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“O saber a gente aprende com os mestres e os livros.
A sabedoria se aprende é com a vida e com os humildes”.
(Cora Coralina)
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RESUMO

Esta dissertação trata da evolução da reflexão da autora pela construção autogestionária de
moradias. Atuando como assistência técnica da Associação de Moradores sem Casa de Entre
Rios de Minas, AMSCA, insere-se num contexto mais amplo de debates e práticas de luta por
moradia na América Latina, partindo dos conceitos de autogestão, trazidos pela bibliografia,
para que sirvam de norte e comparação aos demais conceitos trazidos pelos movimentos sociais
e, vistos a partir da proposta do Programa Interdepartamental de Pós-graduação Interdisciplinar
em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade – PIPAUS – como a ideia da autogestão nas Artes,
Urbanidades e Sustentabilidade. A pesquisa descreve três vivências da autora, resultado de um
contato com os movimentos sociais organizados de luta por moradia: no Brasil, na Argentina e
no Uruguai. Foram visitados no Brasil, o Projeto Paulo Freire em São Paulo; na Argentina
Cooperativa La Fabrica em Buenos Aires e, no Uruguai as cooperativas da FUCVAM em
Montevideo. Essas visitas e vivências, tomadas como modelos, foram então
adaptadas/contemporizadas à realidade da AMSCA, autogestão experimentada, como resposta
à perseguição pela autogestão e ao olhar do processo na tríade das Artes Urbanidade e
Sustentabilidade.
Palavras-chave: Moradia. Autogestão. Movimento Social. Vivências.
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RESUMEN

Esta disertación se trata del desarrollo de la reflexión de la autora por la autogestión de
construcción de viviendas. Actuando como asistente técnica de la Asociación de Vecinos sin
Vivienda, AMSCA - Associação de Moradores sem Casa, de la ciudad de Entre Ríos de Minas,
se inserta en un contexto más amplio de debates y prácticas de lucha por viviendas en
Latinoamérica. A partir de conceptos de autogestión traídos por la bibliografía, que sirven de
norte y comparación a otros conceptos de movimientos sociales y, vistos desde la propuesta del
Programa Interdepartamental de Postgrado Interdisciplinario en Artes, Urbanidades y
Sostenibilidad - PIPAUS - de la Universidad Federal de São João del-Rei: la idea de autogestión
en Artes, Urbanidades y Sustentabilidad. Se describen en este estudio tres vivencias de la
autora, resultado de un contacto con los movimientos sociales organizados de lucha por
viviendas: en Brasil, en Argentina e Uruguay. Se visitaron en Brasil, el Proyecto Paulo Freire
en la ciudad de San Pablo; en Argentina la Cooperativa La Fabrica situada en Buenos Aires y
en Uruguay las cooperativas de la FUCVAM, en Montevideo. Estas visitas y vivencias tenidas
como modelos, fueron, entonces, adaptadas/contemporizadas a la realidad de AMSCA,
autogestión experimentada, como respuesta a la persecución por autogestión y la mirada del
proceso en la tríada Artes, Urbanidades y Sustentabilidad.
Palabras-clave: Vivienda. Autogestión. Movimiento Social. Vivencias.
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ABSTRACT
This dissertation deals with the evolution of the author’s reflection of self-managed house
building. Acting as Technical Assistance of the Homeless Residents Association of Entre Rios
de Minas, Minas Gerais, AMSCA, the author’s work is enrolled in a broader context of debates
and practices about the fight for housing in Latin America. Based on the concepts of selfmanagement brought by the bibliography, to serve as north and comparison with other concepts
brought by social movements, and seen through the PIPAUS proposal: the idea of selfmanagement in Arts, Urban development and Sustainability. The research describes three
experiences of life of the author, based on a contact with organized social movements who fight
for housing: in Brazil, in Argentina and in Uruguay. The Paulo Freire Project in São Paulo was
visited in Brazil. The author also visited the “Cooperativa La Fabrica” (The Manufacture
Cooperative) in Argentina, and the FUCVAM cooperatives in Montevideo, Uruguay. These
visits and experiences, taken as models, were adapted to the AMSCA reality, experimental selfmanagement, as a response to the search for self-management and for the view of the process
based on the tripod Arts, Urban development and Sustainability.
Keywords: housing, self-management, social movement, experiences.
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INTRODUÇÃO

PRÉDIO DE AMOR (música, Autor desconhecido)

Meus amigos lá da roça são todos trabalhadores.
Das suas mãos calejadas, também sinto a mesma dor.
Hoje eu moro na cidade, mas eu sou um lavrador.
Quero fazer um convite para todos construtores.

Quero construir um prédio pra morar todos irmãos.
Quero um bom material pra fazer essa construção.
Quero uma base bem firme, começada neste chão.
O concreto de amor, paredes de união.

As portas de confiança pra não entrar falsidade;
Ladrilhado de alegria, azulejos de bondade;
Estucado de carinho, iluminado de amizade;
As pinturas pra serem feitas todas de felicidade.

Os vitrôs pra serem feitos, todos de bom coração.
As cortinas de sorriso pra dar mais inspiração.
O telhado de justiça pra não ter perseguição.
Pra quando vier a chuva não molhar nosso colchão.

A proposta de pesquisar “autogestão” começa, quando conheci a Associação de Moradores sem
Casa de Entre Rios, AMSCA, em 2012, através de um amigo, Roberto Andrés; ele, arquiteto,
conterrâneo de Entre Rios, que gostaria que fosse implantado processo autogestionário de
construção de moradias, me incumbiu essa difícil tarefa. Encontrei a AMSCA habilitada pelo
Ministério das Cidades para a construção de 200 Unidades Habitacionais. Naquele momento,
nem a AMSCA, nem eu imaginávamos onde nos levaria a autogestão, e o que enfrentaríamos
pela frente. A partir daí, passei a me integrar com as agendas da associação, que iriam desde
ações locais, como organização de barraquinhas em quermesses, para angariar fundos, mutirões
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nos finais de semana para reforma de casas, até agendas nacionais e latino-americanas, por, ser
a AMSCA integrante do movimento nacional de luta por moradia.

Através da minha participação em todas as agendas, fui adquirindo um olhar de dentro,
vivenciando processos para tentar entender o que é autogestão no movimento e suas práticas.
Conheci experiências autogestionárias em todo Brasil e na América Latina, e as formas que
cada Movimento e cada cultura se apropriam do conceito.

As aproximações das experiências concretas no Brasil e na América Latina sempre eram
trazidas para a AMSCA, para serem discutidas na tentativa de buscar adequação.

Foto 01. Passantia2 realizada na ASTCOL3, 2015 Conselheiro Lafaiete. Helena M.

Pude, ao longo dessa perseguição, conhecer as diversas lutas pela implementação da autogestão
na produção da habitação, agregando elementos nas discussões dentro da associação, para fazer
entender que esse modelo fornece todos os instrumentos possíveis para a construção de moradia
e de cidade, com qualidade de materiais e através dos próprios associados.

Foram 6 anos de avanços e recuos, anos de construção alimentando uma utopia, como bem
disse Nabil no seu livro “Habitação & Autogestão, construindo territórios de utopia”, publicado
em 1992, ano que ingressei na faculdade de arquitetura e urbanismo.
2

Passantia: termo muito utilizado entre os movimentos latino-americanos para designar um momento de troca de
experiências.
3
Associação dos sem Teto de Conselheiro Lafaiete, entidade parceira da AMSCA.
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Além do olhar técnico, pude entender que iam aparecendo complexidades sociais a serem
vencidas: a AMSCA iniciava um processo de construção de um grupo proponente ao programa
Minha Casa Minha Vida; as relações sociais que passam a ser imprescindíveis e inerentes ao
processo; o entendimento das relações de produção, exploração e questões de gênero que muito
aparecem no canteiro; o contato com o agente financiador – Caixa Econômica Federal; o
Ministério das Cidades e a política local. Todas as faces desse processo sempre em defesa da
democracia como uma conquista popular e, sempre, claro, o lugar de resistência que vamos
transitar o tempo todo. Mais ainda, da experiência com os movimentos sociais, de perto e de
dentro, através dos quais fiz vários amigos da luta e da técnica.

Estruturamos este trabalho em três capítulos. O primeiro capítulo tratará dos Conceitos, que
começam pela história de resistência dentro das fábricas até seu rebatimento no espaço. Serão
apresentados os conceitos de base teórica, mas também os conceitos advindos da prática, pelos
movimentos.
Geertz (2008), em “A Interpretação das Culturas”, afirma que praticar etnografia é estabelecer
relações, selecionar informantes, transcrever textos, mapear campos, manter um diário, entre
outros pontos. Nesse sentido, o capítulo dois, "Produção de Moradias Autogestionárias",
registra o produto das pesquisas de campo e das vivências, realizadas em abril de 2016, quando
passei uma semana em Buenos Aires, Argentina, com o Movimiento de Ocupantes e Inquilinos,
MOI; em junho de 2017, nova imersão, agora em Montevideo, Uruguai, em uma das
cooperativas da Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua,
FUCVAM. As vivências que tanto suscitaram questionamentos serviram de base para toda esta
pesquisa. É sempre relevante destacar o papel dos movimentos sociais de luta por moradia, sua
importância na construção das políticas e sua agenda de lutas.

O terceiro capítulo, "Autogestão Experimentada", trata da forma como as bases teóricas e as
vivências se rebatem no cotidiano da AMSCA, apresenta a autogestão vista como forma de
produção de espaços na tríade artes, urbanidades e sustentabilidade.

Integra também, como finalização à dissertação, um vídeo que pode ser visto através do link:
https://www.youtube.com/watch?v=bgZH2juU3ug&feature=youtu.be
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CAPITULO 1. AUTOGESTÃO – CONCEITOS

Antes de aprofundar nas análises, cabe uma contextualização do termo autogestão.

Devido ao caráter múltiplo do conceito, há muitas divergências teóricas, justamente pelo fato
de ser universalizante, porém convergente na reinvindicação do sonho de construir uma
sociedade cujas bases de participação política sejam igualitárias.

Embora a palavra autogestão surja nas línguas latinas como uma tradução do servocroata samoupravlje (samo ~ como o grego “auto”, upravlje ~ “gestão”), sua prática, em
termos históricos, é muito antiga. (GUILLERM E BOURDET, ed. 1976, p.11)

Porém, é durante o século XX que o termo se consolida, nos anos 60 e 70, quando a luta dos
operários ganha nova forma de organização do trabalho, eliminando a divisão tradicional e
assumindo práticas coletivas. (GUILLERM E BOURDET, ed. 1976, p.9)

Nesse sentido histórico do conceito, iniciamos o entendimento da autogestão a partir da luta
dos operários dentro das fábricas, vinculada ao processo de produção, quando, com a revolução
industrial, inicia-se uma nova sociedade. Partindo das ideias de Guillerm e Bourdet, no livro
“Autogestão, uma mudança radical”, 1976, cabe mencionar nomes que, através da luta e do
pensamento político, foram construindo um referencial teórico para o termo: Proudhon
(jornadas de junho de 1848), Marx e Engels, Rosa Luxemburgo, Comunistas dos Conselhos
Operários, Gramsci e Pannekoek, junto às correntes libertárias dos anarquistas Bakunin,
Kropotkin, Reclus, Malatesta, que desenvolveram a ideia de uma federação de comunidades
autogovernadas, como substituto do Estado.

