você está no grupo dos 
que “mudaram” ou no dos que “permanecem iguais”, ou seja, mais do 
que morar em um bloco ou outro, dizer em que lado você mora definea 
sua postura adiante da comunidade.

Posso ser franco? [O problema aqui é a] Falta de união. Agora tem 
lado A e lado B. [A diferença] É que um não ajuda. Se um pessoal for 
limpar a caixa [d’água], os de lá não ajuda. É uma pena. (Trecho da 
entrevista concedida por AE ao pesquisador, em novembro de 2011 
– Grifos nossos)

Observamos que, no lado A, as casas visitadas são mais bem 
acabadas, com revestimento cerâmico no piso, azulejos na cozinha 
e banheiro e também pintura. Nesse mesmo lado, os moradores do 
segundo pavimento estão revestindo também a varanda de circulação, 
mas, somente em frente a sua própria residência, mostrando assim condi-
ções diferenciadas para investimento na casa. Já no lado B, o mesmo não 
ocorre, sendo que a maioria das casas não recebeu muitos investimentos 
em sua melhoria. É importante deixar registrado que esta diferenciação se 
dá de forma genérica, havendo exceções nos dois casos.



156   O territóriO dO hOmem cOmum

FIGURA 31: A divisão da Cooperativa Shangri-lá em dois lados

          Fonte: Croqui do autor.

4.4 Shangri-lá como irradiadora de 
 um novo modo de vida?

Neste último item do capítulo, buscamos verificar como a experiência 
de construção da Cooperativa Habitacional e Mista Shangri-lá vem sendo 
utilizada como referência para a produção habitacional por autogestão no 
Rio de Janeiro e até que ponto ela tem força de influenciar novas formas 
de morar na cidade.
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Conforme já dissemos, a FBR teve um importante papel na criação e conso-
lidação das primeiras cooperativas habitacionais autogestionárias na cidade do 
Rio de Janeiro. De fato, essa instituição buscou auxiliar na construção de experi-
ências piloto capazes de demonstrar a viabilidade desse tipo de produção, para 
que fosse feito um programa habitacional de nível municipal.

No entanto, as muitas articulações com a Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro para viabilizar as cooperativas habitacionais não frutificaram, 
sendo assim, todas as experiências ocorreram sem financiamento público 
e sem participação da municipalidade, o que gerou certa “informalidade” 
desses exemplares.

Outro objetivo da Fundação Bento Rubião ao apoiar as cooperativas 
habitacionais foi o de estimular os movimentos de base a se fortalecerem 
e constituírem um corpo próprio e autônomo que pudesse por si só arti-
cular novos projetos.

Foi assim que, no final da década de 1990, representantes dos três 
grupos iniciais – Colméia, Nova Pixuna e Shangri-lá –participaram de vários 
intercâmbios com aFederacion Uruguaia de Cooperativas de Vivienda por 
Ayuda Mutua (FUCVAM), com União dos Movimentos de Moradia (UMM) 
de São Paulo e, consequentemente, com a União Nacional por Moradia 
Popular. Os representantes desses grupos passaram a atuar em diversos 
fóruns de discussão, como o Fórum Estadual de Luta pela Reforma Urbana, 
e a militarcom outras organizações.

A experiência de Shangri-lá se tornou uma fonte de inspiração para 
outras famílias que necessitam de um teto para morar. Em 2001, começam 
as obras da Cooperativa Habitacional e Mista Herbert de Souza, fruto 
direto da articulação de lideranças de Shangri-lá, que não só estimularam 
as 20 famílias a constituírem a nova cooperativa, como também acompa-
nharam e capacitaram o grupo para o mutirão e a autogestão.

No mesmo ano, a Fundação Bento Rubião passou a assessorar a 
Associação Habitacional São Pedro de Alcantara, que conta com mais de 
120 sócios. Esta associação está ligada à Paróquia de São Pedro de Alcan-
tara, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Após empréstimo conseguido pelo Padre Antonio Revers, foi 
comprada uma gleba no segundo distrito de São Gonçalo, Ipiíba, onde 
foi aprovada a construção de um condomínio para os associados que 
pagaram o empréstimo sem juros aos financiadores com parcelamen-
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toem várias vezes, o que garantiu que essas pessoas tivessem acesso à 
terra.Parte desses associados criou a Cooperativa Habitacional e Mista 
Ipiíba, que contava com 37 famílias.

