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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa surge principalmente da nossa admiração sobre o cotidiano da 

luta pela moradia. Não podemos começar este trabalho sem esclarecer o que nos 

trouxe até aqui. O PET Geografia - IM/UFRRJ3 iniciou em 2013 uma pesquisa sobre 

as resistências ao Porto Maravilha e reconheceu a presença de alguns sujeitos que 

foram diretamente afetados pela implementação do projeto de "refuncionalização" da 

Zona Portuária do Rio de Janeiro (MARTINS et al, 2015). Essas pessoas se 

organizavam em um movimento popular chamado Quilombo das Guerreiras, que 

não só revelava um grande problema habitacional na metrópole carioca, mas 

também expunha a necessidade de morar na área central da cidade e clamava pelo 

fim das remoções, cada vez mais rotineiras desde que o Rio de Janeiro absorveu o 

status de cidade olímpica (RAMOS, 2012). 

Infelizmente a Ocupação Quilombo das Guerreiras sofreu uma severa 

remoção em 2013, o que provocou uma grande dispersão entre os moradores, 

alguns se realocaram em zonas periféricas do estado do Rio de Janeiro como a 

Zona Norte e a Baixada Fluminense, e outros se assentaram no Projeto de Moradia 

Social Quilombo da Gamboa, principal objeto deste trabalho. 

O Quilombo da Gamboa é um modelo autogestionário de produção de 

moradia4, vinculado ao programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades, um 

programa governamental para movimentos sociais organizados em cooperativas 

habitacionais, que visam a construção de casas populares mediante a legitimidade 

constitucional da moradia como direito. A ideia do projeto é que os moradores sejam 
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responsáveis por todas as etapas da produção das habitações. Sobre a autogestão 

habitacional: 

 

É a própria comunidade gerindo o processo da produção da solução 
de sua habitação. Falamos do controle em todas as etapas, desde a 
definição do terreno, do projeto, da equipe técnica que os 
acompanhará, da forma de construção, compra de materiais, 
contratação de mão de obra, organização do mutirão, prestação de 

contas e organização da vida comunitária. (MINEIRO e 
RODRIGUES, 2012, p. 21) 

 

Os moradores do Quilombo da Gamboa foram contemplados com o benefício 

do Minha Casa, Minha Vida – Entidades, e por isso conseguiram a documentação 

necessária para a construção de três imóveis no bairro da Gamboa, próximo à 

Cidade do Samba, uma área central do Rio de Janeiro, o que implicará na produção 

de 116 moradias, uma grande vitória para a luta pelo direito ao Centro e pela 

habitação. 

A conquista do direito à construção das moradias origina uma demanda ainda 

maior de organização popular e de responsabilidade com a agenda de lutas do 

grupo, já que a Caixa Econômica, agente financeiro do projeto, solicita ao grupo de 

moradores algumas comprovações de que os sujeitos estão se organizando 

coletivamente, como uma lista de presença das reuniões mensais e fotografias, uma 

clara demonstração de que o Governo Federal ainda não acredita fielmente nos 

projetos de autogestão, como destaca a própria União Nacional Por Moradia 

Popular, organização filiada à UMP – RJ, grupo parceiro do PMS Quilombo da 

Gamboa: "Ainda nos deparamos com o despreparo e preconceito com as formas 

autogestionárias de produção habitacional, como se não fosse o povo o maior 

construtor de nossas cidades." (UNMP apud RODRIGUES, 2012, p. 20) 

Há uma grande importância em destacar a horizontalidade do grupo enquanto 

combustível necessário para a produção das moradias, por exemplo, existe um 

princípio entre os indivíduos que demanda uma contribuição mensal de cinco reais 

para o fundo de finanças que ajuda a controlar os poucos recursos existentes no 

projeto. Muito embora às vezes algumas pessoas em situações financeiras precárias 

não possam cooperar com o dinheiro, como vimos em uma de nossas visitas ao 

Quilombo, quando uma senhora que estava desempregada não poderia efetuar a 

colaboração naquele mês, o que gerou uma votação entre todos os participantes da 
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reunião para decidirem que ela não precisaria contribuir durante aquele período. É 

impossível recordar desse momento e não pensar em Milton Santos quando sobre a 

sociabilidade dos pobres ele diz: 