Ainda a partir Guillerm e Bourdet, como acontecimentos históricos, destacamos a Comuna de
Paris, em 1871, seguida pela constituição dos soviets na Rússia, a revolução de 1917, além da
Guerra civil Espanhola, entre 1936 e 1939, acontecimentos revolucionários em que as massas
tomaram conta das fábricas, todos eventos que influenciaram novas formas de governo, como
no caso da Iugoslávia, entre os anos de 1950-1965 (GUILLERM E BOURDET, ed.1976,
p.131).
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Começamos a discussão pelo sentido estrito, retirado do Dicionário do Pensamento Marxista
centrado nos aspectos econômicos e na forma de gestão da produção.

Autogestão refere-se à participação direta dos trabalhadores na tomada de
decisões básicas nas empresas. Os meios de produção são socializados (de
propriedade da comunidade dos trabalhadores ou da totalidade da sociedade)
(BOTTOMORE, ed.2012, p.48).

Assim, esse autor define autogestão em um sentido mais geral:

a autogestão é a estrutura básica da sociedade socialista, na economia, na
política e na cultura. Em todos os domínios da vida pública – educação,
cultura, pesquisa científica, saúde, etc. – a tomada das decisões básicas está
nas mãos dos conselhos de autogestão e das assembleias organizadas segundo
princípios fundados na organização da produção e nas divisões territoriais
(Bottomore, ed.2012, p.48).

No mesmo foco de Bottomore, autores como Guillerm e Bourdet, propositores de uma corrente
autogestionária no final da década de 70, tratam da autogestão como uma forma autônoma de
gestão da produção, em que a participação social e política dos trabalhadores deve ocorrer
plenamente. Propõem projeto de nova sociedade, através de uma multiplicação das práticas
cooperativistas.

O que chamamos autogestão é outra organização nacional (ou, melhor ainda,
uma federação de nações de vocação mundial) que suprime o capitalismo e o
estatismo em benefício de um conjunto autogestionado de cooperativas
igualitariamente associadas segundo plano elaborado pela soma de
necessidades e desejos (GUILLERM E BOURDET, ed. 1976, p.30).

Os autores, apesar de apontarem que a autogestão se reflete em outros domínios da vida pública,
ainda colocam a questão econômica e gerencial com maior peso.

Para além da gestão das fábricas, segundo os mesmos autores, vale destacar a experiência da
Iugoslávia, na qual foi possível ver autogestão com enfoque territorial, através da forma direta
de gestão social das comunas, realizada por assembleias que elegiam diretamente os órgãos de
gestão, além de decidirem sobre aplicação orçamentária, presente no Conselho de Imóveis
Habitacionais e nos institutos de segurança social de cada distrito.
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O controle da gestão comunal também se dava sobre a gestão das empresas, que dava à comuna
territorial a responsabilidade de supervisionar seus balanços, além de interferir na nomeação
dos diretores. Nesse sentido, começamos a experimentar a autogestão no território.
Sardá e Novaes, em seu texto O Sentido Histórico da Autogestão, afirmam que “a autogestão
significa o desenvolvimento de relações sociais novas, coletivistas, igualitárias e fundadas em
práticas de democracia direta nos espaços da produção e da sociedade em geral” (2012, p.155).
Assim as discussões que ocorriam dentro das fábricas passaram a se dar também do lado de
fora, obrigando a construção de novas relações sociais, discutindo espaços de exclusão, falta de
infraestrutura e a carência de equipamentos sociais. Essas discussões começaram nos espaços
de produção e extrapolaram para o território. Destacamos, nesse sentido, e ainda a partir dos
mesmos autores, a Comuna de Paris, em 1871, primeira revolução proletária e urbana, sendo a
Comuna, na visão de Marx, um governo de classe operária dentre diversas ações de autogoverno
dos produtores, dos jornais, das associações que funcionavam como escola política, substituiu
o exército permanente por uma guarda nacional formada por operários e dirigida por um comitê
central eleito por todos os seus efetivos e instituiu conselheiros municipais com alto grau de
emancipação política.(2012, p.162)

A discussão territorial ganhou espaço, e nela vários atores se destacam, desempenhando
importante papel, entre eles os movimentos sociais. Maurício Tragtenberg merece destaque,
por ter deixado um conjunto de pistas sobre como acessar a autogestão, e por ter difundido
princípios de autonomia e autogestão para os movimentos sociais.

A partir da autogestão, abre-se a possibilidade de uma sociedade cujas bases
de participação política sejam mais igualitárias, e busca-se a contínua
desalienação do trabalhador (TRAGTENBERG, ed.2008. p.4).

Para os Movimentos Sociais, o conceito de autogestão está ligado ao Direito à Cidade, através
da Luta por Políticas Públicas e o Direito a Moradia.

Para Nestor Jeifetz, integrante do MOI, da Argentina, a noção de autogestão está ligada à de
construção de uma cultura coletiva de transformação, na qual o ser humano possa recuperar a
capacidade de ser plenamente.
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Es una noción de construcción de una cultura colectiva de transformación,
para potenciar los valores de la individualidad humana, para construir un
hombre nuevo.
Es una noción de construcción de colectivos; de desarrollo organizacional em
la perspectiva de ser parte de processos unitarios del campo popular, para
transformar la actual realidad socioeconómica y cultural y construir una nueva
realidad, donde el ser humano recupere su capacidad de ser plenamente
(JEIFETZ, 2004, p.1).

Nestor Jeifetz defende um vínculo direto entre a noção de autogestão e a construção do poder
popular. Alguns princípios são comuns e perseguidos pelos movimentos sociais na construção
da autogestão: a organização, participação direta na tomada de decisões, processos
participativos, decisões em assembleias, discussão horizontal das decisões, construção de uma
nova cultura em que o eixo seja a prática e a reflexão, luta pela construção de políticas e pelo
direito a cidade, embates com as decisões do Estado e a importância da prática coletiva e
solidária – no caso do Uruguai, chamado de Ajuda Mútua.

La práctica colectiva y solidaria, que recorre todo el proceso de lucha por
conquistar el Derecho a la Ciudad y luego el Derecho a la Vivienda, debe
sentar nuevas bases materiales em la construcción de una nueva sociedad:
oponerse a la segregación socioespacial de la renovación capitalista, peleando
y conquistando a lo largo de un processo pedazos de ciudad; la misma
construcción material del hábitat popular debe construir sus propias bases
económicas, las bases de la economía popular (JEIFETZ, 2004, p.1)

No Brasil, a autogestão territorial para moradia se deu, em São Paulo, no governo da prefeita
Luiza Erundina, em um período de crise econômica e habitacional. Segundo BONDUKI, na
região de Vila Maria, cerca de 400 famílias, moradoras de cortiços, em contato com o
engenheiro Guilherme Coelho, propuseram um formato de construção habitacional
influenciado pelo que acabara de conhecer no Uruguai.

A influência do cooperativismo uruguaio no surgimento de propostas
autogestionárias na luta por moradia foi enorme, tanto pelos excelentes
resultados alcançados em termos de qualidade, custos e participação popular
como por apontar uma proposta habitacional alternativa numa conjuntura
onde se buscava novas soluções (BONDUKI,1992, p.35).

Essa experiência marca o fortalecimento das propostas sob a perspectiva autogestionária, pois,
além da discussão ter sido consolidada primeiro junto com as famílias, culminou na formulação
de uma proposta completa para ser reivindicada junto ao poder público. Esse projeto ficou
conhecido como Vila Nova Cachoeirinha.
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A União Nacional de Moradia Popular UMNP, no seu documento “CARTA DE
PERNAMBUCO”, publicado em 14 de novembro de 2004, definiu a autogestão “como um
projeto político transformador, e proposta de gestão de políticas públicas, assim como uma via
fundamental e solidária para a melhoria da qualidade de vida e conquista de uma moradia com
baixo custo”.

Para Evaniza Rodrigues, integrante desse movimento e pesquisadora do tema em questão, a
autogestão propõe “a melhoria das capacidades econômica, social e política dos setores
populares. Além disso, a ação autogestionária empodera a comunidade, qualificando sua
interlocução e a prepara para os enfrentamentos com o poder público” (2003, p.4). A autora
completa: “para os movimentos sociais autogestão é a apropriação do processo de fazer. No
limite, praticá-la significa recompor o sentido do trabalho, como ferramenta e meio de criação
do trabalhador” (RODRIGUES, 2013, p.4).

É através da autogestão que movimentos populares, associações e cooperativas podem acessar
e gerenciar recursos públicos na produção de habitação, em uma tentativa de transformar o
Estado, para que garanta o direito à cidade e a espaços dotados de infraestrutura e equipamentos
públicos para todos.

Ainda no mesmo movimento, Leleco (Welton de Freitas Pimentel) define autogestão como
"ferramenta e instrumento de enfrentamento e resiliência para transformação da sociedade.
Conceito que tem como base uma tríade: política (autonomia na tomada de decisões, construção
de políticas públicas), econômica e cultural (que transita no âmbito da educação Escola Família
Agrícola, por exemplo, com a pedagogia da alternância ou das escolas do MST, movimento dos
trabalhadores rurais).

A Usina, Centro de Trabalho do Ambiente Habitado, CTAH, desde sua fundação, em 1990,
atua junto aos movimentos sociais, associações e cooperativas, no sentido de articular processos
que envolvam a capacidade de planejar, projetar e construir, pelos próprios trabalhadores, além
de uma forte preocupação e compromisso com o rebatimento destes processos no território. Há,
portanto, um enlace entre formas de produção material e reprodução social, nas quais o território
é palco fundamental de ação para o avanço da agenda solidária e socialista (Usina-CTAH,
2012,p.2).
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Na perspectiva de aproximar a emancipação política da emancipação humana, afirmam que:

(...) a luta de classes tende a ser reconfigurada, diante de uma tendência de
dominação estatal, por um lado, e de múltiplos conflitos societários, de outro,
em que a distinção entre emancipação política e emancipação humana precisa
ser retomada e realizada nos processos de lutas sociais de lutas por
autodeterminação. A cidade é o palco deste conflito e das possibilidades do
seu desdobramento (Usina-CTAH, 2012, p.3).

No entanto, apesar dessas definições trazidas pelos movimentos sociais, Bookchin (2012)
questiona se, mesmo nas empresas sob o controle operário, este terá mudado seu
comportamento social, cultural e intelectual.

Será que uma fábrica, uma mina ou uma grande exploração agrícola se tornam
espaços de liberdade e de livre criatividade, só pelo simples fato de serem
coletivos de operários que os gerem? Será que a simples eliminação da
exploração econômica traz inevitavelmente consigo o fim da dominação
social e da alienação cultural? (BOOKCHIN, 2012, p. 80-81).