Em 2005, lideranças da Cooperativa Shangri-lá e da Cooperativa 
Ipiíba, com lideranças de Matadouro, em Santa Cruz, do Parque da Cidade, 
no Jardim Botânico, ambos da cidade do Rio de Janeiro, e da Associação 
Campar, em Nova Iguaçu, fundaram a União por Moradia Popular do Rio 
de Janeiro (UMP-RJ). Cada uma dessas associações veio a constituir uma 
regional da UMP-RJ. Posteriormente, uniram-se ao grupo as regionais de 
Magé e Duque de Caxias.

De acordo com o estatuto da entidade, a UMP-RJ tem como objetivo 
fundamental organizar e articular os movimentos e entidades por moradias 
em suas diversas formas (favelas, cortiços, moradores de rua, associações 
comunitárias de construção, sem terras, sem-tetos, mutirões, cooperativas 
habitacionais populares e centros em defesa de moradia), em busca de uma 
política habitacional voltada aos interesses populares. 

Para isso, a UMP-RJ busca sensibilizar o conjunto da sociedade sobre 
o significado político, social, econômico e cultural da questão habitacional 
da população carente em nosso país, além de cobrar os poderes públicos 
para assumirem suas responsabilidades.

Desta forma, a UMP-RJ incentiva a formação de cooperativas habita-
cionais, associações comunitárias de construção e qualquer outro tipo de 
organização que vise à gestão popular e autônoma de recursos públicos 
para o desenvolvimento de projetos habitacionais.

Assim, a UMP-RJ vem tentando viabilizar vários projetos autogestio-
nários em suas diferentes regionais. No entanto, as lideranças estão tendo 
que lidar com uma nova realidade, que é a de trabalhar com recursos 
públicos conquistados pela luta nacional dos movimentos de moradia.

A realidade anterior contava com recursos vindos da cooperação inter-
nacional. Com o aporte oferecido pelas instituições estrangeiras, os grupos 
conseguiam viabilizar os projetos mais rapidamente, pois acabavam por 
realizá-los “na marra”, fugindo de burocracias para aprovação de projeto 
diante do poder público, a obtenção de licenças, entre outras coisas. 

No contexto atual, para acessar recursos públicos federais, os grupos 
do Rio de Janeiro têm que cumprir todos os parâmetros técnico-legais, 
além de enfrentarem uma série de burocracias que atrapalham toda a 
viabilização de novos projetos.
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No Rio de Janeiro, como apontam dados iniciais da pesquisa reali-
zada pela Prof. Dr. Luciana Lago no Observatório das Metrópoles, a difi-
culdade é ainda maior devido à postura tomada pelos técnicos da Caixa 
Econômica Federal, que acaba por burocratizar ainda mais a aprovação 
dos empreendimentos geridos por movimentos sociais.

Assim, os movimentos estão tendo que se adaptar a uma nova reali-
dade, em que é necessário o profissionalismo, o que contrasta com o 
próprio sentido dos movimentos sociais. Por este motivo, os núcleos de 
assessoria técnica precisam estar mais bem estruturados para dar conta 
dessa demanda institucionalizada, cumprindo prazos e seguindo todo o 
processo junto às instituições públicas.57

No entanto, a FBR, desde 2000, se dedicou mais à elaboração de 
políticas públicas, e passou a ter uma equipe muito reduzida de arqui-
tetos urbanistas dedicados ao projeto e a sua viabilização. Além disso, 
podemos dizer que, de certa forma, até os técnicos da FBR tiveram que 
se “profissionalizar”, pois tiveram que adequar suas atividades práticas a 
parâmetros novos, como os da Caixa Econômica Federal.

Apesar de todas essas dificuldades para acessar recursos públicos, 
quase todas as regionais da UMP-RJ estão com projetos em andamento. 
Na regional São Gonçalo, as negociações estão sendo feitas com a Secre-
taria de Estado de Habitação (SEH) para a construção de 88 casas em 
Ipiíba e outras 17 em um grupo formado quase que exclusivamente por 
senhoras idosas no bairro do Jockey.

