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RESUMO  

Com a atual crise politica e econômica o problema habitacional da população de baixa renda 
tem se agravado cada vez mais. Frente a esse quadro, é possível observar em Fortaleza um 
aumento nas ocupações urbanas reivindicando, principalmente, o direito à moradia. Ao 
acompanhar esses movimentos de ocupação em Fortaleza percebe-se que, assim como em 
outros momentos históricos, a crise econômica e a falta de uma política habitacional os 
levaram a (re)discutir temas como a autoconstrução, o mutirão e a autogestão a fim buscar 
alternativas que possam atender a necessidade por moradia e garantir a autonomia de 
comunidades organizadas. Nesse sentido ganha destaque a Lei de Assistência Técnica e ao 
compreender o papel da universidade na implementação dessa legislação, foi elabora um 
Trabalho Final de Graduação que visou formular um projeto habitacional de forma 
participativa junto à Ocupação Gregório Bezerra que possa ser construído em regime de 
mutirão. Esse artigo conta sobre a experiência de interação entre Universidade e sociedade 
durante o processo do trabalho, desde as visitas realizadas à diferentes ocupações urbanas 
lideradas por movimentos sociais em Fortaleza, até a oficina de participação popular e 
desenho coletivo realizada com o movimento parceiro. 

 

PALAVRAS-CHAVE  

Direito à moradia; Ocupação; Movimentos Sociais; Projeto Participativo; Extensão 
Universitária. 
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Ocupação Gregório Bezerra: uma experiência de assessoria técnica 
na luta pelo direito à moradia e à cidade 

Introdução 

 

Nos últimos cinquenta anos as cidades brasileiras passaram por intensas transformações que 
afetaram, em especial, as condições de moradia da população mais pobre. Durante esse 
tempo o Estado vem procurando - sem pleno êxito, mas com relativo avanço - promover 
políticas urbanas e habitacionais a fim de atenuar problemas acumulados ao longo do 
tempo. 

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), apesar das críticas, exercia um importante 
papel na garantia de recursos para a construção de habitação de interesse social subsidiando 
os mais pobres com renda abaixo de 1.600,00 reais. Porém, com a atual crise política e 
econômica, os financiamentos para empreendimentos da faixa 1 foram bastante reduzidos, 
levando a que as ações locais, amplamente apoiadas no PMCMV, viessem a acabar. 

Soma-se a isso a situação local de Fortaleza, cidade turística com quase 3 milhões de 
habitantes e grandes disparidades sociais, sendo a quinta cidade mais desigual do mundo, 
segundo relatório da ONU, onde existem mais de 800 assentamentos precários1 e que 
apresenta um deficit de mais de 110.000 unidades habitacionais2. 

Frente a esse quadro, é possível observar em Fortaleza um aumento nas ocupações urbanas 
reivindicando, principalmente, o direito à moradia. Ao acompanhar esses movimentos de 
ocupação em Fortaleza percebe-se que, assim como em outros momentos históricos, a crise 
econômica e a falta de uma política habitacional os levaram a (re)discutir temas como a 
autoconstrução, o mutirão e a autogestão a fim buscar alternativas que possam atender a 
necessidade por moradia e garantir a autonomia de comunidades organizadas. 

Neste sentido, ganha destaque a Lei de Assistência Técnica, que garante serviços de 
arquitetura, engenharia e urbanismo gratuitamente para população de baixa renda como 
mecanismo que contribui com a garantia do direito à moradia digna. Ao longo da história, 
além dos movimentos, diversos profissionais também lutaram para a criação dessa lei, mas 
apesar de ter sido promulgada em 2008, ela ainda é pouco aplicada. 

Por compreender que a Universidade tem um importante papel na implementação de 
serviços de assessoria técnica sempre busquei me envolver em lutas comunitárias, 
principalmente através dos grupos de extensão existentes na faculdade. Por isso, no meu 
Trabalho Final de graduação, procurei trabalhar junto à uma comunidade organizada em 

                                                 
1 De acordo com a atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social feita pelo Fortaleza 2040. (2016) 
2 De acordo com os dados da Fundação João Pinheiro. 
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Fortaleza para a elaboração, de forma participativa, de um projeto arquitetônico e 
urbanístico que pudesse contribuir para a luta dessa comunidade. 

Nesse artigo, será dissertado sobre a experiência de interação entre a Universidade e os 
movimentos sociais desenvolvida ao longo desse Trabalho Final de Gradução, analisando 
criticamente essa atuação profissional no sentido de quebrar os padrões vingentes de 
hierarquia e promover estratégias de produção social da moradia, como a autoconstrução e 
o mutirão e que ampliem a autonomia das comunidades. Para sua organização, além da 
Inrodução e das Considerações Finais, este trabalho conta com 3 partes principais: 

O referencia teórico onde, através de uma vasta literatura já consolidada, foram estudados e 
delimitados os conceitos de autoconstrução e o mutirão a fim de diferenciar essas formas de 
produção de moradia dos meios tradicionais, como o mercado imobiliário ou da produção 
estatal. Buscou-se entender a dimensão da autoconstrução, suas vantagens e desvantagens 
assim como de sua forma associativa, o mutirão, e compreender a importância da 
autogestão nesses processos. Foi analisada também a atuação profissional de arquitetos 
perante as demandas das favelas e comunidades, buscando diferenciar uma prática de 
assessoria de uma prática asssitencialista. 