É dessa forma que, na convivência com a necessidade e com o 
outro, se elabora uma política, a política dos de baixo, constituída a 
partir das suas visões do mundo e dos lugares. Trata-se de uma 
política de novo tipo, que nada tem a ver com a política institucional. 
Esta última se funda na ideologia do crescimento, da globalização 
etc. e é conduzida pelo cálculo dos partidos e das empresas. A 
política dos pobres é baseada no cotidiano vivido por todos, pobres e 
não pobres, e é alimentada pela simples necessidade de continuar 
existindo. (SANTOS, 2000, p. 65) 

O Projeto de Moradia Social Quilombo da Gamboa se configura como uma 

alternativa real de autogestão habitacional no Rio de Janeiro, dentro de uma lógica 

de cidade-negócio onde as relações econômicas se sobrepõem aos direitos básicos 

de sobrevivência nos espaços da metrópole, por isso o caráter de resistência desse 

projeto de produção popular de moradia está incrustado em cada ação movida pelos 

sujeitos do grupo que nos motiva a não perder a ternura por um maior 

aprofundamento durante essa pesquisa. 

 

4. JUSTIFICATIVA 
 

O Rio de Janeiro, historicamente, apresenta um grande número de casos 

onde a permanência dos mais pobres nas partes centrais da cidade não é de 

interesse governamental ou privado, acarretando na expulsão dessas pessoas do 

Centro e na delimitação da sua participação na produção do espaço urbano. Este 

movimento de negar o centro aos mais pobres nos parece algo contraditório, já que 

é justamente a classe trabalhadora que necessita diminuir os custos inevitáveis com 

o transporte entre o trabalho e o local de moradia (ABREU, 2013), portanto a luta 

pela permanência nos núcleos urbanos centrais se faz mais do justificável. 

A precarização do acesso à moradia se tornou uma pauta constante dos 

movimentos populares pelo direito à habitação desde o fim dos anos 1980, que 

problematizam "a questão da legitimidade e da legalidade de se manterem tantos 

imóveis desocupados nas áreas centrais das cidades brasileiras, diante de um 

elevado déficit habitacional nas grandes metrópoles do país, como o Rio de Janeiro" 

(BRASIL apud RAMOS, 2012, p. 206). Para isso, os movimentos sociais se 

respaldam no 5º artigo da constituição federal, o qual considera a necessidade de 

todo imóvel atender a sua função social, e se não cumprida essa obrigação, o imóvel 
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estaria passível de desapropriação pelo Estado para sua utilização para fins de 

interesse social (BOULOS, 2013 apud AZEVEDO e CUNHA, 2015). 

Os sujeitos que reivindicam o problema habitacional no Brasil apresentam 

outras bandeiras importantes no que diz respeito ao contexto das políticas públicas 

de moradia, como a possibilidade de autogestão e o controle de todo o processo 

produtivo da construção de suas casas, além disso, denunciam o monopólio 

exercido pelo capital privado no modelo de outros programas habitacionais, mesmo 

os que foram contemplados com recursos públicos, como apontam Mineiro e 

Rodrigues (2012, p. 20): 

A autogestão na habitação é uma bandeira presente na plataforma 
dessas organizações, que denunciam não apenas a falta de apoio a 
esse modelo, mas a que interesses servem a quase exclusividade 
dada à produção privada de habitação social financiada com 
recursos públicos.  