A regional de São Gonçalo enfrenta os mesmos problemas que a 
regional Santa Cruz, que também está em negociação com a SEH para a 
viabilização do grupo Matadouro. No entanto, nas negociações, a insti-
tuição coloca que a autogestão representa um impedimento para o apoio 
à viabilização dos projetos.

Nesse sentido, percebemos que a SEH tem adotado uma estratégia 
de desestimular a iniciativa dos grupos através de críticas que desme-
recem tecnicamente os projetos elaborados pelas assessorias técnicas e 
já aprovados pelos órgãos competentes do poder público, como as prefei-
turas locais e a CEDAE (Companhia Estadual de Água e Esgotos).
57 Infelizmente, no Rio de Janeiro não são muitos os profissionais estruturados que se 

propõem a trabalhar com demandas populares, podemos citar o NAP, a Associação Chiq 
da Silva e a FBR. Desses poucos núcleos de assessoria, a Fundação Bento Rubião é a 
que possui uma estrutura maior e, consequentemente, presta serviços a mais grupos. 
Na cidade de Niterói temos também o Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e 
Urbanos (NEPHU) da Universidade Federal Fluminense e a ONG Soluções Urbanas, que 
desenvolve projetos voltados a melhorias habitacionais da Favela Vital Brasil.
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A regional de Magé está com o projeto de reassentamento de 75 
famílias que pertencem à Associação de Moradores Ocupantes de Guia 
de Pacobaíba58, que após um litígio com o Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional (IPHAN) conseguiu que a autarquia liberasse uma 
área para a viabilização do empreendimento e, além disso, contratasse 
um escritório de arquitetura que desenvolveu a proposta inicial realizada 
pela Fundação Bento Rubião.

Ainda em 2009, a associação, juntamente com a FBR, teve a proposta 
do reassentamento aprovada no Programa de Produção Social da Moradia, 
o que foi uma vitória para aquelas famílias. Porém, o valor de R$30.000,00 
por unidade se mostra insuficiente para a construção das habitações e 
implementação de infraestrutura para todo o loteamento. 

Por esta razão, o grupo irá migrar para o Programa Minha Casa Minha 
Vida- Entidades. Caso semelhante acontece com o Projeto Quilombo da 
Gamboa, da regional Centro/Sul em parceria com a Central de Movi-
mentos Populares (CMP), que também tem dificuldades de produzir com 
o baixo valor destinado pelo Programa de Produção Social da Moradia.

A opção pela migração desses dois grupos para o Minha Casa Minha 
Vida- Entidades é a de viabilizar os projetos, e isto se faz necessário pelo 
desgaste das famílias que estão há muito tempo se reunindo na busca por 
uma solução para o seu problema habitacional. No entanto, em termos 
políticos, a opção pelo Minha Casa Minha Vida- Entidades ajuda a pôr fim 
ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, tão caro aos movi-
mentos sociais urbanos.

Mas, de todas as regionais da União por Moradia Popular do Rio de 
Janeiro, a regional Jacarepaguá é a que mais tem persistido e progredido 
na proposição de novos grupos autogestionários, e isso se deve muito 
à força da Cooperativa Habitacional e Mista Shangri-lá.O primeiro grupo 
formado a partir de Shangri-lá, como já dissemos, foi a Cooperativa Habi-
tacional e Mista Herbert de Souza. 

Dessa segunda experiência, em 2001, surgiu uma lista de espera, que 
deu origem ao Grupo Esperança, que representa um ponto de inflexão 
na produção autogestonária proposta pela UMP-RJ, justamente por ser 

58 Trata-se de uma ocupação organizada que, por ter ocupado terreno contíguo ao Patri-
mônio Histórico da Primeira Estação Ferroviária do Brasil, não pôde receber regula-
rização fundiária, e após uma ampla briga judicial, ficou decidido que o IPHAN e a 
Prefeitura de Magé deveriam fornecer soluções de habitação para as famílias com 
renda até três salários mínimos.
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o pioneiro na utilização de recursos de programas governamentais. As 
tentativas e erros do grupo foram muito importantes para o movimento 
no Rio de Janeiro crescer e para o aprimoramento dos programas habita-
cionais, como o Crédito Solidário59.

Após uma espera de mais de 11 anos, em março de 2012, o Grupo 
Esperança, enfim, recebeu recursos do Programa Minha Casa Minha 
Vida- Entidades para iniciar a construção das casas para 70 famílias. 
Apesar dessa longa jornada, o grupo conseguiu estimular a formação de 
novas associações.