Na segunda parte, Diálogo em movimento, é apresentado a trajetória feita durante a 
concepção do trabalho para a definição da comuniade que seria parceira na ação. Para isso, 
foram realizadas visitas a 4 ocupações urbanas lideradas por movimentos sociais em 
Fortaleza, avaliando questões como: onde os movimentos atuam na cidade, como eles se 
organizam, como tem sido sua relação com o poder publico e quais suas conquistas. 
Finalmente é escolhida a Ocupação Gregório Bezerra da Unidade Classista. 

Por último é apresentada e debatida a oficina de metodologias participativas que teve a 
finalidade de levantar características do perfil social dos ocupantes, como: tamanho das 
famílias, de onde veem e com que trabalham. Nessa oficina também foram elaboradas ideias 
de projeto de unidades habitacionais através de discussões em grupos com os ocupantes. 
Esses desenhos foram utilizados para entender melhor a demanda dos moradores e quais 
suas expectativas de moradia. Esses desenhos foram utilzados também para elaborar um 
projeto arquitetônico e urbanístico de um conjunto habitacional de 100 unidades, produto 
final do Trabalho Final de Graduação. 

Referencial Teórico 

 

A partir da segunda metade do século XX o Brasil passa por um intenso processo de 
migração populacional do campo para a cidade. Com a falta de planejamento, as disputas 
territoriais se acirram, prejudicando o direito à cidade, e sobremaneira, interferindo 
negativamente no direito à moradia digna. No meio dessa disputa, a população, ao não 
encontrar solução habitacional viável, vem historicamente autoconstruindo suas casas. 
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A característica básica [da autoconstrução], porém, é serem edificadas sob gerência direta 
de seu proprietário e morador: este adquire ou ocupa o terreno; traça, sem apoio técnico, 
um esquema de construção; viabiliza a obtenção dos materiais; agencia a mão-de-obra, 
gratuita e/ou remunerada informalmente; e em seguida ergue a casa. (BONDUKI, 1998, p. 
281) 

A autoconstrução tem um amplo papel na produção do espaço urbano. Um estudo citado 
pela professora Desine Morado (2011) estima que do total das unidades habitacionais 
produzidas, ampliadas ou reformadas no Brasil, sejam formais ou informais, 77%, em média, 
são em regime de autoconstrução. 

A grande dimensão dessa informalidade é eventualmente acusada de contribuir para uma 
série de problemas urbanos como: o espraiamento acelerado das cidades, a ocupação de 
áreas de risco e de preservação ambiental, e o adensamento de áreas onde há pouco 
suporte de infraestrutura e serviços urbanos básicos. Porém é importante reconhecer que 
ela ainda é o meio de acesso à moradia para grande parte da população. 

É importante ainda destacar que, pela definição de autoconstrução aqui adotada, ela não é 
exclusividade de uma única classe social, já que ela não é só fruto da exclusão, e da falta de 
alternativas, ela pode ser uma opção consciente frente ao endividamento perante o Estado 
e/ou o mercado ou diante da ineficiência de políticas públicas. Contudo, é nítido que a 
população de baixa renda, compreendida pelas famílias de renda mensal entre 0 e 3 salários 
mínimos, é mais dependente dessa prática, já que dificilmente tem acesso ao mercado 
formal. Vale realçar que este setor representa cerca de 83,9% das 5,315 milhões de unidades 
que compõem o deficit habitacional urbano no Brasil. 

A partir dos processos de autoconstrução, algumas entidades, como movimentos sociais, 
universidades, organizações sem fins lucrativos, núcleos religiosos e mesmo o próprio poder 
público, contribuíram para um método de construção conhecido como mutirão, que nada 
mais é do que a autoconstrução de forma colaborativa e coletiva. 

Esse recurso se tornou muito usual no Brasil principalmente entre as décadas de 1970 e 1980, 
quando o rápido crescimento das cidades esbarrou numa forte crise econômica. 

No período 1980-1985, sobretudo nas médias e grandes cidades brasileiras, as invasões de 
terras (públicas e privadas) se multiplicaram. Pouco a pouco, centenas de famílias que 
viviam em casas alugadas foram perdendo a capacidade de pagar tal renda, somando-se a 
isto o processo de crescimento vegetativo e migratório de uma população que sofria uma 
escala de pauperização provocada, sobretudo, pela crise econômica em processo. Diante 
do aumento das necessidades, as instancias publicas se mostravam incapazes de enfrentar 
a questão da moradia popular utilizando os mecanismos de mercado. (BRAGA, 1995, p.103) 

Assim, os movimentos sociais e entidades de luta pelo direito à moradia ganharam força, 
mostrando resistência nas disputas pelo território. Nesse momento, o mutirão teve um 
importante papel como uma alternativa real para obtenção da moradia. Apesar disso, é 
preciso ter uma visão crítica desse método, já que sua principal vantagem, a redução dos 
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custos, advém de um esforço extra por parte dos mutirantes, que além de trabalhar para se 
sustentar, tem que empreender esforços para a construção da casa própria. O sociólogo 
Francisco de Oliveira tem uma forte crítica a visão da autoconstrução como base de um 
modelo ideal de produção habitacional. 

