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RESUMO  

O objetivo do artigo é analisar a natureza do espaço não-edificado de vivência coletiva demandado 
por movimentos sociais na produção habitacional.  Para inscrever a proposta para a construção, com 
financiamento público, de unidades habitacionais para a Ocupação Solano Trindade, organizada pelo 
MNLM-RJ2, foi necessário enquadrá-la como loteamento ou como condomínio3, o que acabou por 
suscitar uma série de questões entre técnicos e lideranças. Esses debates trataram das configurações 
socioespaciais possíveis nas duas modalidades de configuração urbanísticas, indicando a necessidade 
de seu aprofundamento e, também, a reflexão sobres outras possibilidades de espaços coletivos, 
mais compatíveis com o projeto de cidade em disputa pelos movimentos sociais.  Neste artigo, 
pretendemos analisar e aprofundar essas possibilidades e para isso, partiremos da exposição dos 
principais pontos levantados na discussão empírica para, em seguida, acionar reflexões sobre a 
dimensão do espaço comum, categoria considerada como alternativa aos espaços coletivos dos 
loteamentos e dos condomínios. Por fim, rearticulamos as análises a partir do caso da Ocupação 
Solano Trindade. 

PALAVRAS-CHAVE  

Autogestão; Comum; Habitação-social; Movimento social; Tecnologia-social 

                                                 
1Este artigo foi desenvolvido no contexto do Grupo de Pesquisa Cidade, Habitação e Educação 
(CiHabE/PROURB/UFR), a partir das discussões suscitadas pela ação de assessoria técnica do coletivo Catálise, 
em parceria com o Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM-RJ), na Ocupação Solano Trindade, em 
Duque de Caxias, Rio de Janeiro.  
2 O MNLM é uma entidade do movimento popular de moradia, com 20 anos de luta, organizado nacionalmente 
em 18 estados. Possui como missão estimular a organização e articulação da classe trabalhadora na busca da 
unidade de suas lutas, pela conquista de uma política habitacional de interesse social com reforma urbana, sob 
o controle dos trabalhadores, que garanta a universalização dos direitos sociais, contribuindo para a 
construção de uma sociedade socialista, igualitária e democrática.  
3 Nos remetemos aqui às leis: N° 6766, de 19 de Dezembro de 1979 e Lei Nº 4.591, de 16 de Dezembro de 
1964, que regulam a implementação de loteamentos e condomínios no Brasil, respectivamente.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.591-1964?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.591-1964?OpenDocument
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O Morar além do Estado e do Mercado: o espaço comum e as 
ocupações urbanas de moradia 

Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo investigar a noção do comum como dimensão 
alternativa possível para os espaços urbanos não edificados de vivência coletiva 
demandados por movimentos sociais nas ocupações urbanas de moradia. As motivações 
para o desenvolvimento deste trabalho surgem de uma questão empírica que se apresentou 
ao longo de nossa atuação como arquitetas e urbanistas, no contexto de uma parceria 
universidade-movimento social: “Loteamento ou condomínio?” 

Mais especificamente, se trata da discussão que surgiu entre lideranças e técnicos em torno 
do caso de uma ocupação que deveria optar entre uma das duas configurações urbanísticas 
admitidas - e suas correspondentes configurações socioespaciais possíveis - para, talvez, 
receber recursos do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades (PMCMV-E). 

Atualmente, o campo de produção da cidade é central para a reprodução das relações 
sociais capitalistas no qual o valor de troca se sobrepõe ao valor de uso, e por isso, configura 
um campo estratégico em disputa. Nessa disputa, no sentido contra hegemônico, se 
destacam as ações dos movimentos sociais na cidade, as quais somaram-se, nos últimos 
anos, experiências de produção autogeridas, viabilizadas desde 2009 pelo programa MCMV-
E4. Os resultados evidenciam contradições em torno da lógica da propriedade e tensões 
resultantes que incidem sobre os espaços urbanos de convivência nesses contextos, 
reproduzindo, muitas vezes, a lógica vigente da moradia-mercadoria.  

Entretanto, ao mesmo tempo que observamos o aprofundamento de lógicas do capitalismo 
neoliberal entre, até mesmo, aqueles que são mais vulneráveis a este sistema5, a noção do 
“comum” reaparece com força no momento atual. Isto ocorre não só no campo dos estudos 
urbanos como também no imaginário das lutas políticas de grupos não hegemônicos na 
cidade, sendo invocado em iniciativas de construção de espaços autônomos e outras formas 
de resistência na cidade (TONUCCI, 2017, p. 3), muitas vezes, atrelado especificamente às 
ocupações urbanas, que se baseiam em práticas de cooperação e não se enquadram nos 
parâmetros do Estado ou do mercado (ALVES, 2017, p. 3). As ocupações habitacionais, que 

                                                 
4 Cabe lembrar que as experiências de autogestão no Brasil não são tão recentes. Ainda na ditadura 
empresarial militar, emergiram experiências que procuraram dar protagonismo à participação popular no 
processo de produção da moradia. Mas foi na gestão de Luiza Erundina na prefeitura da cidade de São Paulo, 
entre 1989 e 1993, que os movimentos de luta pela moradia conquistaram a experiências autogestionárias 
mais significativas. Sobre este tema ver, por exemplo Bonduki (1992; 1993). 
5 Aqui nos remetemos ao debate de Carlos Nelson Ferreira dos Santos (1980; 1981) sobre a necessidade de 
compreensão da classe trabalhadora como parte do sistema capitalista, de modo que ela vai também acionar 
suas estratégias para tentar sobreviver e se diferenciar. 
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vem se tornando cada vez mais presentes nas grandes metrópoles brasileiras, são uma 
particularidade desse fenômeno. 