Em 2009, com recursos da Assistência Técnica para Mobilização e 
Organização Comunitária do FNHIS, através do ITERJ, a UMP-RJ consolidou 
o Grupo Nova Esperança, que adotou este nome numa demonstração de 
continuidade da luta iniciada anos antes. As articulações da UMP-RJ e da 
FBR junto à Secretaria Municipal de Habitação do Rio de Janeiro possibili-
taram a conquista de um terreno na Colônia Juliano Moreira, próximo ao 
local onde será construído o projeto do Grupo Esperança.

Esta consolidação de mais um grupo e o início da movimentação das 
obras na Colônia Juliano Moreira, mesmo antes de sair o financiamento 
do projeto de Esperança, levaram à formação do Grupo Construindo um 
Sonho, que também procura viabilizar um empreendimento habitacional 
autogerido na região de Jacarepaguá.

É interessante observar que esses três grupos, Esperança, Nova 
Esperança e Construindo um Sonho, possuem membros que são filhos 
dos cooperados de Shangri-lá, mostrando uma clara continuidade da 
experiência por aqueles que de fato vivenciam como é residir em uma 
cooperativa habitacional.

59 A presença de idosos no grupo, por exemplo, é um fator que ajudou a União Nacional 
por Moradia a visualizar as falhas do Crédito Solidário para atender às pessoas nessa 
faixa etária, propondo assim mudanças no programa.
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Considerações finais

Esta pesquisa apresentou, em linhas gerais, como historicamente a 
cidade foi perdendo seu valor de uso para ser produzida e repro-

duzida pelo seu valor de troca, se convertendo assim em uma mercadoria.
(LEFEBVRE,2001;MUNFORD,2004) Esta alteração qualitativa do valor da 
cidade acabou por ocasionar que grandes parcelas da população não 
tenham direito à mesma. A habitação é um dos fatores essenciais que 
podem garantir o direito à cidade, entendendo aqui que a palavra habi-
tação corresponde muito mais do que um simples abrigo, agregando 
também questões relativas ao lazer, à festa e ao trabalho, de forma simul-
tânea e equilibrada.

Analisando a especificidade brasileira, percebemos como o Estado se 
omitiu  diante da questão habitacional das classes baixas. Como a neces-
sidade de abrigo deve ser atendida como forma de reprodução social do 
capital, a autoconstrução teve um papel preponderante no crescimento 
desenfreado de nossas cidades, seja através de favelas, seja nos loteamentos 
periféricos e clandestinos. Em muitos casos, a prática do mutirão vinda da 
tradição rural foi utilizada junto com a autoconstrução.Apontamos a nossa 
“modernidade anômala” (MARTINS, 2008) como um dos fatores para tal.

Os movimentos sociais urbanos de luta pela moradia passaram a 
visualizar nessa prática, comum às famílias de baixa renda, uma forma de 
protagonizar mudanças na vida cotidiana do homem comum. Inspirada 
na experiência das cooperativas habitacionais desenvolvidas no Uruguai, 
a sociedade civil organizada passou a pressionar o poder público por 
programas habitacionais a serem realizados na forma de autogestão pelos 
futuros moradores.

Após algumas experiências bem-sucedidas, principalmente em 
São Paulo, na administração de Luiza Erundina, os movimentos sociais 
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conseguiram dar importantes passos na luta pela produção habitacional 
autogerida e pela reforma urbana. Apesar de alguns retrocessos na 
política pública, atualmente há fontes de recursos voltadas para este tipo 
de projeto para grupos organizados, principalmente através do Programa 
MCMV-Entidades.

No primeiro capítulo deste trabalho, identificamos como os movi-
mentos sociais viram na vivência cotidiana dos moradores urbanos 
uma prática que funcionava como uma fissura na globalidade que rege 
as cidades e passaram a exigir que tal prática contasse com um suporte 
vindo dessa supraestrutura. Assim, em vez da ordem distante determinar 
a vida das pessoas, as lutas populares fizeram com que um aspecto da 
ordem próxima passasse a ser utilizado como padrão para a criação de 
programas de Estado e leis.