Acreditamos que a construção de habitações populares pelos próprios donos 

dos imóveis se manifeste como uma agradável contradição, já que ao longo da 

história os mais pobres deram seu sangue e suor pelo crescimento das grandes 

cidades e mesmo assim foram designados às zonas periféricas do espaço urbano, 

enquanto agora, essas pessoas podem minimamente, ter acesso a um direito 

extremamente necessário e primordial para a obtenção de outros direitos, como é o 

caso dos moradores e produtores do Projeto de Moradia Social Quilombo da 

Gamboa, nosso principal objeto de pesquisa, cuja localização é a Zona Portuária do 

Rio de Janeiro, área que recentemente vem abrigando grandes empreendimentos 

imobiliários, inclusive a partir de parcerias público-privadas com destaque para os 

investidores estrangeiros. Portanto, a possibilidade da produção de construções 

populares nesse recorte geográfico se caracteriza como um avanço muito 

importante para os movimentos sociais, que não remete apenas à materialização da 

conquista da autogestão da habitação, mas também representa a reconquista de um 

lugar com um simbolismo gigantesco para a população negra e pobre, nas palavras 

da União Nacional Por Moradia Popular5 sobre a autogestão habitacional: 

"construímos alternativas de gestão onde somos sujeitos de nossa própria história" 

(UNMP, 2003, apud MINEIRO e RODRIGUES, 2013, p. 22). Assim, percebemos que 

a luta pela moradia popular em áreas centrais representa o empoderamento e não 
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só a atuação, mas também a possibilidade de se reescrever a história do povo pobre 

por si próprio. 

 
5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Ao recorrermos às contribuições de Roberto Lobato Corrêa, percebemos um 

grande interesse por parte do Estado na reprodução das relações econômicas em 

detrimento da garantia de alguns direitos primordiais para a estruturação da vida em 

sociedade, como por exemplo o direito à moradia, já que a “a atuação do Estado se 

faz, fundamentalmente e em última análise, visando criar condições de realização e 

reprodução da sociedade capitalista, isto é, condições que viabilizem o processo de 

acumulação e a reprodução das classes sociais e suas frações.” (CORRÊA, 2000, 

p.26), ou seja, sempre que possível, a ação estatal será basicamente atender aos 

interesses da classe dominante, mesmo que para isso tenha de promover ações 

drásticas contra a população, como é o caso das remoções, por exemplo. 

David Harvey em "A Produção Capitalista do Espaço" (2005), nos chama 

atenção para a necessidade da materialização do Estado a partir do paradoxo 

existente entre os interesses particulares e os da comunidade. Embora sua atuação 

seja em prol da conciliação entre as classes, geralmente o Estado tende a 

transformar a classe economicamente dirigente, na classe politicamente dirigente 

(ENGELS, 1941 apud Harvey, 2005), resumindo: a ação estatal se dará sempre 

mediante ao privilégio às classes detentoras dos meios de produção. No caso dos 

movimentos populares de autogestão habitacional o Estado se manifesta incrédulo 

na possibilidade de construção popular das moradias (MINEIRO e RODRIGUES, 

2013), para isso os sem-teto ao reivindicar o direito à moradia autogestionária, 

também denunciam a quem interessa o monopólio da construção de habitações, 

mesmo que com recursos públicos (op.cit), isto é, mais uma vez a atuação estatal 

promove regalias ao setor privado. 

Acreditamos que os movimentos de luta pela moradia representem uma 

grande contribuição para as conquistas sociais dentro do campo das políticas 

habitacionais, ao passo que exercem uma importante resistência e pressionam o 

Governo Federal por melhorias significativas perante as demandas vigentes.  

Iremos nos aprofundar teoricamente sobre o conceito de autogestão e 

utilizaremos em nosso trabalho alguns eventos históricos sobre as principais 
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reivindicações populares contra a precarização do acesso à moradia e pela 

possibilidade de autogestão na habitação em uma escala nacional e mais 

especificamente no nosso objeto principal, o Quilombo da Gamboa. Entendemos 

como autogestão habitacional 

(…)as ações em que a produção habitacional ou a urbanização de 
uma área se dá através do controle da gestão dos recursos públicos 
e da obra pelos movimentos populares, associações e cooperativas. 
É a própria comunidade gerindo o processo da produção da solução 
de sua habitação. (MINEIRO e RODRIGUES, 2012, p. 21). 

