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Resumo: A mobilidade espacial das pessoas no ambiente construído das 

cidades latino-americanas constitui-se em intricado processo de regulações 

urbanas envolvendo o circuito trabalho, moradia e cidade. No Uruguai, em 

meado dos anos 1960 um inovador sistema de acesso à moradia foi 

desenvolvido a partir da proposta de produção de habitação por meio de 

cooperativas autogestionadas. Constituindo-se em sistema regulado pelo 

aparato estatal – tanto por meio normativas, quanto pelo aporte de financiamento 

– e operacionalizado por cooperativas, esse modo de produção de moradia 

impactou fortemente a sociedade civil e, também, o modo de se produzir cidade 



– e nela circular (como é marcante a “propriedade coletiva” enquanto forma 

jurídica e cultural de vida nessas cooperativas). O artigo, assim, persegue uma 

discussão que aborda formas alternativas de se constituir o ambiente construído 

nas cidades latino-americanas e seus entrelaçamentos com o trabalho, o 

deslocamento e a moradia na cidade. Desde uma perspectiva histórica, adentra 

condições sociais e políticas de onde emergiu o sistema cooperativo de 

produção de moradia no Uruguai, durante a passagem para a segunda metade 

do século XX. Mais especificamente, enfrenta algumas questões sobre a 

formação econômica e política do país a partir das regulações sociais sobre os 

fluxos migratórios que se intensificaram desde o final do século XIX, impactando 

a conformação de uma determinada classe operária que será a “base social” 

daquele sistema. Para fechar a reflexão, desenham-se alguns elementos 

comparativos com a experiência de produção social de moradia no Rio de 

Janeiro, de modo a delimitar alguns traços distintivos do contexto uruguaio. 

Palavras-chave: ambiente urbano; habitação social; mobilidade urbana; 

regulação urbana; produção social da moradia. 

 

 

Introdução 
Neste artigo buscaremos refletir sobre como determinada forma de 

circulação de ideias e pessoas constituiu algumas condições bem específicas 

que permitiram o surgimento de um modelo cooperativo de produção de 

moradias (e de cidade) no Uruguai. Por um lado, através de uma abordagem 

histórica reconstituiremos alguns elementos-chave na formação histórica deste 

país que influíram fortemente na consolidação de uma base social, econômica e 

política que apostou em uma proposta política alternativa de estruturação do 

ambiente construído nas cidades uruguaias, a partir da década de 1960. Por 

outro lado, procuraremos acompanhar como a circulação de ideias e pessoas 

pôde concretizar essa proposta política enquanto uma forma de se viver na 

cidade capitalista (em seus circuitos de trabalho, moradia e lazer) e expandir-se 

para outros territórios. Nesse último ponto nos valeremos de uma análise sobre 

o aporte das concepções do modelo uruguaio de produção cooperativa da 

moradia em território brasileiro, mais especificamente na região metropolitana do 

Rio de Janeiro.  



Desse modo, visamos refletir sobre como a circulação de ideias e 

pessoas, permeadas pelos diversos níveis de mediações de regulações sociais, 

permitem a constituição de propostas alternativas de estruturação do território 

urbano, calcadas em uma visão mais solidária de vida na cidade1. 

 
 
A produção cooperativa de moradia no Uruguai 

A experiência cooperativa de produção de moradia no Uruguai tem seu 

início a partir de três experiências piloto empreendidas no interior do país no ano 

de 1966. Sob iniciativa do Centro Cooperativista Uruguayo – CCU (uma 

associação civil sem fins lucrativos fundada em 1961 e que, até então, 

desenvolvia ações com questões rurais), empreendem-se três projetos em três 

cidades distintas: Isla Mala, Fray Bentos e Salto. Em Isla Mala foi organizado um 

grupo de assalariados rurais, em Fry Bentos um grupo com empregados públicos 

municipais e em Salto a partir de uma organização de ferroviários. Nestes três 

projetos propunha-se a produção de moradias por famílias organizadas em 

cooperativas, que aportassem sua própria mão-de-obra, sob orientação técnica, 

para a construção das habitações2. 

No final de 1968 o parlamento uruguaio aprovou a Lei Nacional de 

Moradia (Ley Nacional de Vivienda, nº 13.728) em 17 de dezembro. Elaborada 

enquanto uma iniciativa do estado uruguaio para responder à crise econômica 

que envolvia o setor imobiliário naquele período, apresentou em seu capítulo X 

a modalidade de financiamento às cooperativas de moradia. As obras das 

cooperativas piloto estavam em andamento quando se discutia, no Parlamento 

uruguaio, a Ley Nacional de Vivienda, e desempenharam uma importante 

influência no desenho do capítulo sobre cooperativismo (cf. PESSINA, 2008: 31).  

Em seu capítulo X, a Ley Nacional de Vivienda prevê diferentes 

modalidades de construção habitacional por cooperativas. Ali se organiza o 

                                                        
1 Desde já destacamos que este artigo se apoia em uma análise ainda exploratória de dados 
ainda embrionariamente coletados, demandando um maior aprofundamento nas hipóteses de 
reflexão perpassadas a partir de agora. 
2 A proposta do CCU obteve apoio do governo uruguaio, por meio do Instituto Nacional de 
Viviendas Econômicas – INVE, do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e da 
organização social Misereor, uma obra episcopal da Igreja Católica alemã. Os recursos 
financeiros foram aportados pelo INVE a partir de um financiamento existente com o BID, e a 
Misereor promoveu o acesso à terra para os projetos. 



“modelo” que irá consagrar o cooperativismo de moradia no Uruguai e, também, 

no mundo. Há uma primeira distinção entre aquelas que são de “proprietários” – 

nas quais após a construção da moradia esta passa a ser propriedade de cada 

cooperado – e aquelas de “usuários” – onde finalizada a construção da habitação 

esta é de propriedade da cooperativa, cabendo ao morador uma quota-parte 

enquanto sua unidade de residência. O regime de construção pode ser realizado 

por duas formas: pela ajuda mútua, na qual o núcleo familiar cooperado aporta 

sua mão-de-obra na construção, correspondente a dez por cento do valor do 

financiamento; ou, então, por poupança prévia (“ahorro prévio”) em que os 

cooperados aportam, financeiramente, quinze por cento do financiamento e 

realizam somente a administração da obra. Em 1969 constituiu-se a Federación 

Nacional de Cooperativas de Vivienda (FENACOVI) representando as 

cooperativas de poupança prévia e, em 1970 cria-se a Federación Uruguaya de 

Cooperativas por Ayuda Mutua (FUCVAM), que agrega as cooperativas de ajuda 

mútua. 