Para esta pesquisa, em particular, interessa-nos entender uma teorização mais contemporânea
do conceito, visão da autogestão mais ampliada, inserida nas artes, urbanidade e
sustentabilidade. Interessa-nos, neste estudo, abarcar esse sentido mais amplo da autogestão,
em que os poderes econômicos e políticos sejam construídos a partir de uma estrutura
social/realidade social mais ampla do que traz o autor, que exemplifica, com o caso do espaço
da produção.

A concepção de autogestão, para Rosanvallon, parte do pressuposto de que não basta mudar a
composição de um conselho administrativo, sob o viés de gestão democrática, para alterar a
situação de poder entre os trabalhadores. É necessário legitimar um direito de intervenção e de
decisão sobre tudo o que diz respeito ao funcionamento e à organização das empresas,
sugerindo que estas também sejam amplamente abertas à sociedade. (no Livro A Sociedade dos
Iguais, 2011)

Já no campo da urbanidade, segundo Lefevbre, a autogestão aponta uma brecha, no sistema,
dos centros de decisão que geram produção e organizam o consumo. É o anúncio de um
processo que passa pela brecha aberta e atinge a sociedade inteira.
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Por meio desses autores, ressalta-se que é preciso cuidado com as contaminações da
racionalidade, pois tendemos a pensar tudo através dessa lente, e isso se reflete nas palavras
que usamos e na força que damos à construção do pensamento. Autogestão, vista pelos olhos
da racionalidade, nos induz a colocar a técnica como sendo o pilar mais forte e mais importante
dentro do seu conceito. A proposta é voltar um pouco, e ler a autogestão através dos olhos
humanos, questionar o domínio da técnica, que privilegia decisões mais técnicas e menos
políticas, restringindo a área de competência do cidadão.

A autogestão, como autogoverno, estão assim sujeitos ao reducionismo a que fomos treinados,
mais ligado à ideia de gestão da existência material. Mas se pegarmos a palavra “selfhood”
(origem inglesa), veremos que seu uso está associado ao poder do indivíduo inserido na
comunidade, abrindo para a possibilidade de exercer um poder social e, dessa forma, exercer
uma individualidade, (um EU).

(...) se a autogestão não se tornar numa outra coisa, numa coisa que seja um
pouco mais do que gerir as formas técnicas existentes, se o trabalho não for
transformado numa atividade livre e criativa, então a autogestão é apenas um
falso desafio (BOOKCHIN, 1998, p.82).
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CAPITULO 2 – PRODUÇÃO DE MORADIAS AUTOGESTIONÁRIAS

Este capítulo apresenta três vivências da autora junto aos movimentos sociais de luta por
moradia. São coletâneas de campo, juntamente com o vivido nessas experiências, que iluminam
o estudo de caso, a autogestão experimentada. É uma sugestão de tudo que foi apreendido em
estudos de campo e práticas e que dá sentido para a discussão da autogestão.

Durante as experiências, utilizei levantamento fotográfico, entrevistas semi-estruturadas e
registro de observador participante, advindos de um caderno de campo. Os casos são
apresentados de forma descritiva, na tentativa de construir uma etnografia e tentar ultrapassar
as fronteiras, tanto das aparências quanto dos discursos. O tempo de cada uma das vivências foi
diferente em cada caso, porém, tiveram uma estrutura equivalente, que consistiu em uma
primeira parte teórica (variando entre palestras, discussão em grupos, exposição de temas), e
em uma segunda parte, que consistiu em visitar obras autogestionárias.

Os movimentos de luta por moradia no Brasil possuem fortes ligações com outros movimentos
da América Latina, especificamente Uruguai, Argentina, Venezuela e Chile, construindo, além
de passantia, uma escola latino-americana – Selvip (Secretaria Latino-americana de la
Vivienda Popular4).

Antes de entrar especificamente na apresentação das visitas e vivências, cabe ratificar que o
termo autogestão toma abordagens diferentes na literatura e na prática. Ao longo da pesquisa,
percebeu-se que, ao se instalar, o termo toma formatos específicos e, com isso, o significado
ganha corpo, construindo variadas apropriações.

Para os movimentos sociais, autogestão é a apropriação do processo de fazer. No limite, praticála significa recompor o sentido do trabalho, como ferramenta e meio de criação do trabalhador.
(EVANIZA, 2013, p.41).

4

Organização formada na década de 90 exclusivamente pelos movimentos sociais. (RODRIGUES, 2003, p.46).
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2.1 Movimentos sociais

Durante toda minha vida profissional, tive contato com os movimentos sociais. Primeiro,
integrando a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, através das conferências de política
urbana, promovidas na gestão do governo Patrus Ananias, em Belo Horizonte, ainda em 2002,
e depois, através dos conselhos urbanos. Em 2013, tive meu primeiro contato com os
movimentos sociais de luta por moradia na escala latino-americana. O contato deu-se por um
módulo promovido pela Escola Latino-americana de autogestão popular5, que aconteceu em
Curitiba, Paraná, de 10 a 15 de Junho de 2013, quando pude conhecer dirigentes do MOI –
Movimiento de Ocupantes Inquilinos; FUCVAM – Federación Uruguaya de Cooperativas de
Vivienda por Ayuda Mutua, além de entidades do Brasil inteiro ligadas à União Nacional por
Moradia Popular, a qual já conhecia por meio da AMSCA, da qual faz parte por ser integrante
da União.

Todas as experiências relatadas deram-se a partir da minha participação junto à Escola Latinoamericana de Autogestão Popular, que possui, dentre seus objetivos, o de manter permanente
diálogo com diversas organizações latino-americanas de moradia.

O processo metodológico, pela observação participante nas vivências realizadas, compõe-se de
cadernos de campo, acervo fotográfico, conversas informais e entrevistas com atores
importantes do processo, todas realizadas durante o período da vivência. Buscou-se entender a
organização social das entidades/cooperativas, sua estrutura, a origem dos recursos, a
participação e interlocução do corpo técnico, a arquitetura (projeto e obra), sua inserção urbana
e a forma de propriedade. Considerando a intensidade das relações e a dinâmica das agendas,
utilizei minhas anotações e vivências do campo, e as informações eram capturadas por meio de
conversas informais, não em entrevistas ou falas programadas.

2.2 Argentina

Em abril de 2016, dos dias 04 ao 10, estive em Buenos Aires, Argentina, participando do
primeiro ciclo da Escola Latino-americana, quando pude me hospedar em um dos edifícios que

5

A Escola é uma iniciativa da Selvip como estratégia de difusão da proposta da secretaria. (RODRGUES, 2003,
p.46).

25

abrigam o Programa de Vivienda Transitoria (PVT). Este edifício tem como função principal a
habitação temporária para famílias em situação crítica de moradia, enquanto as unidades
habitacionais das cooperativas do movimento estão em obra.

É um edifício muito bonito, apesar de carecer de reformas, por ser antigo, e também porque
abrigou, no passado, uma clínica médica. Muito bem localizado, no bairro de San Telmo, rua
Independência, possui cinco pavimentos, sendo que o térreo possui vários salões, onde são
realizadas atividades do movimento. Foi aí que me hospedei durante todo o período, num
espaço de 16m², onde funcionava a casa de Simone Albues e seu filho – cooperantes.

Foto 02. Entrada Principal do PVT. Abril 2016. Helena M.

O Movimiento de Ocupantes e Inquilinos – MOI, é uma Federação de cooperativas de habitação
que teve origem no final dos anos 80, quando técnicos e população organizada se aliaram para
buscar a permanência no centro da cidade de Buenos Aires. É um movimento popular de luta
por moradia que tem sua equipe técnica orgânica; isto é, arquitetos, cientistas sociais,
advogados fazem parte do movimento, colaborando em análises de conjuntura, organizando e
participando de marchas e atos etc. Um dos caminhos da luta desse Movimento se dá por meio
do campo institucional, com a participação ativa na elaboração de novos marcos normativos
progressistas, além do constante diálogo com diversas organizações latino-americanas de
moradia (LAZARINI, 2014).
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Esse movimento, juntamente com outros movimentos de luta por moradia, foi importante na
conquista da criação da Lei 341/2000 (ARGENTINA, 2000), que autoriza a construção de
moradias pelos movimentos sociais e, ainda, por autogestão. Isso acabou por impulsionar a
criação de diversas cooperativas de habitação, que buscavam acessar recursos públicos para
construção de moradia popular.
2.2.1 Lei 341/2000 – Autogestión y Emergencia Habitacional de vivenda

Fruto da luta dos movimentos, em abril do ano 2000, foi sancionada a primeira lei argentina
que destina recursos públicos para entidades através de créditos coletivos e instrui políticas de
acesso a moradia para famílias em situação de crise habitacional. Em 2002, foi criado o
Programa de Autogestión para la Vivienda, que operacionaliza a Lei.

A Lei 341 é a primeira legislação argentina que destina verbas públicas através
de créditos para construção de habitação de interesse social a entidades
coletivas. Através dela foi possível que movimentos de luta por moradia e
grupos organizados pudessem acessar recursos públicos coletivamente para
elaborar seus próprios projetos e executar as obras habitacionais através da
autogestão. (LAZARINI, 2014: 59)

Construída sob forte influência da legislação uruguaia, selou uma parceria entre os Movimentos
de Moradia dos dois países, sobretudo entre as organizações argentinas com sede em Buenos
Aires, que, em 1991, foram a Montevideo para a comemoração dos 20 anos da FUCVAM.

2.2.2 Produção de Moradias

A criação da Lei 341/00 e do Programa Autogestión para La Vivienda desencadearam diversas
experiências de produção cooperativa de habitação social na cidade de Buenos Aires, cidade
em que se realizou a primeira vivência, e onde coletei o primeiro material de campo.

As atividades se iniciaram com uma palestra geral, com o tema sobre a construção da Lei 341
e construções autogestionárias de Moradias, ministrada por Cecilia Zapata, depois seguida por
atividades em grupo, com discussão de temas específicos da moradia e elenco de propostas e
diretrizes para a América Latina.
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Foto 03. Atividades em grupo. Abril 2016. Helena M.

A segunda parte das atividades consistiu em visita à obra da Cooperativa La Fabrica. Trata-se
de um projeto de reciclagem de edifícios, neste caso o edifício da antiga fábrica têxtil Piccaluga,
e posteriormente o Editorial Amorrortu, que, como muitos outros galpões fabris no bairro de
Barracas, estava vazio. É importante destacar que projeto e obra foram viabilizados através de
recursos públicos advindos da Lei 341/00, que desencadearam uma transformação para além
do edifício, uma valorização também no bairro.

O projeto ocupou todas as laterais do terreno, porém com gabarito baixo, criando um vazio
central que forma um pátio no térreo, o qual seria utilizado como área coletiva e de convivência
para as famílias, sobretudo com espaços para as crianças brincarem, para onde as janelas são
voltadas.
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Foto 04. Vista pátio interno. Abril 2016. Helena M.

Houve e há grande preocupação com o projeto, perceptível pela composição dos volumes e
posição das esquadrias, a diversidade no uso de materiais, as sacadas, além da opção por se
deixar o ‘ladrillo visto’6, solução também muito adotada no Uruguai.

