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RESUMO  

Este artigo explora as ocupações urbanas do centro da cidade de São Paulo como possíveis 
produtoras do comum. A partir da leitura de autores contemporâneos que abordam a 
temática (Laval, Dardot, Harvey, Negri, e outros) tenta-se aproximar a discussão para o 
cenário brasileiro elencando momentos durante a ocupação que possibilitam este paralelo. 
Se discutirá como os espaços são (re)produzidos e geridos, de que maneira as ações e regras 
são estabelecidas, e quais as relações entre espaços compartilhados e moradores da 
ocupação. A hipótese é que nestas relações se emerja o comum. O artigo analisará três 
momentos da história da ocupação discutindo a emergência do comum em cada um deles. 
No ato de ocupar, em práticas cotidianas e indagações sobre a continuidade do processo, 
apresentando questionamentos e garantias necessárias para a continuidade desta prática.  

 

PALAVRAS-CHAVE  

Movimentos sociais; neoliberalismo; São Paulo 



 

2 

As ocupações de moradia no centro como produção do comum? 
Reflexões a partir da Ocupação Prestes Maia1 

  

Introdução 

O início do século XXI foi marcado por uma importante intensificação da produção 
imobiliária, tendo impactos significativos tanto no aumento do preço das unidades 
habitacionais quanto no valor dos aluguéis. Essas dinâmicas, articuladas a maior legitimidade 
de pressão política frente ao alinhamento com a gestão municipal do prefeito Fernando 
Haddad (2013-2016), impactaram de maneira expressiva na ampliação do número de 
ocupações a edificações na área central de São Paulo nos últimos três anos.  

No contexto de crescente mercantilização das cidades, a habitação em grandes cidades 
reaparece como questão mundial, presente tanto em países desenvolvidos e em 
desenvolvimento (ROLNIK, 2015). Essa mercantilização, decorrente do avanço neoliberal 
tem ainda como reflexo uma onda de privatizações, “cercamentos”, controle espacial e 
repressão policial no âmbito da vida urbana em geral (HARVEY, 2012). Como resposta a esse 
contexto são fortalecidos uma série de movimentos de caráter anti-sistêmico, confrontado 
de modo direto o avanço neoliberal e abrindo perspectiva para práticas e investigações que 
partem da ideia de uma revolução do comum. 

O interesse crescente de um conjunto de autores relevantes na contemporaneidade 
(Christian Laval, Pierre Dardot, David Harvey, Michael Hardt, Antonio Negri, entre outros), 
notadamente  sobre o tema do comum vem fortalecendo sua conceituação teórica e alguns 
desdobramentos concretos, “se reafirmando como potente retórica das novas resistências, 
mobilizadas em oposição às crescentes privatizações engendradas pela expansão do 
capitalismo neoliberal” (CRUZ, 2017 apud LINEBAUGH, 2014). Na leitura de Laval e Dardot 
(2014) o comum é a subtração de um espaço privado ou público que passa a ter um uso que 
possa beneficiar a todos a qual concerne. Seria como uma atividade ou tarefa em um espaço 
com participação de indivíduos que não se distinguem mais entre usuários e funcionários. 

Partindo do interesse de compreensão de um processo concreto - as ocupações – e 
referenciando-se nos debates emergentes sobre o tema do “comum”, esse artigo tem como 
objetivo discutir de que maneira as ocupações habitacionais no centro de São Paulo podem 
representar a produção do comum. Para isso se tem como estudo de caso a atual ocupação 
do edifício Prestes Maia (OPM), localizado na Av. Prestes Maia, 911, que envolve cerca de 
400 famílias e população estimada em 2000 pessoas, iniciada em 2002.  

                                                 
1 Este artigo é um dos resultados de debates e investigações decorrentes de um projeto de iniciação cientifica, 
iniciado em Setembro de 2016 orientada pela Profa. Dra. Maria Beatriz Cruz Rufino do Departamento de 
Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Universidade de São Paulo.  Além disso, este contou com o 
apoio financeiro do Programa Unificado de Bolsas de Estudo – PUB.  