A partir de 1970, com a regulamentação do capítulo sobre o 

cooperativismo na Ley Nacional de Vivienda, o governo uruguaio começou a 

financiar de forma mais sistemática as cooperativas de moradia. Estas deveriam 

obter uma figura jurídica (“personería juridica”) e ter seus projetos aprovados 

pelo governo nacional, além de contratar a assessoria técnica (“Instituto de 

Asistencia Técnica – IAT”) para elaboração dos projetos e orientação na obra. 

Os IATs também são regulamentados pela Ley Nacional de Vivienda, devendo 

ser habilitados pelo governo nacional e desenvolver trabalhos de caráter 

indisciplinar.  

Atualmente, entre os anos de 2010 e 2014 o balanço é que foram 

outorgados empréstimos para 305 cooperativas, visando a construção de 9.913 

moradias3. Dados do começo de 2015 indicam que 3.707 moradias haviam sido 

terminadas em 106 cooperativas, sendo que em 151 cooperativas havia 5.198 

moradias em obra. O programa de apoio às cooperativas correspondia, no Plano 

de Reabilitação e Consolidação Urbano-Habitacional, a quase 29% das 

                                                        
3 Para se ter uma ideia de grandeza desse volume da produção uruguaia, no Brasil o programa 
similar de apoio à produção social da moradia (Minha Casa Minha Vida – Entidades) havia 
contratado entre 2009 e 2014 o volume de 52.912 unidades (dados de janeiro de 2015 fornecidos 
pela Caixa Econômica Federal, agente operador do programa). O programa brasileiro contratou 
5,3 vezes o volume uruguaio, porém sua população é quase 60 vezes maior que o país vizinho. 



unidades terminadas no período 2010-2014, sendo 48% das unidades em 

execução, ou seja, 37,5% do total (MVOTMA, 2015). Estes dados demonstram 

que as cooperativas tem sido o foco dos investimentos em política habitacional 

do governo uruguaio. 

Neste artigo nos perguntamos sobre qual contexto social, econômico e 

político emergiu a proposta do modelo cooperativo de moradia no Uruguai. Quais 

especificidades da formação social deste país permitiram a consolidação de uma 

proposta política alternativa de estruturação do ambiente construído das cidades 

uruguaias? Acreditamos que alguns elementos da formação do país na virada 

do século XIX para o século XX permitem trazer respostas a essa pergunta. Mais 

especificamente quanto às características do processo do afluxo e da regulação 

da migração internacional e da constituição do mundo do trabalho. 

A formação do Uruguai contemporâneo 
O atual território do Uruguai constituía-se em um espaço da colônia 

espanhola com pouca ocupação humana até o começo do século XIX. O gado 

era criado livre pelas pastagens do “pampa”, região geográfica de entrada da 

bacia do Rio da Prata e de relevo homogêneo. O território uruguaio é separado 

do lado argentino pelo Rio da Prata e o Rio Uruguai, não existindo acidentes 

geográficos que o separem do Brasil – por isso uma constante influência deste 

em toda sua formação inicial. 

A constituição da nação uruguaia só foi se realizar a partir do começo 

dos novecentos, com as primeiras agitações de luta pela autonomia da região 

perante os impérios espanhol e português. Em 1828 ocorre o processo de 

reconhecimento da independência do país e em 1830 foi a elaborada a primeira 

Constituição. Diversas guerras civis (que clivaram o país em dois partidos – o 

colorado e o blanco), embates com os países vizinhos (Argentina e Brasil) para 

a delimitação de seu território e disputas com os impérios mundiais de então 

(principalmente a Inglaterra e, também, a França) sobre as condições das trocas 

comerciais internacionais marcaram a conturbada formação do Uruguai 

enquanto nação no século XIX (NAHUM, 2014). 

No último quarto desse mesmo século, a economia do país concentrava-

se no setor primário, principalmente com a criação de gado (“ganadería”) e uma 

considerável produção de ovinos (introduzidos na segunda metade do século) 

destinados à exportação. A agricultura era pouco desenvolvida e o país 



importava quase todos os bens de consumo de que necessitava. Um pequeno 

circuito industrial começava a se constituir e uma leva de migrantes europeus 

aportava principalmente em Montevidéu. 

Se até o começo do século XIX a população uruguaia girava em torno 

de trinta mil habitantes, foi durante todo esse século que uma grande leva de 

imigrantes aportou no país.  A chegada de imigrantes, principalmente italianos e 

espanhóis, era intensa. Na capital do país, entre 1875 e 1879 entraram seis mil 

imigrantes, em 1880 a 1884 outros vinte mil e no período 1885 a 1889 foram 

mais cinquenta mil. No ano de 1889 os estrangeiros contabilizavam cerca de 

cem mil habitantes em um universo de duzentos e quinze mil, ou seja, quarenta 

e seis por cento da população de Montevidéu4. 

Tal chegada de migrantes europeus aportou características muito 

específicas para a formação da recente nação. Como aponta Pellegrino (2013: 

189), “los inmigrantes constituían una masa heterogénea en la que se mezclaban 

campesinos en busca de tierras con aquéllos que abandonaban Europa para 

escapar del medio rural y encontrar la ciudad en América, obreros con 

experiencia sindical y militantes políticos socialistas o anarquistas, cuyo 

pensamiento se difundió en los sindicatos, en la prensa militante y de las 

organizaciones de inmigrantes”. 

Destacamos aqui que a chegada desses migrantes fez constituir um 

processo de formação das primeiras organizações sindicais da vida operária na 

virada do século XIX para o XX. Novamente como aponta Pellegrino (2014: 14), 

“la heterogeneidad de esta población [migrante] permitió una diversidad mayor 

de opciones ideológicas; en particular tuvieron un papel clave en la creación de 

sindicatos, donde actuaban obreros con experiencia sindical y militantes políticos 

socialistas o anarquistas, cuyo pensamiento se difundió en la prensa militante. 

Además conformaron organizaciones de inmigrantes”. Como veremos à frente, 

a experiência da formação da classe operária uruguaia foi determinante para a 

                                                        
4 De acordo com Pellegrino (2014: 6) sobre a imigração para a América do Sul no século XIX, 
“de los 12 millones de personas cuyo destino fue América Latina, la mitad se dirigió a la Argentina, 
36% al Brasil, 6% al Uruguay y 7% a Cuba. El pequeño saldo restante se distribuyó en cantidades 
menores entre otros países latinoamericanos”. O que aponta para o relativo elevado número de 
imigrantes que chegaram ao Uruguai, considerando sua pequena população comparada aos 
países vizinhos. 



emergência da base dos primeiros cooperativistas que empreenderam as 

iniciativas das cooperativas de produção de moradia. 