Essas práticas insurgentes podem contribuir, como no caso de Solano Trindade, para 
estabelecer formas alternativas de relação entre movimento social, universidade, sociedade 
civil e poder público, rompendo com as políticas urbanas tecnocráticas e os formatos 
tradicionais de interação entre esses atores. Nesse sentido, alimentar a reflexão em torno 
dos arranjos de propriedade e das configurações urbanísticas possíveis pode nos apontar 
outros arranjos de espaços coletivos, mais compatíveis com o projeto de cidade em disputa 
pelos movimentos sociais. 

No ensejo, cabe o questionamento do significado do “morar” além da lógica do Estado e do 
mercado; das possibilidades de interpretação do comum urbano presente em uma ocupação 
de moradia; do sentido do comum em uma ocupação urbana de moradia não reconhecida 
pelo Estado e como ele se transforma diante da possibilidade de reconhecimento 
institucional, e de como esse tipo de ação na cidade contribui para (re)construir o exercício 
da democracia e a possibilidade de realização do direito à cidade. 

A análise das discussões suscitadas na Ocupação Solano Trindade pela necessidade de 
escolha entre loteamento e condomínio contribuem para orientar um momento inicial de 
formulação de respostas a essas questões. Para isso, em um primeiro momento, 
apresentamos a Ocupação Solano Trindade, explicitada à luz da parceria formada entre o 
MNLM-RJ e grupos da UFRJ. Em seguida, desenvolvemos uma reflexão teórica preliminar em 
torno do conceito de “comum” 6, para, por fim, rearticularmos as análises ao caso de Solano 
Trindade, indicando algumas considerações acerca da pertinência do conceito ao projeto de 
seus espaços coletivos, bem como identificando sua potencialidade para a dissolução local 
da lógica da mercantilização do espaço urbano e habitacional. 

 

A parceria MNLM-UFRJ: o caso da Ocupação Solano Trindade 

As demandas por assessoria técnica por parte dos movimentos sociais urbanos de luta por 
moradia, e especificamente do Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM-RJ) 
provocaram uma articulação, a partir de 2013, entre grupos formados por alguns 

                                                 
6 Nessa etapa inicial da pesquisa do conceito de comum, nos concentramos nos debates, traduzidos em artigos, 
que compuseram uma das sessões temáticas do XVII ENANPUR. Foram analisados os artigos da Sessão 
Temática 9.1- “Apropriação espacial, insurgências urbanas e produção do comum: reflexões e teorias” do XVII 
ENANPUR, realizado em Maio de 2017, na cidade de São Paulo. Cinco apresentações constituíram a sessão 
temática 9.1: reflexões e teorias”, das quais este estudo se concentra em três, a saber: “Fazer-comum e direito 
à cidade: elementos para o debate e ação”, do autor Rafael de Oliveira Alves, “O comum e a metrópole 
brasileira: além do impasse da reforma urbana?” dos autores João B. M. Tonucci Filho e Heloisa Soares de 
Moura Costa, e por último “O novo vocabulário do Comum – ensaio para uma leitura pós-colonial”, da autora 
Mariana de Moura Cruz.  
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professores, pesquisadores e alunos de graduação, mestrado e doutorado de três 
organismos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)7 - que já vinham trabalhando 
com questões no campo da política urbana e mais especificamente da política habitacional. 
Essa experiência prática resultou na formação do coletivo de assessoria técnica - o Catálise8 - 
ao qual se somaram ainda profissionais, não necessariamente vinculados à UFRJ, que já 
haviam atuado junto a movimentos de moradia. Além disso, essa mesma experiência 
orientou o desenho do Programa de Extensão “Autogestão urbana no estado do Rio de 
Janeiro”9, cujo objetivo é fortalecer e institucionalizar a colaboração entre atores 
universitários e movimentos populares demandantes de tecnologias sociais inovadoras, para 
o desenvolvimento de formas associativas de trabalho e de produção do ambiente 
construído urbano. O Programa agrega três projetos, sendo que um deles - “Inovação 
projetual e tecnológica na produção de empreendimentos habitacionais e econômicos 
populares” -  é focado na Ocupação Solano Trindade. No âmbito do programa e projeto, tem 
sido realizadas várias atividades que articulam, de modo orgânico, ensino, pesquisa e 
extensão10.  

O MNLM-RJ adota como sua principal estratégia a ocupação de terras, em especial públicas, 
com o objetivo de denunciar terrenos e imóveis ociosos. A Ocupação Solano Trindade, se 
localiza no município de Duque de Caxias, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em 
uma terra do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), abandonada há 
mais de quinze anos desde, pelo menos o ano 2000.  Havia sido concedida para 
funcionamento do Centro Panamericano de Febre Aftosa, localizada na atual Avenida 
Governador Leonel de Moura Brizola11, no bairro Parque São Bento.  

