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Resumo: O trabalho retrata a importância que a demanda pela casa própria adquire para

um grupo de famílias trabalhadoras como valor não apenas econômico, mas, sobretudo,

simbólico  e  enquanto  propulsora  de  outras  demandas  sociais  no  espaço  urbano.  É

produto  de  trabalho  de  pesquisa  etnográfica  que  retrata  uma  trajetória  de

acompanhamento das atividades de organização coletiva do conjunto de 37 famílias que

se constituíram em uma cooperativa  habitacional,  a  Cooperativa  Habitacional  e  Mista

Ipiíba, localizada no bairro de mesmo nome no município de São Gonçalo, no Estado do

Rio de Janeiro. O cooperativismo, proposto aos núcleos familiares através da intervenção

articulada de uma instituição religiosa, de uma organização não governamental e de um

movimento por moradia popular, articula uma nova forma de organização social, política e

econômica da sociedade investindo na atualização de valores acumulados na história das

classes  trabalhadoras,  como  o  valor  da  reciprocidade  e  da  mobilização  da  rede  de

parentesco e sociabilidade. Nesta proposta, que se atualiza com o investimento de novas
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famílias  em novo projeto  habitacional  governamental,  as  mulheres,  em suas relações

sociais  tradicionais  e de mobilização comunitária,  são as  principais  viabilizadoras dos

projetos habitacionais e entendidas como propulsoras potenciais da manutenção do valor

social da casa, bem como dos princípios do cooperativismo referidos à  ajuda mútua, à

responsabilidade, à democracia, à igualdade, à equidade e à solidariedade.  

Palavras-chave: habitação, cooperativismo, classes trabalhadoras, gênero, mobilização

comunitária. 

A casa, em vista de seu significado para a plena realização da família, em especial

para  as  famílias  trabalhadoras,  transcende  o  seu  aspecto  meramente  material  como

necessidade básica. Ela constitui, segundo Woortmann (1982), “o lócus de realização do

grupo  doméstico”  e  ainda assegura  um valor  no  mercado simbólico  da reciprocidade

enquanto contrapartida a familiares e amigos que venham precisar de “ajuda”, categoria

que  expressa  esta  reciprocidade  entre  os  grupos  de  iguais  (Sarti,  1996).   Enquanto

estrutura da autoridade familiar manifesta sempre, se não a própria realização da família

nuclear, sua idealização, configurando-se o grupo doméstico mais diversificado, como a

família extensa ou o “partilhar de uma residência comum”, como uma situação provisória

e a aquisição da casa própria como um projeto familiar, ainda que de longo prazo. 

Este trabalho retrata a importância da casa própria, tendo em vista, sobretudo, seu

valor  simbólico para as  classes trabalhadoras,  cuja  demanda pode ser  propulsora  de

outras  demandas  sociais  no  espaço  urbano  por  meio  da  atualização  da  mobilização

comunitária, tradicionalmente realizada pelas mulheres, que como maioria em um projeto

habitacional  são entendidas como propulsoras  potenciais  da  manutenção do valor  da

casa  bem  como  dos  princípios  do  cooperativismo,  ou  seja,  da  "ajuda  mútua,

responsabilidade,  democracia,  igualdade,  equidade  e  solidariedade"  (A Identidade  do

Cooperativismo, FBR, s/d). 

É produto de um amplo trabalho de pesquisa etnográfica desenvolvida em várias

fases,  entre  os  anos  de  2002  e  2010,  que  resultou  em  tese  de  doutoramento  em

antropologia no Programa de Pós-Graduação em Antropologia/UFF. Retrata uma trajetória

de acompanhamento das atividades de organização coletiva de 37 famílias trabalhadoras

concebidas como núcleos familiares e organizadas em regime de mutirão familiar da mão

de obra para a constituição de uma cooperativa habitacional, a Cooperativa Habitacional e

Mista Ipiíba, com o objetivo de realizar o “sonho da casa própria”, o qual se atualiza com o

investimento de novas famílias em novo programa habitacional. 



A Cooperativa Habitacional e Mista Ipiíba 

A Cooperativa Habitacional e Mista Ipiíba foi fundada em dezembro de 2001 no

bairro de mesmo nome do município de São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro. Este

município  é  o  segundo  mais  populoso  do  Estado,  com  uma  população  de  999.728

habitantes. Possui aproximadamente 248 Km² estando a 20 Km de distância da capital e

a 10 Km do município de Niterói, outro importante município da Região Metropolitana do

Rio de Janeiro. O distrito de Ipiíba, o maior dos 5 distritos do município, com 7.200 Km de

território, possui 20 bairros, entre eles está o bairro de  mesmo nome Ipiíba1.

 A  cooperativa  nasceu  do  investimento  coletivo  do  conjunto  de  37  famílias

trabalhadoras2 em relações  de  ajuda  mútua.  Constituiu-se  a  partir  da  intervenção  de

representantes da Igreja Católica São Pedro de Alcântara, localizada no município de São

Gonçalo, sobre a carência habitacional para a população de baixa renda nesta região,

mais  especificamente  nos  seus  bairros  periféricos.  A  preocupação  inicial  destes

representantes  era  “com o número crescente  de famílias  sem-teto  na cidade de São

Gonçalo,  cujo  resultado  era:  crescimento  desordenado  de  favelas  e  mais  de  100

ocupações de terrenos e de prédios abandonados” (Metodologia de Trabalho – Ipiíba,

2009:10).

A primeira iniciativa de mobilização destas famílias que viviam de aluguel, muitas

em  imóveis  bastante  precários,  interessadas  em  adquirir  casa  própria,  mas  sem

possibilidades econômicas para adquirir de forma autônoma, se deu por meio dos avisos

aos interessados durante as missas realizadas nesta igreja. Por meio da Associação São

Pedro  de  Alcântara,  criada  em  1998,  procurou-se  criar  um  fundo  coletivo  com

arrecadação  mensal  pelas  famílias  cadastradas  para  a  compra  do  terreno  para  a

construção das casas. Mas diante das dificuldades financeiras para a arrecadação do

valor necessário por poupança, a compra do terreno em Ipiíba pôde se concretizar por

meio de um empréstimo com a própria Igreja e de um empréstimo bancário. O terreno foi

posteriormente  loteado  em  220  lotes  e  financiado  às  famílias  a  custos  acessíveis.

Atualmente o espaço é conhecido como Condomínio do Padre em alusão ao padre desta

igreja que fomentou a causa coletiva do grupo.

Depois da compra dos lotes as 37 famílias obtiveram o financiamento do material

de construção das casas quando representantes desta Associação realizaram o contato

com a Fundação Centro de Defesa dos Direitos Humanos Bento Rubião (FBR), a qual

1  Informações acessadas em www.ibge.gov.br (acesso em 21/04/2015) e em  www.saogoncalo.rj.gov.br
(acesso em 06/04/2015).