Deve-se destacar que a especificidade da legislação uruguaia sobre a 

imigração carrega uma característica diferenciada em relação aos países 

vizinhos. No início do século XIX, a concepção do estado uruguaio era de que a 

migração seria um fator determinante para o povoamento do território e 

constituição da nova nação, seguindo tendências dos países vizinhos, como a 

Argentina e o Brasil. Como aponta Pellegrino (2014: 11): “en el diagnóstico que 

hicieron los criollos que condujeron la República, la escasez de población se veía 

como un escollo para el crecimiento; por lo tanto un objetivo prioritario era 

incorporar pobladores. Una población numerosa formaba parte del discurso 

basado en los supuestos doctrinarios predominantes en la Europa del siglo XVIII, 

que asociaban el alto volumen poblacional con el progreso económico y el 

poderío militar. Por otra parte, poblar los territorios contribuía a fijar las fronteras 

todavía difusas de las nuevas naciones independientes”. 

Assim é que o estado começou a regular sobre a questão da imigração 

na metade do século XIX. De acordo com Gestner (2008: 6) “la República 

Oriental del Uruguay sancionó su Constitución en 1830, año en que el país 

contaba con unos 70.000 habitantes. Esta década y las siguientes fueron 

escenario de cruentas guerras civiles, como la Guerra Grande (1839-1851). El 

pensamiento liberal dominante en los sectores dirigentes que salieron triunfantes 

de esta contienda, determinó que la inmigración – indispensable para poblar un 

territorio casi vacío – se regulara también por la ley de la ‘oferta y demanda’. 

Desde mediados de ese siglo se comenzó a legislar y establecer instituciones 

orientadas a estimular y patrocinar el arraigo de inmigrantes en el país, con los 

mismos propósitos iniciales que la Argentina: el poblamiento y la colonización 

agrícola. Se creó a tal fin la Comisión de Inmigración en 1855, la de Migración 

en 1865 y se promulgó, tardíamente, la Ley de Inmigración en 1890”. 

Porém, o diferencial na regulação sobre a migração no Uruguai 

constituiu-se no modo como tratou-se a questão da deportação e do asilo 

político, na contra-mão de como o fizeram Brasil e Argentina. O Uruguai abriu-

se à recepção de deportados dos países vizinhos e não aplicou esta prática em 

seu território. Assim, na virada do século XIX para o XX é que emerge um 

conjunto de atos legislativos que permitem a integração de deportados ao país. 



Como detalha Decesari, (2014: 02; grifo nosso) “el envío al destierro no 

constituía una práctica común de la acción estatal uruguaya, de modo tal que, 

en 1911, el Poder Ejecutivo remitió al Legislativo un proyecto de ley para 

reformar los artículos 118, 119, 120 y 122 del Código Penal que referían a la 

pena del destierro en tanto la misma no se hacía efectiva. (...) No se trata de que 

Uruguay, con anterioridad a la década del 70, no produjera exilados: aquellos 

que conformaron la Junta de Guerra que alentó y cooperó con la Revolución de 

1897 del caudillo blanco Aparicio Saravia, son un ejemplo. Pero lo que no hubo 

fue un aparato legal producido por un sistema político elitista, destinado, 

claramente, a utilizar la expulsión del territorio como forma de control social, de 

hacer desaparecer las diferencias, neutralizando a los actores políticos y 

sociales que subvertían el orden que se pretendía conservar o que conspiraban 

contra los establecidos en la jerarquía”. Assim, o Uruguai no começo do século 

XX conformou-se em um território de recepção de exilados – principalmente 

anarquistas - dos países vizinhos. Como prossegue o mesmo autor, o Uruguai 

“se convirtió en un lugar de asilo y refugio para los integrantes de los 

movimientos políticos que sacudían la región con sus acciones. Pronto, los 

anarquistas se constituirán en el grupo principal de dicha protección, debido a la 

tenaz persecución de la que eran víctimas en otras tierras, particularmente el 

caso ya citado de Argentina, desde la década de 1870, la que tuvo su expresión 

legal en 1902, con la promulgación de la Ley 4.144, Ley de Residencia, que 

autorizaba la expulsión por mero decreto policial”.  

Assim é que podemos visualizar como, na virada do século XIX para o 

XX, o Uruguai conformou-se em um território de afluxo de um relativo elevado 

número de migrantes europeus e de exilados políticos, dadas as especificidades 

das regulações sociais que foram constituídas em torno desses processos. A 

partir de então, um específico aporte de ideias e pessoas configurou-se na 

conformação do mundo do trabalho desse país, principalmente quanto à 

constituição de suas organizações sindicais5. 

                                                        
5 Como aponta Nahum (2014: 17) sobre o sindicalismo uruguaio nesse período, “la ley de 
residencia argentina provocaba la huida hacia Montevideo de numerosos sindicalistas 
anarquistas que mantenían una constante prédica en los gremios locales y lograban la adhesión 
de nuevos obreros a las reivindicaciones generales”. 



No começo do século XX emergiram, no Uruguai, organizações sindicais 

que agregavam uma massa mais ampla de trabalhadores e que começavam a 

desenhar um horizonte utópico para a luta política da classe trabalhadora. 

Segundo Porrini (2002a: 18), "en el cambio de siglo XIX al XX y en un marco de 

‘modernización’ económica, social y política impulsada por el ‘reformismo’ (...) 

emergieron nuevos sujetos sociales. Se crearon instituciones y organizaciones 

de los trabajadores que desarrollaron prácticas culturales y educativas y luchas 

de ‘resistencia’ aspirando a una sociedad distinta, en un horizonte de ‘utopías’”. 

Assim é que a política das reformas sociais batllistas e a atuação dos sindicatos, 

ainda que minoritários, levaram às primeiras ações redistributivas e de justiça 

social no mundo do trabalho uruguaio. 

A formação da sociedade uruguaia toma uma guinada radical com a 

presidência de José Batlle y Ordóñez que se inicia em 1903. Candidato do 

partido Colorado, José Batlle era filho do ex-presidente Lorenzo Batlle (1868-

1872) e desempenhava atividade de jornalismo político, sendo proprietário do 

jornal “Él Día”, o qual fundou em 1886. Por meio do periódico, Batlle constituiu-

se em um contumaz crítico das políticas que o partido colorado (que 

hegemonizava as eleições presidenciais desde seu início) aplicava no Uruguai 

do começo do século. Sua eleição em 1903 inaugura um período de inovações 

na política uruguaia, propondo-se reformas sociais e iniciativas de 

desenvolvimento e proteção da economia. O “batllismo” extende-se até 1915, 

com as duas presidências do próprio José Batlle (1903 – 1906 e 1911-1914) e, 

também, de Claudio Williman (1907-1910). 