Ora, a habitação, bem resultante dessa operação, se produz por trabalho não-pago, isto é, 
supertrabalho. Embora aparentemente esse bem não seja desapropriado pelo setor 
privado da produção, ele contribui para aumentar a taxa de exploração da força de 
trabalho, pois o seu resultado — a casa — reflete-se numa baixa aparente do custo de 
reprodução da força de trabalho — de que os gastos com habitação são um componente 
importante — e para deprimir os salários reais pagos pelas empresas. Assim, uma operação 
que é, na aparência, uma sobrevivência de práticas de “economia natural” dentro das 
cidades, casa-se admiravelmente bem com um processo de expansão capitalista, que tem 
uma de suas bases e seu dinamismo na intensa exploração da força de trabalho. (OLIVEIRA, 
apud MARICATO, 1982, p. 76) 

Porém o mutirão já se desenvolveu e se modificou bastante ao longo do tempo. Os 
engenheiros ABIKO e CARDOSO (2006) realizaram estudo e comprovaram que a diminuição 
dos custs do mutirão não advém apenas da mão de obra voluntária, mas de várias outros 
custos que existiriam se um empreedimento fosse executado por uma empresa privada, 
além da redução de custos na compra de materiais, por exemplo, que é feita 
criteriosamente pelos moradores. 

Em resposta a Oliveira, Sergio FERRO (2006) levanta ainda a hipótese de que se o salário do 
trabalhador compreendesse adequadamente o valor necessário para que ele comprasse sua 
moradia no mercado, nada garantiria que o lucro que o empresário teria da venda não fosse 
igual, ou até maior, que esse próprio valor acrescido na remuneração de seus empregados. 

Percebe-se então, que as principais virtudes desse processo estão ligadas à autogestão do 
empreedimento já que no mutirão autogerido, o trabalhador é ao mesmo tempo autor, 
produtor e futuro usuário, estabelecendo uma nova relação com o produto, não alienada. 

Num canteiro tradicional, haveria uma hierarquia e remunerações diferenciadas, enquanto 
no mutirão todos os trabalhos valem o mesmo. Isso não significa que as diferenças não 
sejam percebidas, mas passam a ser entendidas não segundo hierarquias mas segundo uma 
cadeia de ações coletivas onde todas são vistas como necessárias e meritórias. (ARANTES, 
2002, p. 192) 

Nas obras autogestionadas, a comunidade pode interferir inclusive na concepção do projeto, 
o que facilita o reconhecimento das demandas e a elaboração de uma solução mais 
adequada, apresentando uma qualidade arquitetônica e urbanística superior à dos 
empreendimentos habitacionais de interesse social administrados pelo mercado ou pelo 
Estado. A valorização da coletividade desse sistema também ajuda a criar o sentimento 
comunitário, que depende de cada caso, pode continuar ou não após a finalização das obras. 
Mas com a dissolução das hierarquias é possível trazer à tona a desconstrução de padrões de 
poder ainda vigentes na sociedade, como as relações arquiteto-cliente, homem-mulher,etc. 
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Esse movimento histórico de produção social da moradia se densenvolve bastante depois da 
segunda metade do século XX, o engajamento profissional associado à movimentos sociais, 
que teve grande notoriedade na America Latina, com destaque ao Uruguai, através das 
cooperativas habitacionais de ajuda mútua, e no Brasil em São Paulo pela força dos 
movimentos de moradia e das assessorias técnicas apoiadas por políticas públicas como o 
FUNAPS Comunitário, contribuiu bastante para a promugação da Lei de Assistência Técnica 
(Lei n° 11.888/2008), que representou um grande avanço para a efetivação do direito à 
moradia da população marginalizada. 

Porém na perspectiva de quebrar relações de poder para a construção de uma cidade mais 
democrática, é necessário (re)pensar a atuação profissional convencional tendo em vista a 
diminuição das hierarquias entre técnicos e população, promovendo a autonomia das 
comunidades. 

A fim de trazer elementos para tecer um posicionamento crítico sobre o exercício 
profissional, é interessante observar uma análise feita pelo grupo Morar de Outras Maneiras 
(MOM) sobre a atuação dos arquitetos nas favelas que  

têm por critério fundamental o grau de abertura que as práticas dos arquitetos oferecem a 
decisões e ações das comunidades. Consideramos negativos processos que criam novas 
dependências para os (ditos) beneficiários, e avaliamos positivamente a ampliação do seu 
poder político-espacial. (KAPP et ali, 2012, p. 3) 

Nesse sentido as professoras KAPP e BALTAZAR (2016), referenciadas pela críica do filósofo 
Ivan Illich sobre as missões humanitárias que se iniciam na década de 60,70 por grande 
spoderes eonomicos como os Estados Unidos ou o Banco Mundial, conceituam três 
diferentes atuações de arquitetos nas favelas, a tecnocrática, a artística e a missionária, que 
seriam atuação que não quebram as depedências já presentes na nossa sociedade. O 
objetivo dessa classificação não é que todo profissional se enquadre nelas, mas dificilmente 
algum arquiteto que trabaha nas favelas não se identificaria com alguma delas. 

Assim, elas diferenciam o que seria o assistencialismo da assessoria, e para essa segunda 
atuação elas proproem a utilização de interfaces, que seriam meios, oficinas, materiais, 
objetos, capazes que igualar a linguagem técnica à das populações atendidas a fim de fazer 
com que eles mesmos identifiquem suas necessidades e proponham suas soluções. 

Portanto, em cada novo espaço e cada nova situação, é possível adotar uma postura na 
relação entre arquitetos e assessorados que se aproxime cada vez mais das noções de 
assessoria técnica destacadas aqui. 