O modelo autogestionário requerido pelos movimentos populares é inspirado no 

Uruguai, que desde a década de 1960 desenvolve projetos de habitações populares 

em cooperativas habitacionais (MINEIRO e RODRIGUES, 2012). 

A pauta sobre a autogestão habitacional começou a se fazer presente na 

agenda de lutas dos movimentos populares 

(...)desde a 1ª. Caravana da Moradia à Brasília, em 1988. Essa 
reivindicação coexistiu com o projeto de lei de iniciativa popular de 
criação do Fundo Nacional de Moradia Popular, apresentado em 
1991. Junto com o desenvolvimento do PL e com a proposta de um 
Sistema Nacional de Habitação integrando Estados e municípios, a 
luta para que a autogestão integrasse a política nacional de 
habitação persistiu na pauta política dos movimentos. (MINEIRO e 
RODRIGUES, 2012, p. 22) 

A luta pelo direito à construção popular persistiu e desde o início do mandato 

do governo Lula em 2003, com a criação do Ministério das Cidades, foi uma das 

primeiras bandeiras levantadas pelos movimentos populares. Nas palavras da 

UNMP em ofício ao Ministério das Cidades, a organização 

(...)defende a autogestão como uma maneira não só de construir 
casas, bairros ou equipamentos sociais, mas como uma forma de 
construção de poder popular. Ao controlar recursos públicos e 
processos, lutamos contra o clientelismo e a manipulação do poder 
público sobre a população e as organizações sociais. (UNMP, 2003 
apud MINEIRO e RODRIGUES, 2012, p. 22). 

Com isso, compreendemos a grande legitimidade dos movimentos sociais 

nesse contexto de exigir o direito à moradia e a possibilidade de autogestão, como é 

o caso do Quilombo da Gamboa, um projeto de moradia formado por remanescentes 

de algumas ocupações de trabalhadores sem-teto no Centro do Rio de Janeiro. 

Ao observarmos o cotidiano dos moradores do Quilombo da Gamboa, 

podemos perceber que apesar do caráter próprio de horizontalidade e de 

cooperação entre os habitantes, existem algumas lideranças naturais exercidas por 
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sujeitos específicos, como é o caso do nosso querido companheiro Roberto Santos, 

interlocutor fundamental para o andamento desse trabalho. A geógrafa Tatiana 

Tramontani (2012) evidencia que existem dois tipos de ocupações dentro do 

movimento dos sem-teto: uma onde há a figura de um líder mais formal (tomemos a 

figura do Guilherme Boulos como exemplo, coordenador do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto), chamada variante por coordenação, e outra onde não 

existem sujeitos que exerçam uma liderança formalizada, mas que podem 

desempenhar um papel de destaque nos projetos, que pode ser reconhecida na 

figura de Roberto Santos, anteriormente citado, chamada variante por coletivo 

(SOUZA e TEIXEIRA, 2009 apud RAMOS, 2012). Essa diferença em relação aos 

outros moradores pode ocorrer 

(...)por sua iniciativa, oratória, capacidade de análise e articulação e 

que ganham, por isso, um reconhecimento da coletividade que, em 

muitos casos e situações, depositam nessas pessoas uma confiança, 

um respeito ou, até mesmo, as veem como exemplo de conduta e 

forma de pensar (RAMOS, 2012, p. 352) 