Após os anos 1920 de política conservadora, a crise mundial de 1929 

reconfigurou o mundo do trabalho uruguaio. O país tem uma queda brutal das 

exportações, há uma forte desocupação em vários setores da economia, o 

estado realiza diversas repressões antisindicais e, em 1933, advém o golpe de 

estado de caráter conservador, impetrado por pelo então presidente Gabriel 

Terra.  

Valendo-se de condições prévias de acumulação, o Uruguai consegue 

empreender, a partir da década de 1930, um período de intensa substituição de 

importações, desenvolvendo uma indústria, de caráter ainda leve, pelo país. A 

força de trabalho industrial passa, então, a aumentar. Assim é que, segundo 

Porrini (2002a: 18), entre 1930 e 1936 o Uruguai tem um incremento de 



dezesseis mil novos trabalhadores e entre 1936 e 1948 são mais sessenta e três 

mil.  

A partir de 1943 há o retorno da corrente batllista ao poder. O país 

também passa a viver um período de bonança econômica. Podemos afirmar que 

a partir de então é que se forma uma classe operária com estabilidade e 

constitui-se um movimento sindical forte no Uruguai. O estado retoma o ritmo 

mais intenso de aprovação de novas políticas de proteção ao mundo do trabalho. 

Vale destacar que o país já contava com importantes medidas nessa área. 

Aprovara em 1915 a cobertura por acidentes de trabalho para boa parte dos 

assalariados, a jornada de oito horas, o descanso semanal obrigatório de um dia. 

A responsabilidade patronal sobre acidentes foi aprovada em 1920 e em 1923 o 

salário mínimo para trabalhadores rurais. A Constituição de 1934 reconheceu o 

direito de greve e, também, a classe trabalhadora enquanto interlocutora em 

mecanismos de prevenção de conflitos em tribunais de conciliação e arbitragem 

(inclusive envolvendo definição de bases salariais e limitação de jornada de 

trabalho).  

No contexto do “neobatllismo” constitui-se um importante mecanismo 

institucional de mediação entre capital e trabalho que irá marcar a história das 

relações laborais no país. Em 1943 é aprovada, pelo legislativo nacional, a 

instituição dos "Consejos de Salarios". Trata-se de conselhos tripartites 

formados por trabalhadores, empregadores e pelo estado, os quais irão regular 

as relações de trabalho nos diversos ramos da atividade produtiva6. Os Consejos 

de Salarios configuraram-se em instrumento de integração social dos 

trabalhadores e um espaço de confrontação de poderes mantendo certa 

autonomia entre as partes.  

Nos anos 1950 passa a se conformar, no Uruguai, um sindicalismo de 

massas, que não se caracteriza mais pela confrontação e oposição diretas, mas 

pela constituição de uma franja diretiva que desenvolve estratégias mais 

mediadas de relação com o estado e com os empresários. Na vida sindical, 

surgem os sindicatos por setores de atividade (indústria da construção, 

metalúrgicos, têxteis, bancários, funcionários públicos). Apesar de diversas 

                                                        
6 Para análises mais aprofundadas sobre os Consejos de Salarios, vide Notaro e Caetano (2012a 
e 2012 b) e Porrini (2012). 



tentativas de unificação sindical, ainda permaneciam as várias centrais e seus 

grupos. 

Somente a partir da segunda metade da década de 1950 é que se toma 

o impulso para a unificação da luta sindical no Uruguai. O ritmo da atividade 

econômica do país começava a dar sinais de debilitamento e numerosas lutas 

sindicais emergiram em diversos setores da atividade econômica. Greves rurais, 

lutas contra o congelamento de salários, marchas pela terra e por leis laborais, 

ao mesmo tempo em que o governo iniciava o endurecimento na repressão ao 

mundo do trabalho. Em 1956, a partir de uma greve de trabalhadores dos 

frigoríficos cria-se a “Comisión Coordinadora pro Central Unica” que buscou 

unificar as forças sindicais e coordenar ações conjuntas até o ano de 1958, 

quando é dissolvida.  

Em 1964 é que irá se concretizar a iniciativa de unificação sindical no 

Uruguai. Durante os meses de junho a setembro de 1964 irá se conformar a 

Convención Nacional de Trabajadores (CNT) que irá coordenar, gradativamente, 

todas as ações sindicais no Uruguai. No início de 1965 a CNT organizou uma 

grande paralização geral que impactou fortemente o povo Uruguaio. E em agosto 

desse mesmo ano convocou o “Congreso del Pueblo”. O Congresso foi a base 

para a constituição da Central Nacional de Trabajadores (CNT), e se conformou 

em um amplo espaço de discussão e aprovação de um programa de medidas 

para a enfrentar a grave crise que já tomava o país na época.  

Em 1966 consolida-se a CNT a partir do Congreso de Unificación 

Sindical realizado entre 28 de setembro e 1o. de outubro. Estava conformado o 

processo de unificação sindical uruguaio que se buscou desde mediados da 

primeira metade do século XX e que irá se constituir em um forte instrumento de 

luta dos trabalhadores durante todo o restante desse século e até os dias atuais. 

Assim, a história da conformação do "modelo" sindical uruguaio nos 

permite averiguar uma característica intrínseca desse modelo que agrega um 

tom muito específico às relações de trabalho nesse país. Supervielle e Pucci 

(2005) ressaltam que a atitude não intervencionista do estado na formação 

sindical uruguaia é uma característica distinta do país em relação aos seus 

vizinhos, como Brasil e Argentina. Aqui vale uma citação mais longa dos autores: 

“uno de los factores más importantes que explican la singularidad del movimiento 

sindical uruguayo, es la actitud no intervencionista que sostuvo el batllismo frente 



a la clase obrera. La subordinación del movimiento sindical al Estado, que se 

expresó en forma nítida en el peronismo en Argentina y en el varguismo en 

Brasil, no tuvo su correlato en las formas populistas uruguayas, que se 

mantuvieron fieles a la tradición liberal que las inspiró. (...) Esto generó un 

modelo de sindicalismo bastante particular, que lo diferenció históricamente de 

la mayor parte de los movimientos sindicales latinoamericanos. La autonomía 

del movimiento sindical frente al Estado y la escasa formalización de las 

relaciones entre ambos, separan el caso uruguayo de sus vecinos argentinos y 

brasileros (SUPERVIELLE e PUCCI, 2008: 45). 

Portanto, temos ao final da década de 1960 um sindicalismo uruguaio 

com uma “cultura” sindical bem definida e trabalhadores protegidos por 

regulamentações estatais instituídas sobre o mundo do trabalho. Ao abrir-se a 

década de 1960, um contexto de grande tensão social irá configurar-se com a 

consolidação da unificação sindical e a emergência de propostas de 

cooperativismo habitacional em meio à crise econômica e de crescimento da 

repressão violenta do estado. Nesse contexto social tensionado irá se formar a 

base dos protagonistas das primeiras cooperativas de moradia. 