2  Foram construídas 39 casas, mas houve desistência de duas famílias. As duas casas restantes estão
sendo objeto de reconstrução para dar origem a um centro comunitário.

http://www.saogoncalo.rj.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/


passou a assessorá-los técnica e juridicamente na viabilização da Cooperativa Ipiíba,

disponibilizando profissionais da área de engenharia, arquitetura, direito e serviço social

às famílias. 

A FBR organizou os núcleos familiares cadastrados em sistema de ajuda-mútua e

em regime de mutirão familiar para a construção das casas. Eles deveriam possuir no

mínimo  21  anos,  renda  familiar  mensal  entre  2  e  6  salários  mínimos,  não  serem

proprietários  de  imóveis,  nem  possíveis  compradores  no  Estado  e  participar  das

capacitações teóricas e práticas disponibilizadas pela instituição (Estatuto Social, 2001).

As famílias se organizavam predominantemente aos finais de semana quando a mão de

obra era computada em um banco de horas que equivalia à R$1,90 a hora trabalhada.

Durante a semana um pedreiro e um servente contratados abriam frentes de trabalho. 

A cooperativa foi  instituída também como “mista” como uma antecipação à sua

potencialidade de gerar futuras cooperativas de trabalho e de prestação de serviços entre

seus membros. É uma entre outras cooperativas que foram assessoradas pela ONG FBR

por  meio  do  projeto  Direito  à  Habitação  que  integra  o  programa  Terra  e  Habitação,

mantido pela instituição. 

Este  programa  teve  início  em  1992  a  partir  do  investimento  de  uma  equipe

interdisciplinar  formada  por  arquitetos,  assistentes  sociais  e  advogados  para  a

consolidação de uma metodologia própria para a viabilização de parcerias no atendimento

às demandas locais por moradia. Para isso um grupo composto por técnicos da FBR,

representantes de grupos de famílias beneficiárias e da prefeitura do município do Rio de

Janeiro realizaram visitas a mutirões do município de São Paulo e posteriormente às

cooperativas  uruguaias  via  intercâmbio  com  o  movimento  social  União  por  Moradia

Popular  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  (UMP-RJ),  com  o  Centro  de  Assessoria  à

Autogestão Popular (CAAP), com o Centro Cooperativista Uruguaio (CCU) e a Federação

Uruguaya de Cooperativas de Vivenda por Ayuda Mutua (FUCVAM) (Corrêa, 2007).

Através do programa a FBR propiciou assessorias a associações de moradores e a

6 cooperativas em regiões pobres do município do Rio de Janeiro e do município de São

Gonçalo com o objetivo de regularizar terras ocupadas, reconstruir moradias ou construir

novas unidades habitacionais. Os recursos financeiros, provenientes predominantemente

da agência alemã Misereor – ligada à Conferência dos Bispos Católicos daquele país – e

da  Fundação  Interamericana  –  agência  ligada  ao  congresso  norte-americano  –,

constituíram um Fundo Rotativo entre as cooperativas apoiadas, gerido por um conselho

gestor formado por representantes destas cooperativas e da FBR.

A cooperativa, durante o período de construção das casas, possuía três comissões



de caráter permanente, a Comissão de Obras, a Comissão de Mobilização e a Comissão

de  Formação.  Estas  duas  últimas  comissões  eram  compostas  principalmente  por

mulheres.  Elas  possuíam,  respectivamente,  o  objetivo  principal  de:  supervisionar,

coordenar e organizar as obras do mutirão juntamente com o pedreiro e o apontador de

obras; mobilizar os cooperados para a realização das tarefas de organização do mutirão e

controlar o banco de horas dos núcleos familiares; desenvolver e organizar atividades de

formação dos cooperados e mobilizá-los para a participação (Estatuto Social, 2001).

O cooperativismo habitacional

A  metodologia  adotada  no  projeto  habitacional  da  FBR  fundamenta-se  nos

seguintes princípios explicitados por Ricardo Corrêa (2007: 54), que foi arquiteto e diretor

executivo  da  FBR:  o  “habitat”  é  o  lócus  da  satisfação  de  “necessidades  biológicas,

emocionais e sociais, permitindo gerar soluções para outros problemas comunitários”; “o

sistema que conjuga a autogestão e a ajuda mútua” é “o meio para provocar a iniciativa e

o empreendedorismo popular”; o “cooperativismo e o associativismo (...) como estímulo

ao exercício da cooperação solidária” constitui-se “em semente de uma nova forma de

organização da sociedade”.

Assim, a proposta de cooperativismo, mediada pelos técnicos da FBR e também

por  militantes  do  movimento  UMP-RJ,  representa  um  projeto  de  transformação

sóciopolítica das famílias adeptas que passa pela objetivação da melhoria das condições

de existência, mas não se limita a ela. A casa, como produto da organização coletiva,

seria apenas o primeiro passo para a transformação política e preparação para a prática

cidadã. A lógica da proposta incorpora essa questão como meio e não como fim. 

O cooperativismo, tal como apresentado aos cooperados, tem por objetivo preparar

agentes sociais participativos e conscientes de seus direitos e deveres como cidadãos. A

proposta em questão visa capacitar trabalhadores (as) para se organizarem coletivamente

na construção de melhores condições de vida,  mas incluindo uma dimensão político-

pedagógica de intervenção e modificação da sociedade em que vivem, mantendo a esfera

local como referência para a atuação na realidade social. 

Segundo Sandra  Veiga e  Izaque Fonseca (1999:16),  propõe-se  um modelo  de

cooperativismo  que,  por  meio  de  valores  morais  e  éticos  solidários,  atenda  “às

necessidades  e  interesses  específicos  dos  trabalhadores”.  O  modelo  pressupõe  o

compartilhamento  de  um  conjunto  de  valores  próprios  às  classes  trabalhadoras,

acumulado  na  sua  convivência  intensa  e  longa  com  a  rede  social  mais  ampla,

reconhecendo  sua  força  de  coesão  e  cooperação  porque  baseada  em  “princípios



fundamentais  do  cooperativismo”  como a  solidariedade,  o  reconhecimento  mútuo e  a

reciprocidade. 

Como  destacam  os  autores  Veiga  e  Fonseca  (1999:16),  “na  ligação  com  a

Economia  Solidária”  o  cooperativismo  “utiliza  o  poder  de  articulação  coletiva  dos

indivíduos  a  partir  de  suas  trajetórias  mais  ou  menos  compartilhadas;  parte  de  um

referencial  teórico  e  prático  longamente  acumulado  na  história  das  classes

trabalhadoras...”.