No entanto, a pesquisa mostrou que, ao mesmo tempo que a insti-
tucionalização do mutirão e da autogestão garante a possibilidade de 
outro tipo de produção habitacional distinta da produção de mercado, 
ela também levou a uma burocratização das rotinas dos movimentos 
sociais que pode ser prejudicial ao desenvolvimento e fortalecimento 
dos mesmos. Analisando a realidade carioca, verificamos que os proce-
dimentos burocráticos necessários à viabilização do projeto têm impri-
mido um ritmo muito lento à concretização das habitações propostas pela 
União por Moradia Popular do Rio de Janeiro.

Com base nas situações levantadas nesta pesquisa, indicamos nestas 
considerações finais alguns pontos que consideramos importantes para esti-
mular a produção habitacional autogerida, principalmente na capital carioca.

A necessidade de um novo profissional

Apontamos a falta de profissionais preparados para atuar junto aos 
movimentos sociais como um dos fatores que também contribuem para 
uma maior morosidade nesse processo. Em São Paulo, o FUNAPS Comu-
nitário foi responsável pelo surgimento de uma série de escritórios que 
se especializaram no trabalho voltado aos grupos autogestionários. Por 
isso mesmo, Lago (2011) aponta a expressividade dos empreendimentos 
nessa metrópole e a qualidade do ambiente construído por eles.

Neste sentido, verificamos que as escolas de arquitetura e urba-
nismo deveriam fornecer em seus currículos disciplinas que pudessem 
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despertar o interesse dos futuros profissionais para atuarem nesta área. 
Assim, expusemos no segundo capítulo que deve ser recuperada a função 
social do arquiteto presente no Movimento Moderno, porém sem repetir 
o dogmatismo de acreditar que a arquitetura é capaz de resolver os 
problemas do sistema capitalista. 

Acreditamos em duas matrizes teóricas complementares para dar 
suporte à atuação dos arquitetos urbanistas em assessorias técnicas, 
uma desenvolvida por Carlos Nelson Ferreira dos Santos e outra por 
Sérgio Ferro. O arquiteto carioca irá desenvolver ao longo de sua ativi-
dade profissional uma postura de reconhecer os diferentes atores que 
constituem o espaço urbano, identificando a importância da participação 
popular. Nesse sentido, Carlos Nelson diz que o profissional urbanista 
deve fornecer as bases necessárias para que a população possa compre-
ender e opinar nos destinos da cidade.

Por sua vez, Sérgio Ferro irá propor que a arquitetura deve ser 
resultado de um trabalho coletivo entre o arquiteto e os operários que 
empregam sua força de trabalho para construí-la. Desta forma, o autor 
expressa como necessidade ao exercício profissional que não haja mais 
uma separação intelectual do trabalho. Assim como Pedro Arantes (2002), 
acreditamos que os mutirões autogeridos sejam, hoje, o melhor lugar 
para experimentar as ideias de Ferro. No entanto, pelo estudo de caso 
da Cooperativa Habitacional e Mista Shangri-lá verificamos como é difícil 
realizar tais mudanças no canteiro de obras.

O canteiro do mutirão autogerido: possibilidades e desafios

Conforme a pesquisa demonstrou, houve um amadurecimento dos 
movimentos sociais e, se nos primeiros projetos quase toda a obra era 
desenvolvida pelo trabalho coletivo no mutirão, atualmente há a contra-
tação de mão de obra remunerada durante a semana, reduzindo assim o 
cansaço dos cooperados, que passam a trabalhar menos nas obras. 

Se por um lado isso é altamente positivo, por outro se corre o 
risco de reproduzir as relações de trabalho como em um canteiro tradi-
cional. Como o projeto deve atender a um rígido cronograma junto aos 
agentes operadores do financiamento (principalmente a Caixa Econômica 
Federal), se faz necessária a contratação de empresas que não necessa-
riamente comungam dos ideais de outro tipo de produção da arquitetura. 
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Dessa forma, os operários remunerados estão alienados de sua produção 
e os mutirantes também se limitam a executar serviços secundários, 
afastando-se da compreensão do processo global de trabalho.