Assim, a base das primeiras experiências de cooperativas de moradia 

no Uruguai seria angariada dessa classe operária. Forjada em um contexto 

econômico de industrialização via substituição de importações e de garantias 

trabalhistas advindas das reformas sociais de herança batllista, a estabilidade 

dessa classe operária proporcionaria o terreno para a formação de um certo 

“ethos” subjacente a esses trabalhadores que seria galvanizado pela disciplina 

de sua organização sindical. Uma determinada “cultura de classe” havia se 

plasmado em meio a esses trabalhadores uruguaios de meados do século XX, 

a qual permitiu que se engajassem nas primeiras experiências de produção 

cooperativa de moradia. A transformação da prosperidade econômica em 

acordos de classe capital-trabalho por meio dos Conselhos de Salário, aliados à 

centralização sindical e à ausência histórica de intervenção estatal nos 

sindicatos permitiram constituir uma cultura de classe operária que vislumbrou, 

na proposta da ajuda mútua e da propriedade coletiva, uma forma de construção 

da moradia e um mecanismo viável de solução da crise habitacional que o país 

enfrentava na segunda metade dos anos 1960.  

 



A formação do modelo cooperativo de produção da moradia no Uruguai 
Dentro da perspectiva analítica deste artigo, buscamos agora apontar 

para as condições específicas de circulação de ideias e pessoas que aportaram 

destacados elementos na formação do modelo de produção cooperativa de 

moradias no Uruguai. 

A origem da produção cooperativa de moradia no Uruguai ancora-se na 

iniciativa germinal empreendida pelo Centro Cooperativista Uruguaio no começo 

da década de 1960. O CCU, enquanto uma organização social de raízes cristãs, 

surgiu em um contexto em que Igreja Católica emanava um determinado tipo de 

orientação política sobre o cooperativismo. Após o fim da Segunda Guerra 

Mundial, com a bipolarização provocada pela Guerra Fria e com a Revolução 

Cubana no continente americano, a atuação para conter o comunismo era uma 

das fortes orientações da Igreja. Assim é que o incentivo aos empreendimentos 

cooperativos era compreendido enquanto uma forma de se contrapor à “ameaça 

comunista”7.  

Desde esse caldo católico, o CCU apostava no apoio às questões 

cooperativas nos âmbitos rural e urbano. Na questão urbana, a constituição das 

propostas de ação se deram a partir de uma peculiar formação do grupo de 

técnicos da organização. Nesse particular, um intenso processo de troca de 

experiências com outros países conformou a trajetória dos técnicos que 

fundaram a instituição. Como aponta Frens-String (2011: 25) sobre o CCU, 

“founded in the early 1960s by a group of radical Catholic activists, the Uruguayan 

Cooperative Center (CCU) had by 1965 committed nearly all of its limited 

resources to popular housing matters. While some CCU co-founders had taken 

part in the August 1965 Congreso del Pueblo, others embarked on trips to 

Scandinavia, as well as to a handful of experiments in other Latin American 

countries like Colombia, Chile, and Venezuela, studying in each how cooperative 

housing models might be adapted to the Uruguay’s own realities”. 

As visitas se desdobraram em cursos sobre cooperativismo, 

desenvolvidos pelo CCU no Uruguai, os quais contaram com participantes de 

diversos países da América Latina. Como aponta Gustavo Gonzáles (2013: 48) 

"es en el año 1964 que el CCU realiza cursos de desarrollo del cooperativismo 

                                                        
7 Para maiores detalhes sobre tal contexto na América Latina, vide Amaro (2012). 



en general. A los mismos asisten más de 200 participantes de distintos países”. 

O intenso intercâmbio de experiências, vivências e formação parece ter 

impactado os técnicos, influenciando as propostas posteriores das cooperativas 

de moradia. 

Após o curso, algumas visitas foram feitas a diversos países da América 

Latina. Novamente González aponta para a importância desse intercâmbio e 

destaca um personagem influente em todo esse processo, Juan José Sarachu, 

um dos fundadores do CCU. González destaca que a visita de campo a uma 

comunidade boliviana impressionara o fundador da organização, marcando sua 

visão de mundo sobre o cooperativismo8.  

Assim, podemos compreender que as propostas da ajuda mútua e da 

propriedade coletiva (o caráter de usuário das cooperativas) vão se 

consubstanciando a partir de um intenso processo de pesquisa e formação 

empreendidos pelo CCU, em um intenso processo de circulação de pessoas e 

ideias.  

Mostra-se interessante seguir a trajetória biográfica de Juan José 

Sarachu9, a qual traz luz para compreender a invenção política desse contexto. 

Sarachu havia realizado uma pós-graduação na Europa, entre maio e agosto de 

1961, sobre desenvolvimento cooperativo e comunitário, na Universidade 

Católica de Louvaina (Bélgica). Como o próprio declara em entrevista recente10, 

durante essa pós-graduação ocorreram algumas visitas a cinco países europeus 

(Bélgica, Holanda, Alemanha, França e Itália), “con alojamiento en casas de 

diversos autores de las respectivas experiencias, urbanas o rurales (...) En la 

Universidad de LEUVEN, entonces bilingüe (Flamenco y Francés), tuvimos la 

suerte de compartir con líderes latinos como Camilo Torres; y líderes africanos 

                                                        
8 Conforme depoimento do autor, “posteriormente Sarachu dando seguimiento al trabajo que 
habrían de desarrollar en sus respectivos países los participantes del curso, me cuenta que 
quedó fuertemente impresionado con una experiencia en Bolivia, concretamente con una 
cooperativa de pescadores del lago Titicaca, donde observa por primera vez el llamado AYNI (...) 
un sistema económico social que aymaras y quechuas practican hasta hoy para vivir en armonía 
y equilibrio en bien de la comunidad. En este sistema hay un compromiso con la comunidad de 
trabajo recíproco y complementario que aún es usado en el trabajo agrícola donde varios 
miembros de la comunidad siembran las tierras de un compañero y este debe pagar su AYNI 
sembrando las tierras de las personas que trabajaron junto a él sembrando las suyas 
(GONZÁLES, 2013: 48). 
9 Pensamos a trajetória biográfica enquanto a expressão de um contexto social e não enquanto 
a expressão de uma forma de vida exemplar de determinado indivíduo. 
10 Entrevista disponível no Boletín de “La Reunión Especializada de Cooperativas del 
MERCOSUR”, Año 1, N°2, agosto de 2011, disponível em http://www.mercosur.coop/?p=745. 



diversos, al mismo tiempo que con algunos estudiantes jesuitas como Cetrulo y 

Gallinares con quienes compartimos luego algunos trabajos del CCU”. Podemos 

verificar que a recorrida pela Europa e o compartilhamento de experiências 

comunitárias de cunho católico foram marcantes para o fundador do CCU. 