Sobre a metodologia de projeto, não há um processo participativo para sua construção, porém
existem consultas aos cooperados, uma vez que conhecem muito bem o grupo dos futuros
moradores, visível nas propostas de diferentes tipologias, conforme o tamanho de cada família.

Sobre a etapa de obras, a construção se dá através de uma cooperativa de trabalhadores da
construção civil e, em alguns momentos, também por meio de mutirões, que costumam
acontecer em momentos estratégicos, hiatos, onde há problema com a liberação dos recursos
pelo IVC – Instituto de la Vivienda de la Ciudad7.

O canteiro também constitui, nesse projeto, um lugar de formação, possuindo uma oficina de
serralheria onde são executadas todas as peças metálicas dos seus conjuntos, de esquadrias a
escadas, guarda-corpos e corrimãos.

“tijolo aparente” – tradução da autora.
Organismo Governamental, responsável pela implementação da Política Habitacional da cidade de Buenos
Aires.
6
7
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Foto 05. Instalação da Serralheria no canteiro. Abril 2016. Helena M.

As unidades variam de 50 a 80 metros quadrados, de acordo com as necessidades de cada
família, e, geralmente, são de tamanho superior ao padrão usualmente realizado para habitação
de interesse social na Argentina. Neste caso específico, as unidades habitacionais não têm a
possibilidade de ampliação, mas já houve esta preocupação em outros projetos.

Em relação a tecnologias empregadas, estas partem do sistema convencional de pilares e vigas
de concreto e alvenaria de vedação, porém registrou-se a presença de elementos modulares que,
além de facilitarem a execução, aceleram a produção da obra, como as vigas metálicas, por
exemplo. Utilizam muito as soluções com mezanino e não há padronização das esquadrias, o
que me chamou muito a atenção. Destaco aqui um sistema estrutural de laje em abóbada
desenvolvido para esta obra em particular e que foi executado pelas mulheres. A decisão pelo
tijolo aparente levou a um resultado estético que salta aos olhos, em termos arquitetônicos.
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Foto 06. Laje abobadada executada pelas mulheres cooperadas. Abril 2016. Helena M. Foto 06.

Em relação à inserção urbana, observa-se que é uma produção habitacional absolutamente
distinta dos programas habitacionais estatais tradicionais, localizados nas periferias da cidade,
e se destaca na malha urbana e na paisagem.
Para as cooperativas vinculadas ao MOI, é apresentada e discutida a propriedade coletiva –
sistema de direito de uso e não de posse, apesar de, após a conclusão das obras, o IVC conceder
o título individual de propriedade a cada família. Na Argentina, assim como no Uruguai e no
Brasil, reforçar a forma de propriedade privada é caminhar no sentido do individual sobre o
coletivo, do isolamento dos muros às oportunidades do encontro das áreas comuns de
socialização, dos espaços degradados aos espaços apropriados e de qualidade.

2.3 Uruguai
A vivência no Uruguai aconteceu de 23 a 30 de junho de 2017, quando contatei a FUCVAM –
Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, através de Dario – um
dos dirigentes da federação que conheci no encontro da Selvip, ocorrido em Curitiba. Indicado
por Dario, trocamos vários e-mails com Elio Colman, na tentativa de construir uma agenda
conjunta e, também, tendo o cuidado de não se tornar uma visita para apenas coleta de dados,
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mas que tivesse também a ideia da imersão na comunidade e no movimento de moradia. Assim,
em 23 de junho, partimos em um grupo rumo a Montevideo.

Chegando ao aeroporto, Elio nos esperava com Miguel que, na sua Kombi, nos transportou até
Barrio Cooperativo 26 de outubro, cooperativa que conta com 600 viviendas integrantes de 12
cooperativas, já consolidada há 19 anos, e que fica no bairro de Sayago, em Montevideo. Daí
para frente, todo nosso cotidiano se passou entre as idas e vindas ao Barrio 26, agendas na
Federação – que íamos de ônibus de linha local e demorávamos 1h até o centro, sempre na
companhia de Elio, com o qual foi estabelecido uma relação também de amizade.

Foto 07. Barrio 26 - Cotidiano da vivência Jun. 2017. Helena M.

A FUCVAM – Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua - é a
maior e mais ativa organização social uruguaia de ação no campo da habitação popular.
Congrega mais de 300 cooperativas de base, constituindo uma federação de alcance nacional.

2.3.1 Lei de vivenda

A Ley Nacional de Vivienda uruguaia, de 17 de dezembro de 1969, consolidou um processo de
conquistas de moradia pelos primeiros grupos cooperados, em um cenário onde o Poder
Executivo estudava a necessidade de formular uma lei de viviendas. A Lei reconhece e
formaliza as distintas formas de cooperativas e ainda cria e regulamenta os IATs (Institutos de
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Assistência Técnica), uma unidade de referência para os empréstimos e amortização (UR), um
fundo de financiamento (aporte de 1% dos trabalhadores e 1% dos patrões) e uma “carteira
nacional” de terras.

Nesse contexto, a atuação da Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda
Mutua - FUCVAM, segundo seu material de formação, pauta-se por quatro princípios que
constituem uma unidade base para o correto funcionamento das cooperativas: autogestão,
democracia direta, propriedade coletiva e ajuda mútua. É importante destacar que o caráter de
assembleias e o funcionamento das cooperativas possuíam clara influência do movimento
sindical, de acordo com o observado.

Autogestão implica em aprender a fazer a gestão coletiva a partir do que dispõem, permitindo
que se reforce o sentimento de pertencimento, e estabelecendo forte laço de compromisso.
Também estabelece a diferença entre “nos deram uma casa” e “lutamos por uma casa”, bem
como entre “comprei uma casa” e “construí minha casa”.

Democracia direta é a forma real de exercer poder de modo coletivo, processo integrador que
permite a apropriação do projeto, em que os órgãos de direção e controle são constituídos e
designados por eles mesmos, sendo a Assembleia Geral sua máxima instância, em que todos os
usuários possuem igualdade de direitos e deveres e as decisões são validadas ou revogadas por
voto direto (“um sócio um voto”).

Propriedade Coletiva é a base principal da proposta da FUCVAM. As viviendas são propriedade
de cada cooperativa e cada sócio possui um contrato firmado de uso e gozo. Portanto, separase a figura do mercado imobiliário e permite-se materializar a moradia como um direito e não
como uma mercadoria. Foi também, na época da resistência à ditadura, a única forma que
conseguiram para acessar recursos e continuar construindo.

Ajuda Mútua, segundo a FUCVAM, é a solidariedade na sua mais alta expressão, pois todos
constroem a casa de todos. Para além de aporte da contrapartida do financiamento, exigida às
famílias, constitui um salto de qualidade formador de uma cultura de trabalho que, ao final da
obra, transforma-se em valor para viver em comunidade e para enfrentar outros desafios para a
qualidade de vida urbana.
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Há um grande compromisso na aplicação e efetividade da Ley de Viviendas, além de um
acompanhamento e avaliação das práticas que se transformam numa luta constante de ajuste
das políticas.

2.3.2 Produção de Moradias

Ficamos hospedados em duas casas do conjunto. Na casa de Walter e Judit, dois irmãos
solteiros, sendo que Walter é da atual direção da FUCVAM, e Judit estava de licença do
trabalho, devido a uma cirurgia feita recentemente; bem como na casa de Elio e Teresa, casados,
pais de 2 filhos e 2 netos. As casas tinham tipologias diferentes, respectivamente, 3 quartos com
75m² e 2 quartos com 55m². A tipologia com quatro quartos chegava a ter 85m².

O Barrio 26 fica no bairro Sayago, e nas suas imediações, conta com várias cooperativas
implantadas e outras em fase de implantação. Já no primeiro dia de atividades, sábado chuvoso,
fomos conhecer!

Diferente da Argentina, a Lei de Vivienda aporta 85% dos recursos para projetos e obras. Os
15% restantes devem se constituir através da ajuda mútua, que significa o aporte de trabalho
das famílias na obra. A cooperativa deve estar instituída (ter estatuto social e figura jurídica),
para conseguir acessar o recurso. O papel da FUCVAM é fundamental, em acompanhar,
auxiliar e ser a base e suporte durante todo processo, desde a etapa de legalização, na etapa da
obra em autogestão, até a entrega de cada unidade habitacional; uma relação que, em alguns
casos, chega a 10 anos. Assim que são liberados os recursos, as cooperativas escolhem uma
Assistência técnica para desenvolver o projeto, chamadas IATs, que, apesar de serem uma perna
do tripé (governo – cooperativa – IATs), vão pouco ao canteiro, apenas quando demandadas.
Também não vimos a preocupação em construir projetos participativos 8; porém, há uma alta
qualidade nos projetos e, da mesma forma que na Argentina, há um grande conhecimento do
grupo, pois o projeto é desenhado conforme a demanda. Uma particularidade interessante dos
IATs é que cada instituto acaba por imprimir uma “marca” aos seus projetos, como as
marquises, por exemplo.

8

Chamo aqui projeto participativo aquela metodologia onde as famílias concebem junto com corpo técnico as
definições do projeto, em contraposição aos projetos feitos no escritório e apresentados as famílias após serem
concebidos.
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Foto 08. Cooperativa COVISET 4, Cobertura em balanço “marquise”, característica de um IAT. Jun 2017.
Márcia Hirata.

A foto acima ilustra duas unidades da cooperativa COVISET, onde estão sendo construídas 32
viviendas, sendo 20 unidades de 2 quartos, 11 de 3 quartos e uma unidade de quatro quartos.

Os projetos são desenvolvidos pelos IATs e apresentados à cooperativa em assembleia, para as
considerações. São discutidos, além do projeto, o método construtivo e os materiais. A partir
do início da obra, a cooperativa é responsável por toda gestão do empreendimento, apropriandose da planilha de custos, comprando, contratando e executando – todas as decisões são tomadas
coletivamente, em assembleia. No Uruguai, como na Argentina, há também uma preocupação
com a formação dentro do canteiro e também com a redução de custos. A próxima foto é um
exemplo disto, uma oficina de montagem de esquadrias, o que reflete numa redução de 35% do
custo final. Vimos isso na Cooperativa Covijuntos 2011, onde estão sendo construídas 46
unidades habitacionais, sendo 25 unidades de 2 quartos, 15 de 3 quartos, 4 de quatro quartos e
2 unidades térreas.
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Foto 09. Cooperativa COVIJUNTOS 2011, oficina de montagem das esquadrias. Jun 2017. Helena M.

Alguns projetos preveem a possiblidade de ampliação, como na cooperativa COVIESP, onde
estão sendo construídas 24 viviendas, 18 unidades de 2 quartos, 06 unidades de 3 quartos e 06
unidades térreas – viviendas de único piso para pessoas com mobilidade reduzida.

Foto 10. Cooperativa COVIESP, previsão para mais um quarto. Jun 2017. Helena M.
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A tecnologia empregada para a construção dos conjuntos, na sua maioria, utiliza o sistema
“ladillo visto” em alvenaria estrutural; porém, notamos a presença de elementos
industrializados ou modulares, que buscam facilitar e acelerar a produção da obra, como
estrutura em alumínio e vedação em placas acartonadas, decisões que são sempre da própria
cooperativa e acordada com o IAT. A escolha pelo uso do “ladrillo visto” é recorrente tanto no
Uruguai como na Argentina, por uma questão de barateamento do custo e também por reduzir
serviços de mão-de-obra.