 

3 

A ocupação é composta por dois edifícios, chamados de Bloco A e Bloco B, o primeiro na R. 
Brigadeiro Tobias 700/722 e o segundo na Av. Prestes Maia 875/893 segundo o projeto da 
COHAB, totalizando um terreno de 1.107,13m². Esta se localiza na região da Luz, região de 
uma intensa disputa no centro da cidade que atualmente é palco de novas intervenções 
municipais que se chocam tanto com a “população residente e não beneficiam os moradores 
ou comerciantes de baixa renda” (GATTI, 2017 p.1), quanto com um cenário mais complexo 
de “fluxo de usuários de crack, na tão estigmatizada Cracolândia” (Idem, p.1), marcado por 
intensas ações truculentas da polícia militar nos últimos meses. Considerando a OPM, 
problematiza-se a potencialidade da noção de comum a partir do exame de três processos 
específicos da ocupação (o ato da ocupação, sua instalação com as práticas cotidianas, e os 
desafios em torno de sua continuidade). Para considerar essas três dimensões, o artigo se 
estrutura em cinco sessões. Depois desta introdução, traremos a problemática da ocupação 
do imóvel como o primeiro ato de produção do comum a partir da negação da 
mercantilização da cidade, retomando a ideia de valor de uso na habitação. A seguir, na 
segunda chave será discutido o comum como prática, a partir do cotidiano da ocupação 
serão investigados a mutação da “coprodução de regras de direito por um coletivo” 
(DARDOT e LAVAL, 2015 pg. 271) que é observada na logística interna de ocupação dos 
diferentes andares. A terceira chave apresenta a discussão sobre quais os mecanismos 
necessários para a manutenção do comum e de que maneira a institucionalização dessa 
prática pode ajudar nisso, desenvolvendo por tanto a dimensão política. Por último, nas 
considerações finais, retomará o apresentado anteriormente procurando justificativas das 
dificuldades para a implementação prática do comum presentes na OPM. Completando o 
desenrolar do artigo se somarão questionamentos de outras três ocupações paulistanas 
(Mauá, Cambridge e 9 de Julho), contribuindo para as observações, fomentando bases de 
comparação.  

 

Comum como Ato 

A primeira aparição do comum nas ocupações acontece nos “dias de festa”, conhecido pelos 
integrantes do movimento quando uma ocupação de outro imóvel será realizada. É o 
primeiro passo que rompe com o paradigma da propriedade sacralizada invertendo a ideia 
de um espaço subordinado ao valor de troca, que em muitos casos se apresenta apenas 
como figura especulativa, negando o valor de mercado esboçando potencialidades de um 
espaço auto gerido onde o valor de uso resiste.    

Para este evento, a organização disponibiliza ônibus e reúne os diversos integrantes da base 
do movimento. Todo o planejamento das ações é realizado de maneira sigilosa e os 
integrantes somente ficam sabendo para onde estão indo quando se encontram dentro do 
ônibus. Muitas vezes esses eventos culminam em conflito com a Polícia Militar. Porém, 
apesar de episódios desta natureza, é oportuno ressaltar as atitudes colaborativas que 
emergem nessas situações. O depoimento de um integrante, em entrevista à Rede Brasil 
Atual, reforça essa ideia: “Quando a gente vai ocupar um prédio, já chegamos com equipes 
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montadas: tem uma turma que vai cuidar da fiação, outra que vai atrás dos encanamentos”. 
Aqui se percebe “os dois sentidos inclusos no termo “comum”: a “obrigação” (primeiro 
sentido) que se aplica igualmente a todos aqueles que participam de uma mesma 
“atividade” ou “tarefa” (segundo)” (DARDOT e LAVAL, 2015 pg. 271), essas obrigações 
elencadas fazem parte de um engajamento prático dos membros do movimento.  