Analisando a especificidade da Cooperativa Shangri-lá, visualizamos 
que no caso de grupos com poucos integrantes, pode ser contratado um 
dos cooperados como a mão de obra remunerada. A existência de alguém 
do grupo trabalhando durante todo o processo permite uma continui-
dade ao trabalho desenvolvido durante a semana e nos mutirões. Porém, 
dependendo do grupo, apontamos que ter um membro remunerado pode 
gerar conflitos internos em relação à questão de poder e liderança, já que 
apesar de ser o profissional responsável pela obra, nos fins de semana ele 
é um mutirante como qualquer outro.

Outro questionamento necessário a ser feito pelos movimentos sociais 
é sobre a forma como as unidades habitacionais de um projeto são desti-
nadas aos cooperados. No Brasil, tem sido recorrente a utilização de um 
ranqueamento dos cooperados através da pontuação de suas atividades, 
reproduzindo assim uma competição interna que vai contra os princípios de 
cooperação e reciprocidade previstos neste tipo de habitação.

Forma urbana e conjuntos habitacionais

Se nos mutirões autogeridos temos espaço para questionar a forma 
da produção arquitetônica, precisamos questionar, também, a forma 
urbana que os conjuntos estão tendo. Sem nos aprofundarmos muito 
na questão no presente estudo, deixamos clara a necessidade tanto dos 
movimentos sociais quanto dos técnicos responsáveis pelo projeto de 
questionarem a adoção do condomínio fechado como solução.

Por certo, há uma série de fatores que privilegiam a construção dos 
condomínios fechados, como a simplificação da legislação para esses grupa-
mentos habitacionais, o repertório modernista ainda muito forte na prática 
dos arquitetos, a condição topográfica dos terrenos, o tecido urbano em que 
estão inseridos, a imposição ideológica do condomínio e a própria vontade 
de alguns grupos de se diferenciarem dos demais moradores do bairro.

Porém, se estamos visualizando nas cooperativas habitacionais uma 
utopia experimental (LEFEBVRE, 2001), temos que tratá-la como um 
espaço diferencial e, por isso mesmo, acreditamos que somente com o 
resgate de uma urbanidade que permita a troca entre os diferentes é 
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que poderemos ter um espaço urbano mais justo e humano. Logo, preci-
samos questionar a fundo essa generalização do condomínio em nossas 
cidades, sejam eles voltados para habitação social ou para as classes de 
alta renda.

A diferença entre o vivido e o concebido

Conforme estudamos ao longo deste trabalho, há uma diferença muito 
grande entre o espaço que é concebido e a forma pela qual ele é apropriado 
por seus moradores. O espaço concebido está diretamente relacionado com 
a ordem distante, e se materializa por meio dos projetos e planos de inter-
venção do Estado. Já o espaço vivido se dá pela apropriação cotidiana de 
determinados lugares, envolvendo a concretização das vontades e neces-
sidades formadas com base na trajetória de vida de cada um. Diferente do 
que é concebido e do que é vivido é a nossa percepção do espaço, ou seja, 
a forma como cada um dá significado ao que vê.

Assim, concluímos que o arquiteto urbanista deve buscar primeira-
mente verificar qual é o modo de vida para as pessoas que ele vai projetar 
e como a relações entre elas pode estruturar uma nova espacialidade. 
Quando vamos projetar o ambiente construído de uma cooperativa 
habitacional, temos a possibilidade de termos contato com os usuários 
finais antes de realizar o projeto.

Assim, apontamos a necessidade de uma grande interação do proje-
tista com o grupo para o qual vai trabalhar, reconhecendo as suas aspira-
ções e apontando possibilidades mais adequadas. Logo, os integrantes de 
um grupo autogerido devem passar por um amplo processo de discussão 
e elaboração do projeto, realizando um pacto social de como será a mate-
rialização de suas futuras moradias.

A experiência de Shangri-lá nos mostrou que haver uma maior parti-
cipação dos usuários no projeto, mesmo que de forma limitada, é extre-
mamente interessante do ponto de vista de manutenção do espaço. Ao se 
sentirem produtores daquele ambiente, os moradores passam a refletir 
sobre a descaracterização do conjunto com acréscimos. Porém, como 
cada núcleo familiar é diferente, verificamos a necessidade dos projetos 
serem mais flexíveis para se adaptarem às suas próprias dinâmicas. 
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A potencialidade de formação de um espaço público

Trabalhamos nesta pesquisa com a noção de que o espaço público 
deve ser o local onde as pessoas podem exercer sua cidadania, expondo 
suas opiniões e pontos de vista, e ter seus direitos humanos garantidos. 
Já a esfera privada consiste nas relações de familiaridade e intimidade 
existentes no nível da habitação. Para nós, a existência de um espaço 
público por excelência, onde há o encontro e troca entre pessoas das 
mais diversas classes sociais, só será possível com a manutenção da esfera 
privada e isso só se dará quando a habitação for considerada parte dos 
direitos humanos.