Foto 11. Cooperativa COVIESP, opção por outro método construtivo. Jun 2017. Helena M.

Outra inserção da tecnologia na forma de construção refere-se ao sistema de conforto térmico
e acústico. Em todas as obras das cooperativas da FUCVAM, as paredes são duplas e há todo
um sistema de isolamento térmico, que começa com manta, seguida do vão entre as duas
paredes e, por fim, instalação de placas de isopor entre as paredes. Isso confere enorme conforto
térmico e acústico na edificação, o que foi comprovado nos dias frios do período de nossa
hospedagem no país, quando a casa estava sempre aquecida e silenciosa. Na foto abaixo, vimos
o sistema em fase de implantação na cooperativa COVIAPTO, onde estão sendo construídas 40
viviendas, sendo 4 unidades de 4 quartos, 16 de 3 quartos, 19 de 2 quartos e uma unidade térrea
para pessoas com mobilidade reduzida.
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Foto 12. Cooperativa COVIAPTO, Construção de duas paredes, sendo a segunda construída posteriormente
como uma espécie de “revestimento”. Garantem o conforto térmico e acústico. Jun 2017. Fernanda Corghi

Com relação à inserção urbana, andando por Montevideo, podem-se ver várias cooperativas
com uma arquitetura bonita e cuidadosa, tanto internamente, nos conjuntos, quanto na sua
inserção urbana, e se destacam na paisagem. Não se vê uma arquitetura imponente, mas
mediana, porém de alta qualidade.
Também há cooperativas que trabalham a “reciclage” em edifícios abandonados ou vazios das
áreas centrais; um exemplo é a cooperativa COVICIVI, formada por antigos moradores de
cortiços da zona central da cidade. COVICIVI possui 34 viviendas, sendo 15 unidades de 3
quartos, 15 de 2 quartos e 4 unidades de 4 quartos.

38

Foto 13. COVICIVI, vista interna do pátio para as unidades habitacionais. Jun 2017. Márcia Hirata.

O projeto partiu de um edifício subutilizado onde funcionava uma antiga padaria. A reforma
reforçou a vinda de projetos maiores, como o de requalificação de toda zona portuária, ao ponto
de hoje ser este local o ponto de desembarque dos cruzeiros de alto luxo.

Foto 14. Terraço COVICIVI, zona portuária requalificada. Jun 2017. Márcia Hirata.
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A escala da produção cooperativa uruguaia é impressionante: em junho de 2017, contava com
um total de 602 cooperativas em atividade (construídas, em construção e em tramitação), o que
corresponde a 22.080 famílias atendidas, cerca de 25% da produção nacional. O tempo estimado
para execução da obra são dois anos, mas há diversos casos os quais chegam a 7 ou 8 anos por
problemas, principalmente, de aporte de recursos.

Para a FUCVAM, a propriedade coletiva é um dos mais fortes princípios. Esse modelo se reflete
na construção qualitativa dos espaços, convidando ao uso e conferindo mais beleza aos
conjuntos e ainda na paisagem da cidade.

Foto 15. Espaço de propriedade coletiva da Cooperativa BARRIO 26. Jun 2017. Helena M.

A segunda parte das atividades foi palestras e aulas expositivas sobre arcabouço teórico da
construção da FUCVAM, que se confunde com a construção da política pública na esfera da
moradia popular, além de entrevistas semiestruturadas com diretores da escola de formação e
da própria FUCVAM.
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Foto 16. Escola de Formação da FUCVAM. Jun 2017 Gerônimo O.

2.4 Brasil

A proposta autogestionária tomou corpo na agenda de lutas no Brasil a partir de 1980. Inspirada
no modelo Uruguaio, a construção por autogestão insere-se, como política pública, no governo
da prefeita Luiza Erundina (1989-1992), com Programa de Mutirões também chamado
FUNAPS comunitário (RODRIGUES, 2013:37). Nesse mesmo período, iniciou-se também em
Ipatinga, na gestão do prefeito Chico Ferramenta.

Realizado na cidade de São Paulo e exclusivamente com recursos do município, era repassado
o recurso diretamente à entidade que, junto com a Assistência Técnica9, eram responsáveis pela
elaboração de projeto, compra de materiais e execução da obra. No Brasil, conforme Evaniza
Rodrigues, “os programas de apoio a autogestão sofrem momentos de avanço e refluxo”.
(RODRIGUES, 2013:42)

Ao final dessa gestão municipal, o programa foi extinto; porém, essa pauta estará sempre
presente na agenda dos movimentos de luta por moradia. Esse processo cria espaço para que os
movimentos de moradia se juntem a outros movimentos da discussão na discussão da Emenda
Popular da Reforma Urbana, que resulta nos dois artigos da CF 182, 183, na criação do Fórum

9

Ciente do debate em torno dos termos assistência X assessoria; para o trabalho em questão adotaremos o termo
assistência técnica, encaminhando o debate para outro momento.
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Nacional de Reforma Urbana, ao lado de demandas tradicionais, como o Fundo Nacional de
Moradia.

Em 1986, com o fim do Banco Nacional de Habitação, BNH, começou a se estabelecer um
novo cenário de lutas dos movimentos sociais em torno da constituição de 1988, o que marcou
uma nova fase da política habitacional. Novos agentes começaram a surgir, como os estados e
municípios, por meio de programas, como a urbanização de favelas, programas
autogestionários de habitação, programas habitacionais em áreas centrais, entre outros.
(RODRIGUES, 2013 p.49). Em 1995, o governo lançou a Política Nacional de Habitação e, na
sequência, criou a carta de credito associativa, modalidade em que associações e cooperativas
conseguiam acessar os recursos, ainda assim, com resultados pouco expressivos. A partir de
2003, a luta dos movimentos sociais em torno da inclusão de uma política de financiamento de
caráter social voltado a população de baixa renda, chega a se consolidar com a criação do
Ministério das Cidades. Em 2003, por forte pressão das entidades, o MinC criou o Programa
Crédito Solidário, programa criado em parceria com os movimentos sociais, com a
possibilidade de fazer autogestão com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social.

A luta pela construção das políticas públicas consolidou também vários movimentos de
moradia, entre eles a União Nacional por Moradia Popular. Participei de várias atividades
promovidas pela União, tendo como pauta a discussão da autogestão na produção de moradia,
quando pude visitar o Conjunto Paulo Freire, na Leste 1.

A visita aconteceu de 21 a 24 de março de 2017, quando participei de um Seminário Nacional
de Assistências Técnicas para Habitação com Autogestão, realizado pela União Nacional por
moradia popular. Nesse seminário, encontrei-me com amigos e conhecidos do movimento de
moradia e técnicos do Brasil todo.

2.4.1 Produção de Moradias

A primeira parte do seminário foi composta por exposição e mesas de debate, discutindo
desafios e avanços da autogestão no Brasil pelo movimento de moradia e Assistência técnica.
Um desses desafios refere-se à discussão da propriedade coletiva.
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A segunda parte foram visitas a obras autogestionárias, divididos em dois grupos: eu fui para a
zona Leste de São Paulo, onde conheci o Conjunto Paulo Freire – “Mutirão Paulo Freire. 1999”

Compõem o conjunto 100 unidades de habitação, de tipologia vertical.

Foto 17. Vista parcial do Conjunto Paulo Freire. Mar.2017. Helena M.

O processo de construção desse conjunto funciona da mesma forma que Argentina e Uruguai:

A associação deve ter estatuto social e figura jurídica para conseguir assinar
convênio para acessar recursos públicos. Também deve ter coordenação com
cargos e mandatos, é feita a gestão de recursos com prestação de contas,
atividades de formação, de discussão de projetos e preparação para a obra.
Para iniciar os trabalhos a Associação deve escolher uma Assistência técnica
para acompanhá-la em todos os trabalhos, até o fim da obra. (USINA, p. 116).

Essa obra foi concluída em 7 anos, após muita luta para acesso aos recursos e vencidas
resistências sobre inovação no método construtivo. Esse processo mostra a imensa beleza do
projeto e da obra.

O conjunto possui prédios de até sete pavimentos, apresentando tipologias diferentes: 05
apartamentos com plantas distintas, incluindo uma com três dormitórios, para atender famílias
maiores. O projeto propunha uma área de 56m², aproximadamente, para cada unidade
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habitacional, enquanto o programa habitacional no qual o projeto estava inserido – conhecido
como Cingapura – propunha uma área máxima de 42m² por unidade habitacional.

Foto 18. Foto da área coletiva, primeira construção que se instala no canteiro. Mar. 2017. Helena M.

A obra Paulo Freire e depois, ao lado, o conjunto da “Unidos Venceremos”, marcaram uma
ocupação diferenciada na zona leste da cidade, que, ao lado da luta dos mutirantes, foi
responsável pela melhoria da infraestrutura local: transporte, escola, creche.

A tecnologia empregada, de estrutura pré-fabricada de aço, reduz tempo da obra e da força de
trabalho. “A alvenaria de vedação era 3 vezes mais leve do que o bloco estrutural autoportante”.
(Usina, p.122)
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Foto 19. Inovação no método construtivo para HIS - estrutura metálica. Mar.2017. Helena M.

Há que se destacar o papel da Assistência Técnica, que, durante todo tempo de tramitação,
acompanhou a associação, o que fortaleceu ainda mais os laços, selando confiança recíproca,
que permaneceu até o final do processo.

Merece aqui destaque a importância que a discussão do projeto tem para a Usina.

Trata-se de um aspecto fundamental na desalienação do trabalho e no
alargamento da luta popular para exercer a capacidade de imaginar seus
espaços de vida, suas tecnologias e territórios.
...o momento de projeto é o de desmercantilização do processo, pois
instaura ali o fundamento do uso e da qualidade, ao invés da troca e da
quantidade.
... produto moradia será autoconsumido pelos projetistas-construtoresmoradores, evita-se a dominância do mercado que, mesmo dentro de
cooperativas, é poderosa o suficiente para internalizar a lógica da
mercadoria” (USINA, p. 123)
Quanto à metodologia de discussão de projetos, das três experiências apresentadas, esse foi o
que mais discutiu e tentou reduzir a distância entre o técnico e o mutirante.
Hoje, o conjunto Paulo Freire possui moeda própria “freire”, que circula apenas dentro do
conjunto – de tão intenso que foi o processo, o que demonstra o imenso amadurecimento
ocorrido no processo da construção das moradias.

Portanto, destaca-se, assim, um protagonista na produção do espaço, os Movimentos Sociais.
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CAPITULO 3 – AUTOGESTÃO EXPERIMENTADA

Este capítulo inicia-se a partir de uma breve trajetória da AMSCA, contextualizando nosso
locus de enunciação. Em seguida, apresentaremos uma matriz em que serão destacadas as
teorias e as vivências como elementos para cruzamento e análises. Nas considerações finais,
apresentaremos a forma com que a AMSCA vem se adaptando aos modelos e teorias
apresentados, como resposta à perseguição pela autogestão e com o olhar do processo, a partir
da tríade das Artes Urbanidade e Sustentabilidade.