A partir do ato de reapropriação do Edifício da OPM, uma antiga fábrica de tecidos 
abandonada por mais de 30 anos na região da Luz cabe a cada família participante construir, 
mesmo que de maneira precária, a rede de saneamento e energia, organizar a cozinha 
coletiva, garantir a segurança e fazer a limpeza dos 21 andares do imóvel após a ocupação. 
Todos estes atos potencializam o fazer comum e contribuem para o fortalecimento e 
consolidação da ocupação (MAYER, 2015) ditam de maneira clara a continuidade ou não da 
ocupação. A cozinha e a creche coletiva se consolidam como primeiro equipamento que 
possibilita certa segurança aos ocupantes. A limpeza do edifício, merece ser destacada como 
importante ação dessa etapa, pois um dos desafios da OPM foi a intensa degradação do 
edifício se comparado à outras ocupações. Tal degradação é decorrente de mais de 30 anos 
sem manutenção de um edifício que foi utilizado para o consumo de drogas com pouca 
iluminação e ventilação, gerando um ambiente de grande insalubridade.  

Deve se destacar aqui o “ato solidário” (NEGRI, 2005) dessas ações. É sabido que a após esse 
acontecimento ocorrerá a escolha dos apartamentos em que serão ocupados por cada 
família, e essa se baseará nas necessidades de cada um. Idoso e deficientes ficam em 
apartamentos mais próximos do térreo, enquanto os mais jovens serão alocados nos 
andares mais altos. Essas atitudes de solidariedade mantem um caráter anti-sistêmico, pois 
confrontam, mesmo que de maneira minoritária, o pensamento neoliberal e configuram, a 
partir das pequenas mudanças2, um rompimento no avanço neoliberal que “representa uma 
regressão do campo social e político e corresponde a um mundo em que o senso social e a 
solidariedade atravessam uma grande crise” (MARRACH, 1996 pg. 1).  

 

Comum como Prática 

Observou-se uma grande dificuldade dos moradores ao que se refere a permanência na 
ocupação. A não adequação de várias pessoas ao sistema da OPM resulta em um fluxo de 
novos moradores, o que compromete a continuidade de um trabalho educacional e de 
compreensão do comum. Por mais que todos os moradores tenham passado pelos grupos 
de base se enquadrando no “gerenciamento feito por uma comunidade, que regula o 
acesso” (OSTROM, 1990), a transição entre o grupo de base para a ocupação nem sempre 
ocorre de maneira efetiva o que resulta na desistência ou exclusão de diversos membros. Tal 

                                                 
2 Paráfrase da fala de Christian Laval no seminário “Neoliberalismo e a razão do comum: história, dispositivos e 
crítica” organizada pelos Programas de Pós-graduação em Sociologia e Ciência Política da FFLCH/USP entre os 
dias 11 e 14 de abril de 2016 
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dificuldade, que está presente em todas as ocupações, ganha proporções maiores na OPM, 
estando provavelmente relacionada a grande escala da ocupação. O elevado número de 
integrantes impossibilita uma proximidade entre os moradores, e ao mesmo tempo 
inviabiliza o gerenciamento sensível (HARVEY, 2012) no qual os indivíduos por si só propõem 
maneiras de controlar a recurso comum, beneficiando à todos. 