                                                 
7 Tratam-se do Observatório das Metrópoles do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional 
(IPPUR); do Grupo de Pesquisa Cidade, Habitação e Educação (CiHabE) do Programa de Pós-graduação e 
Urbanismo (PROURB) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) e do Núcleo Interdisciplinar para o 
Desenvolvimento Social (NIDES). Posteriormente se agregou à equipe o Laboratório de Estudos das Águas 
Urbanas (LEAU), também do PROURB/FAU. Ao longo do desenvolvimento das atividades, outros grupos de 
pesquisa da UFRJ se integraram, e também foram desenvolvidas parcerias com escritórios de arquitetura que 
prestam assessoria a movimentos sociais.  
8 Integrantes do Catálise: Amanda Azevedo (estudante POLI/UFRJ); Ana Lucia Britto (Profª PROURB/FAU/UFRJ); 
André Santos (arq.); Ingrid Clasen (arq.); Irene Mello (socióloga/pesquisadora); Fernanda Petrus 
(arq./pesquisadora); Fernando Minto (arq./pesquisador); Luciana Andrade (Profª PROURB/FAU/UFRJ); Luciana 
Lago (Profª IPPUR/UFRJ)  

9 O Programa é coordenado pela Profa. Luciana Lago e o projeto destacado, pela Profa. Luciana Andrade. 

10 Cabe destaque a realização dos projetos de arquitetura e urbanismo desenvolvidos como trabalhos finais de 
graduação da FAU-UFRJ por Ricelli Laplace, Fernanda Petrus e Ingrid Malta Clasen, que foram fundamentais 
para o processo de conquista da terra, diálogo com moradores e autoridades públicas federais (Secretaria do 
Patrimônio da União - SPU) e locais (Prefeitura de Duque de Caxias), além da orientação de intervenções de 
mutirão. Vale também ressaltar que as atividades de extensão têm contribuído para a reformulação de 
disciplinas, que ampliam seus conteúdos disciplinares compartimentados ao serem trabalhadas no contexto de 
Solano Trindade.  

11 Antiga Avenida Presidente Kennedy, até 2008. 

http://www.prourb2.fau.ufrj.br/
http://www.prourb2.fau.ufrj.br/
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A Ocupação Solano Trindade, em sua parceria MNLM-RJ e UFRJ, fomenta o cumprimento da 
Função Social da Propriedade e do Direito Fundamental à Moradia Digna (Estatuto da 
Cidade, Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001), uma vez que atribuiu função social às 
edificações ociosas, bem como planeja a produção de moradia adequada em terra bem 
localizada no contexto de Duque de Caxias. É interessante frisar que a proposta da parceria 
MNLM-RJ e UFRJ é no sentido de ruptura epistemológica com a fragmentação de saberes. 
Assim, o planejamento das ações de projeto urbano e habitacional não está dissociado 
daquele relativo à geração de trabalho e renda, nem de formação cidadã e profissional. A 
dimensão da produção cooperativa se insere, consequentemente, nesses diferentes 
aspectos da vida urbana. Isto se dá com o intercâmbio entre os saberes acadêmicos e 
populares em uma perspectiva de construção horizontal. 

Neste sentido, é fundamental alertar para o fato das experiências autogestionárias dos 
movimentos de moradia formularem políticas que transcendem a ação setorial, 
característica das políticas públicas. Neste sentido, ressaltamos a perspectiva de superação 
da ação meramente reivindicatória em prol da assunção de protagonismo na transformação 
sociourbana. Aí se revela uma potência transformadora que se incrementa na articulação 
dos movimentos sociais com setores progressistas da universidade. (LAGO, 2012: s.p.) 

Do ponto de vista científico-acadêmico, vale ressaltar a abordagem na interseção de dois 
campos políticos que, historicamente, não têm agido conjuntamente no enfrentamento das 
forças capitalistas, a despeito da adoção de práticas associativas autogestionárias. Tratam-se 
do movimento de reforma urbana e de economia solidária12. A prática do Catálise com o 
MNLM-RJ em Solano Trindade está formatada para indissociar o direito ao trabalho 
emancipado do direito à cidade.  

Nesse contexto, a atuação do Catálise vem alimentando importantes reflexões teóricas e o 
presente trabalho é um desdobramento de um dos debates que surgiram ao longo do último 
ano. 

 

Questão empírica: Loteamento ou Condomínio? 

Um dos debates principais que se apresentaram nos últimos meses de atuação em Solano 
Trindade, se deu em torno da escolha que nos foi colocada ao longo do processo de seleção 
para recursos do PMCMV- E: há a necessidade de enquadramento da proposta na 
modalidade loteamento ou condomínio. Esta escolha recaiu sobre o regime de propriedade 
que regulará os espaços urbanos de convivência dentro da ocupação. A discussão suscitada 
revelou questões imediatas, que estão ligadas à opção imposta que evidenciam as 
contradições em torno da lógica proprietária que se apresenta, e questões de fundo que 
estão relacionadas às políticas públicas de habitação.  

                                                 
12 Sobre o primeiro movimento, ver, por exemplo, Santos Junior (2011) e, sobre o segundo, ver Singer (2003). 
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O tema, de extrema complexidade, revelou posicionamentos divergentes dentro do próprio 
coletivo de assessoria, bem como entre as lideranças, que possuem, ambos, argumentos 
políticos e técnicos pertinentes. E ainda, mais que posicionamentos divergentes, o debate 
revelou um relativo desconhecimento, de grande parte dos debatedores técnicos e 
lideranças, do que significava mais precisamente cada uma das modalidades e suas 
consequências para a configuração física e social, além de alguma ignorância de outras 
configurações ou arranjos de propriedade possíveis para espaço urbano.  O único consenso 
se deu em relação ao caráter alienante dos condomínios murados. Entretanto, houve 
dissenso para além das possibilidades representadas pelas configurações abertas. 