Desde o momento em que tivemos como prioridade olhar para os sem-teto 

como parte principal deste trabalho, chegamos à conclusão de que eles são sujeitos 

modeladores do espaço urbano (RODRIGUES e SOUZA, 2004), ao modificarem o 

sentido dos lugares e exercerem uma relação de produção e planejamento do 

território, mesmo sem muitas vezes contarem com o amparo direto dos órgãos 

governamentais, configurando assim o que Glauco Bruce Rodrigues e Marcelo 

Lopes de Souza consideram como planejamento urbano não-conservador. Ao 

observarmos a pauta de uma das reuniões que visitamos, notamos a presença de 

um tópico a ser abordado chamado "Mapa das Utopias", neste momento da reunião, 

os futuros moradores presentes no espaço se dedicavam à lembrança de todos os 

equipamentos públicos existentes no entorno do Quilombo da Gamboa, desde 

escolas e hospitais, até espaços esportivos e de lazer. Ficamos impressionados com 

o que vimos, em uma clara demonstração de reconhecimento da geografia local e 

de identificação das demandas urgentes para a população pobre do Centro do Rio 

de Janeiro. Soa como uma forma dos movimentos sociais equalizarem suas vozes 

por um espaço metropolitano em que têm direito de produzir e consumir. Com esse 

exemplo e ao de novo recorrermos a Marcelo Lopes de Souza e Glauco Bruce 

Rodrigues (2004), notamos a sua atenção para um chamado "contraplanejamento", 
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uma forma de enxergar o planejamento urbano realizado não apenas pela 

racionalidade dominante, mas sim pelos caminhos trilhados pelos mais pobres. 

Portanto pretendemos comparar este conceito de contraplanejamento com o sentido 

de "contra-racionalidade" dado por Milton Santos (2000), quase sempre enxergado 

pela racionalidade dominante como uma irracionalidade. 

Para encerrarmos nosso aprofundamento teórico, iremos destacar como 

proposta para o ensino uma tentativa de olhar para os movimentos sociais como 

uma contínua demonstração de que a luta diária e árdua pelo direito ao Centro, à 

moradia e à autogestão, são valores essencialmente pedagógicos, já que as 

relações sociais de troca e aprendizagem são intrínsecas ao cotidiano dos 

moradores do Quilombo da Gamboa. Assim, utilizaremos Milton Santos para reforçar 

nosso objetivo de entender a disputa pela vida como produtora do conhecimento: 

Miseráveis são os que se confessam derrotados. Mas os pobres não 
se entregam. Eles descobrem cada dia formas inéditas de trabalho e 
de luta. Assim, eles enfrentam e buscam remédio para suas 
dificuldades. Nessa condição de alerta permanente, não têm repouso 
intelectual. A memória seria sua inimiga. A herança do passado é 
temperada pelo sentimento de urgência, essa consciência do novo 
que é, também, um motor do conhecimento. (SANTOS, 2000, p. 65) 

 

As crianças do projeto muitas vezes são impossibilitadas de frequentar a 

escola por conta da falta de condições legais de comprovar a moradia, por isso 

entendemos que no nosso trabalho o sentido do ensino irá aparecer naturalmente a 

partir das disputas, manifestações e ações políticas que o grupo promove, além do 

estímulo ao debate sobre as questões de gênero e as opressões cotidianas. A luta 

destes sujeitos tem um sentido pedagógico inegável, não apenas aos que participam 

das ações de apropriação de espaços para a garantia da moradia, mas também 

para muitos de nós que acompanhando estes processos de luta, aprendemos com 

eles.  

6. OBJETIVOS 

 

             6.1 OBJETIVO GERAL 

 

∙ Compreender o processo histórico de luta pela habitação a partir da 

experiência do Projeto de Moradia Social Quilombo da Gamboa e sua 
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importância para a conquista da produção autogestionária de moradias 

populares no Centro do Rio de Janeiro. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

∙ Analisar as táticas utilizadas na reivindicação pelo direito ao centro da 

metrópole do Rio de Janeiro e a inquietação com a lógica de expulsão dos 

mais pobres para as bordas da cidade. 

∙  

∙ Caracterizar a articulação entre os diferentes grupos que compõem o Projeto, 

sejam eles aliados aos movimentos sociais ou vinculados ao Governo 

Federal. 