O modo de organização do movimento ocorre de maneira horizontal e vertical de acordo 
com determinados âmbitos. Ao que se refere a todas as ocupações organizadas no Centro 
pela Frente de Luta por Moradia (FLM)3, as regras foram estabelecidas pela coordenação e 
são implantadas de maneira vertical sendo necessárias para a continuidade da ocupação. Os 
moradores acreditam na necessidade dessas regras4, reforçando como estas são essenciais 
para a sucessão deste projeto. Alguns comparam a OPM com outras ocupações que viveram, 
destacando que desordem e a indisciplina, era algo cotidiano nas ocupações não geridas 
pela FLM, o que inviabilizava o convívio e a continuidade desta. Enxergando na coordenação 
a garantia de preservar o trabalho dos ocupantes (CORIAT, 2016), de modo que todo o 
trabalho realizado pelos coordenadores de andar se caracteriza em um “hierarquia flexível e 
uma estrutura baseada no mérito” (BAUWENS, 2006 pg. 4, tradução nossa)5 6. A 
coordenação se apresenta como uma das três condições que Coriat (2016, p.5) elenca para a 
existência do comum pois ela, acima de tudo, é “uma estrutura de governança que assegura 
a reprodução de longo prazo do recurso e da comunidade que governa”. O segundo item se 
refere ao “recurso compartilhado” que é o próprio edifício da ocupação, por último destaca-
se os “direitos e obrigações sobre esse recurso atribuídos aos comunheiros” que será 
apresentado a seguir.   

Em visitas a OPM e a Ocupação Mauá logo na entrada visualiza-se cartazes com as mesmas 
regras (É proibido: o uso de drogas/álcool; visitas depois das 22h; casais compartilharem o 
banheiro coletivo; andar sem camisa; entre outros.). Esse regimento interno é padronizado 
para todas as ocupações da Frente de Luta por Moradia (FLM). Por outro lado, a 
“coprodução de regras de direito por um coletivo” (DARDOT e LAVAL, 2015 pg. 271) é 
observada na logística interna de ocupação dos diferentes andares. Os moradores mais 
antigos se mostraram adaptados a dinâmica da ocupação compreendendo o edifício como 
um recurso compartilhado, cabendo a cada um obrigações para a utilização do mesmo 
(CORIAT, 2016). A utilização os espaços coletivos de cada andar ocorre da maneira que este 
achar mais adequado, sendo assim é habitual ver crianças se juntarem e algum andar para 

                                                 
3 A Frente de Luta por Moradia é um coletivo de luta por moradia, formado por diferentes movimentos 
habitacionais voltados à população de baixa renda. O movimento responsável pela OPM e pela Mauá é o 
Movimento de Moradia na Luta por Justiça (MMLJ).   
4 De acordo com as entrevistas realizadas com moradores na Oficina 1 – Projeto Urbano na Região da Luz: A 
Cidade no Entorno da Ocupação da Rua Mauá, atividade proposta pelo XVII Encontro Nacional da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (ENANPUR) que aconteceu em São 
Paulo entre os dias de 22 a 26 de maio de 2017, e tinha como tema a discussão sobre: Desenvolvimento, crise e 
resistência: Quais os caminhos do Planejamento Urbano e Regional. 
5 “characterized by flexibe hieranchies and structures based on merit” Do original  
6 Aqui entende-se mérito como aptidão para organização da dinâmica interna 
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brincar, e são nesses momentos que emerge a “dimensão conflituosa (...) integrante do 
comum” (DARDOT e LAVAL, 2015 pg. 271). A população da OPM é composta por 
trabalhadores com diversos expedientes. Assim, o horário que uma criança se sente mais 
apta para a brincadeira pode ser incompatível com o de descanso de algum trabalhador cujo 
horário de trabalho seja, por exemplo, o noturno. É a partir do debate entre os moradores 
que se busca a melhor solução para o conflito. Se estes não chegam a um acordo, o 
coordenador de andar é acionado e passa a trabalhar como mediador na busca de um 
consenso. Se este não for capaz de alinhar uma resposta adequada, essa questão é 
destinada para a coordenação da ocupação. Tal circunstância retoma a ideia da hierarquia, 
essencial para a organização das ocupações. 