Por um lado, foi defendido por alguns técnicos que, dentro da modalidade do condomínio é 
possível reproduzir o desenho do loteamento, entretanto, o inverso não é verdadeiro, pois a 
legislação de loteamento não permite a mesma liberdade que você teria na modalidade 
condomínio. Então, do ponto de vista programático, o condomínio é mais versátil que o 
loteamento.  O principal problema é o desenho da unidade, pois o modelo de loteamento 
congela na lógica da rua, quadra, lote, reproduzindo o desenho da parcela da propriedade 
individual comercializável – o lote. É, por exemplo, o desenho anti propriedade coletiva, que 
facilita a livre comercialização da propriedade individual. Esses técnicos defendem a 
necessidade de adoção de desenhos que rompam com a ideia de cidade mercadoria e 
concorram para um tipo de moradia mais condizente com os espaços autogestionários13.  

Os argumentos a favor do condomínio, incluíram desde aspectos técnicos em relação ao 
aumento dos custos de infraestrutura pela rigidez e  imposição de uma configuração que 
limita a criação de espaços abertos coletivos e resulta em áreas excessivas de vias 
carroçáveis, bem como aspectos que consideram que a questão principal está relacionada 
ao desenho da unidade habitacional atrelada ao modelo de loteamento que se congela na 
lógica da rua-quadra-lote individual, reproduzindo um desenho de cidade que seria anti 
propriedade coletiva, o que facilita a comercialização da propriedade individual. A intenção 
era fugir dessa lógica para valorizar o valor de uso em detrimento do valor de troca dos 
imóveis, concorrendo também para um tipo de moradia mais ligado a espaços 
autogestionários.   

As lideranças de Solano Trindade demonstraram consciência da restrição da ação pública 
nos espaços urbanos periféricos14, mas insistiram na configuração loteamento por 
entenderem ser necessário não prescindir do direito de exigir a ação pública na produção e 
manutenção de serviços urbanos coletivos. Todas as lideranças do MNLM-RJ se posicionam 
radicalmente contra o condomínio, defendendo, que o Estado deve ser responsável pela 

                                                 
13 Preservamos o nome dos defensores das ideias por não termos pedido explicitamente a autorização da 
divulgação. 
14 Como já dito, a Ocupação Solano Trindade tem uma localização urbanisticamente bem inserida no contexto 
da cidade de Duque de Caxias. Entretanto, o próprio centro dessa cidade faz parte da periferia da RMRJ, o que 
significa um acesso precário aos serviços urbanos, ainda que menos problemático do que o de áreas menos 
infraestruturadas. 
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manutenção das vias públicas e, ainda, que a gestão dos espaços de convivência não pode 
recair sobre o movimento nos casos em que o sentido do coletivo se esvazia, o que muitas 
vezes ocorre nos momentos após a titulação de propriedades individuais imposta pelos 
programas de financiamento habitacional.  

Há ainda lideranças que se manifestam contra qualquer regime de propriedade, tanto 
público quanto privado, e argumentam que a existência de programas como o MCMV-E 
esvaziou o sentido da luta pela reforma urbana e a possibilidade de discussão da lógica da 
propriedade individual privada entre os movimentos sociais.  

Assim, partimos da premissa de que projetos autogestionários englobam lutas pela definição 
de novos critérios de distribuição e regulação dos recursos públicos o que exigem, além do 
confronto direto com o Estado, uma luta de caráter institucional, nas diferentes esferas de 
poder. Cabe esclarecer que essa premissa é objeto de debate entre os que atuam prática e 
reflexivamente no campo do cooperativismo habitacional autogestionário (LAGO,2014: s.p.). 

Interessante notar que posicionamentos opostos recaem num mesmo argumento: tanto os 
que defendem o condomínio quanto os que defendem o loteamento argumentam que 
aquilo que é público no loteamento, ou privado coletivo no condomínio, quando cada 
morador é contemplado com um título de propriedade individual, corre o risco de ser 
considerado de ninguém. 

Outras questões são suscitadas:  

● O problema estaria na própria ideia de propriedade compartilhada socialmente, 
independente dela ser privada ou pública, ou seja, haveria um caráter alienante em 
qualquer natureza de propriedade?  

● Ou o caráter alienante dos espaços públicos, no Brasil, não estaria na sua própria 
gênese, que se formou pela imposição de um modelo físico-urbanístico e não pela 
pressão de convivência da diversidade? Isto justificaria ser entendido como aquilo 
que não é de ninguém? 

Transpondo essas perguntas para a realidade específica dos processos autogestionários de 
produção de moradias no contexto das ocupações urbanas, formulamos outras mais 
específicas: 

● Como (re)construir princípios de cooperação que fundamentaram a ação inicial e a 
vida coletiva da ocupação mesmo após o processo de concessão de títulos de 
propriedade individual?  

● A lógica binária da natureza da propriedade - pública ou -privada - pode favorecer um 
impasse para a reforma urbana? 
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Nessa discussão, é importante registrar que a ideia de espaço público é complexa, não se 
restringindo às representações urbanísticas sob responsabilidade do poder público, como 
praças, ruas e parques15.  

A abrangência do debate colocado pela escolha entre o loteamento e o condomínio no 
projeto da Ocupação Solano Trindade envolve uma reflexão pertinente à produção da 
habitação de interesse social, quiçá a produção habitacional de modo geral mais recente, 
que envolve as configurações condominiais. 