As características ou diretrizes que atribuímos à assessoria são, fundamentalmente: uma 
assimetria assumida entre técnicos e assessorados em vez de uma pretensa simetria; a 
abertura para algum ganho de autonomia, individual e coletiva, em vez da criação de novas 
dependências; a ampliação do imaginário acerca do espaço e de sua produção em vez da 
adesão a pressupostos abstratos e soluções técnicas que ainda desqualificam 
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conhecimentos e práticas dos assessorados; e a rearticulação de uma esfera pública, 
diferente tanto da esfera privada, quanto da esfera social (ARENDT, 2011 apud BALTAZAR e 
KAPP, 2016, p. 5) 

Diálogo em movimento 

 

A fim de realizar um trabalho final que pudesse contribuir com alguma comunidade 
organizada em Fortaleza, foi necessário acompanhar diversos processos e conhecer os 
diferentes atores na luta por moradia na cidade. Essa aproximação foi facilitada por 
diferentes grupos de extensão da Universidade Federal do Ceará, como o Canto – Escritório 
modelo de Arquitetura e Urbanismo da UFC, o arqPET e o Laboratório de Estudos da 
Habitação (LEHAB) e por outras entidades da sociedade civil como a Frente de Luta por 
Moradia. 

O processo para encontrar uma comunidade foi longo e durante certo tempo, por diversos 
motivos, não se conseguiu um caso específico que de uma comunidade organizada na luta 
por moradia que estivessem em condições necessárias, tanto de articulação, como de 
afinidade política, para desenvolver o Trabalho Final de Gradução que tinha um tempo 
determinado.  

Decidiu-se então, procurar ocupações urbanas que fossem lideradas por movimentos sociais 
em Fortaleza, pelo poder de organização e pressão dessas entidades. Assim, também como 
parte das atividades desenvolvidas no Observatório das Remoções, foram realizadas visitas a 
4 ocupações urbanas de Fortaleza promovidas por alguns dos movimentos sociais 
organizados de corte não clientelista, onde foram feitas entrevistas com os líderes dos 
diferentes movimentos. 

Vale aqui mencionar que existem diversas ocupações urbanas em Fortaleza, mas não 
necessariamente organizadas ou lideradas por movimentos, devido à sua influencia na 
cidade foram escolhidos quatro casos: Ocupação Raízes da Praia do Movimento dos 
Conselhos Populares (MCP), na Praia do Futuro; Ocupação Manoel Lisboa liderada pelo 
Movimento de Luta nos Bairros e Favelas (MLB), no Centro; Ocupação Povo sem Medo feita 
no Grande Bom Jardim pelo Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST) e a Ocupação 
Gregório Bezerra da Unidade Classista no Conjunto Ceará. 

Nas visitas foram realizadas entrevistas com o objetivo de entender alguns aspectos, como: 
a história dos movimentos e como eles surgiram; a distribuição espacial dos movimentos em 
Fortaleza; suas estratégias de luta; a situação atual das ocupações, suas relações com o 
poder público e o mapeamento de suas conquistas e vitórias. A seguir apresentarei os 
resultados dessas visitas. 

A Ocupação Raízes da Praia teve início no dia 3 de julho de 2009, conta com 84 famílias e a 
maioria dessas pessoas tem origem de ocupações irregulares da própria região do entorno. 
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Ela foi organizada pelo Movimento dos Conselhos Populares, organização que teve como um 
de seus marcos de criação em Fortaleza a Assembleia Popular da Cidade em abril de 2005. 

O MCP ainda atua em algumas partes da cidade como, além do Raízes da Praia, o Conjunto 
Palmeiras e o Pici. O principal objetivo do movimento é fortalecer os moradores na luta 
pelas demandas específicas de cada comunidade, melhorando as condições de vida em seus 
próprios territórios. Por isso mesmo a Ocupação Raízes da Praia sempre trabalhou para o 
fortalecimento e reconhecimento do grupo como comunidade e sempre pautou que as 
famílias fossem reassentadas no próprio local de ocupação, hoje lutando pela regularização 
fundiária. 

A Ocupação Povo sem Medo teve origem no dia 20 de Maio de 2016 quando o MTST ocupou 
um terreno público vazio na região do Grande Bom Jardim, hoje a ocupação conta com mais 
de 3.000 famílias. O MTST é um movimento nacional que teve o coletivo estadual fundado 
no Ceará em 2010. Além das manifestações de rua, sua principal estratégia de luta são as 
ocupações. 

Em Fortaleza o movimento começou atuando na parte sudeste de cidade, Grande 
Messejana, Aerolândia, até a Sapiranga, mas devido há uma forte onda de violência, o grupo 
acabou se estabelecendo na região Sudoeste onde fica o Bom Jardim, e também em 
Maracanaú, cidade vizinha. O movimento já realizou 5 ocupações na Região Metropolitana 
de Fortaleza, 3 na capital e 2 em Maracanaú. 