A partir da constituição do CCU, o intercâmbio internacional 

proporcionado pelos cursos de formação cooperativa no Uruguai foi marcante, 

como o próprio Sarachu relembra: “una de las principales actividades iniciales 

fueran los Cursos Internacionales de Cooperativismo (CICs) que realizamos en 

Floresta y Atlantida [cidades próximas a Montevidéu] – en contra temporada – y 

con una duración de unas 700 horas totales aproximadamente, entre cursos y 

visitas programadas a experiencias diversas y algunas turísticas aplicadas. 

Participaron profesores argentinos, belgas, brasileros, chilenos, peruanos, y 

uruguayos, si no me falla la memoria. Se formaron más de 250 líderes 

latinoamericanos que luego replicaron valiosas experiencias en sus respectivos 

países en un verdadero esfuerzo de formación de formadores, con la 

cooperación internacional alemana, durante 1962 y 1965, (inclusive)”. 

Portanto, podemos observar como uma determinada e intensa forma de 

circulação de ideias e pessoas contribuiu com um importante caldo para as 

experiências iniciais das cooperativas de moradia no Uruguai, as quais a partir 

da década de 1970 tornaram-se uma importante referência para movimentos 

sociais urbanos em outros países. 

 

O aporte do modelo uruguaio de produção cooperativa da moradia no 
Brasil 

A experiência uruguaia no Brasil tem seu aporte no contexto brasileiro 

no início da década de 1980 na região metropolitana de São Paulo. A partir de 

iniciativas pioneiras de movimentos de moradia que emergiam na cidade 

enquanto “novos atores” que entravam em cena na política local, e da 

constituição de um movimento de assessorias técnicas formadas por 

profissionais do meio acadêmico, um conjunto de ideias e de pessoas começou 

a circular pela região de forma a organizar um conjunto de propostas para a 

autogestão na produção da habitação para famílias de baixa renda.  A 

experiência paulista se consolida enquanto política pública no final dos anos 

1980, com a eleição da prefeita Luisa Erundina pelo Partido dos Trabalhadores 



e com o desenvolvimento do programa de Mutirões com recursos do FUNAPS-

Comunitário (um fundo historicamente destinado a políticas de assistência 

social)11. 

No Rio de Janeiro um conjunto de iniciativas neste campo da produção 

cooperativa da moradia se valerá desse circuito de troca de influências entre 

Uruguai (Montevidéu) e Brasil (São Paulo) em um período posterior. As raízes 

dessas experiências cariocas estão num novo contexto que emergiu no 

Complexo da Maré, um conjunto de favelas localizado na região suburbana da 

cidade. Na virada da década de 1980 para 1990, constitui-se um primeiro 

conjunto de iniciativas agregando famílias organizadas na favela Nova Holanda 

(Complexo da Maré) para a produção cooperativa de um conjunto de habitações 

que substituísse as péssimas condições de moradia de parte dos que viviam 

naquela comunidade. Nessa experiência pioneira agrega-se um grupo de 

profissionais para assessoramento técnico a esse processo. A partir desse 

núcleo de técnicos e da experiência pioneira em Nova Holanda, conforma-se o 

início das tentativas de consolidação de um sistema de produção cooperativa de 

moradias no Rio de Janeiro.  

No final da década de 1980 a comunidade da Nova Holanda passou por 

um processo de mudança política interna que culminou na renovação da direção 

de sua Associação de Moradores e na promoção de projetos inovadores para a 

alteração na lógica de provimentos de serviços básicos para superar as precárias 

condições de vida local. Um dos projetos desenvolvidos atendeu às condições 

de habitabilidade e geração de renda, por meio da constituição de uma 

cooperativa mista.  

O surgimento de Nova Holanda12 está relacionado com as ações do 

poder público, na década de 1960, para a promoção da erradicação de favelas 

no Rio de Janeiro. Construído enquanto um Centro de Habitação Provisória – 

CHP, criado pelo governador Carlos Lacerda, abrigou moradores removidos de 

diversas favelas das zonas Sul e Norte da cidade (DINIZ, 2012: 83).  Apesar do 

                                                        
11 Para reconstituição desse longo processo, vide, dentre outros, Baravelli (2002), Bonduki 
(1992), Lopes (2011) e Muçouçah e Almeida (1991). 
12 Para se situar geograficamente, a comunidade Nova Holanda está localizada no conjunto de 
favelas conhecido como Complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro. O Complexo abrange 
mais de vinte favelas e abriga quase de cento e trinta mil moradores, situando-se na zona 
suburbana e próxima à linha vermelha e Avenida Brasil. 



fornecimento de toda a infraestrutura básica para a moradia nas habitações 

construídas pelo governo, conforme todo o Complexo da Maré crescia e diversas 

favelas sem infraestrutura formavam-se ao lado de Nova Holanda, as condições 

de habitabilidade do local se deterioravam. Além do mais, de um centro de 

habitação provisória a comunidade com o tempo foi se tornando local de moradia 

definitiva. O governo também mantinha uma forte influência sobre as condições 

de organização política local, com o controle da associação de moradores pela 

Fundação Leão XIII13, órgão do governo estadual. 

No final de 1970 e início da década de 1980, porém, há um processo de 

mudança na dinâmica política de Nova Holanda, com a promoção de diversas 

lutas por melhorias urbanas. Algumas iniciativas organizativas são marcantes e 

vão culminar na renovação da diretoria da associação de moradores em meados 

da década de 1980, tais como a constituição do Posto de Saúde Comunitária, o 

grupo jovem da Igreja Católica, a creche e a escola comunitárias e a participação 

crítica da comunidade no projeto Pró-Morar promovido pela ditadura miliar14. 

Assim é que no ano de 1984 ocorre a eleição para a associação de moradores 

de Nova Holanda e é eleita a chapa de oposição àquela controlada pela 

Fundação Leão XIII. Assume a direção a primeira mulher presidente de uma 

associação de moradores de favelas no Rio de Janeiro, Eliana Souza Silva.  