Assim, um dos principais desafios de programas de produção de unidades habitacionais, 
como o ora em curso no Brasil - PMCMV - é garantir às famílias beneficiadas o acesso aos 
bens e serviços públicos necessários a uma vida digna e ainda as condições de permanência 
dessas famílias nas moradias recém-adquiridas. Pesquisas de avaliação do PMCMV 
evidenciaram a ausência de urbanidade em grande parte dos conjuntos habitacionais do 
PMCMV (AMORE, RUFINO, SHIMBO, 2015)16. Isto também é pertinente para quantidade 
significativa dos conjuntos produzidos por autogestão, como no caso do PMCMV-E. Nos 
últimos dez anos, já foram implantados três programas de financiamento para 
empreendimentos habitacionais autogeridos por associações comunitárias e cooperativas 
em todo o país. O PMCMV-Entidades, em vigor hoje, substituiu os programas Crédito 
Solidário e Produção Social da Moradia a partir de 2009. No entanto, nenhum dos 
programas pode ser considerado como ação prioritária, e sim como respostas tímidas do 
poder público às reivindicações dos movimentos sociais. E do ponto de vista da natureza dos 
espaços coletivos não edificados, muitas das realizações enfrentam os problemas da sua 
gestão. 

Como já assinalamos, suspeitamos encontrar no conceito de comum a potencialidade para 
um caminho que permita efetivamente a construção de outra natureza de espaços urbanos. 
O entendimento deste conceito - entendido na sua dimensão aberta e dialógica com os 
nossos achados empíricos17 - é, portanto, fundamental para a sequência de nossas 
pesquisas. 

 

Questão Teórica: o comum como alternativa possível  

                                                 
15 Além das representações urbanísticas citadas, a ideia de espaço público envolve interpretações que vão de 
espaços de propriedade pública, como prédios, até de natureza da organização social, como o conceito de 
esfera pública, desenvolvida por Habermas (1984), ou de homem público, trabalhado por Sennett (1992). Light 
& Smith (1998) organizou coletânea que traz grande diversidade de interpretações para o conceito. Caber 
também destacar as leituras da geografia feminista, como a desenvolvida por McDowell (1999). Para uma 
revisão bibliográfica do tema ver, por exemplo, Andrade (2002).  
16 Para um aprofundamento do caso carioca ver Cardoso (2015) e Andrade (2015). 
17 A discussão da necessidade de abertura dialógica do conceito foi adotada a partir de Maffesoli (2007), que 
prefere adotar o termo “noção” por este não apresentar a rigidez do conceito. 
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A noção do “comum” é de interesse crescente entre pesquisadores e está relacionada a 
iniciativas de movimentos sociais, manifestantes e ativistas ao redor do mundo, a partir do 
final dos anos 1990, como argumento político de suas lutas e resistência dentro da disputa 
pelo campo de produção da cidade, seja para reivindicar espaços ou recursos 
compartilhados se opondo às constantes privatizações e cercamentos promovidos pelo 
capitalismo neoliberal, seja para reivindicar que a cidade como um todo seja mais aberta a 
participação dos seus usuários. (TONUCCI, 2017, p. 3).  

Atualmente, muitos autores brasileiros que escrevem sobre o tema, identificam a noção de 
“comum” relacionada às iniciativas de apropriação da cidade por seus usuários - onde o 
valor de uso prevalece em relação ao valor de troca – que compõe uma pluralidade de lutas, 
resistências e alternativas não estatais ao neoliberalismo no Brasil (TONUCCI, 2017, p. 9), e 
apontam como exemplo as ocupações urbanas de moradia, entre outros tipos de 
insurgências: 

“As manifestações multitudinárias, as ocupações para moradia, as festas religiosas e 
culturais, os modos residuais de locomoção, a produção divergente de alimentos, 
cada qual em uma medida diferente, tomam o espaço urbano e redefinem seus 
usos, sem indagar à autoridade externa se isso é direito”. (ALVES, 2017, p. 13) 

Alguns autores são mais precisos, focando a associação do comum às ocupações 
residenciais:  

“Um dos fenômenos mais disruptivos na urbanização brasileira na última década é a 
emergência de ocupações urbanas organizadas (...) remetem a diferentes relações 
na direção do comum não apenas através do fomento de muitas práticas e espaços 
comuns (...), mas também pela sanção de reivindicações comunais à propriedade da 
terra, contra as leis de mercado.” (TONUCCI, 2017, p. 15) 

Nesse contexto, a busca por uma compreensão local do sentido do “comum” para os 
espaços da Ocupação Solano Trindade revela dois caminhos fundamentais que devemos 
percorrer. O primeiro, é buscar compreender os usos históricos do termo, desde o seu 
surgimento até o momento atual, passando pelas diferentes correntes acerca do conceito. O 
segundo, é compreender as possibilidades de leitura e apropriação do termo no contexto 
brasileiro.  

 

Os sentidos históricos do comum e suas correntes: o “comum” no contexto brasileiro 

A fim de percorrer esses dois caminhos para a investigação do “comum” nos espaços não 
construídos de vivência coletiva da Ocupação Solano Trindade, escolhemos como fio 
condutor o artigo de Cruz (2017), intitulado “O novo vocabulário do Comum – ensaio para 
uma leitura pós-colonial”, que nos oferece importantes reflexões nesse sentido.  
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A autora propõe uma tentativa de leitura e apropriação do termo no contexto brasileiro e 
destaca as dificuldades de tradução e interpretação que encontrou ao longo de sua 
pesquisa, que almejou uma concepção atualizada do termo a partir da revisão bibliográfica 
contemporânea, que pudesse vir a ser contextualizada localmente no Brasil para contribuir 
na construção de um “novo vocabulário do comum”. O esforço que empreendeu no texto, 
em suas palavras, é no sentido de “pensar, ainda que de maneira incipiente, a relação entre 
a terminologia já existente em português e a criação de um pensamento decolonizado” 
(CRUZ, 2017, p. 2). O sentido de comum proposto por Mariana, se baseia na combinação 
entre recursos, pessoas e práticas sociais, entretanto, em sua busca por decolonização, 
afirma:  