Devido a Ocupação mais recente e o forte poder de pressão do movimento, eles 
conseguiram com contrato com o Governo do Estado em parceria com a prefeitura que 
garantiria 400 unidades construídas para emergências, e mais 3000 unidades a serem 
construídas em regimes de mutirão. Inicialmente a idéia era que fossem financiadas pelo 
PMCMV Entidades, mas mesmo com a paralização dessa verba federal, o contrato se 
comprometia com a construção dessas unidades à longa data. O movimento entende que 
essas 3000 unidades seriam um projeto a longo prazo e que poderiam ser dadas inclusive 
soluções múltiplas, passando por lotes urbanizados, embriões habitacionais até as próprias 
unidades em si, utilizando a autoconstrução para criar soluções econômicas frente ao 
quadro atual de crise. 

A Ocupação Manoel Lisboa se deu quando cerca de 150 famílias do MLB ocuparam no dia 11 
de julho de 2016 um prédio histórico que estava abandonado no Centro da cidade. As 
famílias tem origem principalmente dos 5 bairros no qual o movimento se articula em 
Fortaleza, mas o MLB tem se organizado para expandir essa influência tendo em vista a 
demanda por moradia na cidade. 

Segundo entrevista com lideres, o movimento nasceu há cerca de 15 anos. O MLB chega ao 
Ceará entre 2005 e 2006, tendo hoje representação em diversos estados e uma abrangência 
nacional. A principal estratégia de luta do movimento são as ocupações urbanas. 
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Em Fortaleza, já foram realizadas cerca de 7 ocupações, a maioria em prédios públicos no 
Centro da Cidade. O grupo enxerga essa estratégia como meio de pressionar o poder público 
e geralmente não demandam que os locais ocupados sejam utilizados para moradia, porém 
sua mobilização não tem o intuito apenas de ganhar unidades mas também de gerar debate, 
conhecimento e discussão política sobre a reforma urbana. 

A história da Ocupação Gregório Bezerra começa em agosto de 2016, quando cinquenta e 
duas famílias, sem organização, ocuparam um terreno no Conjunto Ceará, com pouco tempo 
essa ocupação autônoma foi despejada pela guarda municipal. A Unidade Classista 
organizou algumas dessas famílias e junto com pessoas de seus núcleos de base ocuparam o 
mesmo terreno na madrugada do dia 25 de setembro de 2016. Pouco mais de 50 dias depois 
eles sofreram outro despejo violento, a justificativa da Prefeitura é que a ocupação está 
dentro de uma área verde destinada ao lazer. Desde então, eles estão instalados em um 
barracão construído no final da rua ao lado do terreno e reivindicam moradia para cerca de 
176 famílias que o movimento tem cadastrado até o momento da entrevista. 

A Unidade Classista é um movimento nacional de base ligado ao Partido Comunista 
Brasileiro que se constituiu em 2012. O grupo trabalha questões sindicais, e a moradia é um 
dos assuntos que passam pelo movimento, a Gregório Bezerra é a primeira experiência de 
ocupação da Unidade Classista no Brasil. Alguns membros do movimento participaram da 
Comuna 17 de abril, onde hoje fica o Cidade Jardim, mas enquanto compunham o MCP. 

Figura 1. Ocupações urbanas em Fortaleza lideradas por movimentos sociais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Quanto a escolha de qual ocupação seria mais apropriada para trabalhar, primeiro foram 
levados em conta algumas questões básicas.  
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A Comunidade Raízes da Praia já era assessorada pelo ArqPET e já tinha tinha um projeto em 
construção. Por isso não fazia tanto sentido interferir nesse processo. 

A Ocupação Manoel Lisboa tinha a dificuldade de ser em um prédio histórico que 
dificilmente seria transformado em habitação pelo poder público, além de também não ser 
o interesse do movimento. A incerteza de um terreno alternativo para implantação de 
moradia também fez com que o trabalho com esse grupo se tornasse inviável devido ao 
tempo disponível. 

Inicialmente a Ocupação Povo sem Medo no Bom Jardim seria a comunidade mais adequada 
para se trabalhar devido à promessa por parte do poder público de utilizar o terreno para a 
construção de moradia. Todavia, a intensa dinâmica deste movimento em sua agenda de 
lutas colocou-se como elemento dificultador da condução deste trabalho. 

Por sua vez, os contatos mantidos com a Comunidade Gregório Bezerra composta por 
membros da Unidade Classista foi progressivamente sendo facilitada graças aos permanentes 
encontros nos espaços de reivindicação que juntos frequentamos, como as reuniões da Frente 
de Luta por Moradia. Com isso, criou-se uma afinidade maior com a Ocupação Gregório 
Bezerra cuja situação de emergência e porte foram fatores importantes para sua escolha. 

Todavia, entendendo que este projeto corresponde a um exercício projetual que busca 
fortalecer as práticas autogestionárias realizadas por mutirões, pensa-se que seus 
resultados, enquanto processo, possam vir a contribuir não apenas com os movimentos 
contactados, como também a outros preexistentes ou que venham a se formar. 

Devido a essa relação estabelecida e a disponibilidade do movimento foi escolhida então a 
Ocupação Gregório Bezerra para que se pudesse construir de forma participativa uma 
projeto alternativo de habitação social. 

Oficina de Diagnóstico e Projeto participativos 

 

Visando a construção do projeto habitacional, havia a necessidade de conhecer melhor a 
realidade social dos militantes da Ocupação Gregório Bezerra. Para isso decidiu-se por 
aplicar metodologias baseadas no processo de Diagnóstico Rápido Urbano Participativo, o 
qual corresponde a um método que procura incluir a participação de um determinado grupo 
para identificar suas características, potencialidades e necessidades. 