Além dessas situações apresentadas, a partir de entrevistas e de conversas com moradores 
da ocupação, observou mais duas situações que podem ser enquadradas nessas ações de 
solidariedade anti-sistêmicas. Existem lojas no interior da OPM, atualmente pequenos 
armazéns resultantes de pedidos de famílias à Coordenação. Em um caso, uma mãe não tem 
condição de deixar a filha deficiente no período que trabalha. Ela é obrigada a ficar em casa 
cuidando dela. Com o intuito de gerar uma renda mensal, ela instalou uma loja no andar em 
que mora. Desta maneira pôde realizar duas ações simultaneamente: cuidar da filha e da 
loja. Outra situação de colaboração observada surge quando os pais se organizam para que 
um fique responsável enquanto as crianças brincam no Parque Jardim da Luz ou na Praça da 
Estação Luz, lugares de recreação e lazer que se encontram a uma quadra do edifício. Esta 
responsabilidade também é presente no edifício, onde os adultos estão de olho 
preocupados com a segurança destas em relação a precariedade do edifício7.  

Esse tipo de ação está diretamente relacionado com a criação dos filhos e a maternidade, 
uma vez que “muitas mulheres diziam estar naquela luta, nas situações precárias das 
ocupações, por causa de seus filhos, como tentativa de dar uma vida mais digna para eles” 
(OLIVEIRA, 2012 pg. 151). O exercício de atividades vinculadas ao cuidado do domicilio e da 
família (CARRASQUER, PILAR E TORNS, 1998) podem ser consideradas “esforços para 
coletivizar o trabalho reprodutivo” (FREDERICI,2014 pg. 152). Este tipo de ação é realizado 
majoritariamente por mulheres “para se protegerem mutualmente da pobreza, da violência 
estatal e da violência exercida de maneira individual pelos homens” (FREDERICI,2014 
pg.152), o mecanismo observado, representa uma atividade que pode levar ao 
empoderamento feminino na luta pela igualdade de gênero. 

O Movimento Sem Teto do Centro (MSTC)8 é caracterizado por esse empoderamento 
através de figuras femininas fortes. A coordenação é composta majoritariamente por 
mulheres (Ivanete, Carmen da Silva e Fátima Lopes) sendo poucos os homens que 
participam da coordenação do movimento (OLIVEIRA, 2012). Os aproximados 20 grupos de 

                                                 
7 Observações feiras durante a ENANPUR 2017. 
8 É um movimento filiado a FLM que atua mobilizando e organizando famílias sem teto, discutindo o direito e o 
acesso à moradia. O MSTC é responsável pelas ocupações Cambridge e 9 de Julho 
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base9 também são formados majoritariamente por mulheres (AQUINO, 2008). Esta 
participação pode possibilitar um rompimento, no âmbito familiar, das relações de poder, 
resultando em novos padrões morais, fazendo com que “a mulher sem-teto, inserida no 
movimento de moradia, possa vir a refletir sobre a relação de dominação masculina em que 
vive e perceber sua capacidade de atuar nos espaços públicos” (OLIVEIRA, 2012 pg. 155). 

Porém, nem sempre o que foi decidido de maneira horizontal ou imposto pela coordenação 
é seguido à risca. Um exemplo explicito disso é o acúmulo inadequado de lixo em diversos 
locais do edifício, resultado de uma prática frequente dos próprios ocupantes. Quanto mais 
alto se encontra o apartamento dos moradores, mais incomodo é levar o lixo para fora. 
Descer 20 andares com sacolas cheias de lixo para o descarte e depois retornar ao 
apartamento é uma tarefa cansativa, sendo assim alguns moradores optam por arremessar 
o lixo pela janela, visando acertá-las em um fosso presente no pátio que conecta o bloco A e 
B. Em alguns casos estes objetos ocasionaram lesões em crianças que brincavam no pátio, o 
que faz com que a coordenação tenha grande preocupação sobre este ato. Atualmente, 
qualquer morador que jogar o lixo pela janela deve pagar uma multa de um valor já 
estabelecido e fazer a limpeza do pátio por determinados dias. A coordenação se empenha 
em descobrir os donos do lixo, e sempre que este cai no pátio procura algum indício capaz 
de associá-lo a uma família (receitas médicas, contas, roupas, etc.). 