Tratando das cooperativas habitacionais, verificamos que a esfera 
privada é garantida, uma vez que todos os integrantes do grupo irão 
possuir sua habitação. Porém, nem todos os projetos tratam da esfera 
pública. Ao longo do texto, mostramos que muitos conjuntos passaram 
a oferecer serviços ao bairro em que estão inseridos, passando assim a 
possibilitar o encontro dos diferentes em suas dependências, contri-
buindo para uma nova urbanidade.

Como as cooperativas habitacionais estimulam seus integrantes a 
pensarem e questionarem as situações que estão vivenciando, o contato 
com aqueles que não fazem parte desta coletividade pode ser extre-
mamente benéfico tanto para as cooperativas quanto para o restante 
da cidade, que pode passar a visualizar a possibilidade de uma nova 
realidade.  No entanto, como já explicitamos, a forma condominial das 
cooperativas habitacionais pode ser um empecilho a essa restituição 
da esfera pública que vem se perdendo com a conversão da cidade em 
mercadoria. 

Observamos em Shangri-lá que a existência de um espaço de uso 
coletivo em área onde faltam espaços públicos é extremamente positiva 
para o bairro como um todo, já que as pessoas passam a identificá-lo 
como um espaço de lazer e convívio. Abrigar a sede da UMP-RJ também 
imprime ao local um espaço de discussão e formação de opinião, apro-
ximando-se de uma esfera pública.

No entanto, percebemos que o contato direto entre os vizinhos 
faz com que esses passem a fazer parte da intimidade de todos, trans-
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formando-se numa espécie de família expandida. Assim, o espaço coletivo 
passa a abrigar também atividades que em algumas áreas da cidade são 
realizadas exclusivamente no interior das residências, como as refeições 
conjuntas ou os tratamentos de beleza. 

Percebemos, assim, que as mediações entre a esfera privada e coletiva 
dos moradores do conjunto são expressão de um modo de vida diferenciado 
das demais edificações coletivas que encontramos na cidade. Este modo de 
vida tem relação direta com a origem da comunidade e com a forma de 
suas habitações anteriores, e se traduz em uma apropriação muito sadia 
dos espaços coletivos, ou seja, um espaço verdadeiramente habitado.

Lições da cooperativa habitacional e mista Shangri-lá

O estudo de caso da Cooperativa Habitacional e Mista Shangri-lá 
trouxe à tona importantes reflexões que servem de exemplo para o 
desenvolvimento de outros projetos com tais características, tanto no 
que se refere às políticas públicas e programas habitacionais voltados 
para a autogestão, como questões relacionadas ao funcionamento de 
uma cooperativa habitacional e ao projeto, conforme já indicamos nestas 
considerações finais.

O caso estudado demonstrou que o apoio de pessoas externas ao 
grupo é extremamente importante para auxiliar sua estruturação. No 
entanto, esses atores externos devem estimular ao máximo o prota-
gonismo dos membros do grupo, fortalecendo várias lideranças e não 
somente uma, como foi em Shangri-lá. 

Além disso, este grupo de apoio deve saber a hora de se afastar para 
que o grupo possa caminhar sozinho, resolvendo pela coletividade seus 
problemas internos. Em Shangri-lá, o fato de uma pessoa do grupo de 
apoio ligado à Igreja Católica ter assumido a presidência da cooperativa 
levou a certa acomodação por parte dos moradores.

