
OCUPAÇÃO MANOEL ALEIXO
Uma aproximação ao espaço

POR UMA BIBLIOTECA NA OCUPAÇÃO MANUEL ALEIXO 
Laboratório cidadão - experiências do habitar a casa e a cidade
(município de Mauá)

Ocupar é diferente de habitar. Habitar é produzir sentidos. 
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Chegando 

ao espaço



OCUPAÇÃO 
MANOEL ALEIXO

Entrada 
principal



Canteiros na entrada 

da Ocupação e um pé 

de jiló para além das 

árvores.

Uma única janela com 

vasinhos.

Na parede lateral, uma 

frase que denuncia a 

pobreza.



Mais uma entrada na 

frente do prédio.

Na frente, um pé de 

tomate.



Ocupação 
Manoel Aleixo

Entrada lateral



Na chegada, sinais externos do 
habitar!



O entorno



Um entorno que contrasta com a Ocupação



Entrando 

no espaço



Na entrada: o brechó



Pelos corredores, a presença das mulheres



Seguindo 
pelos 
corredores 
para chegar 
ao espaço 
comum



Espaço 
comum 
(interno)



Entrando na Ocupação Manoel Aleixo, pela porta lateral
Espaço comum de convivência, de encontros







Detalhes existentes na parte comum



Ateliê de silk screem (agindo para sobreviver)



Biblioteca Viva Ocupação Manuel 

Aleixo
 Espaço reservado para a biblioteca (antes da sua instalação)



Ocupação 

Manoel 

Aleixo

SENTIDOS QUE 

APARECEM NO 

ESPAÇO COMUM DA 

OCUPAÇÃO



Sentidos



1. CONVOCATÓRIAS 
ABERTAS:
-IDEIAS / PROJETOS
-COLABORADORES

2. OFICINA DE 
PROTOTIPADO 
COLABORATIVO

3. DIFUSÃO.
CONHECIMENTO
COMPARTILHADO

PASSO À PASSO / MODOS DE FUNCIONAMENTO DE UM LABORATÓRIO CIDADÃO:

1.Convocatórias abertas Chamada de projetos 29 setembro a 19
outubro

Seleção de projetos 20 a 25 de outubro

Publicação de projetos
selecionados

26 outubro

Chamada de colaboradores 27 de outubro a 2 de
novembro

2.Oficina de
prototipado
colaborativo

Laboratório – encontros
presenciais

6 e 7, 11 e 12 de
novembro (das 11
horas às 16 horas)

3.Difusão de
conhecimento
compartilhado

Plataforma
labsbbiliotecarios



Possibilidades de projetos

a) Biblioteca colorística (Wal e Claudia)

b) Horta (será que encontramos alguém?)

c) História da ocupação – fanzine (Matheus e Thina)

d) Comissão da palavra (?)



Nova possibilidade: relação com o poder público municipal

Relação com o poder público: Contato com uma pessoa da Secretaria da 
Habitação de Mauá para possibilidade de relação e apoio (Adilson)

Aprendizagens até aqui:

a) A metodologia sozinha não basta, por melhor que ela seja.

b) Importância de um contato preliminar com interessados

sobre a chamada, antes mesmo dela ser publicada.

c) Estar em uma rede marcada pela diversidade parece ser

fundamental.

d) Articular e envolver pessoas (potenciais candidatos a

desenvolver projetos) parece ser algo extremamente

importante, mas parece isso é preciso conhecer as

potências e as eventuais necessidades as pessoas que

habitam a Ocupação