Segundo Flávio Gouveia apud Veiga e Fonseca (1999:16) as ações cooperativas

consolidam  um sistema  de  cooperação  cujo  produto  esperado  é  “o  desenvolvimento

integral do indivíduo através do coletivo”. Define-se o cooperativismo como “sistema” e as

cooperativas como “unidade econômica e espaço de convívio e transformação dos seus

integrantes”.  Esta  é  a  definição  e  delimitação  do  cooperativismo  que  encerram  esta

perspectiva:

“...é, antes de tudo, uma filosofia do homem na sociedade em que vive, que

procura construir uma nova maneira de processar a economia baseando-se

no  trabalho  e  não  no  lucro;  na  ajuda  mútua  e  não  na  concorrência  e

competição;  nos valores e necessidades humanas e não na acumulação

individual  do dinheiro  e  na exploração do trabalho de outras  mulheres  e

homens. Para tanto, o cooperativismo visa o aprimoramento do ser humano

em todas as suas dimensões: social, econômica e cultural, preocupa-se com

a qualidade de seus produtos e serviços, busca o preço justo, preocupa-se

com seu entorno e com o meio ambiente e busca construir uma sociedade

mais equitativa, democrática e sustentável” (Veiga e Fonseca, 1999:15). 

Assim, a proposta de organização destas famílias em cooperativismo habitacional

manifesta a mobilização das famílias para que elas suplantem o viés da melhoria das

condições de existência e lutem por formas mais justas de organização da sociedade

através  de  valores  e  princípios  do  cooperativismo  referidos à  "ajuda  mútua,

responsabilidade,  democracia,  igualdade,  equidade  e  solidariedade"  (A Identidade  do

Cooperativismo,  FBR,  s/d),  que  se  daria  entre  as  brechas  do  sistema  econômico

capitalista  tomado  como  injusto  e  fomentador  da  concentração  de  renda  e  das

desigualdades sociais. 

Mas a inclusão destes trabalhadores (as) em tal ordem social objetivada passa pela

negociação com outros princípios de organização do mundo baseados em instituições



como a família, a vizinhança, o bairro e a comunidade que por sua vez devem dialogar

com a proposição do igualitarismo de gênero que como tal pressupõe a participação das

mulheres  na  organização  da  cooperativa,  na  mobilização  do  grupo  de  famílias  e,

principalmente, no trabalho de construção das casas enquanto trabalho tradicionalmente

masculino e cujo universo é marcado pela experiência em torno da aquisição do “saber

fazer” (Guedes, 1997).

Os representantes familiares

Os representantes dos núcleos familiares cooperados contabilizavam 25 mulheres

e 12 homens. Do total de mulheres 13 possuíam mais de 40 anos, concentrando-se na

faixa de 44 a 54 anos e 7 configura uma população mais velha, com mais de 54 até 75

anos. Os homens são um pouco mais novos; 10 possuem entre 34 e 54 anos. Possuíam

rendimento médio entre 1 e 2 salários mínimos3, com um rendimento médio um pouco

maior  dos  homens  que  ganhavam  entre  2  e  3  salários,  enquanto  as  mulheres

concentravam-se  na  faixa  de  ½  até  2  salários  mínimos.  Entre  as  mulheres  9  eram

aposentadas e 4 estavam desempregadas; entre os homens apenas 2 eram aposentados,

um jovem por invalidez. 

 Entretanto, se as mulheres possuem rendimento menor, destacam-se quanto ao

grau  de  escolaridade  e  para  maior  abertura  para  formas  alternativas  de  renda  e  de

qualificação  profissional  como  a  realização  de  cursos  de  curta  duração,  alguns

associados às oportunidades geradas na cooperativa, como o curso de reciclagem de

papel  e  cursos de  artesanato  e  de  capacitação  em cooperativismo,  entre  outros.   O

investimento  na escolaridade pelos  cooperados vem crescendo com o tempo,  mas é

maior entre as mulheres. Aumentou a porcentagem daqueles que cursou o ensino médio

desde que iniciei a pesquisa, mas cresceu principalmente entre elas; 11 mulheres possuía

o  ensino  médio  completo  ou  incompleto,  embora  a  maioria,  14,  possuísse  apenas  o

ensino fundamental distribuindo-se entre o primeiro e o segundo segmentos.

 À época da pesquisa 21 mulheres viviam sozinhas, eram solteiras, separadas ou

viúvas.  Mais  recentemente  3  mulheres  deste  total  passaram  a  morar  com  um

companheiro,  outras 5 – 4 solteiras e 1 viúva – saíram do condomínio, 2 alugaram o

imóvel e 3 venderam e ainda 3 cooperadas faleceram. Quanto aos homens 8 são casados

ou possuem companheiras,  2  são separados e  2  ficaram viúvos.  Um homem e uma

mulher retornaram ao lugar de origem, ao Estado da Paraíba, no nordeste do país, após o

falecimento de seus respectivos companheiros. 
3  Foi considerado o valor do salário mínimo em janeiro de 2010 – R$ 510,00 – quando foram terminadas

as entrevistas com as famílias.  



As mulheres solteiras que não constituíam novas famílias nucleares se adaptavam

à vida sem companheiros através de formas alternativas de ajuda e de autossustento das

quais a cooperativa com sua rede de reciprocidade, bem como o morar junto com outros

parentes, além das trocas materiais e imateriais entre a rede de familiares, figuram como

exemplo. Assim, a maioria das mulheres que não possuía companheiro possuía filhos e

frequentemente vivia também com outros parentes como pais e netos. Mas havia também

um circuito de trocas com parentes que não moravam com as mulheres ou moravam

provisoriamente. 

Desta maneira, enquanto os homens sustentavam um maior número de pessoas,

com gastos mais fixos, as mulheres possuíam gastos mais esporádicos que oscilavam

conforme as possibilidades financeiras e as oportunidades de trocas familiares; 13 delas

revelaram que a renda familiar ajudava no sustento de 3 até 7 pessoas; 3 cooperadas

ajudavam filhas e netos que não viviam com elas, enquanto 2 outras recebiam a ajuda de

sobrinhos.   

  Trata-se,  na  verdade,  como  destaca  Durham  (1983:32)  de  “fragmentos  de

famílias, frequentemente incapazes, em especial quando a renda é muito pequena, de

constituírem  unidades  residenciais  autônomas”.  A  adesão  ao  projeto  familiar  da

cooperativa leva, assim, à reconstrução e a novos arranjos familiares. “Agregam-se então

a famílias de parentes ou amigos onde podem contribuir como produtores e beneficiar-se

do esforço coletivo. Alternativamente, podem constituir grupos domésticos heterogêneos

que não obedecem ao padrão familiar”.