A maior experiência que tiramos ao analisar Shangri-lá, sem dúvida, 
foi poder verificar que a propriedade coletiva é possível e pode ser corre-
tamente assimilada pela população envolvida em uma cooperativa habita-
cional. Pelas entrevistas, constatamos que poucos foram os cooperados que 
se mudaram do local e, nesses casos, a família que entrou na cooperativa 
pagou somente pelo valor do financiamento que o antigo cooperado havia 
pagado somada a suas horas de trabalho, com as correções monetárias.
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Deste modo, percebemos que a população entende que aquela é 
uma área destinada à habitação de famílias de baixa renda e, por isso 
mesmo, não pode receber um valor de mercado e sofrer especulações. 
Também podemos perceber a visão do valor de uso que a habitação 
possuiu para os moradores, que afirmaram na entrevista que o valor da 
casa não pode ser medido por dinheiro. Quando perguntamos se sairiam 
do local, se porventura eles ganhassem na loteria, responderam-nos que 
sim, porque aquelas habitações foram construídas para famílias carentes.

Verificar que no local é possível que o valor de uso da habitação seja 
mais importante do que o valor de sua comercialização nos faz pensar que 
a utopia experimental das cooperativas habitacionais deve ser potencia-
lizada. Para isso, se faz necessário que os movimentos sociais consigam 
alterar as normas dos programas de financiamento vigentes, para que 
seja possível a utilização da propriedade coletiva e que tenhamos uma lei 
exclusiva para as cooperativas habitacionais.

Novos cenários para o Rio de Janeiro

Conforme apontamos no Capítulo 4, vemos crescer no Rio de Janeiro 
o movimento de grupos interessados em projetos de autogestão para cons-
trução de moradia, diretamente influenciados pela Cooperativa Habitacional 
e Mista Shangri-lá. Verificamos que após o governo Lula (2003-2010), a 
cooperação internacional com instituições que financiaram as experiências na 
região metropolitana do Rio de Janeiro não acontece mais de forma intensa, 
não sendo mais possível financiar uma cooperativa habitacional inteira.

De fato, agora o país conta com recursos destinados à habitação e 
com programas que, embora não sejam ideais, preveem o acesso dos 
recursos por grupos e associações sem fins lucrativos que irão construir 
em sistema de mutirão e autogestão suas habitações. Assim, os grupos do 
Rio de Janeiro devem amadurecer para ter uma nova postura diante do 
poder público e aprender a lidar com as burocracias da Caixa Econômica 
Federal, agente operador dos programas do governo federal.

No caso da União por Moradia Popular do Rio de Janeiro, em especí-
fico, apontamos a necessidade do movimento conseguir se habilitar junto 
ao Ministério das Cidades, de forma a pleitear recursos individualmente, 
sem necessitar de uma parceria com a Fundação de Direitos Humanos 
Bento Rubião, que deveria focar em seu papel de assessoria técnica. 
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Além disso, o movimento precisa possuir uma maior variedade de 
assessorias técnicas especializadas em trabalhar em conjunto com os 
grupos. O fato de haver poucos assessores fragiliza o movimento do Rio 
de Janeiro e também reduz a possibilidade de avançar em propostas dife-
renciadas. Além da formação acadêmica necessária aos profissionais que 
irão atuar com os movimentos sociais, destacamos a dificuldade financeira 
de jovens profissionais de conseguirem se manter em um trabalho desse 
tipo, já que os processos morosos implicam uma grande dedicação e numa 
remuneração somente com o início da obra.

Por isso, apontamos a necessidade de desburocratização de acesso 
aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social para o 
trabalho de assessoria técnica e, também, a articulação dos movimentos 
sociais para que seja criado em âmbito municipal um programa de asses-
soria técnica voltado a trabalhar com esta demanda. O momento se 
mostra oportuno, já que a cidade do Rio de Janeiro está elaborando o seu 
Plano Local de Habitação de Interesse Social.

Analisar a experiência carioca foi importante para mostrar a 
propriedade coletiva como uma possibilidade a ser implementada em 
programas de mutirão e autogestão. Como vimos, isso só foi possível 
devido a um movimento não institucionalizado. Por outro lado, somente 
uma política pública é capaz de propiciar o surgimento de novos espaços 
como este. Assim, devemos lutar por uma mudança nos programas exis-
tentes, para que corresponda a uma verdadeira possibilidade de formar 
cooperativas habitacionais. 

Concluímos, assim, que apesar de todas as dificuldades, é impor-
tante investir na construção de espaços diferenciais que vão de encontro 
a uma sociedade mais justa e uma cidade mais inclusiva. As cooperativas 
habitacionais possuem um papel importante de apontarem para uma 
direção contrária aos interesses do mercado.
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