Como foi discutido no Referencial Teórico, outra questão importante nesse trabalho é 
estabelecer um processo de projeto que potencialize a autonomia dos ocupantes. Para isso 
procurou-se utilizar interfaces que proporcionassem a participação dos moradores na 
construção das tipologias habitacionais a fim de incluí-los na discussão e também para 
possibilitar o levantamento de suas demandas através do desenho. 
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Assim, na tarde do dia 12 de maio de 2017, realizou-se uma oficina para buscar, de forma 
participativa, traçar o perfil social dos ocupantes assim como formular uma tipologia de 
unidades habitacionais segundo os anseios dos moradores. No momento inicial estavam 
presentes cerca de 40 pessoas da Ocupação Gregório Bezerra. Para a aplicação do processo, 
além do autor do trabalho, estavam presentes também 4 estudantes de arquitetura 
voluntários: Breno Holanda, Gabriela Marques, Natalia Moura e Samuel Gomes. 

A oficina foi dividida ainda em 5 momentos. A primeira parte foi a apresentação dos técnicos 
presentes. Para entender o nosso papel, foi importante situar que o processo de produção 
de moradia o qual os participantes estão construindo ali é diferente dos meios tradicionais. 
Eles não estão comprando uma casa no mercado imobiliário ou apenas se cadastrando para 
receber um apartamento do poder público, eles se organizaram como movimento e 
ocuparam um terreno para cobrar a efetivação do seu direito fundamental à moradia. 

Figura 2. Oficina de participação popular. 

 
Fonte: Acervo pessoal (2017). 

Foram exibidos alguns exemplos da produção tradicional de programas como o PMCMV a 
fim de demonstrar a generalidade desses conjuntos habitacionais. Desde o começo, também 
foi prioridade deixar claro para os participantes que o objetivo do trabalho era criar um 
projeto arquitetônico alternativo que eles possam utilizar como mais uma ferramenta de 
luta. Isso era importante para evitar falsas expectativas dos moradores em relação a 
obtenção se suas moradias. 

No segundo momento os participantes se apresentaram respondendo a perguntas que nos 
possibilitasse reconhecer o perfil socioeconômico da comunidade, conhecer suas 
expectativas em relação às condições de moradia. Eles responderam sobre a formação de 
seu núcleo familiar, com quantas pessoas moram; discorreram também sobre a ocupação 
principal deles e suas atuais condições no mercado de trabalho, indicando se estão 
desempregados ou não. Falaram sobre sua trajetória habitacional indicando onde eles 
moravam antes de ir para a ocupação. Ao final também foi perguntado de forma coletiva o 
que eles sentiam necessidade em uma boa moradia. Nesse momento, houve poucas falas. 
Talvez pela timidez dos participantes ou por nunca terem sido consultados sobre o tema. 
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As respostas foram registradas em cartelas pelos voluntários que agruparam em uma folha de 
papel madeira as respostas de acordo com os temas: família e ocupação. Os locais de origem 
foram marcados com adesivos em um mapa com os bairros de Fortaleza. As falas quanto a 
qualidade de moradia foram divididas entre questões individuais e coletivas. O objetivo era que 
os participantes também pudessem visualizar o resultado e melhor entender as condições de vida 
no âmbito coletivo, enquanto grupo, considerando os aspectos acima mencionados. 

O terceiro momento foi baseado em uma ferramenta do grupo Usina chamada “retomando 
o potencial criativo”, que 

tem como objetivo incitar o novo, o criativo, a partir de referências de projetos diversos, 
em vários lugares do mundo, justamente para tirar do imaginário popular que habitação 
social tem que ser de péssima qualidade. (USINA CTAH, 2015, p. 159) 

Para isso foram rapidamente apresentados dois projetos. Primeiro, o conjunto Paulo Freire, 
elaborado por essa mesma assessoria técnica em São Paulo, que além de apresentar uma 
boa qualidade espacial e um diferencial pela estrutura metálica teve um processo de 
concepção que é referencia para o trabalho com a Gregório Bezerra. Em seguida, foi exposto 
o projeto Quinta Monroy do escritório chileno Elemental, pela boa qualidade arquitetônica, 
versatilidade do projeto e pelo destaque que teve como habitação de interesse social. 

Ao final desse momento houve uma discussão interessante que não estava planejada. Uma 
das participantes perguntou quais as vantagens e se seria possível realizar um mutirão para 
a construção das casas, pois ela já havia participado de um. Foram expostas questões como 
o barateamento dos custos e a maior possibilidade de aceitação do governo tendo em vista 
a crise econômica. Outra participante rebateu os argumentos apontando que o mutirão 
isenta o poder público do dever de fazer cumprir o seu direito à moradia. Então, foi discutido 
coletivamente qual seria o modo mais fácil de ser realmente implementado, assim como 
qual teria maior rapidez e qualidade. Ao final se chegou a conclusão de que o mutirão seria a 
melhor solução. 

Em seguida foi a parte mais longa da oficina, onde os participantes divididos em grupos e 
orientados por um estudante de arquitetura, deveriam produzir suas próprias tipologias 
habitacionais. A idéia desse momento é entender como cada família se utiliza do espaço 
doméstico. 

Foram formados 4 grupos: 1 grupo exclusivamente de homens, outro de mulheres e dois 
grupos mistos. Essa divisão foi feita de acordo com as experiências de assessoria da Usina, e 
tem como objetivo explicitar como as diferentes pessoas utilizam o espaço. A idéia inicial era 
dividir entre: mulheres adultas, homens adultos, idosos e crianças, mas pelas características 
dos participantes durante o momento a divisão acabou acontecendo desta outra forma. 