Uma iniciativa emblemática desenvolvida pela nova direção da 

associação envolveu o trabalho com as precárias condições de moradia de 

alguns setores da comunidade. Focando cerca de duzentos e vinte barracos em 

uma das localidades mais pobres de Nova Holanda, a associação propôs uma 

forma coletiva de utilização de recursos públicos recebidos do programa Fala 

Favela, durante o governo Sarney (1985 – 1990). Em outubro de 1988 foi então 

                                                        
13 A Fundação Leão XIII foi criada em 1946, a partir da articulação entre a Prefeitura do Distrito 
Federal, a Ação Social Arquidiocesana e a Fundação Cristo Redentor, com a finalidade, 
conforme seu estatuto, “de prestar assistência moral, material e religiosa aos habitantes dos 
morros e favelas do Rio de Janeiro”. 
14 Segundo Diniz (2013: 94), “o programa Pró-Morar pretendia solucionar o problema das 
habitações subumanas em diversas regiões do Brasil, urbanizando-as ou erradicando-as quando 
não fosse possível outro tipo de intervenção urbanística. De forma embrionária, atenderia a seis 
favelas da região da Maré devido à incidência de ‘palafitas’ e à proximidade com o aeroporto 
internacional do Rio de Janeiro (...) a crítica à postura autoritária no encaminhamento do projeto 
e o desejo de intervir no processo de forma efetiva para evitar, definitivamente, o fantasma da 
remoção fizeram as lideranças comunitárias locais se organizar e criar a Comissão de Defesa 
das Favelas da Maré (Codefam) a fim de buscar a interlocução com o governo federal e defender 
os interesses dos moradores.” 



fundada a Cooperativa Mista e de Consumo dos Moradores de Nova Holanda 

(COOPAMNH)15, passando-se a utilizar o recurso recebido do programa para o 

empréstimo àquelas duzentos e vinte famílias para a compra de materiais de 

construção e melhoria das condições de moradia.  

A partir desse momento entra em cena a parceria da associação de 

moradores de Nova Holanda com um grupo de assessoria técnica da 

Universidade Santa Úrsula. Trata-se do grupo Arquitetura e Comunidade – 

ARCO, o qual, segundo Bastos (2013: 61), “era mantido por recursos da vice-

reitoria comunitária da Universidade Santa Úrsula, na forma de espaço físico, 

instalações e carga horária dos envolvidos (que também eram do quadro da 

universidade). Com uma estrutura mínima de funcionamento, o núcleo tinha 

possibilidades de empreender suas atividades de assessoria técnica sem 

depender de fundos ou aprovações externas, como disputas por fundos públicos 

ou cooperação de entes privados, gerando certa independência de atuação a 

elementos externos à Universidade”. 

Os técnicos do grupo ARCO propuseram, então, a implementação de 

uma fábrica de material de construção, sendo que o valor da venda dos materiais 

sustentaria as atividades da cooperativa e a venda dos materiais à baixo custo 

poderia alavancar as melhorias nas condições habitacionais dos moradores de 

Nova Holanda (DINIZ, 2012: 102).  

Logo após essa experiência, no início dos anos 1990 a cooperativa 

ampliou sua área de atuação e consegue se responsabilizar pela construção de 

quarenta e seis unidades habitacionais que começariam a ser construídas em 

Nova Holanda, com recursos da Caixa Econômica Federal, no momento sendo 

executados pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Nesse 

contrato estava prevista a reconstrução de duzentos e cinquenta e três barracos 

sob regime de empreitada global (na qual o poder público delega a execução de 

toda obra a terceiros) na área mais pobre do bairro, onde se localizavam os 

                                                        
15 De acordo com o depoimento do Ernani da Maré, nessa época ocorria um intercâmbio com o 
movimento cooperativista na cidade do Rio de Janeiro, incluindo a presença de uruguaios: 
“participávamos de movimentos sociais e populares e de fóruns de discussão. Eu já havia viajado 
por vários lugares: Uruguai, França, Suíça; já tinha visitado outras experiências. Fui ao Uruguai 
financiado pelo Movimento de Justiça e Paz e tive contato com a experiência de cooperativa 
deles. Depois, voltando ao Rio de Janeiro, descobrimos que havia um pessoal do Uruguai aqui, 
fazendo cooperativas. Fomos à Associação de Cooperativas do Rio de Janeiro e começamos a 
fazer esse intercâmbio” (PANDOLFI E GRYNSZPAN, 2003: 159). 



“duplex”. A cooperativa reivindicou a execução de parte desse projeto, sendo 

então atendida, a qual continuou a ser assessorada pelo grupo ARCO (DINIZ, 

2012: 129 e BASTOS, 2013: 60). 

Apesar das iniciativas inovadoras da COOPMANH, logo depois da 

construção das unidades habitacionais sua diretoria acabou se dissolvendo e a 

cooperativa deixou de existir. Já o núcleo ARCO, da Universidade Santa Úrsula, 

valeu-se da experiência junto à Nova Holanda para levar à frente propostas de 

produção cooperativa de moradias. Deve-se ter em mente que o núcleo, antes 

do projeto de Nova Holanda, desenvolvia projetos no campo de urbanização de 

favelas. Como atenta Bastos (2013: 61), “a atuação do núcleo Arco, antes da 

experiência de Nova Holanda, se dava essencialmente à assessoria através de 

projetos de equipamentos comunitários às favelas. Nova Holanda foi a primeira 

experiência de produção habitacional de escala do Núcleo”.  

No ano de 1992 alguns técnicos do núcleo ARCO passaram a atuar na 

Fundação Centro de Defesa de Direitos Humanos Bento Rubião – Fundação 

Bento Rubião. Enquanto uma organização não-governamental constituída na 

década de 1980 a partir da defesa de direitos de moradores de favelas, a 

instituição abria um novo campo de atuação na produção cooperativa de 

moradias16.  A iniciativa teve início a partir de um aporte financeiro de uma 

agência de fomento holandesa, a Novib. Como coloca documento da própria 

entidade, “em 1992, a partir de um apoio financeiro da agência Novib da 

Holanda, forma-se uma equipe interdisciplinar, com arquitetos, agentes sociais 

e advogados, à qual se articulam três grupos em demanda por moradia, dando-

se início à formulação da metodologia de intervenção e da busca de parcerias”.  

A entidade, conformada por esses recém integrados técnicos no novo 

programa, passam a articular intercâmbios para formar o corpo da experiência 

carioca. Por um lado, travam um diálogo com a experiência paulistana, a qual, 

desde 1989, no governo da prefeita Luisa Erundina, desenvolve o programa 

                                                        
16 Bento Rubião foi um advogado militante na defesa de direito de favelados durante a ditadura. 
O Centro de Defesa de Direitos Humanos Bento Rubião (posteriormente no final dos anos 1990 
vindo a se definir enquanto uma Fundação) foi constituída no ano de 1988 enquanto um centro 
de defesa de direitos humanos. A partir da atuação de advogados na defesa de remoções de 
favelas no Rio de Janeiro, no seio da Pastoral de Favelas, formou-se enquanto organização não-
governamental referindo-se ao advogado Bento Rubião, que havia atuado emblematicamente 
nessas atividades. Desde então a Fundação trabalha com regularização fundiária, defesa de 
direitos de crianças e adolescentes e com a produção social da moradia. 



