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Resumo:  

Este artigo propõe a análise da gestão dos espaços de uso coletivo da ocupação Eliana 

Silva, a partir de entrevistas realizadas com os 3 segmentos formadores da ocupação: os 

moradores, os militantes do MLB e os ativistas. Este trabalho parte dos conceitos de 

participação social, autogestão e autonomia como preceitos para uma sociedade 

emancipatória. Através da análise da gestão dos espaços de uso coletivo, busca-se saber 

o quanto essa gestão pode ter de participação da comunidade, compreender se os 

espaços são autogeridos – caminhando para uma sociedade autônoma – e, em última 

análise, o quanto essa forma de gerir os espaços pode indicar uma possibilidade de 

planejamento e gestão da cidade de forma autônoma, com profunda participação da 

comunidade. Observa-se na comunidade Eliana Silva a tentativa de se instituir uma 

organização política com características de democracia participativa forte, buscando a 

transição para uma sociedade autônoma. As instâncias de decisão política permitem e 

convidam à participação de todos, tentando colocar todos numa condição de decidir 

igualmente. Porém, por diferentes razões e situações adversas, os moradores dessa 

comunidade não participam igualmente das disputas e debates políticos, em condição de 

total autonomia. Pode-se concluir que os espaços analisados são de extrema importância 

para esse processo, já que através das discussões dos moradores que se apropriam, 

vivenciam e gerenciam os espaços coletivos ocorre um processo pedagógico e de 

formação política que incentiva a autodeterminação e o sentimento de participação nas 

decisões da comunidade como essenciais às melhorias de qualidade de vida. 
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