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Contando . . .





Quem va i bo tar o gu i zo no gato?*





Texto publicado na página da Fanfarra do M.A.L.





De espaço agressor à cas inha femin is ta
(ou sobre como va lor i zar os processos po l í t i cos)



pintura da fachada, realizada

coletivamente, sobre a pichação

fascista. (abril/2014)



Pequena Mafa lda
sobre espaços autônomos , cr ianças e seus adu l tos



Convite da primeira atividade da Pequena Mafalda em fevereiro/2014

fação o que quiserem



desenho produzido por crianças e adultos durante a oficina de quadrinhos na

primeira edição da Pequena Mafalda



baile de carnaval e guerra de bexiga na praça: adultos também se divertem

na Pequena Maflada

minhocas!







Entre : a por ta es tá aber ta
Breve reflexão sobre os 5 anos da Casa Mafalda

Dentro e fora



O público e o privado





Aberto e fechado



O pessoal e o político





A importância da ausência



a polícia, além de fazer

abordagem em atividas

com crianças e minhocas,

também fez intervenções

em festas noturnas.



Autonomia da autodes tru ição



grafite do Sérgio em frente a Casa Mafalda



Quando o seu co le t i vo é o agressor :
re f l exões do lado de cá





perspectiva do espaço autônomo



Responsab i l i zação e re f l exões sobre uma
questão de gênero

O caso



Consequências



Responsabilização e avaliação do processo





O grupo de estudos de organ i zações
popu lares autônomas
e a lgumas poss íve i s contr ibu ições para a gestão de um
espaço autônomo





Pintura das paredes da Casa Mafalda em sua inauguração. (07/08/2011)



A questão de gênero e a esquerda :
a exper iênc ia da Casa Mafa lda







Breve h is tór ia da ges tão da Casa Mafa lda :
desdobramentos da divisão de trabalho em uma organização sem estrutura

Primeiro momento: a divisão do trabalho



Segundo momento: da lama ao caos



Terceiro momento: quando Eco e Narciso se encontram (?)



Quarto momento: da prestação de serviços





Cursos l i vres

Contexto

Proposta

Dificuldades encontradas



Avanços

Desenho da estudante Ivanna do Cursinho Livre da Lapa, projeto que teve seu embrião na ideia dos

Cursos Livres da Casa Mafalda.



Casa Mafa lda ‐ o l i vro









show na laje



reunião do Autônomos FC em que foi

decidida a criação da Casa Mafalda, no

CDM Bento Bicudo, Lapa. (11/06/2011)

debate sobre espaços autônomos

durante a inauguração da Casa

Mafalda. (06/08/2011)

show na inauguração da Casa Mafalda.

(06/08/2011)



pixação fascista na fachada

do segundo imóvel alugado.

(01/04/2014)

pintura das paredes da Casa

Mafalda em sua inauguração.

(06/08/2011)

pintura da fachada,

realizada coletivamente,

sobre a pichação

fascista. (abril/2014)



Contr ibua para a cr iação do ma is novo
espaço autônomo em São Pau lo !



Como?



Como eu sei que isso vai dar certo?

E se não arrecadar os R$ 35 mil necessários?

Dá pra conhecer o espaço antes de doar?



Porque Casa Mafalda?

Mais sobre o Autônomos & Autônomas FC

Vamo Auto!



Memor ia l . . .









publicação em processo

organização