Como interface para produção das tipologias foram impressos 4 jogos de móveis básicos em 
planta baixa 2D na escala de 1/10 que deveriam ser dispostos pelos participantes em cima 
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de uma folha A0 com um quadriculado claro de 2,5x2,5cm apenas para guiar os os espaços 
de circulação. 

Pensar a planta da unidade habitacional a partir dos móveis pode parecer uma inversão 
para os arquitetos - já que aprendemos que devemos começar pela cidade, analisando o 
que acontece no entorno da área onde será projeto, e só depois ir para edificação. No caso 
do processo compartilhado de projeto, os moveis são, de fato, o tema gerador para a 
discussão da casa. Cada um sabe o que deve caber na cozinha, na sala ou nos dormitórios. 
(USINA CTAH, 2015, p. 161) 

A distribuição desses elementos para montagem dos tipos arquitetônicos também seguiu as 
referências da Usina. 

Iniciamos a atividade a partir da forma como cada um desses grupos usa os espaços 
de moradia, questionando as funções de cada ambiente, ainda sem nome ou 
definição (a partir de desenhos genéricos, sem definição de “cozinha”, “sala”, mas 
pelos usos e necessidades.) (USINA CTAH, 2015, p. 160) 

Ao longo da oficina, alguns participantes foram se dispersando, mas a maioria se reuniu ao 
final para o último momento onde se deu a apresentação das 4 tipologias por participantes 
de cada equipe. 

Resultados e Considerações Finais 

 

Importante ressaltar que, como atividade de extensão, nem tudo sai como planejado ou 
mesmo nem sempre aquilo que se buscou atingir vem a ser bem-sucedido. Faz parte do 
trabalho coletivo e participativo contar com estas incertezas e ao mesmo tempo, garantir 
certa flexibilidade na sua realização. Por isso é importante pontuar algumas questões que 
ocorrem, primeiramente sobre o perfil dos ocupantes. 

O número de participantes era muito maior do que o esperado. Assim sendo, o processo 
teve quer ser acelerado. Percebeu-se ainda que algumas pessoas respondiam algo que não 
se encaixava exatamente na ideia e não foi possível debater melhor a resposta.  

Além disso, enquanto aconteciam os depoimentos, outras pessoas ainda chegavam as quais 
eram chamadas por amigos a todo tempo. Como cada estudante de arquitetura ficou 
responsável por anotar uma informação diferente, o número de respostas em cada assunto 
foi variado em termos de resultado. 

Quanto a formação das famílias, foram levantadas 45 respostas. As respostas variam entre 
famílias com 1 até 7 componentes. Houve um caso onde foram contadas 13 pessoas. 
Considerando a hipótese de moradia ideal, relataram a preferência de continuarem a morar 
juntas. Em sua grande maioria, cerca de 2/3 das respostas, se situam no intervalo entre 3 a 5 
membros.  
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Figura 3. Levantamento do perfil social dos moradores. 

 
Fonte: Acervo pessoal (2017). 

Quanto a ocupação dos participantes, foram obtidas respostas bem variadas. Variou de 
abatedor de frango a veterinário (não especificou se havia gradução), mas o interessante foi 
perceber que 5 das 34 ocupações levantadas eram trabalhadores da construção civil. 
Todavia, estes todos atualmente encontram-se desempregados. Essa situação inclusive era o 
perfil geral dos participantes, os únicos que não estavam sem trabalho eram: uma 
estudante, uma aposentada e 5 ambulantes autônomos. 

Quanto a origem das famílias, foram catalogadas 52 respostas. Percebe-se uma grande 
relação da ocupação com as favelas do entorno principalmente do Genibaú, uma favela 
vizinha de onde vieram 20 das pessoas que responderam a questão, 4 pessoas eram 
oriundas de outros municípios da Região Metropolitana de Fortaleza,. Houve ainda também 
pessoas de fora do Ceará, 2 de João Pessoa e 1 de São Paulo. 

Foram levantadas apenas 14 respostas quanto ao que agrega qualidade à moradia para os 
participantes. Todavia a maioria tinha relação com questões coletivas, com destaque para a 
questão do lazer e a presença de quadra de esporte.  

Quantos às questões individuais apareceram alguns cômodos da casa que precisariam de 
maior atenção, como a sala, o quintal e a cozinha. Surge ainda como ponto para reflexão a 
possibilidade de expansão da casa e o fato de não pagar aluguel. 

Agora serão expostas algumas questões percebidas ao longo da etapa de montagem das 
tipologias, assim como uma análise dos resultados. 

Em alguns grupos houve dificuldades com o trabalho coletivo. Apenas em um grupo 
aconteceu uma certa rivalidade entre duas participantes, mas sem grandes desdobramentos 
ou constrangimentos. Um problema apontado foi a indisposição de algumas pessoas em 
participar pois julgavam que os estudantes poderiam fazer aquele trabalho melhor que eles. 
Por isso era sempre preciso falar sobre a importância e as vantagens da construção coletiva 
daquelas tipologias e dos conhecimentos que eles tinham. 
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As tipologias habitacionais refletem as características das famílias. Todas foram feitas com 
dois quartos, em nenhum grupo foi sugerido a adição de um outro, o que é compreensível 
tendo vista que a maioria das famílias são formadas por 3 a 5 pessoas. 