“só através do olhar atento à realidade e ao cotidiano é que será possível identificá-los e só 
a práxis poderá instituí-los (...) Não há comum sem fazer-comum, e da mesma forma, pode-
se afirmar que não há fazer-comum sem comuneiros”. (CRUZ, 2017, p.10) 

Em suas considerações finais, Cruz (2017) ressalta que o empenho de uma tradução 
contextualizada é apenas um dos desafios a serem enfrentados para delinear um comum a 
partir de uma teoria pós-colonial:  

“...é preciso também se esforçar para compreender quais práticas de fazer-comum, 
comunidades e recursos comuns podem ser identificados a partir de um contexto local. E 
embora não tenha sido abordada, essa necessidade não pode ser relevada”.                 
(CRUZ, 2017, p. 13) 

A possibilidade de interpretar um sentido para o “comum” no contexto da Ocupação Solano 
Trindade, pode nos auxiliar a delinear o conceito a partir de uma teoria “decolonizada” e 
brasileira. Entretanto, ainda nos falta identificar as diferentes correntes acerca do termo e 
seus usos históricos, o que nos auxiliará a confirmar – ou não – a pertinência do conceito ao 
projeto dos espaços coletivos da ocupação e sua potencialidade para a dissolução local da 
lógica da mercantilização do espaço urbano e habitacional. 

Para nos auxiliar na contextualização das correntes existentes sobre o tema e os sentidos 
históricos do termo, o artigo de Cruz também é bastante esclarecedor e afirma que existem 
três instâncias nas quais o comum se estabelece: um recurso, uma prática social e uma 
comunidade específica (CRUZ, 2017, p. 9). 

A autora inicia sua argumentação a partir da contextualização histórica das teorias que 
abordam de maneira negativa o termo e que estão relacionadas à instância na qual se 
estabelece como recurso, apontando para uma tragédia em torno do comum. Tal 
interpretação, surge a partir da publicação do texto de Garrett Hardin intitulado “A Tragédia 
dos Comuns”18, em 1968, no campo dos estudos ambientais e ecologia política, e se refere 
aos recursos naturais que são utilizados pelo homem. A autora analisa o contexto histórico 
no qual foi escrito, em meio as manifestações dos movimentos sociais do final da década de 

                                                 
18Tragedy of the Commons, no original em inglês. 
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1960, sobretudo na França, o que a faz interpretar a publicação de Hardin como uma reação 
a um momento de “ressurgimento do comum em sua primeira tentativa de desfazer a 
separação dicotômica entre capitalismo/socialismo” (MENDES apud CRUZ, 2017, p. 6). 

Sobre a instância na qual o comum se estabelece como recurso, Cruz (2017) destaca a obra 
de Elinor Ostrom, na corrente dos que “buscaram contestar as deduções pessimistas de 
Hardin acerca da gestão dos bens comuns”, com a publicação de “Governing the Commons” 
em 1990. (CRUZ, 2017, p. 6) 

A fim de introduzir as outras instâncias possíveis para o estabelecimento do comum, Cruz 
(2017) apresenta a obra dos autores Hardt e Negri, que o interpreta como processos e 
recursos produzidos e geridos coletivamente e que se efetuam além do público e do privado: 

“...consiste no que os autores definem como comum artificial, compreendendo as 
produções de subjetividades, os trabalhos intelectuais, linguísticos e afetivos que resultam 
da interação social para os quais a lógica de escassez e restrição normalmente não são 
aplicáveis”. (Hardt e Negri apud CRUZ, 2017, p. 8) 

Sendo assim, o conceito do comum artificial inauguraria um sentido do comum como prática 
constitutiva, ou seja, afastando-o da noção de “bem” ou recurso e se aproximando de uma 
outra instância possível para sua realização. Soma-se a essa obra, as contribuições 
fundamentais de Pierre Dardot e Cristian Laval na obra “Comum: Ensaio sobre a revolução 
no século XXI”19, por nos permitir diferenciar a noção de “comuns” de “bens comuns”, de 
forma a compreender que o primeiro arranjo é muito mais amplo que o segundo.  

Na análise de Cruz (2017), a obra retoma a construção teórica de Hardt e Negri (2009), mas 
acrescenta a possibilidade do comum como princípio político baseado em colaboração e 
práticas de autogestão, ou seja, “como os ativos que produzem ou resultam de atividades 
colaborativas” (CRUZ, 2017, p. 8).  

O último autor estudado por Cruz (2017) em seu artigo é Peter Linebaugh  e sua obra “The 
Magna Carta Manifesto: Liberties and Comons for all”, publicada em 2008. Cruz se utiliza do 
estudo dessa obra para construir sua argumentação acerca do comum enquanto “recursos, 
pessoas e práticas sociais” e fundamentar a principal tese trazida no texto que propõe mais 
um termo para o vocabulário do comum numa perspectiva local e decolonizada: “Não há 
comum sem fazer-comum” e da mesma forma, pode-se afirmar que não há fazer comum 
sem comuneiros” (LINEBAUGH apud CRUZ, 2017, p. 10). Finalmente, a autora destaca como 
Linebaugh explica o processo de apagamento do comum ao longo da história: 

“as práticas de fazer-comum existentes e sua importância na manutenção dos modos de 
vida feudais, assim como narra de que forma desapareceram cada uma delas. (...) o autor 
expõe o apagamento do comum através da história, processo que acompanha a transição 
para uma sociedade industrial na Inglaterra, seguindo pelos grandes movimentos de 

                                                 
19 “Commun: Essai sur la révolution au XXIe siècle”, título original em francês. 
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colonização e de escravidão do sul global. Traçando um paralelo com a ascensão da 
propriedade privada como forma absoluta de gestão e organização do espaço” (LINEBAUGH 
apud CRUZ, 2017, p. 12). 