O valor da casa

Vimos que no contexto da ausência de provedor masculino, muitas vezes como

consequência  da  dissolução  da  família  conjugal  nuclear  que,  entretanto,  figura  como

expectativa  de  ser  recomposta,  evidencia-se  entre  as  mulheres  a  importância  dos

parentes de origem. A reciprocidade, valor central de sustentação da adesão a uma rede

de sociabilidade extensa pelos membros das classes trabalhadoras,  mas em especial

pelas mulheres que tradicionalmente articulam a rede, é acionada em sua conexão com

lógicas de obrigação moral inter-relacionadas que consolidam as relações de entreajuda

estabelecidas entre si. 

Na realização do cooperativismo habitacional esta rede de parentesco, amizade e

confiança  composta  pelos  demais  parentes  e  afins  mostrou-se  de  fundamental

importância desde o momento da adesão ao projeto familiar até o da sua concretização

pelas práticas compartilhadas, contribuindo para a sua manutenção e eficácia. Ela pôde



ser atualizada durante o investimento dos cooperados na viabilização da mão de obra a

ser  computada  por  cada  núcleo  familiar,  mas  em especial  pelos  vinte  e  um núcleos

familiares  chefiados  por  mulheres  que  não  possuíam companheiros  ou  maridos.  Nas

fichas  cadastrais  disponibilizadas  pela  Fundação  Bento  Rubião  as  famílias  puderam

apresentar  eventuais colaboradores para a composição desta mão de obra coletiva e

contar então com outras relações, além das estabelecidas no núcleo familiar. 

As famílias depositavam nesta rede de sociabilidade preexistente a expectativa do

cumprimento do trabalho necessário à obtenção da casa, associando-a também às suas

possibilidades pessoais de engajamento. Expectativa que se realizou em muitos aspectos

através  dos  “colaboradores  no  mutirão”  que  incluíam  além  dos  filhos  em  idade  de

colaborar, os cônjuges e demais parentes consanguíneos e amigos. 

Para 14 núcleos familiares os colaboradores incluíam também irmãos, pais, netos,

tios,  sobrinhos,  primos,  sogro,  cunhados,  afilhado  e  compadre;  13  famílias  citaram

amigos, entre eles 5 da própria cooperativa e 2 mulheres incluíram os namorados. Assim,

os arranjos e compensações em torno da rede de sociabilidade para a composição da

mão de obra familiar eram legitimados naquele espaço criando as condições valorizadas

de realização do projeto que se ajustavam às suas possibilidades sócioeconômicas e

culturais.

No entanto, os cooperados foram unânimes em esclarecer que a colaboração no

mutirão familiar não pressupunha, idealmente, a moradia destes parentes e amigos na

casa, salvo em caso de “necessidade de ajuda”, principalmente dos parentes, incluindo os

filhos já casados ou solteiros que não moravam no condomínio. Essa é uma condição que

se estende a outros parentes que venham “precisar da casa”, categoria importante que

manifesta a obrigação moral para com a rede de parentesco e afinidade, sobretudo em

casos de dificuldades financeiras ou outras quaisquer.

Deste modo o projeto de disponibilizar a casa para parentes ou filhos casados

subordina-se a essa situação de “necessidade”  que,  na expectativa  de ser  superada,

configura-se  como provisória.  Como exemplo  cito  o  caso  de uma senhora  viúva  que

declarou que o falecido esposo quando comprou o terreno “pensou no filho que bebe” e

por isso tem problemas com o trabalho porque “trabalha quando pode”. Esta viúva afirmou

também que há uma filha que é a “única que não tem casa e é acolhida em seu fracasso

quando larga o marido”. Outras cooperadas disponibilizavam a casa para a afilhada, para

os netos, “se eles precisassem” e também para o namorado. Uma delas propunha-se a

abrigar uma “sobrinha que mora no trabalho por causa do valor da passagem” e outra

cooperada afirmou, de forma emblemática, que não havia “nenhuma previsão, mas têm



coisas que acontecem”, ou seja, é preciso acolher quando necessário. 

Assim,  a  rede  de  entreajuda  composta  por  irmãos,  primos,  tios  e  sobrinhos,

compadres ou amigos de longa data, se estende para além da cooperativa em si, e, ao

mesmo tempo, se encontra nela pela construção da “única alternativa habitacional capaz

de garantir a proteção do grupo familiar nos momentos de crise” (Lima, 1980:75). 

Mas o valor da casa que se dá em razão da família é também atualizado no espaço

deste específico condomínio através dos investimentos posteriores nos imóveis por quase

todas as famílias. Investimentos inclusive que contrastavam com as queixas relativas à

carência alimentar das crianças locais,  à necessidade de emprego para os pais e de

cursos de qualificação para os jovens. Apesar das dificuldades financeiras que atingiam a

maior parte das famílias – como há de se presumir pelo rendimento familiar médio entre 1

e  2  salários  mínimos –  as  economias possíveis  eram destinadas  ao investimento  na

ampliação ou reforma da casa e não em alimentação ou vestuário, por exemplo, que eram

preocupações secundárias.

Com  algumas  poucas  distinções,  através  das  quais  se  sobressaíam  poucas

famílias pelo maior investimento, quase todas as casas4 possuíam muro nos fundos e

cercas de material variado na frente, de forma que não era mais possível ter acesso à rua

de  trás  pelos  fundos.  Além  disso,  as  casas  estão  em  permanente  construção.  As

ampliações acontecem para os fundos em forma de área de serviço ou outros cômodos,

como quartos e, principalmente, ampliação da cozinha ou sua mudança de lugar. Algumas

destas  famílias  se  destacaram  por  construções  adiantadas,  pelo  investimento  em

garagem ao lado da casa, em portões de madeira à frente e em cisternas nos fundos.  

A inadequação da casa já havia sido considerada pela aposentada Dona Filomena

ainda no período  de  construção  das  casas,  quando  seu  “saber  prático”,  específico  à

“constituição  do  ser  trabalhador”  (Guedes,  1997)  e  dado  pelo  conhecimento  sensível

como fonte de classificação e racionalidade, como ressalta Lévi-Strauss (2006) acerca da

“ciência do concreto”, foi emitido: “até quem não tem inteligência (saber teórico) sabe!” –

que o fogão não pode ficar próximo à porta e que é imprópria a posição do banheiro em

frente à sala – “ainda mais quem tem inteligência!”. 