Entretanto uma questão que apareceu inicialmente em todos os grupos foi a presença de 
um segundo banheiro. Os facilitadores puseram em questão que a adição desse cômodo 
encareceria a obra, já que possui infraestrutura hidráulica e precisaria de uma atenção maior 
para a construção, Todavia, em um dos grupos, os participantes foram mais persistentes 
nessa questão e desenharam sua tipologia com dois banheiros. 

As cozinhas geralmente apresentam um tamanho relativamente grande comparadas às 
unidades de habitação de interesse social. É possível verificar também a presença de 
espaços de lazer junto às salas, que para alguns foram identificadas como varandas.  

Figura 4. Tipologias produzidas rescpectivamente pelo grupo de mulheres e de homens. 

 
Fonte: Acervo pessoal (2017). 

Mas o que mais chamou atenção foi o reflexo que a cultura machista teve na produção das 
tipologias. Na condução da montagem as repostas sobre as importâncias dos cômodos se 
diferenciavam muito de acordo com o gênero dos participantes. No grupo exclusivo de 
homens a primeira coisa que aparece é o “espaço para lazer” que toma forma na sala com o 
sofá e televisão. Enquanto nos outros grupos, onde havia presença feminina, a cozinha e a 
área de serviço apareceram logo no início. 

No grupo masculino os últimos espaços a serem pensados foram o quarto dos filhos e a área 
de serviço, que acabou sendo posta de forma despreocupada, fora de casa junto com uma 
grande área aberta que seria destinada também ao lazer ou para futuras expansões. 

Ao analisar a sala de estar dos grupos, percebe-se que a casa feita pelas mulheres é a única 
onde há apenas um sofá, enquanto nos outros grupos onde havia alguma presença 
masculina, todos usaram dois sofás.  

Essas observações revelam o reflexo do machismo onde a mulher ainda atribui à sua casa o 
espaço de trabalho, enquanto o homem atribui ao seu lar, o descanso e o lazer. 

Todas as informações foram importantes para compreender melhor as necessidades e 
demandas dos habitantes da OGB, essa tipologia deu forma as casas do conjunto 
habitacional projetado para eles na fase final do Trabalho Final de Gradução. 
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A partir da experiência vivida com esse trabalho foi possível aprender que, ao unir o saber 
popular, a prática dos movimentos sociais e o conhecimento técnico, é possível construir 
ferramentas que possam desenhar uma cidade mais digna para todos e atenta às diferentes 
realidades que a constituem. 

Esse trabalho ainda não se encerrou, e agora, junto ao Coletivo Taramela, a Gregório Bezerra 
tenta dialogar com o poder público local e os agentes políticos de seu território para buscar 
viabilizar o projeto desenvolvido junto à universidade. 

Referências Bibliográficas 

 

ABIKO, Alex Kenya; COELHO, Leandro de Oliveira. Procedimentos de gestão de mutirão 
habitacional para população de baixa renda. In: In. Procedimentos de Gestão Habitacional 
para População de Baixa Renda. Coleção Habitare, Vol. 5, ANTAC, Porto Alegre, p. 12-43, 
2006. 

ARANTES, Pedro Fiori. Arquitetura Nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de 
Artigas aos mutirões. São Paulo: Editora 34 Ltda, 2002. em: 10 jan. 2002. 

BALTAZAR, Ana Paula; KAPP, Silke. Assessoria técnica  com interfaces. Publicado nos anais 
do Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo. Porto Alegre, 2016. 

BONDUKI, Nabil. Origens da Habitação Social no Brasil. São Paulo: Estação Liberdade, 
FAPESP, 1998.  

BRAGA, Elza M. Frannco. Os labirintos da habitação popular (conjunturas, programas e 
atores). Fortaleza: Fundação Demécrito Rocha, 1995. 

FERRO, Sérgio. Nota sobre “O Vício da Virtude”. Revista Novos Estudos, São Paulo: CEBRAP, 
Edição 76, nov. 2006. 

KAPP, S.;BALTAZAR, A. P.; CAMPOS, R.;MAGALHÃES, P.;MILAGRES, L.; NARDINI, P.; 
OLYNTHO, B.; POLIZZI, L. Arquitetos nas favelas: três críticas e uma proposta de atuação. 
Anais do IV Congresso Brasileiro e III Congresso Ibero-Americano Habitação Social: ciência 
e tecnologia “Inovação e Responsabilidade”. Florianópolis, 2012. 

MARICATO, Ermínia. Autoconstrução, a arquitetura possível. In: MARICATO, E. (Org.). A 
produção capitalista da casa e da cidade. São Paulo: Editora Cortez, 1979 

MORADO NASCIMENTO, Denise. A autoconstrução na produção do espaço urbano. In: Jupira 
Gomes de Mendonça; Heloísa Soares de Moura Costa. (Org.). Estado e capital imobiliário: 
convergências atuais na produção do espaço urbano brasileiro. 1ed.Belo Horizonte: C/Arte, 
v. , p. 217-230, 2011. 

USINA CTAH. Processo de projeto como construção. In: VILLAÇA, Ícaro; CONSTANTE, Paulo. 
(Org). Usina: Entre o projeto e o canteiro. São Paulo: Editora Aurora, p. 155-167, 2015. 