E posteriormente, como essa interpretação ainda pode ser atual se analisarmos o que 
vivemos hoje: “deparamo-nos com vários casos de desapropriações, roubos e cercamentos 
de comuns ocorridos por todo o mundo. Reconstruindo os processos privatizadores desde os 
relatos do início do século XVII até casos mais recentes do início dos anos 2000” (CRUZ,  
2017, p. 12). 

Esta revisão do conceito de comum e algumas de suas variações nos permite avançar para 
um ponto fundamental da discussão central de nosso artigo. A tensão gerada pela 
necessidade de escolha entre condomínio e loteamento para o enquadramento do projeto 
urbanístico para a Ocupação Solano Trindade nos mostrou que, em última instância, a figura 
que institui a propriedade, seja ela pública, coletiva ou individual privada, atravessa a 
perspectiva de exercício comum do espaço urbano.  

Nesse sentido, podemos afirmar que todas as definições de comum estudadas para o 
desenvolvimento deste artigo, desde as que tratam do comum como tragédia, como é o 
caso das correntes neoliberais, ou das que o apontam como caminho para revolução urbana, 
se posicionam em relação à propriedade. Seja a favor ou contra seus regimes público e 
privado, seja a favor de outras formas, seja radicalmente contra sua existência, a noção de 
propriedade está problematizada, invariavelmente, em diferentes correntes 
contemporâneas em torno do comum. 

A tensão em torno da lógica da propriedade, que identificamos como causa do acirramento 
das contradições e conflitos em torno desse tema, foi bem interpretada por Tonucci (2017), 
e se relaciona com o não enquadramento da propriedade – tanto em seu regime público 
quanto privado – ao sentido do comum urbano: 

“Mesmo que o poder absoluto e exclusivo do direito de propriedade privada seja 
relativizado sob o princípio da função social da propriedade, a fórmula não vai à raiz do 
problema: a apropriação privada (e pública) da terra em si, e sua negação de arranjos mais 
coletivos de posse e uso, ou, noutros termos, a terra urbana como um comum urbano, 
como se verá adiante (...) Assim, mesmo que a ideologia proprietária obscureça 
intencionalmente quaisquer formas alternativas de propriedade que não sejam privada ou 
pública, isso não deve ser tomado como sinônimo da sua inexistência: muito pelo contrário, 
múltiplas reivindicações coletivas à terra e ao espaço são articuladas na cidade, tanto na 
prática cotidiana quanto em criativos atos de resistência e transgressão. Ainda que em 
grande medida invisível, o comum é ubíquo e disseminado”. (TONUCCI, 2017, p. 8) 

Nessa discussão, o que nos interessa, é como essa tensão se reflete nas ocupações de 
moradia, sobretudo em uma ocupação como Solano Trindade, que busca por recursos 
públicos no âmbito do PMCMV-Entidades, e encontra em torno desse tema – ou seja, na 
opção imposta no processo de reconhecimento estatal: loteamento ou condomínio – um 
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acirramento das contradições existentes entre a riqueza de práticas fundamentadas em 
princípios de cooperação que questionam a hegemonia da propriedade privada e as 
pressões de ordem proprietária. Tal contradição, é interpretada de maneira pertinente para 
o caso da ocupação estudada, na seguinte citação: 

“... as ocupações vivem em um tipo de entre-situação: ao mesmo tempo em que os 
movimentos sociais e residentes aspiram a ser reconhecidos pelo Estado (e portanto não 
mais sujeitados à viver sob o risco do despejo), eles também reconhecem que essa entrada 
na “cidade formal” pode significar a perda de muitos dos projetos coletivos e dos arranjos 
de propriedade mais associadas ao comum que eram possíveis enquanto muitos estavam 
engajados na resistência e em experimentações socioespaciais”. (TONUCCI, 2017, p. 16)  

Essas questões levantadas pelo autor nos reconectam à questão central de nossa pesquisa, 
nos levando a algumas especulações que avançam no sentido de algumas conclusões, mas 
especialmente de formulação de outras questões que aprofundam o debate. 

 

Considerações finais  

A noção do “comum urbano” é de interesse crescente e está relacionado às iniciativas de 
movimentos sociais, manifestantes e ativistas ao redor do mundo, como argumento político 
de suas lutas e resistência dentro da disputa pelo campo de produção da cidade, seja para 
reivindicar espaços ou recursos compartilhados, ou reivindicar que a cidade como um todo 
seja mais aberta a participação dos seus usuários (TONUCCI, 2017, p. 3). 

Neste sentido, esse conceito é extremamente pertinente para a análise proposta pelo artigo, 
uma vez que não só responde à natureza da demanda ocorrida na Ocupação Solano 
Trindade, como aponta para outras possibilidades de espaços coletivos não edificados.  Para 
o caso de seus espaços coletivos não edificados, entendemos ser pertinente adotar, já na 
etapa inicial da investigação aqui apresentada, uma teoria do comum que a entende como 
prática constitutiva - mais do que resultado ou recurso - e que reconhecem as ocupações de 
moradia como espaços de afirmação do comum urbano por seu sentido de cooperação, 
apropriação coletiva, uso e autogestão que convergem para a realização do direito à cidade, 
além do público e do privado. (ALVES, 2017; TONUCCI 2017). 