Tendo em vista a associação deste “saber prático” ao valor da casa, estas e outras

intenções  futuras  de  sua  reforma  pelas  famílias  pressupõem  um  projeto  contínuo,

permanente e de longo prazo que se realiza de acordo com as possibilidades financeiras

das classes trabalhadoras e com o desenvolvimento de seu ciclo doméstico, neste caso,

4  As casas, ao término das construções, possuíam 46 m² com uma sala, cozinha, banheiro, dois quartos
e uma varanda à frente. A área do terreno, 120 m², a que cada família tem direito, era livre de limites
físicos.



tendo em vista o crescimento dos filhos e a formação de novos núcleos familiares por

meio deles. Este trabalho era realizado pelos próprios representantes familiares que eram

pedreiros,  inclusive  pelas  mulheres  que  adquiriram  “experiência” durante  o  mutirão,

principalmente quando referia-se às atividades de acabamento, como lixamento, arremate

e pintura das casas.

Neste  sentido,  o  aporte  de  valorização  financeira  da  casa  com  alterações

consensuais nela ou no quintal, que vão desde a construção de muros e portões, pisos e

telhados nas varandas e de novos cômodos até os chamados “puxadinhos” (Guedes,

1998),  visava a maior funcionalidade destes espaços em razão do uso também pelos

filhos. À época da pesquisa, 55% dos núcleos familiares realizaram modificações como

estas e 70% desejavam realizar outras modificações no futuro. 

Percebia-se assim que o projeto de construção do “puxadinho” no condomínio –

uma pequena casa, independente com relação à casa principal, construída no quintal e

que busca atender ao propósito de independência do novo núcleo familiar  constituído

pelos  filhos,  principalmente  –  era  complementar  ao  projeto  de  construção  de  novos

cômodos dentro da casa,  ou seja,  a  construção de mais quartos,  salas,  cozinhas ou

banheiros e até de escritório ou sala de estudos, como apontaram. 

A empregada doméstica Amélia, por exemplo, queria construir mais um quarto e

um escritório para sua filha Kelly. A aposentada Dona Filomena apontou a importância do

“quartinho pra dentro da varanda” que poderá servir ao filho caso ele queira “fazer uma

lojinha mais tarde”. A dona de casa Tânia revelou a mesma preocupação com a prole por

meio do “puxadinho que fez atrás”. A ex-secretária e ex-presidente Clara pretendia fazer

“mais um quarto, uma sala e um banheiro” no segundo andar para atender à família. 

Os  homens  também marcavam esta  consideração  tal  como  o  ex-presidente  e

pedreiro Zé Carlos que fez “três quartos e um banheiro” e o ex-presidente e pedreiro

Moisés  que  assinalou  o  projeto  de  construção  de  um  “puxado  para  o  filho”  e  da

construção “em cima para a filha”, que em paralelo ao puxadinho tradicional horizontal

assumia a forma de um puxadinho vertical. Outro cooperado confirmou também “o famoso

puxadinho pra filho, pra alguma necessidade!”

Além do “puxadinho”, outras ampliações da casa tinham o propósito de atender aos

filhos, mas de maneira mais versátil porque atendia às distintas fases do ciclo doméstico.

Servia tanto para abrigar os filhos em quartos ou cômodos independentes, quando eles

ainda não estavam em idade de constituírem família tanto para acomodá-los no futuro,

“em caso de necessidade”, quando estes tivessem constituído ou estavam em vias de

constituir um novo núcleo familiar. Neste caso, o abrigo do novo núcleo familiar na casa



dos pais é visto como um evento provisório que supõe o investimento futuro dos filhos na

independência  residencial,  mas necessário  porque também pressupõe as  dificuldades

típicas desta fase como um período de transição para a vida adulta. 

A  cozinheira  Érica,  por  exemplo,  de  maneira  sugestiva  lamentou  a  falta  de

planejamento  da casa como previsão desta  situação,  ou  seja,  como possibilidade de

provimento dos filhos: “Agora eu vejo como é importante planejar a casa antes de morar,

porque a gente precisa de uma casinha e faz de qualquer jeito! Eu gostaria de espaço

maior pra qualquer necessidade receber os outros filhos!”  

A questão da delimitação do modelo da casa tendo em vista sua ampliação futura

ou sua projeção para atender aos usos e valores específicos das famílias trabalhadoras é

uma  demanda  que  foi  incorporada  nas  deliberações  coletivas  de  novos  projetos

habitacionais a nível nacional que são financiados com recursos governamentais5. 

No caso específico desta etnografia, por meio da atualização da “preferência por

questões de parentesco com cooperados” (Estatuto Social, 2001), alguns filhos e pessoas

conhecidas das famílias que foram objeto do cooperativismo habitacional se inserem, a

partir do ano de 2012, como beneficiários do programa habitacional Minha Casa Minha

Entidades (PMCMV-E), resultado de uma parceria entre a FBR, o movimento UMP-RJ,

que representam as novas famílias beneficiárias, e o governo federal, representado pelo

Ministério  das  Cidades.  Todos  deverão,  futuramente,  habitar  o  mesmo  espaço  do

Condomínio do Padre a partir da adesão a critérios de gestão e de construção coletiva

habitacional.  

Alguns  filhos  de  representantes  familiares  que  não  participam do  novo  projeto

habitacional em vigor compraram lotes da Associação São Pedro de Alcântara a preços

acessíveis  e  construíram  ou  estão  construindo  a  casa  com recursos  próprios.  Neste

sentido eles puderam, assim como os demais, usufruir das mesmas oportunidades de

sociabilidade e de organização comunitária dos pais enquanto maneiras de ter acesso à

casa própria.

Sendo  assim,  a  ajuda  financeira  aos  filhos  no  sentido  de  concretizar  esta

expectativa de independência doméstica do novo núcleo familiar  dificilmente pode ser

dada por meio de um valor em dinheiro suficiente para comprar uma casa à vista, mas

pode se realizar de maneira gradual. Há ainda que se considerar a ajuda de outra ordem,

a que se realiza por meio das trocas imateriais que colaboram para a consolidação da

nova família, como os afazeres domésticos, cuidados com as crianças e diversos favores

entre si.
5  Conferir  Lima (2011) para a apreciação de novos programas habitacionais enquanto conquistas do

movimento União Nacional por Moradia Popular (UNMP) ao qual a UMP-RJ é filiada.



Assim,  tais  projetos  de  investimento  na  casa,  o  de  ampliação,  reforma  ou

construção de novas habitações, seja no “quintal” ou através das formas de construção

habitacional coletivas, para o conforto e segurança da família, sobretudo dos filhos, são

realizados de forma gradual, mas permanente, de acordo com as instáveis possibilidades

financeiras que são administradas.  Não incorpora os filhos apenas pela promoção do

bem-estar  em  âmbito  doméstico,  mas  também  por  meio  de  uma  antecipação  às

recorrentes  dificuldades  sócioeconômicas  para  a  independência  familiar,  reconhecidas

pelos grupos de iguais.

