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RESUMO: Relato sobre a aplicação de duas metodologias de pesquisa – walktrhough e             

árvore de ideias – envolvendo a Ocupação 2 de Junho e o escritório AH! Arquitetura Humana                

em Porto Alegre, RS. A vivência aconteceu em outubro de 2018, durante o desenvolvimento              

do Trabalho de Conclusão de Curso da autora (1), cujo tema abordou a reabilitação do               

edifício onde vive a ocupação.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2010), existem           

aproximadamente 40 mil imóveis em estado de abandono em Porto Alegre, sendo que cerca              

de um quarto deles estão localizados próximos ao Centro (FLECK; GOMES, 2018). Ou seja,              

imóveis que recebem toda a infraestrutura urbana custeada pelo Estado e que estão em              

desacordo com a Constituição Federal, por não cumprirem sua função social. 

Neste contexto, destaca-se a história da Cooperativa de Trabalho e Habitação 2 de             

Junho, que está há 20 anos ocupando um edifício na Avenida Borges de Medeiros no Centro                

de Porto Alegre. Antes de servir de moradia, o imóvel, que é de propriedade do Instituto da                 

Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS), ficou vazio por quase 10 anos.  

O prédio foi ocupado no final da década de 90 pelas mulheres dos policiais militares               

Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul), em protesto às condições de trabalho,               

salários atrasados e implicações deste quadro na garantia do direito à moradia das famílias.              

Desde a ação da ocupação, o diálogo com o proprietário do prédio foi tenso e desenvolvido                
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por via judicial. O processo correu por 18 anos, e as famílias (ainda na sua maioria composta                 

por brigadianos e professores do Estado do RS) perderam a ação judicial em todas estâncias,               

sendo decretada a reintegração de posse em 2018. 

Diante deste cenário, as mulheres da ocupação buscam apoio das entidades e            

movimentos populares para evitar o despejo e traçam uma estratégia, a de buscar uma mesa               

de negociação com o Estado do RS. Para tanto precisavam se articular à uma assessoria               

técnica, para construir uma proposta viável economicamente e segura do ponto de vista             

estrutural da edificação. Também necessitavam de uma assessoria jurídica para se           

estruturarem como uma associação ou cooperativa, de modo a dar um caráter mais             

institucional e organizado para suas ações. Nesta perspectiva contratam o AH! Arquitetura            

Humana, e fundam a Cooperativa de Trabalho e Habitação Dois de Junho. Inicia-se assim, um               

trabalho de ATHIS voltado para as resistências, aquele que o AH! Arquitetura Humana,             

categorizou para o Plano Estratégico para Implementação da ATHIS / CAUSC, de            

"Assistência Técnica para a Promoção da Justiça nas Cidades". 

No entanto, foi em outubro de 2018, durante as pesquisas realizadas para o Trabalho              

de Conclusão de Curso em Arquitetura e Urbanismo pela UDESC, que a autora teve a               

oportunidade de conhecer a realidade dos moradores da ocupação. Na ocasião, foi realizada             

uma reunião em parceria com o escritório AH! Arquitetura Humana, além de uma visita              

guiada por uma das líderes do movimento. O principal objetivo desta iniciativa era conhecer              

as demandas das famílias moradoras para extrair o programa de necessidades necessário ao             

projeto de TCC e observar de perto as características da edificação (BENDER, 2018). 

 

2. DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 

A reunião aconteceu no hall de entrada do edifício, teve aproximadamente três horas              

de duração e cerca de 15 pessoas participaram. Para isso, as meninas do AH! Organizaram um                

roteiro baseado em duas dinâmicas distintas: 

● Foi desenhado em um papel uma “árvore de ideias”. Também se distribuiu            

diversos post it aos participantes para que ali escrevessem suas principais demandas para o              

projeto, tanto para espaços coletivos, quanto para ambientes individuais. Feito isso, foi            

explicado que os desejos relacionados às unidades de moradia e demais aspectos restritos ao              

indivíduo e sua família iriam compor a copa da árvore, enquanto que as ideias relacionadas à                



coletividade dos espaços iriam estruturar o seu tronco. Então lhes foi solicitado que colassem              

seus desejos no desenho, a figura demonstra o resultado da dinâmica.  