Se o morador conseguir acertar o fosso este não é penalizado, sem que haja qualquer 
maneira de identificá-lo, pois a limpeza do lixo acumulado no fosso será feita, futuramente, 
pelo coordenador do primeiro andar pois, a única maneira de acessar o local é por meio de 
cordas, o que requer grande logística para a realização, fazendo com que a limpeza aconteça 
de 15 em 15 dias.  

 

Comum como Continuidade 

“O comum exprime acima de tudo a dimensão do indisponível e do apropriável” (DARDOT; 
LAVAL, 2015 pg. 271) pois este se configura como uma ação/prática a partir da participação 
de indivíduos que não se distinguem mais entre usuários e funcionários. Além disso, pode se 
entender o comum a partir das ideias do sociólogo italiano Antonio Negri. Este baseia seus 
pensamentos discutindo a nova temporalidade da pós-modernidade que pode ser vista, por 
exemplo, na mudança entre modernidade e pós-modernidade. Pois a jornada de trabalho 
deixa de ser clara, fazendo com que o modelo clássico de fábrica, com turnos, horários de 
trabalho regrado deixa de existir. “O espaço do trabalho, da atividade, se converteu em um 
espaço de inter-relações continuas” (NEGRI, 2005: 2). Para Negri a vida passa a estar imersa 
no chamado biopolítico, o que significa dizer que as  

“Formas de vida que são consequentes uma as outras, e estão ligadas uma as outras; 

                                                 
9 Os grupos de base são responsáveis pela inserção de novos integrantes ao movimento, transmitindo 
conhecimento sobre a forma de atuação deste. (AQUINO, 2008) 
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porque a estrutura social e política entra como elemento fundamental na vida de cada 
pessoa; porque já não é possível distinguir (...) o valor de uso e o valor de troca; porque 
estamos totalmente dentro da capitalização e, portanto da exploração da vida” (NEGRI, 
2005 p.2) 

A partir desta análise é necessário prestar atenção no fato que as emergências do comum 
vem sendo apropriadas constantemente pelo capital. Essa discussão ganha o nome de Peer-
to-Peer(P2P) quando teorizada por Michel Bauwens, e está fortemente relacionada a 
plataformas horizontais free softwares, open design e open hardware porém existem 
aspectos muito similares entre este tipo de pensamento e a emergência do “comum”, sendo 
seu exemplos muito similares a outros autores (Dardot, Harvey, Laval, etc.). Bauwens, em 
sua pesquisa, analisa como softwares-livres são rapidamente usurpados por gigantes da 
informática ou startups e transformadas em softwares pagos. A IBM e outras corporações 
utilizaram a plataforma Linux para obter tecnologia, possibilitando essas empresas de 
obterem lucro a partir de empresas de softwares-livres (BAUWENS, 2014). Percebe-se que 
quanto mais “comunista é o compartilhamento da licença que nós usamos, mais capitalista é 
a pratica ou seja, mais as multinacionais podem usar isso de graça” (BAUWEN; KOSTAKIS, 
2014 p. 357)10. Desta maneira é necessário compreender que o comum, assim como o P2P, 
funciona dentro do ciclo de acumulação de capitais, mas também representa um novo ciclo 
de criação e circulação. Quanto mais aberto for o compartilhamento mais fácil é o comum 
ser apropriado em visando o lucro. No caso das moradias essa apropriação não se dá de 
maneira imediata. Sabe-se que a construção de HIS de qualidade em áreas bem localizada 
muitas vezes inviabiliza a permanência dos antigos moradores, seja pelo novo custo de vida, 
agora formal, ou até pela predominância da lógica de mercado, que de maneira informal 
pela compra-venda das novas UH.  