 

∙ Compreender o método cartográfico utilizado pelos futuros moradores do 

Projeto, denominado "Mapa das Utopias" como modo de reconhecimento 

local. 

 

∙ Evidenciar como a luta do Quilombo da Gamboa é capaz de se configurar 

como um modelo pedagógico contra-hegemônico e responsável pela 

emancipação dos indivíduos do projeto, sejam as crianças ou os adultos e as 

possibilidades de aprendizados relativos à geografia urbana a partir da 

valorização destes sujeitos e suas ações cotidianas. 

7. METODOLOGIA 
 

Para a estruturação desse trabalho será realizado um aprofundamento teórico 

sobre a temática da pesquisa, organizaremos a criação de questionários, visitas de 

campo ao Quilombo da Gamboa e faremos entrevistas com os moradores, 

construtores e apoiadores do projeto. Também iremos nos aprofundar sobre a 

metodologia utilizada pelos sujeitos do projeto para a elaboração do "Mapa das 

Utopias". 

As visitas às reuniões do Quilombo da Gamboa terão como objetivo o 

reconhecimento das táticas do grupo, sua agenda de lutas, o andamento das obras 

e as relações de horizontalidade entre os moradores desde o vínculo com os órgãos 

estatais até o grau aproximativo dos sem-teto que compõem o projeto com outros 
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movimentos sociais que reivindicam a moradia. É importante lembrar que essa 

pesquisa já está em andamento e por isso já tivemos a contribuição da vivência de 

Roberto Gomes dos Santos, cientista social formado no curso de Licenciatura em 

Educação do Campo (LEC) da UFRRJ e um dos integrantes do projeto. 

Através da bibliografia que será utilizada pretendemos analisar as grandes 

desigualdades do espaço urbano e as alternativas encontradas pelos mais pobres  

tendo como base teórico-conceitual as obras de Maurício Abreu, Roberto Lobato 

Corrêa e Milton Santos. A proposta inclui a reflexão sobre o Estado como próprio 

reprodutor dessas diferenças espaciais e apoiador das classes dominantes a partir 

das grandes contribuições de David Harvey e o histórico  dos movimentos populares 

de luta pelo direito à moradia através dos trabalhos de Tatiana Tramontani e 

Marianna Moreira. Pesquisaremos também os programas estatais voltados para a 

habitação, como o Minha Casa, Minha Vida: Entidades e o Programa Crédito 

Solidário, em pesquisa desenvolvida por Edilson Henrique Mineiro e Evaniza 

Rodrigues; que nos ajudam a reconhecer a conquista da autogestão habitacional 

como uma forma de construção e organização do poder popular pelos sem-teto. 

Trabalharemos o conceito de "contraplanejamento" de Marcelo Lopes de Souza e 

Glauco Bruce Rodrigues para evidenciarmos a noção de planejamento urbano não-

conservador, que em nossa visão se configura de forma muito clara com a 

construção do "Mapa das Utopias" pelos moradores do Quilombo da Gamboa, além 

de recorrermos novamente a Marcelo Lopes de Souza para nos aprofundarmos 

sobre o conceito de "relugarização", e a ressignificação espacial por e a partir das 

ocupações sem-teto. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho passa a se fazer necessário a partir do momento em que na 

nossa opção de método escolhemos observar o cotidiano de pessoas que foram 

invisibilizadas ao longo do tempo. Portanto, enxergamos no Quilombo da Gamboa 

uma oportunidade de acompanhar algo revolucionário dentro das lutas pela reforma 

urbana e pelo acesso à moradia digna no Rio de Janeiro. A conquista da autogestão 

habitacional é uma vitória da horizontalidade frente ao grande capital imobiliário em 

um jogo de poder extremamente desproporcional, o que nos traz muita esperança e 

reforça a nossa escolha por essa temática tão delicada. 
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