Ao iniciar um processo autogestionário, inicia-se uma forte necessidade de dialogar com
políticas públicas, construção e acertos nas normativas, de forma a garantir o direito à cidade.
Lutar neste espaço é o tempo todo lutar para ser reconhecido dentro da cidade e garantir o
direito à moradia. Em Entre Rios, a AMSCA é o sal que tempera uma forte e arraigada
sociedade conservadora e elitista. Antes de ser habilitada pelo MinCidades para construção de
200 Unidade Habitacionais, a AMSCA era vista como associação muito ligada à igreja, que
fazia atividades voluntárias para melhoria das habitações dos mais necessitados a partir de
doações de material e serviços, tomando um viés mais assistencialista. Após disputar recursos
federais e conseguir ser habilitada para construir habitações, passou a assumir novos papéis, o
que implica em mudar de lugar na sociedade. Faz-se necessário discutir com o Poder Executivo
municipal a alteração da legislação, acertos nos parâmetros legais e ainda lutar no legislativo
para sua aprovação. Sempre uma luta para vencer dentro da entidade e fora, junto a sociedade,
a crença de que a ASMCA conseguiria gerar trabalho e produzir moradia digna para seus
associados.

Ao conseguir adquirir terreno, primeira conquista coletiva, conquistamos o respeito do órgão
financiador e, ao assinar contrato do MCMV Rural, em maio de 2018, e o respeito do governo
local, que passa, então, a ser parceiro do projeto, entrando com maquinário para limpeza do
terreno urbano e acerto de todos os terrenos da zona rural.
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3.1 Um pouco da AMSCA

Sonho que se sonha só, pode ser pura ilusão, sonho que se sonha junto
é sinal de mutirão, então vamos sonhar companheiro, sonhar ligeiro,
sonhar em mutirão. (Zé Vicente)10

A Associação de Moradores sem Casa de Entre Rios, AMSCA, foi fundada em 1993, após a
campanha da fraternidade cujo tema era “onde moras?”. No início, eram cerca de nove famílias
que se uniram para conquistar a casa, e com seis meses de atuação já havia reformado cerca de
60 casas e conquistaram o primeiro terreno (APAE). Construiu o primeiro loteamento em
parceria com COPASA, onde foram construídas três casas: Graça, Antônia e Dorinha. Dentro
de um ano, conseguiram adquirir um terreno com recursos advindos de uma entidade
missionária espanhola, onde construíram um segundo loteamento com nove casas: Toninha,
Tânia, Maria do Rosário, Francisco e Lúcia, Helvécio, Marlene, Irani, Marli e Claudinéia. Mais
tarde, ampliaram este loteamento, conseguindo comprar mais um terreno onde estão construídas
as casas de: Valéria, Marilene, Silvana, Maria do Rosário, Joãozinho, Maria de Fátima,
Bernadete, Célio, Luciano, Ivair, Renicléia, Solange, Marisa e Simone, totalizando 24 casas no
Bairro Padre Vitor e um lote onde está construída a sede da Associação.

Foto 20. Sede da AMSCA. Out. 2018. Helena M.

10

Letra do peta, compositor e cantador popular do Ceará: Zé Vicente.
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Nessa época, os mutirões eram frequentes na zona urbana e também na zona rural, como a
reforma da casa de Dona Maria, comunidade rural do Colônia e de um casal com dificuldades
na Comunidade Rural do Brumadinho.

Foto 21. MUTIRÃO. Acervo da AMSCA foto 1994.

Em 2010, formou novo núcleo no bairro Senhor dos Passos, sob coordenação de Bete. Em 2011,
foi habilitada, no Ministério das Cidades, para a construção de 200 Unidades Habitacionais
através do programa Minha Casa, Minha Vida. Com as várias alterações e exigências do
programa, os associados adquiriram, em uma luta que durou 3 anos, um terreno de 41.102,90m²
na Rua Sebastião Tomaz de Oliveira, bairro Castro – propriedade coletiva com previsão de
construção de 95 Unidades Habitacionais. Hoje, com etapa de projeto finalizada, aguardam
autorização para o início das obras.
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Foto 22. Terreno adquirido pelos associados, missa de posse do terreno, Jul 2016. Helena M.

Em 2017, também foi habilitada a construção de 36 casas na zona rural, através do Programa
Nacional de Habitação Rural, PNHR – hoje em fase de finalização dos telhados.

A AMSCA possui como objetivos: promover a dignidade da pessoa, garantir o direito dos sem
casa diante da sociedade, despertá-los para a participação na luta social, promover eventos para
angariar recursos e lutar para que os recursos dos governos municipal, estadual e federal
cheguem às pessoas sem casa. Possui uma coordenação coletiva, hoje tendo sete mulheres à sua
frente (Sandra, Bete, Silvana, Silvane, Bernadete, Edna e eu), sendo que, como arquiteta, atuo
também como Equipe Técnica. Possui, além da diretoria, um conselho fiscal e os coordenadores
de núcleos.

Foto 23. Habitação Rural, casa do Valdir. Set. 2018. Sérgio.
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3.2 Matriz de cruzamentos e Análises

Com base na tríade do Lefevbre, para análises da produção do espaço percebido, concebido e
vivido e, retomando os conceitos apresentados no primeiro capítulo, podemos pensar que tais
conceitos, ao serem aplicados nas vivências, passam a ser um concebido da autogestão. Esse
concebido da autogestão em cada vivência, por sua vez, levou ao percebido sistematizado em
categorias que se encontram na matriz, a partir dos seguintes recortes: formas de organização
da entidade, funcionamento, gestão e relação entre assistência técnica e entidade no canteiro de
obras, espaços de capacitação, Construção de Políticas Habitacionais e questão da terra.

3.3 Formas de organização da Entidade.

Retomando o conceito de autogestão de Bottomore (2012), sobre a participação direta dos
trabalhadores na tomada de decisões, descentralização das decisões, e, ainda, “a tomada de
decisões básicas nas mãos dos conselhos e das assembleias organizadas”, vamos perceber o seu
conceito sendo concebido nas três vivências.

As entidades e/ou cooperativas possuem corpo gerenciador formado pelos próprios cooperados;
porém, apesar de possuírem uma estrutura rígida estatutária, todas as decisões são realizadas
em assembleias, sendo soberanas e cuja participação das famílias é obrigatória. As três
entidades provocam encontros para troca de experiências, seja anual ou regional. O MOI possui
uma particularidade, por possuir um corpo técnico que atua como assistência técnica e política
do movimento.

3.4 Funcionamento, gestão e relação entre assistência técnica e entidade no Canteiro de Obras

Ao retomarmos o conceito de autogestão, em Bottomore (2012), Guillerm e Bourdet (1976), da
apropriação do processo de produção pelos trabalhadores, entendemos, aqui, que o canteiro de
obras será local onde tal processo deverá ser reapropriado, sendo o trabalhador não apenas o
cumpridor das funções operacionais, mas também aquele que detém as decisões sobre toda
gestão (compras, contratação, administração, fiscalização). As três entidades apresentadas,
MOI, FUCVAM e União, têm como ponto de partida, no seu canteiro, o princípio base da
participação e da gestão coletiva, não há hierarquia no canteiro, há relações horizontais. Isso se
dá, em alguns casos, pela eleição de comissões ou delegação à assistência técnica. De qualquer
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modo, as informações são compartilhadas em assembleia, para validação das decisões. No que
se refere à relação com assistência técnica, os projetos do MOI são desenvolvidos e
supervisionados por ele, por ser a própria assistência técnica; já nos casos da FUCVAM e da
União, a escolha da assistência técnica fica a cargo de cada cooperativa/entidade, porém sempre
a elas subordinadas.

3.5 Espaços de capacitação

Para Leleco, um dos conceitos que a autogestão assume dentro do movimento é ser também
espaço de formação. Isso acontece em função da pedagogia da alternância, de maneira
destacada na educação Escola família agrícola e nas escolas do Movimento dos Trabalhadores
Rurais. Porém, os canteiros autogestionários também funcionam como espaços de formação;
para os três movimentos, MOI, FUCVAM e União, há um pensamento de que o canteiro deve
ser lugar de trocas e aprendizagem. A instalação de oficinas de serralheria e marcenaria nos
canteiros são uma forma de apropriação do processo produtivo e também grande aliado na
redução de custos. A escolha por introduzir tecnologias no canteiro também é vista com muito
bons olhos, pois, em alguns casos, eliminam exploração de mão-de-obra, “sobrando” tempo
para atividades que envolvem mais “penso11”, onde as habilidades se destacam.

3.6 Construção de Políticas Habitacionais

Uma discussão que se inicia pelo gerenciamento de um empreendimento extrapola para
pensamento da cidade, que inclui a presença de equipamentos sociais, infraestrutura, espaços
de lazer. Trata-se da construção de uma nova sociedade, cujas bases se fundamentam numa
participação política igualitária, como bem destacou Tragtenberg (2008).

Para Nestor Jeifetz, a autogestão deve estar ligada à construção de poder popular, de luta pela
construção de políticas e pelo direito à cidade, embates com Estado, quando não garantir tais
políticas. Nesse sentido, as três entidades incluem na sua pauta momentos para uma agenda
política de luta para outros componentes da moradia (infraestrutura, equipamentos de lazer e
equipamentos sociais). Há obrigatoriedade de participação das famílias na agenda política do

Esse termo “penso” comecei a usá-lo junto aos movimentos como uma forma de descrever de forma rápida e
curta a diferença entre atividades que nos despertam ao pensar, ao raciocínio das atividades mecânicas, repetitivas
sem nenhum pensamento vinculado ao processo.
11
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movimento, tanto para trocas de experiências como agendas de luta. Isso resultou em grandes
conquistas na pauta da moradia:


MOI: Construção da Lei 341 e luta pela garantia e manutenção dos direitos.



FUCVAM: Construção da Ley Nacional de Vivienda uruguaia, de 1969 que reconhece
e formaliza as distintas formas de cooperativas, cria IATs dentre outras.



UNMP: Criação do Ministério das Cidades, discussão para formatação e implementação
de todos os programas e legislações desde Programa Crédito Solidário até mais recente
Lei MCMV e MCMV-E.

3.7 Questão da Terra

A resistência da autogestão frente ao capitalismo, presente nos conceitos, confirma-se ao
discutir a questão da terra na lógica da propriedade coletiva. A experiência da FUCVAM
enfrenta essa discussão, quando colocam em debate valor de uso e valor de troca a partir da
implementação de um princípio fundamental: a propriedade coletiva.

No Brasil, ainda há muita discussão e entraves legais na implementação da propriedade
coletiva, porque a Constituição Federal de 88 estabelece, no seu art. 5: “XXII – é garantido o
direito de propriedade”; e mais ainda no seu art. 170, quando destaca a propriedade privada
como um dos princípios fundamentais.
Art. 170. – A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano,
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observando-se os seguintes princípios: (...)
II – propriedade privada; (Brasil, 1988)

Ainda avançando de forma lenta, a questão da propriedade coletiva, em São Paulo e no Rio de
Janeiro, houve avanços no uso do aluguel social12.