A proposta para a reforma da OPM reforça este modelo que muitas vezes gera a exclusão 
dos próprios moradores. A Prefeitura de São Paulo que atualmente é dona do edifício, com 
auxílio da COHAB-SP destinaria o projeto para a Caixa Econômica Federal, que financiaria a 
reforma e as UH para uma parcela dos atuais moradores.  Pouco se discute sobre os 
impactos da futura reforma no Edifício Prestes Maia nas relações existentes e de que 
maneira isso afeta os moradores. A coordenação sabe que a ausência de propriedade é um 
grande empecilho para o exercício da cidadania. “Uma interpretação marxista rigorosa sabe 
que a ancora da cidadania é a propriedade. (...) a propriedade é a ancora da cidadania. Em 
outras palavras, em termos marxistas, a liberdade nasceu da propriedade.” (OLIVEIRA, 2013 
p. 14). Diversos autores acreditam que essa visão trata-se de uma enorme contradição 
inserida no próprio movimento de Reforma Urbana, pautada numa aposta na difusão da 
propriedade privada (associada às melhorias urbanas) como conquista central mas este 
artigo não pretende discutir este tipo de visão.  

O que se destaca é que não se discute outras formas de propriedade que possibilitassem a 

                                                 
10 “The more “communist” the sharing lices we use (...) the more capitalist the practice (that is, multinationals 
can use it for free).” Do original 
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continuidade de ações coletivas observadas no cotidiano. Pelo contrário, toda a reforma se 
baseia no Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), no qual a propriedade privada se 
impõe, associada a produção das unidades pelo mercado, como forma hegemônica. Mesmo 
as formas pensadas pelo próprio programa visando uma maior participação do movimento 
neste processo se mostram engendradas neste tipo de prática.  

Os programas voltados para a autogestão estão subordinados a mesma lógica de mercado 
de um financiamento para um empreendimento imobiliário qualquer: as exigências em 
termos de documentação legal e projetos elaborados e os procedimentos para contratação 
são praticamente os mesmos, dificultando e até inviabilizando o acesso dos grupos 
populares ao fundo público;‐ as lideranças dos movimentos acabam por destinar grande 
parcela de seu tempo para vencer a burocracia estatal, sobrando pouco tempo para a 
formação política do grupo ou para atuar em outras frentes de luta (FERREIRA, 2012: p.14) 

Observa-se que a criação de um condomínio como processo final da ocupação representa 
um “enclousure” negativo, uma “tentativa de privatizar, sabotar a socialização, privando de 
algum modo os comunheiros dos benefícios do acesso e da gestão dos recursos” (CORIAT, 
2016 p. 6). Este é visto como negativo pois se acredita que existem “enclousures” que 
culminem em uma preservação dos valores do comum. (HARVEY, 2012). Sendo assim é 
necessário discutir práticas capazes de dar continuidade a produção do comum na 
ocupação.  

É necessário que o Estado crie programas capazes de incentivar essa prática, aportando 
recursos legais “para que os comunheiros possam existir e se desenvolver” (CORIAT, 2016 p. 
9) porém, mais importante que isso, é dar continuidade a esse tipo de ação, a partir de um 
comprometimento político e institucional que se tornando uma política de estado e não de 
um governo.  Na OPM observa-se dois dos três eixos apresentados por Coriat para que esse 
comum tenha continuidade. As ocupações se desenvolvem por si só como pratica dos 
movimentos por luta de moradia e contam com a formação de base e democrática 
consolidado. O que falta é reverter a fragilidade estrutural garantindo “uma infraestrutura 
legal que impossibilita o valor de uso e proteja o comum da apropriação privada” 
(BAUWENS, 2006 p.2, tradução nossa).11  Adequando a “ordem jurídica-política 
constitucionalmente consagrada e a ordem político-social efetiva das pratica políticas sociais 
da sociedade brasileira” (FERNANDES, 2005 p. 23). 