No presente trabalho, iniciamos uma investigação acerca das potencialidades da ideia do 
“comum urbano” para os espaços de convivência das ocupações de moradia nas regiões 
metropolitanas das grandes cidades brasileiras, e ainda, como essa noção, quando se faz 
presente nas lutas políticas dentro desse contexto, pode nos auxiliar a dissolver - no caso de 
Solano Trindade, localmente - os impasses para a superação da lógica moradia-mercadoria 
que se reproduz, algumas vezes, mesmo em processos de produção autogeridos, sobretudo, 
aqueles viabilizados pelos programas públicos de habitação.  Vale acrescentar que 
reconhecemos a necessidade de aprofundar o debate acerca do termo e, também, buscar 
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suas relações e divergências com o conceito de espaço público, entendido num sentido mais 
amplo do que o de representação urbanística sob propriedade do estado.  

A noção de impasse na superação da lógica moradia-mercadoria trazida aqui não se refere a 
todos os projetos autogeridos financiados pelo MCMV-E. Os empreendimentos realizados 
com recursos do programa apresentam uma diversidade de arranjos produtivos com 
diferentes graus de autonomia dos associados na gestão dos empreendimentos.  É inegável 
que as experiências autogestionárias brasileiras - ainda que sejam minoritárias e 
representem 3% dos recursos do PMCMV no Brasil-  e outras acumuladas em diversas 
cidades latino-americanas evidenciam a elevação do patamar dos parâmetros de bem-estar 
urbano para uma vida digna. (LAGO, 2012).  Portanto, nos referimos apenas aos 
empreendimentos em que os princípios de autogestão e cooperativismo não orientaram as 
ações dos agentes envolvidos.  

Mas seja como for, buscamos a partir da potência transformadora revelada pelas 
experiências autogestionárias - que de fato foram orientadas por princípios de autogestão e 
cooperativismo - e a partir da ideia do comum, identificar caminhos possíveis para a 
superação da lógica mercantil e a reafirmação da moradia pelo seu valor de uso, em 
detrimento do valor de troca. Talvez mais do que essa oposição, a concepção de um valor 
além do de uso, mas o de vivência autônoma, ainda que compartilhada, comunal, precise ser 
aprofundada no sentido da própria reflexão aqui demandada do significado de “morar”, 
além da mera condição de direito básico ou de produto do mercado imobiliário. 

Nas discussões que surgem ao longo da prática em assessoria, muitas lideranças afirmam 
que o fomento estatal recente de programas habitacionais voltados para autogestão, 
contribuiu para atrofiar a luta por reforma urbana empreendida pelos movimentos sociais 
quando encerrou as possibilidades de discussão em torno da lógica proprietária. Entretanto, 
ainda que essa lógica esvazie a discussão sobre arranjos mais coletivos de propriedade, ou 
até mesmo, o questionamento da propriedade em si, isso não deve ser tomado como 
sinônimo da sua existência, como destacado por Tonucci (2017). Múltiplas reivindicações e 
ações coletivas à terra e ao espaço são articuladas na cidade, tanto na prática cotidiana 
quanto em criativos atos de resistência e transgressão. Ainda que em grande medida 
invisível, o comum é ubíquo e disseminado (TONUCCI, 2017, p. 14). 

Diante do imprescindível caráter constitutivo do espaço comum, a pergunta relativa a sua 
possibilidade de institucionalização persiste. Acreditamos que mais do que alterações nas 
regras de programas que possam ser propostos nesse sentido, é necessário reinventar as 
políticas urbano-habitacionais que possibilitem arranjos coletivos que proporcionem a 
vivência comum de seus espaços. Além disso, se faz necessário também superarmos as 
barreiras impostas pelos gestores públicos, municipais e estaduais, aos projetos 
habitacionais autogestionários, sobretudo, em relação ao acesso à terra urbanizada numa 
metrópole que apresenta hiper-valorização imobiliária, o que também contribui para a 
mercantilização da moradia, uma vez que obriga os movimentos sociais a disputarem a terra 
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com o mercado imobiliário, os afastando para as periferias urbanas, muitas vezes 
contribuindo para a sua expanção.  

A hipótese que se mantém é de que o não reconhecimento do comum no contexto dos 
programas estatais como o MCMV-E, reforça o valor de troca em detrimento do valor de uso 
da moradia, bem como as contradições em torno da propriedade. 

Seja como for, as ocupações residenciais urbanas têm dado importantes contribuições no 
sentido da práxis da transformação do espaço estatal ou privado em espaço comum, ainda 
que a sua efetividade seja instável. Na escala da cidade, a insurgência está na insistência em 
se disputar as áreas centrais com as forças dominantes (LAGO, 2012: s.p.). Neste sentido, 
cabe a articulação com a questão da natureza alienante da propriedade que, talvez, 
inviabilize de modo determinante o exercício do comum ou, pelo menos, atrofie a sua 
potencialidade e em última instância, inviabiliza a reforma urbana redistributiva. É um 
caminho a ser percorrido na pesquisa, no sentido do aprofundamento do conhecimento 
sobre esse processo.  

As respostas para esses questionamentos ainda estão em processo de investigação, 
entretanto, pode-se afirmar desde já, que investigá-las no contexto da Ocupação Solano 
Trindade, poderia alimentar as discussões atuais do estado da questão para construção do 
vocabulário do “comum urbano”, numa perspectiva local, brasileira e pós colonial, como nos 
provoca Cruz (2017), bem como verificar a possibilidade do comum de “resgatar o 
movimento da reforma urbana de seu atual impasse, aprofundando suas conquistas e, quiçá, 
levando-o mais próximo de seus princípios e propósitos originais”, como sugere Tonucci 
(2017), ou ainda, investigar a hipótese de que “a cidade se afirma contra o capital quando da 
produção e apropriação do comum”, como afirma Alves (2017). 
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