FUNAPS-Comunitário para apoio à produção cooperativa de moradias na capital 

paulista. Bastos (2013: 56) detalha esse primeiro intercâmbio: “dois estudantes 

de arquitetura da Universidade Santa Úrsula que possuíam vínculos com o 

núcleo Arco realizaram uma viagem a São Paulo, travando contato com 

Leonardo Pessina [arquiteto uruguaio que participou das experiências piloto do 

cooperativismo de moradia no Uruguai]. No mesmo ano, após este contato, 

técnicos do núcleo visitam o mutirão da Vila Comunitária de São Bernardo em 

São Paulo e conhecem o Funaps-comunitário”. 

Posteriormente, ainda no início dos anos 1990, os técnicos da Fundação 

Bento Rubião foram à própria fonte de inspiração do caso paulistano, o Uruguai. 

Valendo-se de recursos de cooperação internacional, por meio do programa 

FICONG (Políticas e Projetos Destinados à Redução da Pobreza Urbana na 

América Latina / Programa de Fortalecimento Institucional e Capacitação de 

Organizações Não Governamentais), alguns técnicos vão à Montevidéu manter 

contato com o Centro Cooperativo Uruguayo – CCU e a Federación Uruguaya 

de Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua – FUCVAM para conhecer o 

modelo daquele país. Segundo documento da entidade sobre essa visita, “uma 

delegação composta por técnicos da Fundação Bento Rubião e lideranças dos 

grupos populares mencionados e da Prefeitura do Rio de Janeiro, que à época 

buscava-se envolver no projeto, passou uma semana em oficina com 

representantes e técnicos da CCU e da FUCVAM, bem como em visita a 

cooperativas consolidadas e em construção. Meses depois, uma segunda etapa 

do intercâmbio se deu a partir da presença de uma delegação uruguaia no Rio 

de Janeiro, adotando-se formato e agenda semelhante à missão realizada em 

Montevidéu” (FUNDAÇÃO BENTO RUBIÃO, 2007: 27). 

Como podemos constatar, a experiência carioca em sua gênese inspira-

se muito na trajetória da região metropolitana de São Paulo, a qual, por sua vez, 

vale-se muito da experiência uruguaia, naquele período inicial já com quase vinte 

e cinco anos de história. Após mais de vinte anos de atuação, a Fundação Bento 

Rubião, em parceria com organizações da sociedade civil local e movimentos de 

moradia, desenvolveu diversos projetos de produção cooperativa da moradia 

que reivindicam sua filiação ao modo de ação do modelo uruguaio. 

Vislumbramos, assim, como a circulação de ideias e pessoas, sob determinadas 

formas de regulação social (como, no caso carioca, as condições de operação 



das agências de fomento internacional são exemplo), permitiram a circulação da 

proposta uruguaia de estruturação alternativa do ambiente construído da cidade 

e sua experimentação em outras territorialidades. 

 

Notas finais 
Intentamos neste artigo abordar um conjunto de práticas que se 

constituíram no Uruguai em torno da produção cooperativa da moradia, de forma 

a refletir sobre formas alternativas de regulação social dos espaços de circulação 

e moradia na cidade. Nossa abordagem trouxe um olhar – de certa forma ainda 

experimental – sobre os impactos que a mobilidade espacial de pessoas e ideias, 

sob determinadas formas de regulação, gestão e organização social, aportam 

inovações e contradições nessa proposta de se viver na cidade. Ainda 

demandante de aprofundamento na análise, nossa perspectiva analítica aponta 

para as especificidades, na virada do século XIX para XX, do aporte migratório 

na constituição do mundo do trabalho uruguaio, e a forma de regulação social 

sobre esses fluxos, os quais constituíram uma base social para a experiência do 

cooperativismo habitacional; também trouxemos elementos para indicar como a 

circulação de ideias e pessoas conformou um rico substrato de propostas 

políticas para a proposição de um sistema cooperativo de moradia no final da 

década de 1960; e, além disso, mostramos como essas ideias se difundiram para 

outros territórios, como no caso brasileiro, já no final do século XX. 

A produção cooperativa da moradia, a partir do modelo uruguaio, 

apresenta-se enquanto uma forma alternativa de vida na cidade. Podemos 

conceber essas iniciativas, como defendido por Lago (2012: 07), enquanto as 

tentativas de compreensão e rompimento das “barreiras econômicas, políticas e 

culturais à construção de uma outra cidade, onde o princípio do bem-estar 

urbano subjugue o princípio da valorização monetária do ambiente construído”, 

sendo que a produção autogerida coletivamente para o uso constitua-se 

enquanto uma aposta para se produzir cidade. A potencialidade política dessas 

iniciativas apresenta-se instigante quando pensamos nas configurações 

contemporâneas da cidade capitalista, principalmente em um contexto sul-

americano. Como argumenta Telles (2006), não podemos compreender mais as 

cidades latino-americanas enquanto uma dualidade centro-periferia, como bem 

analisadas nas pesquisas urbanas dos anos 1960 e 1970. Um conjunto de 



mudanças, a partir da virada do século, nas tramas que tecem a cidade 

impactaram justamente as formas das mobilidades sociais no circuito moradia, 

trabalho e cidade, que nos devem fazer pensar não mais em padrões centro-

periferia, mas em fronteiras urbanas. Como coloca a autora, “se é certo que o 

modelo centro-periferia não é mais vigente, mais do que os indicadores que 

medem as distribuições sociodemográficas no espaço, são esses múltiplos polos 

de gravitação das práticas cotidianas que sinalizam realidades em mutação. É 

aqui que talvez se esclareça a importância de perseguir as práticas e circuitos 

das mobilidades e trajetórias urbanas. (...) São essas variações que fazem ver 

as ‘zonas de turbulência’, pontos críticos em torno dos quais se dão 

deslocamentos e inflexões nas histórias individuais e familiares. E também 

fazem ver os mundos possíveis e de possíveis construídos nas diferentes 

configurações sociais tecidas por esses percursos” (TELLES, 2006: 85). 

Justamente essa perspectiva coloca em questão tanto a constituição das 

experiências cooperativas de moradia na cidade, quanto a sua inserção nessa 

nova configuração das tramas das cidades contemporâneas. Cremos que aí 

poderemos encontrar trincheiras para se re-pensar formas de regulação e 

organização sociais que permitam emergir novos circuitos de mobilidade 

humana mais autônomos. 
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