As mulheres comunitárias

Nestas  específicas  relações  de  cooperação  as  mulheres  não  eram  apenas

representantes da maioria dos núcleos familiares, exerciam também um tipo de liderança

carismática a partir de seu papel de viabilizadora da reprodução do grupo doméstico e de

articulação da rede de sociabilidade (Sarti, 1989) sob o seu potencial criativo e estratégico

de produzir  vínculos que,  neste espaço,  se expressava pela articulação dos recursos

materiais e principalmente simbólicos que estavam a seu alcance. 

As  conquistas  femininas  neste  espaço,  fonte  inclusive  de  orgulho  e  satisfação

pessoal, não se limitaram à aquisição da casa. Utilizando-se de “estratégias de controle” e

abordagens “mais sutis” de liderança (Rocha-Coutinho, 1994), as mulheres conquistaram

e conquistam resultados no engajamento coletivo e espaços de visibilidade, valorização e

reconhecimento.  Muitas  já  deram  testemunho  de  sua  liderança,  seja  através  da

responsabilidade pelo grupo doméstico,  seja por  meio da categoria “ajuda” no projeto

coletivo de construção das casas e de “melhorar de vida” (Sarti, 1996), ou ainda como

“comunitárias” (Silva, 2003) em razão de um engajamento coletivo que opera também

com um sentido de valorização da pessoa, de reconhecimento profissional, de orgulho, de

prestígio, de luta por um ideal e de ascensão social. 

Tomo aqui emprestada a ideia-valor "comunitária" desenvolvida por Silva (2003)

que desenvolve a noção de uma “pessoa feminina popular” desenvolvida por mulheres

engajadas  em  trabalhos  sociais  que  assumiria  dimensões  subjetivas  produzidas  em

referência ao "ethos solidário" destes trabalhos, implicando em algo mais do que "uma

esfera objetiva de negociação por melhoria das condições de vida."  Estas dimensões

envolveriam um sentido de positividade de sua posição social de forma a produzir uma

reconstrução da autoimagem e da do seu grupo de origem. Nelas estariam envolvidos

"sentidos  e  sentimentos  como  generosidade,  legitimidade,  orgulho,  vaidade,  sucesso,

ascensão e reconhecimento, dentre outros" (Silva, 2003:181).



No  contexto  aqui  considerado  as  relações  permeadas  deste  sentido  subjetivo

“comunitário”,  intensamente  vividas  pelas  mulheres  por  meio  do  cooperativismo,  se

imiscuem com um viés  religioso,  mais  especificamente  de um catolicismo popular  de

atuação  histórica  no  nordeste  brasileiro,  do  qual  a  maioria  dos  titulares  das casas é

originária. 

Em  sua  originalidade  a  atuação  deste  catolicismo  é  descrita  por  Mainwaring

(2004:198) como “um conjunto de práticas e crenças religiosas tradicionais” que se traduz

pela  “sabedoria  popular  com expressões contemplativas  que  orienta  o  modo peculiar

como  o  homem latino-americano  vive  sua  relação  com a  natureza  e  com os  outros

homens, num sentido de trabalho e festa, de solidariedade, de amizade e parentesco”.

Incorpora  um específico  trabalho necessariamente  engajado  de seus setores  com as

classes trabalhadoras, precursor do Movimento de Educação de Base que fundamentou

uma linha de ação político-pastoral no Brasil, com apoio e assessoria aos movimentos

populares (cf. Brandão, 1985). 

Deste  modo  a  figura  do  padre  da  Igreja  Católica  São  Pedro  de  Alcântara,

reverenciado “como um pai”  e com ele toda a rede institucional  católica de formação

religiosa, sob a forma de igrejas, movimentos, encontros, pastorais etc., é central para o

entendimento  da  sociabilidade  mantida  entre  as  famílias  e  de  certa  identidade  que

consolidou o grupo no início da mobilização coletiva para a aquisição da casa e que o

congrega ainda hoje. 

  Neste  contexto  a  figura  reverenciada  deste  padre  é  fonte  de  engajamento

feminino solidário, mas também de competição feminina pelo reconhecimento da prática

da doação, seja de recursos materiais ou imateriais. São relevantes as disputas iniciais

que envolvem uma imagem de merecimento de sua atenção, de legitimidade quanto ao

status  de  mulher  religiosa,  responsável  e  solidária  e  também  as  acusações  e

ponderações  morais  acerca  de  atitudes  que  possam  contradizer  estes  atributos

valorizados em contexto de concorrência.

Neste sentido alguns relatos  buscavam testemunhar  a abnegação em favor  do

próximo,  associada  a  sugestões  de  dificuldades  econômicas  que  legitimavam

sobremaneira  categorias  como  “força”,  “coragem”,  “luta”,  “sacrifício”,  “humildade”  e

“solidariedade”,  que  por  sua  vez  respondem  pelo  comprometimento  com  a  causa

religiosa, caritativa e, por extensão, com a causa cooperativa. Aliás, tais categorias que

circulavam como “ideologia do militantismo cristão”, abarcando “concepções filantrópicas

da pobreza e dos pobres”, segundo Neves (2001: 44-47), eram também recorrentes nos

discursos sobre o difícil investimento inicial feminino no trabalho de mutirão em função da



casa quando “estava tudo no mato ainda”, como ressalta uma das titulares.

Registro  aqui  de  forma  exemplar  a  situação  vivida  pela  cabeleireira  Alice,

enfatizada por ela como o exercício da caridade na instituição Divino Espírito Santo da

qual fazia parte. Ela se orgulhava por ser capaz de “pedir tudo”, roupas, móveis, alimentos

etc., desde que fosse sempre “para os outros” e nunca para ela. Insistia em dizer que não

era capaz de pedir para si mesma ainda que se encontrasse, na ocasião, em situação de

crise financeira evidenciada pelo corte de energia elétrica de sua casa. Outra situação

que articulava esta imagem de desprendimento pessoal era a confidenciada por Ivete,

membro  da  Comissão  de  Formação,  em  razão  de  seu  “esforço”  em  manter  a

produtividade da horta comunitária em benefício da cooperativa, já que ela e o marido se

encontravam desempregados.

Dentro  desta  rede  idealizada  de  gestão  das  ações  sociais  as  mulheres  que

participavam  de  missas,  grupos  de  oração,  pastorais  e  sociedades  religiosas,  mas

também outras cooperadas, comprometiam-se com a circulação de bens, tais como a

doação e redistribuição de alimentos e móveis e algumas destacaram-se pelos serviços

prestados especificamente à cooperativa Ipiíba com a doação de tempo e trabalho em

favor da causa coletiva.    

Entre as práticas empreendidas pelas mulheres em benefício da cooperativa no

período de construção das casas,  que incorpora esta imagem de desprendimento,  de

solidariedade e de reconhecimento positivo pelo engajamento em favor do grupo, pode-se

citar a venda de roupas doadas em bazares, a produção e venda de bolos e doces, de

produtos de limpeza e de bijouterias artesanais. 