Ao interferir nas relações tradicionais de propriedade, passando de propriedade individual para
coletiva, é possível compreender a relevância da questão da terra. Várias reflexões passam a
aflorar, como por exemplo, a discussão valor de uso e de posse; provoca um certo
distanciamento da casa como mero “produto”, o que permite uma visão mais integrada do
12

Programa social segurado pela Lei 8.742/93 para atender à necessidade humana ou vulnerabilidade temporária.
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processo. O trabalhador, ao construir sua própria casa, desloca-se do foco econômico,
desalienando e estabelecendo uma relação do trabalho com prazer, como bem destacou
Maricato (1996).

3.8 Inserção da sustentabilidade
Serres, no seu livro Contrato Natural (1990), através da breve descrição do quadro “luta com
porretes”, do pintor Goya, provoca-nos a pensar: ao olharmos o quadro ou ao assistirmos a luta,
focamos o olhar para a luta e para a disputa dos dois inimigos, quem vai ganhar?

Fig. 01 - GOYA Y LUCIENTES, Francisco de. Duelo a garrotazos (Luta com porretes). 1820 - 1823. Técnica
mixta sobre revestimento mural transferido para a tela, 125 x 261 cm. Museu do Prado.

Porém, esquecemos de olhar para uma terceira posição, e que ocorre no exterior dessa luta, o
pântano, que a cada golpe da luta afunda seus lutadores. Serres redireciona nosso olhar para o
que é de fato importante. Ao afundarem na areia, ambos perderiam a vida, e a luta não teria
vencedores, mas vencidos, espetáculo magnífico e banal.

Ao transportarmos Ora, ainda aqui, a lama engole os contenedores; o rio
ameaça o combatente: a terra, as águas e o clima, o mundo silencioso, as coisas
tácitas aí colocadas outrora como cenário em redor das representações
vulgares, tudo isso, que nunca interessou a ninguém, brutalmente e sem dizer
água-vai, se interpõe a partir de agora entre as nossas manigâncias. Irrompe
na nossa cultura aquilo que nunca tínhamos formado senão uma ideia local e
vaga, cosmética – a natureza. (SERRES, 1990, p.14)
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A partir do pensamento de Serres para a realidade do mundo que estamos vivendo, percebemos
que estamos condicionados a olhar as coisas com as lentes repletas de valores abstratos e
desfocados para o que está à nossa volta, em nosso entorno.

A ideia da sustentabilidade é retomar esse olhar, reaprender a olhar a partir desse ponto de vista
que nos aponta Serres, desfocando o objeto e ampliando o olhar.

Nesta pesquisa, podemos entender a sustentabilidade sob dois vieses:


Um do objeto para o entorno – nenhuma casa deve ser vista isoladamente, mas a partir
do sítio em que se assenta, da localização dos elementos naturais dos quais faz parte.
Pensa na água que abastece, no esgoto que contamina, no acesso que estabelece
relações, na possibilidade do alimento sem contaminações e nas flores ao redor da casa
que acolhem;



outro no viés da reconexão – das pazes com o planeta, no entendimento de que este
“contrato natural” precisa ser refeito, porque somos feitos da mesma matéria (a terra e
seres humanos).

A autogestão é também instrumento de reconexão.

3.9 Autogestão na AMSCA

Retomando a ideia da tríade do Lefevbre para análises da produção do espaço, até agora
reconhecemos, neste trabalho, o concebido (através do conceito experimentado13) e o percebido
(através da sistematização dos conceitos na matriz), para tanto agora entraremos na discussão
do vivido.

A tríade percebido-concebido-vivido (em termos espaciais: práticas espaciais,
representações de espaço, espaço representacional) perde toda a sua força
quando é tratada como um modelo “abstrato”. [...] ela (a tríade) tem sua fonte
na história - na história de um povo, assim como na história de cada indivíduo
que pertence àquele povo. [...] Compreende os loci das paixões, das ações e
das situações vividas e, portanto, implica em tempo. Consequentemente pode
ser (...) direcional, situacional ou relacional, porque é essencialmente
qualitativa, fluida e dinâmica (LEFEBVRE, 1991, p. 40-42).

13

O conceito experimentado refere-se às três vivências apresentadas no cap 2.
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Os modelos e teorias trazidos foram adaptados à medida que foram incorporados à experiência
vivida na AMSCA. Apesar da comunhão de ideias com o movimento nacional e latinoamericano, ao serem trazidas para o cotidiano da associação, houve uma adequação ao grupo,
por sua maturidade enquanto coletivo e enquanto parte de um movimento. Essa adaptação do
conceito de autogestão, ao ser introduzida no cotidiano do grupo, é que chamo aqui de
“vivido”14 do Lefebvre.
No que se refere à “Forma de Organização” da AMSCA, possui um corpo gerenciador do rigor
estatutário (presidente e vice-presidente, tesoureiro e vice-tesoureiro, secretária e suplente e um
conselho fiscal); e um corpo técnico de livre composição que atua como assistência técnica nos
projetos e forte participação nas decisões. Há obrigatoriedade na participação das famílias nas
assembleias, que acontecem uma vez por mês (ausência em três assembleias subsequentes pode
excluir o associado), porém na agenda política e de luta do movimento, para trocas de
experiências e/ou luta pelos direitos, são de livre participação dos associados. Destaco aqui o
ponto convergente da AMSCA aos conceitos e aos casos visitados: o princípio fundamental de
que as discussões e deliberações tiradas em assembleias são soberanas.

Quanto ao funcionamento do canteiro de obras, utilizam da ferramenta do mutirão em
momentos pontuais. Destaca-se o papel da assistência técnica, que possui participação ativa e
decisiva nos processos, o que coloca um peso forte nas colocações, tanto da equipe técnica
social quanto da engenharia. Para o canteiro de obras, há obrigatoriedade de grupalização nas
atividades, por acreditar que, ao estabelecer vínculos, criamos compromissos entre as pessoas.
É muito importante o tempo de participação do grupo, pois o tempo cria uma relação de
confiança entre as pessoas e também faz com que sejam mais respeitados os dons que cada um
traz. No lay-out do canteiro não há espaços segregados, mas o espaço da refeição é momento
do descanso, relaxamento e de estabelecer relações sociais. No almoxarifado coletivo, o
controle de entrada e saída é feito por um membro da diretoria. Canteiro também é espaço de
aprendizagem, capacitação, onde pai pode levar seu filho e ensinar-lhe o oficio, onde a
remuneração não é diferente apenas pelo acesso à escolaridade, mas pela aptidão em executar
as tarefas.

14

O vivido vai se referir a autogestão experimentada na AMSCA, o cotidiano a partir dos conceitos e das três
vivências.
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Há pontos convergentes da AMSCA aos conceitos e aos outros casos visitados: a relação
horizontal de gerenciamento, importância aos processos participativos e canteiro como local de
formação. Destacam-se soluções desenvolvidas no canteiro que transformam a realização de
tarefas muito mais eficientes. Soluções tecnológicas a partir de materiais simples. Como no
exemplo da foto abaixo, obra do Jader, um dos associados, que é também pedreiro. A partir de
2 rodas de bicicleta, uma tela e um pequeno motor de esmeril, construiu uma máquina para
ajudá-lo nas tarefas de peneirar areia. Este é um dos exemplos da autogestão que temos
descoberto no canteiro da AMSCA.

Foto 24. Peneiradeira de areia do Jader. Set. 2018. Helena M.

Quanto à Construção de Políticas Habitacionais, a AMSCA foi habilitada pelo Ministério das
Cidades, para receber recursos públicos federais, a partir de 2011, através do Programa Minha
Casa Minha Vida Entidades. Em 2015, teve que lutar para alterar a legislação urbanística
municipal, bem como sua regulamentação, para conseguir aprovar seu projeto de loteamento
no bairro Castro, projeto Minha Casa Minha Vida Entidades. Porém, a nível nacional participa
das agendas de ocupação do movimento.

Sobre os pontos convergentes da AMSCA aos conceitos e às outras experiências, os associados,
ao se depararem com a viabilização das obras, passaram a perceber que a moradia inclui outras
questões além da casa, despertaram para o direito à cidade e para a força do coletivo.
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Sobre a questão da Terra, a AMSCA possui uma particularidade; hoje, seus imóveis estão como
propriedade coletiva. No primeiro loteamento, com 25 famílias, só ano de 2018 conseguiu
recursos para realizar a regularização fundiária e individualizar seus lotes, projeto ainda a ser
iniciado. O terreno de 41.000m² onde serão construídas as 95 Unidades Habitacionais, através
do Programa MCMV-E, por exigência da Caixa Econômica, serão transferidas às matrículas
individualizadas, ao finalizarem as obras.

Com relação ao conceito de autogestão aplicado na entidade, pelas falas de alguns integrantes
da equipe, percebemos como ainda é um conceito aberto com particulares significados. Para
Sandra, presidente em exercício,
(...) autogestão acontece no mutirão, acontece aqui na parte de cumprir
a burocracia, quando nos organizamos para separar documentação,
acontece dentro da equipe técnica onde cada um traz seus dons e seus
talentos, acontece nos conselhos através da nossa participação lá na
construção das políticas (Leleco no conselho das cidades, Joaozinho no
conselho do meio ambiente, eu no conselho de assistência social). Pra
mim autogestão é uma doação em todos os níveis”. (Sandra de Assis,
27/09/2018).
Ou na fala do Tomás, advogado popular, hoje Assistência Técnica da AMSCA:

(...) autogestão é o gerenciamento de um organismo de forma direta, pra
exercer uma democracia direta, através de uma horizontalidade, onde
não haja sobreposição de pensamentos. É isso: ação de coletivo!
Coletivo unido pra alcançar um objetivo. (Tomás Duarte, 04/10/2018).
Nesse sentido, com base no vivido do Lefevbre, apoiada nas fundamentações teóricas e a partir
das observações realizadas nas visitas, percebo que o termo autogestão, ao assentar em cada
grupo, assume a forma do grupo. Para o caso da AMSCA, destaco uma brecha dada a quatro
famílias contempladas pelo PNHR; às quais foi dado liberdade criativa e a liderança na
participação. No desenrolar das obras, puderam demonstrar o quão longe a autogestão pode
chegar e como é instrumento muito poderoso de reapropriação do processo produtivo.

As famílias, ao se integrarem no processo de produção, passam a assumir papéis de liderança,
e são provocadas a despertar sua capacidade criativa a partir do que receberam; comprovam
que conseguem viabilizar projetos maiores com a mesma ou superior qualidade. Cabe aqui
então a pergunta: a quem não interessa a autogestão?
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Tomemos dois contemplados no PNHR, ao qual a AMSCA foi habilitada em 2017 e que, em
2018, assinou 36 contratos para a construção de moradias rurais. Para cada unidade projetada,
com área construída de 54,30 m², está previsto um custo total de R$33.516,00 (sendo 35% para
custeio de mão-de-obra e 65% para materiais e insumos).

Fig. 02. Planta do Projeto Original com 54,3m² de área construída.