Conclui-se que a partir de atividades que “promovem aprendizado e cooperação entre 
agentes de diferentes gerações, filiação e interesses” (BASTOS et al, 2017 p. 258) ao longo 
do cotidiano da ocupação o movimento fortalece seus laços internos. Talvez o exemplo mais 
claro seja referente a ocupação do Hotel Cambridge, onde diversos coletivos de artista 
participaram com a realização de teatros, filmes, oficinas e que essas ações se somaram com 
a chegada de diversos imigrantes ampliando a diversidade na ocupação fortalecendo o canal 
de diálogo entre está e o espaço abstrato. No caso da OPM esta ação não tomaram grandes 
                                                 
11 “Legal infrastructure that enables the creation of uses-value and protects it from the private appropriation” 
Do original 



 

10 

dimensões, existiu de fato uma biblioteca comunitária, aberta ao público que durou até a 
primeira reintegração e acabou ganhando mais visibilidade que o próprio movimento o que 
gerou um desconforto para os moradores e a coordenação. A ocupação tem poucos projetos 
que se abrem à cidade, e tentam fortalecer os laços internos a partir de outras maneiras 
como uma possível horta comunitária, sem sucesso até a conclusão deste artigo. 

 

Considerações finais 

As ocupações de moradia no centro de São Paulo se mostram como potenciais produtores 
do comum e essa permeia toda a sua existência. O que é interessante de se observar é como 
as distintas ocupações possibilitam produção diversificadas sendo algumas mais 
consolidadas e duradoras que outras. O caso da ocupação Prestes Maia é simbólico acima de 
tudo seja pelo seu tamanho, sua duração, seu número de integrantes ou até mesmo o local 
que se encontra. Porém o que se observa é que todos estes fatores elencados acabaram por 
dificultar a consolidação do comum nesta ocupação se comparada a outras.  

A maioria dos exemplos de comum analisados por Ostrom envolvem aproximadamente cem 
pessoas, possibilitando um gerenciamento mais pessoal entre os comuneiros (HARVEY, 
2012). A dificuldade imposta pela escala da ocupação se soma a complexidades inerentes a 
circulação interna, a adaptação do edifício para moradia e a pouca interação entre todos os 
seus moradores. O notório número de habitantes é um impedimento para manutenção do 
comum para solucionar as obrigações e tarefas, sendo impossível uma negociação direta 
entre todos os seus ocupantes. A maneira utilizada para solucionar isto é de fato eficiente, e 
utiliza-se da coordenação que garante essa manutenção, mesmo que para isso venha 
reproduzir as relações existentes no espaço abstrato.  Além disso, deve se destacar que a 
chave teoria do comum é idealizada em um contexto europeu, onde a não de propriedade 
privada não é tão importante como no cenário brasileiro, fazendo com que as contradições 
não sejam tão evidentes. 

Por último observa que a propriedade não inviabiliza a produção do comum, desde que ela 
satisfaça relações de valor de uso se apropriando do espaço e criando “novas funções e as 
estruturas de prazer e da alegria” (BASTOS et al., 2017 p. 255). O acesso exclusivo a 
propriedade individual não é o maior problema, mas sim a possibilidade da geração de 
ganhos que culmine em um predomínio do valor de troca sobre o valor de uso, o que deve 
ser uma preocupação presumindo que a reforma do edifício se viabilize através do PMCMV.  

Sendo assim, é necessário pensar maneiras de produção habitacional fazendo com que o 
Estado incentive programas e fomente um aparato legal para que as ocupações se 
consolidem como produtoras do comum. Tornando a propriedade individual um mecanismo 
de produção do comum baseando-se em “ideias de uso, posse, função social da propriedade 
e direito à moradia” (BASTOS et al., 2017 p. 262).  
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