Este artesanato, especificamente, foi ensinado às crianças pela cabeleireira Luiza

como  forma  de  “ocupá-las”  e  por  este  meio  de  lhes  “mostrar  responsabilidade  e

criatividade” no sentido da evitação da ociosidade, vista em geral pela classe trabalhadora

como a fronteira entre o mundo do trabalho e a “vadiagem”,  sendo esta amplamente

negativada e a ser prevenida, como demonstra Pereira (1979) acerca da socialização das

atividades artesanais nestes grupos. 

Os  trabalhos  realizados  com  a  finalidade  de  beneficiar  o  grupo  simbolizava  a

identidade de cooperado a ser visibilizada para o “outro”, principalmente durante as festas

e celebrações coletivas, em geral religiosas, como o Dia da Celebração, por exemplo,

quando as atividades e produtos eram expostos e recebiam-se membros das instituições

idealizadoras dos projetos e demais convidados. O excedente da produção de todo tipo

era vendido também em feiras e exposições fora do condomínio pela responsável pela

Comissão de Formação. 



Algumas  destas  mulheres  destacaram-se  em  termos  de  liderança  comunitária

participando de organizações coletivas ou movimentos sociais independentes da Igreja.

Aliás, estas atividades podem ser entendidas como forças fomentadoras da mobilização e

agenciamento  comunitários  que  fora  do  espaço  religioso  não  se  desvinculam  por

completo dos princípios solidários e cristãos de ação social, mas buscam associação com

novos  princípios  de  intervenção  social,  como  a  autonomia  político-social  para  a

consolidação de nova ordem social idealizada.

Neste sentido, destacam-se Vanda, dona de casa que participava da Comissão de

Avaliação do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e

de Valorização dos Profissionais da Educação) do CIEP (Centro Integrado de Educação

Pública  local)  e  Verônica,  professora  primária  e  ex-secretária  da  cooperativa  que

participou também como secretária de uma creche comunitária de um bairro próximo.

Clara,  ex-secretária  e  ex-presidente  da cooperativa,  além de professora  do programa

Brasil  Alfabetizado,  destacou-se  também  como  vice-presidente  da  associação  de

moradores do bairro. À época ela fazia um trabalho de cadastramento dos moradores e

de assistência às famílias mais pobres que moravam fora do espaço do condomínio. 

A “comunitária”  Ivete, frequentemente envolvida com redes de formação para o

cooperativismo e com redes de economia solidária, destaca-se de forma emblemática.

Entre as organizações citadas por ela pode-se elencar o Fórum de Cooperativismo, a

Cooperativa de Crédito Casa da Confiança, a Ação de Cidadania contra a Fome, pela

Miséria  e  Pela  Vida,  o  Instituto  Políticas  Alternativas  para  o  Cone  Sul  e  a  Rede  de

Catadores Vivendo e Aprendendo com a Reciclagem (CATIVARE), criada por ela e que

funcionava  em  um  espaço  alugado  próximo  ao  condomínio.  Participou  também  de

seminários como o de Economia Sócio-solidária, realizou um curso de agente comunitária

e  consolidou  uma horta  comunitária  no  terreno  do  condomínio  por  meio  de  algumas

parcerias. 

Em um contexto mais recente, a falta de condições financeiras, recorrentemente

alegada como justificativa para a ausência de mobilização em torno da cooperativa mista

e da continuidade dos investimentos anteriormente citados, é também razão argumentada

para a intervenção qualificada em favor de todos e para cujo sucesso afirma-se o poder

de articulação e mobilização comunitária, sobretudo feminina, enquanto saber acumulado

durante participação nas atividades outrora realizadas pelos integrantes da Cooperativa

Ipiíba. 

 Dinâmicas de discussão coletiva de projetos de intervenção no condomínio e no

bairro Ipiíba são propostas por técnicos da FBR e lideranças da UMP-RJ objetivando



agregar  85  famílias  beneficiárias  de  novo  projeto  habitacional  de  origem  federal  às

famílias moradoras no condomínio com experiência com o cooperativismo. Através de

atividades deste tipo procura-se promover a socialização do novo grupo de famílias com

categorias  tais  como  “mobilização”,  “cooperação”,  “comunidade  organizada”,

“participação”,  “união”,  “direitos”,  “recursos”  etc.,  a  partir  do  compartilhamento  das

experiências adquiridas pelas famílias mais antigas, já socializadas com tal investimento

coletivo.  

Tais  experiências  são  representativas  de  uma  hierarquia  familiar  relativa  aos

diferentes graus de proximidade com o empreendimento coletivo tal como descrito por

Nobert  Elias (2000:165-171) acerca da “antiguidade” e da “recenticidade” das famílias

envolvidas em relações comunitárias em um mesmo local de moradia. O autor assinala a

existência de um “código comum” entre as famílias antigas, como o existente entre as

famílias moradoras no condomínio, que manifesta “certa união das sensibilidades” que

“subjaz a todas as suas diferenças” e as permite se situarem umas em relação às outras e

em relação aos “outsiders”.

Em uma destas dinâmicas de proposição do engajamento das novas famílias as

mulheres ex-cooperadas lideraram o debate acerca da “geração de trabalho e renda” e

propuseram atividades de interesse feminino, algumas já incipientemente fomentadas no

condomínio,  como  “cooperativas  de  consumo”,  a  exemplo  da  horta  comunitária,  e

“microempresas”,  a  exemplo  dos  artesanatos,  reciclagem de  materiais  descartáveis  e

venda de alguns produtos produzidos. 

Os comentários da cabeleireira e catequista Alice, que participou de um dos grupos

de discussão propostos, enfatizam a experiência adquirida na cooperativa como aquela

que  possibilitou  às  mulheres  o  “saber  fazer”  (Guedes,  1997)  tão  valorizado  entre  os

trabalhadores (as) como forma de apreensão e ação no mundo, mas também o saber

teórico  consubstanciado  em  um  “pedaço  de  papel”,  ou  seja,  em  certificados  de

qualificação, como necessidade de legitimação deste saber no mercado: 

“Nós  tivemos  experiência  com  a  construção  civil,  eu  aprendi  a  fazer

encanamento, tem mulher que assentou tijolo! Mas você pode ser o melhor

profissional, se você não tiver um pedaço de papel que comprove que você

fez o curso,  baubau! Você não consegue emprego! Curso de artesanato,

costura,  bordadeira,  cooperativa  de reciclagem de  lixo...  (Alice,  53  anos,

cabeleireira e catequista).