 

● Por fim, foi realizado um mapeamento das unidades habitacionais. Para isso as            

plantas baixas de todos os pavimentos foram impressas e coladas nas paredes do hall de               

entrada. Foi solicitado que os participantes localizassem nos desenhos onde estavam suas            

casas e as dos demais moradores, conforme ilustrado na figura 1. Por meio dessa estratégia               

também foi possível ter uma noção aproximada de quanto espaço cada família ocupa e quais               

as relações de vizinhança, para que em fase de projeto fosse possível considerar a viabilidade               

de mantê-las morando no espaço do qual se apropriaram. 

 
Figura 1: Moradores participando da atividade. 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Enquanto isso, a visita realizada no interior do edifício foi estruturada por meio de um               

walktrhough . Deste modo, o registro das informações ocorreu por meio de fotografias e             1

anotações e croquis feitos durante a entrevista percurso. Por meio deste método procurou-se             

verificar como ocorreu sua apropriação por parte dos moradores, além de suas principais             

potencialidades e deficiências a serem consideradas em fase de projeto arquitetônico.  

 

3. RESULTADOS  

A análise das informações coletadas a partir das metodologias descritas no capítulo            

anterior, permitiu a constatação de alguns aspectos muito importantes: a) a complexidade da             

situação dos moradores diante da insegurança da posse, além de todos os riscos inerentes à               

1  Esse método é considerado por Rheingantz et al. (2009) um instrumento fácil e rápido de se plicar e por isso 
tem sido muito utilizada em avaliações pós ocupação. 



precariedade das instalações prediais; b) há grande diversidade de usos e de composições             

familiares; c) existência de forte sentimento de pertencimento e apego às relações de             

vizinhança; d) forte atuação feminina na liderança do movimento, a organização das famílias             

é coordenada por 3 mulheres, sendo 2 moradoras que habitam o prédio desde a sua ocupação. 

Isso se justifica porque durante os 20 anos de ocupação, a edificação foi sofrendo              

adaptações: construiu-se banheiros, novas paredes, adaptou-se as instalações hidráulicas e          

elétricas, que na maior parte das vezes funcionam de modo precário. Além disso, as unidades               

habitacionais que não conseguiram construir um banheiro próprio utilizam de modo           

compartilhado o do corredor, como é possível visualizar na Figura 2.  

 
Figura 2– Instalações elétricas e hidro sanitárias  

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Além disso, as moradias de 52 famílias estão distribuídas em todos os pavimentos,             

inclusive em parte do térreo, onde funciona também uma loja e ateliê de artesanato. Parte do                

terraço é ocupado por quatro famílias, e do pátio aberto é possível visualizar o Rio Guaíba, a                 

Catedral Metropolitana e o Viaduto Otávio Rocha. Toda essa complexidade de usos demanda             

bastante organização por parte da liderança da ocupação. Papel esse, que é desempenhado             

com muito zelo por algumas mulheres como a Eliane e a Dona Alvaci, que estão sempre                

empenhadas em administrar os conflitos internos, fazer reparos nas áreas comuns, atualizar o             

cadastro das famílias e participar dos processos burocráticos relacionados a regularização de            

posse. É perceptível o orgulho que sentem quando contam sua história, sempre mostram fotos              

e reportagens relacionadas ao assunto.  

Por fim, a árvore de ideias revelou que além de melhoras na qualidade das unidades               

habitacionais, os moradores também gostariam de ter mais espaços de lazer, convívio e             



geração de renda. Eles também destacaram que, no caso de uma reforma, a maioria pretende               

permanecer morando no mesmo local e perto dos seus vizinhos.  

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cabe destacar sobretudo, que essa vivência, além de gerar resultados imprescindíveis           

para o embasamento teórico de um TCC, também possibilitou uma vasta troca de experiências              

entre diferentes atores da sociedade: universidade pública, movimento social e escritório de            

arquitetura. Inclusive a atuação deste último é especializada em Assistência Técnica em            

Habitações de Interesse Social – ATHIS e recebeu o 13º prêmio de Arquiteto e Urbanista do                

Ano pela Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas – FNA. Atualmente o AH!             

Arquitetura Humana é composto por três sócias – Karla, Paola e Taiane – e vem inspirando                

estudantes de Arquitetura e Urbanismo pelo país todo. É motivador perceber que, no meio              

deste cenário controverso onde há “tanta casa sem gente e tanta gente sem casa”, é possível                

encontrar exemplos de lideranças femininas comprometidas em lutar por direitos que dizem            

respeito à sociedade como um todo.  
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