Estão sendo construídas 32 unidades com o projeto padrão mantido como o original, aos quais
não foi incentivada nenhuma apropriação do processo ou participação, além da exigida pelo
programa. Pelas ilustrações abaixo, percebe-se que a pequena ou nenhuma intervenção pelo
contemplado resultou, exceto pelo contexto do terreno, em um cenário de paisagem bem
semelhante.

Carlos

Genilda

Pedro Fernandes
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Tiago

José Jorge

Leandra

Rafaela

Francilina

Kiko

Marciana

Fábio

Valdir

Cassiana

Pedro Aguiar

Silvio

Foto 25. 15 das 36 casas que seguiram o projeto original. Acervo AMSCA. Out. 2018. Helena M.

Para todas as unidades, foi aportado o mesmo valor de R$ 33.516,00. Porém, quatro
contemplados decidiram participar mais efetivamente do processo, assumindo outros papéis,
cada família no seu contexto. O resultado foram quatro ampliações que se diferenciavam pela
demanda, limitação de recursos ou receio de penalização pelo programa. É importante destacar
que nenhum dos contemplados se relacionavam entre si, exceto pelas agendas exigidas pelo
programa através da implementação do projeto social. Serão apresentados dois dos quatro
casos.
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3.9.1 Casa da Maria, João e José15, Comunidade Natividade dos Ferreira.

Ao servirem de servente do seu próprio imóvel, perceberam que a casa não contemplava o
terceiro quarto (hoje uma irmã deficiente auditiva mora com ela) e nem uma cozinha com fogão
de lenha (realidade nas comunidades rurais, pela economia do gás e pela necessidade da
serpentina, que serve para esquentar a água no chuveiro, economizando energia). Nesse sentido,
tratou de buscar recursos externos ao programa: conversou com o cunhado e o compadre
pedreiro, para ajuda na mão-de-obra, vendeu um bezerro, parcelou materiais e conseguiu, com
recursos próprios, ampliar a casa em 32m².

Foto 26. Primeira vistoria do terreno - maio 2017. Acervo AMSCA. Helena M.

Figura 03. Planta do Projeto de Ampliação com 78m².

15

Os nomes foram alterados para preservar a privacidade da família.
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Maria transformou a sala do projeto original no terceiro quarto, a cozinha, em sala, e ampliou
o espaço da lavanderia do projeto padrão, transformando-a na cozinha do fogão a lenha.
Construiu 4 paredes além do previsto e ampliou o telhado.

Fotos 27 e 28. Acervo AMSCA. Casa da Maria. Unidade Ampliada. Helena M.

3.9.2 Casa do José e Maria16, Comunidade dos Coelhos.

Teve o mesmo recurso aportado para a unidade original; porém o morador, pedreiro e recémcasado ampliou o terceiro quarto e optou por separar a sala dos outros cômodos da casa. Contou
com sua própria mão-de-obra e do pai, que também é pedreiro.

Figura 04. Planta de Ampliação com 76m².
16

Nomes foram alterados para preservar a privacidade da família.
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Separou com alvenaria a sala do projeto original, buscando mais privacidade para a sala;
ampliou a cozinha, até incluir um terceiro quarto com saída para ela. Ainda não construiu o
terceiro quarto, porém já deixou planejado, para construir após a entrega da casa pelo agente
financiador. Também pretende fazer uma outra cozinha com fogão a lenha do lado de fora.
Construiu 2 paredes além do previsto e ampliação do telhado.

Fotos 29 e 30. Vista de cima, casa do Jader. Out 2018. Foto 30. Vista de baixo, casa do José. Acervo AMSCA.
Helena M.

A discussão sobre o projeto começou com a primeira apresentação à família, quando foi exposto
a representação pura do espaço, o projeto.

Já na fase das obras, quando as famílias começam a se envolver com o projeto e a pensar no
lay-out, no uso da casa, pensam e planejam também o entorno, onde será a horta de couve, por
exemplo (expressão bem comum na zona rural), e onde será o jardim.
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Foto 31. Contemplado mostrando, a partir da abertura da porta, onde vai colocar seu sofá. Out. 2018. Acervo
AMSCA. Helena M.

3.9.3 Atividades lúdicas17

Uma outra mudança trazida pela AMSCA, para além do processo de construção individual de
cada casa, foi procurar problematizar a inserção da casa no bairro. Para registrar o espaço
vivido, pensar o espaço no cotidiano da família no coletivo, só seria possível através do
despertar do imaginário das pessoas, o que foi feito através de meios lúdicos ou artísticos. Nesse
sentido, foi realizada uma atividade em 17 de maio de 2018, uma quinta-feira, com objetivo de
trazer algo que pudesse exprimir a ideia que as pessoas teriam sobre o morar juntas no mesmo
bairro.

Apresentamos assim o roteiro seguido nesta atividade. Primeiramente, iniciamos com
exposição de um vídeo de 1 minuto e 17 segundos com 3 animações, contendo as seguintes
mensagens: a primeira, “todos na mesma direção”; a segunda, “é mais inteligente viajar em
grupo”, e a terceira, a “união faz a força”. Ao final da exibição os participantes foram
convidados a formar grupos com no máximo 7 integrantes.

17

Este momento coletivo aconteceu antes da construção das casas e será retomado na finalização das obras.
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Foto 32. Participantes da atividade. Mai. 2018. Helena M.

Já em grupos, receberam o material base: recortes de revistas, lápis de cor, canetinhas, cola,
papel. Foi feita a seguinte provocação: “considerando as mensagens do vídeo, quais serão as
vantagens e os problemas quando vivemos em comunidade? ”

Os participantes deveriam expressar suas reflexões através de uma poesia, ou música, ou
desenho, ou colagens, ou através de montagem, dramatização. Abaixo apresentamos os
produtos gerados em cada grupo de famílias.

Grupo 1 - 8 adultos:

Produto: Destacaram como problemas a falta de diálogo e de união entre as pessoas. Como
vantagens, a presença da natureza e o cuidado. Todos foram muito participativos, alta
integração entre o grupo, para cada tema fizeram dramatização e fecharam com uma paródia
(música).
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Fotos 33. Encenação grupo 1 e Foto 34 Apresentação de paródia. Acervo AMSCA. Mai. 2018. Helena M.

Grupo 2 - 9 adultos e 2 crianças

Produto: Como vantagens, um grupo muito articulado. Fizeram um produto único em forma de
poesia, em que cada um dos integrantes leu e apresentou um verso.

Foto 35. Encenação grupo 2 e Foto 36. Preparação da atividade. Acervo AMSCA. Maio 2018. Helena M

Grupo 3 - 6 adultos e 1 criança
Produto: fizeram dramatização, escolheram temas como amizade, amor, união, respeito, casa e
família. Desafios: fofoca e desavenças. Alta integração do grupo, que resultou em produto leve
e divertido.
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Foto 37 e Foto 38. Encenação grupo 3. Acervo AMSCA. Maio 2018. Helena M.

Além dessa atividade, foi feito o vídeo que acompanha esta dissertação, que começou sua coleta
de material em julho de 2018 e finalizou em dezembro de 2019. O filme foi montado em dois
momentos, todos com gravação caseira feita pelos próprios integrantes do movimento: em um
primeiro momento, integrantes da AMSCA, entidades do Brasil e Latino-americanas gravaram
o que entendem ser o conceito de autogestão; no segundo momento, foi solicitado um
depoimento às famílias do PNHR, cujas casas estão em construção: que apresentassem aos
outros sua moradia, o que mais gostam e o que planejam para seu entorno.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após todas as considerações apresentadas até aqui, percebi que o processo de construção de
moradias divide-se em dois modelos de desenvolvimento: um de viés mais "econômico" e outro
mais "humano”.

O modelo de desenvolvimento baseado no econômico, onde predominam a lógica e a
racionalidade, que acabaram por resultar na extrema valorização das coisas; que após a
consolidação do sistema capitalista, levou ao que assistimos hoje, um grande grau de
importância dada ao valor de troca, em que tudo é transformado em mercadoria: a
mercantilização das produções de coisas, dos espaços e até da vida. A força do modelo
econômico levou o homem ao centro do mundo, colocando-se numa posição de hierarquia
superior frente aos demais seres e também ao planeta. E ainda, à sobrecarga de informações
sem nenhum rebatimento no cotidiano, que acabam por nos confundir e ensurdecer frente às
mudanças e ajustes para uma vida mais conectada com as reais necessidades do ser humano,
frente à importância dada à praticidade e à velocidade/eficiência, em detrimento da apropriação
do processo e a consequente eliminação do “penso”.

No modelo de desenvolvimento baseado no humano, percebemos que a crise atual com a qual
vivemos é exatamente por estarmos num momento de transição entre os dois modelos. Estamos
em processo de transformação, de releituras e de um convite a estabelecer mudanças nas
relações do ser humano consigo mesmo, com o outros (coletivo) e com o mundo (a natureza, o
planeta). Essa transformação se faz necessária para emergir um “mundo novo”, onde terão cada
vez mais espaço as práticas holísticas, a retomada do respeito à natureza como
desmercantilização da vida, o “fazer as pazes” com o planeta, nossa Casa Comum; criam-se
relações horizontais de poder e possibilitam que o ser humano deixe de ser a criação mais
importante, o qual volta a ocupar seu lugar de igualdade em relação aos outros seres. Destacase também o reconhecimento de que homem e natureza fazem parte da mesma matéria. O
pêndulo da vida, que, nas vivências e na autogestão experimentada, caminha assentado na figura
do feminino, convida a construir valores baseados na Pachamama, que gera, que permite o
cíclico como parte do processo, que acolhe e refaz as leituras de si a partir dos outros e do
planeta, por entender que estamos todos conectados, a partir do que se faz fundamental o
silêncio da oração, da reconexão e do acolhimento ao outro.
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Ao ter vivenciado e vivido a autogestão, resta um pensamento: de que autogestão, apesar de ser
um termo tão antigo, ainda é um instrumento em construção, uma ferramenta e um jeito de
viver no mundo novo, mundo para qual estamos a caminho.

Ao sistematizar esse novo conceito a partir das Artes Urbanidades e Sustentabilidade seria dizer
que a autogestão:


é “sal”, que tempera dando sabor/tom especial em cada processo;



é como as pragas, que servem de alerta as contaminações de um sistema doente;



é remédio, no resgate da parte criativa de cada ser humano, permitindo que sejam
devolvidos o reencantamento da vida e do espaço como o “lugar de gente”;



seja acolhida aos milhares de jeitos de fazer e de olhar para o mesmo objeto;



é a força do coletivo, tão necessária para que sejamos capazes de rasgar a brecha/fresta
que existe no sistema e que ilumina e aponta para o mundo novo, devolvendo aquele
sentido das coisas que só a filosofia e a poesia são capazes de devolver.

Enfim, urbanidade e sustentabilidade, através da visão integrada do ambiente (espaço + seres),
da retomada do “contrato” com o planeta, da visão de acolhida que traz a Pachamama, a arte
seria aquele gatilho, o start que devolve o pensar e o criar para dar novo formato às coisas.
Autogestão, seria enfim uma passagem/tiket/bilhete para viver tempos de transição acolhendo
o convite para o mundo novo.
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