Assim,  agrega-se ao saber  prático  enquanto  importante  fonte  de conhecimento

pelos  trabalhadores  (as)  reproduzido  no  grupo  o  saber  teórico  como  instrumento  de



viabilização  do  ideal  coletivo  no  campo  da  mobilização  comunitária.  Mas  é  possível

também compreendê-lo como um veículo de valorização da pessoa, de prestígio e de

ascendência social,  dentro da perspectiva de “melhorar  de vida”  (Sarti,  1996).   Neste

sentido se insere o depoimento de Ivete: 

“Em todas estas experiências há um crescimento para várias direções, se

passa a olhar o mundo de uma maneira diferente! Bom, em todas elas, em

cada uma delas (organizações das quais participa) você discute um assunto,

se busca sair da situação em que vive. Às vezes a pessoa se encontra em

dificuldades  e  não sabe  nem aonde  ir  e  às  vezes  você  chega  lá  e  sua

presença é importante!. A experiência te dá coragem, atitude! Você aprende

a lidar com a diferença,  a ter  visão de liderança! Eu tive que estudar,  é

preciso estudar! Eu fui aprender como lidar com a comunidade, com muita

humildade. Não é só me dar, me dar. Não é só pegar o peixe, eu tenho que

aprender a pescar!” (Ivete, 54 anos, pensionista e fundadora da CATIVARE).

Estas oportunidades de participação em contextos motivadores de mobilização são

notórias fontes de transformações ocorridas ao longo do tempo nos colegas durante a

vivência do cooperativismo, como as que ressaltam que o ex-presidente Zé Carlos, por

exemplo,  “não  abria  a  boca”  e  hoje  participa  ativamente  das  instâncias  coletivas  de

reivindicação de direito à moradia. A cooperada Ivete também reitera o que é visto como

uma superação, a sua timidez inicial vencida, a sua “coragem em falar em público” de

forma improvisada e o seu “orgulho” em ser valorizada como agente comunitária a partir

do curso que realizou.  Outras relatam a realização de cursos como o de informática,

supletivos e a participação em seminários, encontros e debates sociais, enfatizando-se o

uso do “microfone”, símbolo de uma exposição oral pública programada.

Assim,  neste  processo  de  transformações  objetivas  e  subjetivas  destaca-se a

grande representatividade das mulheres que ocupam a função de administradoras do

orçamento doméstico e são quem de fato procuram viabilizar a conquista da casa própria

a partir deste orçamento e no caso desta associação coletiva, por meio dos investimentos

materiais  e  simbólicos  aqui  descritos,  como  destaca  a  coordenadora  nacional  do

movimento  UMP-RJ,  ex-presidente da Cooperativa  Shangrilá,  ícone do movimento  de

cooperativismo  habitacional  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  por  ter  sido  a  primeira

cooperativa  a  ser  assistida  pela  FBR,  cuja  mobilização  inicial  também  se  deu  pela

intervenção de uma instituição católica e seguiu o percurso exemplar, sob sua liderança,

do campo da mobilização religiosa para o campo da mobilização política. Como ressalta: 



“O processo de mutirão  mesmo é interessante,  80% da mão-de-obra  do

mutirão é mulher... O marido ele vai trabalhar de manhã, ele chega no final

do mês ele te dá o dinheiro, você se vira com o que ele te dá, né? Você tem

que se  virar,  pagar  aluguel,  conta  de luz,  médico,  não  sei  o  que...  Mas

quando fala em ter a casa própria automaticamente é a mulher que sai na

frente!” (Gilda, 56 anos, coordenadora da UNM-RJ)

Considerações finais

Como  vimos,  as  famílias  trabalhadoras  que  participaram  desta  experiência  de

cooperativismo identificam-se quanto às condições sócioeconômicas, mas também por

uma  determinada  trajetória  religiosa,  cujo  comprometimento  veio  ao  encontro  das

questões partilhadas pela  Igreja  Católica,  pela  ONG Bento  Rubião e  pelo  movimento

UMP-RJ no sentido da permanente construção do “cidadão”. Neste processo destacam-

se as mulheres que são socializadas com o mundo das questões sensíveis no lidar com

relacionamentos interpessoais e propor soluções para os problemas afetivos, sociais e

econômicos que atravessam a família, muitas vezes alternativas e contando com o apoio

de  outras  mulheres.  Além  disso,  elas  tratam  de  pôr  em  evidência  essa  função  de

viabilizadora do grupo social  porque assim são valorizadas e ganham reconhecimento

social.

Este contexto de presença marcante das mulheres nos projetos habitacionais irá se

coadunar com o entendimento por parte das lideranças das instituições de intervenção

social  aqui  em  foco,  em  especial  pela  liderança  feminina  da  UMP-RJ,  de  que  a

propriedade feminina da casa é uma estratégia mais eficaz de garantia de seu “valor

social”. Tal pressuposto baseia-se em uma concepção de natureza feminina e masculina

segundo  a  qual  “as  mulheres  pensam  mais  na  família  e  nos  filhos”,  estariam  mais

voltadas  para  a  manutenção  dela,  enquanto  “os  homens  abandonam as  mulheres  e

repassam a casa para terceiros” mais facilmente e não teriam, deste modo, a mesma

preocupação com o núcleo familiar. 

Esta perspectiva naturalizante dos arranjos matrifocais  é reforçada pelos dados

aqui considerados, entre outros (cf. Neves, 1985; Woortmann, 1987), que reiteram que a

guarda dos filhos e a obrigação pelo seu cuidado recai geralmente sobre as mulheres

quando  a  união  conjugal  se  desfaz  ou  não  se  realiza.  Inclusive  ações  políticas  de

reivindicação da UNMP (União Nacional por Moradia Popular) baseiam-se em semelhante

associação entre propriedade feminina da casa e manutenção de seu “valor social” pela

família que se incorpora a outros critérios entendidos como limitadores da sua venda



individualizada, em detrimento da especulação imobiliária que se deseja evitar. Estes se

referem ao terreno como capital coletivo e controles sobre repasse da casa para terceiros

segundo  os  princípios  do  cooperativismo  que  devem  negociar  com  a  rede  de

reciprocidade das classes trabalhadoras, reconhecida como seu patrimônio cultural. 

Neste processo há que se considerar o panorama dinâmico das escolhas e ações

dos  indivíduos  que  nem  sempre  se  coadunam  plenamente  com  as  propostas  de

transformação social, mas são muitas vezes arranjos possíveis entre interesses e valores

negociados. Destaca-se, então, neste contexto das adesões e constrições socioculturais,

a contribuição decisiva das mulheres em seu potencial articulador e “poder sutil” (Rocha-

Coutinho  1994)  de  acumular  forças  e  distribuí-las  sabiamente  na  arte  de  produzir

conquistas, pessoais e coletivas.
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