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Participar é estar 

envolvida/o nos destinos, 

nos rumos e na tomada de 

decisão daquelas 

resoluções que poderão 

interferir na vida de cada 

sujeito.

A participação é 

um direito 

conquistado, 

princípio básico 

para exercer a 

democracia. 

É fazer parte em 

alguma coisa, é ter 

parte em alguma coisa, 

é ser parte de uma 

coisa. 

Desenvolver o 

sentimento de 

pertencimento. o 

processo participativo 

é construído pelos 

sujeitos coletivos. 

O QUE SIGNIFICA  PARTICIPAÇÃO? REALIZAÇÃO

APOIO



Porque temos o direito de participar ? 

O direito de participar não chegou pronto, 

foi conquistado com muita luta e 

resistência popular.
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APOIO

Participação ativa 

requer envolvimento, 

movimento e ação, esta 

dinâmica nos coloca 

como sujeitos capazes 

de modificar a 

realidade.

Segundo a autora 

Benevides*, as palavras 

“cidadania e cidadão” 

referem-se à 

participação na vida da 

cidade, compreendida 

como o espaço público 

para as decisões 

coletivas.

*Socióloga, professora da Faculdade de Educação da USP e Diretora da Escola de Governo;
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O processo de autogestão é importante não apenas no aspecto da

construção de moradia e gestão de recursos, mas também, na construção

e apropriação de espaços nas cidades, para que possam ser geridos pela

população, pelas comunidades, na busca da construção de cidades

sustentáveis e melhor qualidade de vida. Significa interferir na política, de

modo que as decisões sejam dialogadas e acordadas com a população.

A partir da necessidade imediata (moradia), nós podemos problematizar,

discutir outras dimensões, outras necessidades para a reprodução da

vida.
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Construção coletiva: estabelecer um processo que contemple

espaços de formação e informação permanente. Para

estimular a participação é preciso ofertar acesso a informação.

Existem várias formas e instâncias de participação: para isso

temos que estabelecer: espaços de formação e informação,

mecanismos, canais e ferramentas.
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Processos formativos: a participação ativa depende da formação

dos representantes envolvidos e também necessita de um

processo continuado e constante. Significa troca de saberes,

cada sujeito trás consigo seu saber particular, mas também

demanda aprender o saber, o conhecimento técnico.

Ex: temos que ter conhecimento do processo para dar conta das

demandas de um determinado assunto, projeto...

A participação entendida como um processo de mudança, se nós

pretendemos mudar, interferir em algo, temos que ter a

disposição de contribuir e para ser parte, não basta apenas

participar de uma assembleia, das atividades internas da

associação...

Temos que participar das grandes decisões, estar nos espaços de

disputa, interferindo nas políticas públicas, para esta tarefa,

temos que buscar o conhecimento, os espaços de organização e

mobilização coletiva.

Ex: Conselhos, Revisão do Plano Diretor, Discussões de Planos...
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Por meio da participação...

Como instrumento pedagógico e de apropriação do espaço, as

atividades locais envolvem e aproximam as pessoas com o

território.

Experiência grupal materializa a troca e o elo entre os sujeitos,

possibilita o modo de sentir e perceber a si mesmo e ao outro.

Construção de práticas sociais que estimulem o rompimento da

cultura individualista e autoritária presentes no interior das

relações sociais.

Garantir o acesso a informação: o ato de informar pode

impulsionar a organização coletiva e aumentar a pressão

reivindicatória.

Fortalecimento de vínculos comunitários e pertencimento.

Estimula o desejo coletivo de luta e de mudança.
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Já sabemos que historicamente o movimento de moradia

reivindica o direito de autogerir a produção habitacional.

Como isso se dá na prática?

Por meio de uma ASSOCIAÇÃO figura jurídica com CNPJ e todos

os cadastros no Mcidades, o movimento de moradia poderá

acessar recursos de programas habitacionais, como por exemplo:

Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades.

A associação não é uma empresa – os valores e princípios da

luta por uma sociedade mais justa e igualitária, pelo direito à

cidade e por moradias com qualidade, devem nortear as ações.

A organização de uma associação exige uma organização

descentralizada onde as responsabilidades são partilhadas de

modo que as pessoas assumam compromissos com tarefas

específicas.

Como se dá esta organização?

Constituição de coordenadores gerais, coordenadores

secretários, conselho fiscal, tesoureiro, etc...
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É importante estabelecer processos de transparência e de 

controle social.

Localizar as responsabilidades, os processos de tomada de 

decisão para não haver deslocamentos e falsas expectativas.

Trazer inovações para o processo participativo que rompa com a 

cultura do modelo de “expectadores, ouvintes sentados”.

Nesta dinâmica o que existe é ADESÃO AO PROCESSO.

Tomada de decisão: processo que dinamize as tomadas de 

decisões.

• implica em estabelecer “elos” que contribua para a circulação 

da informação. 

• não esperar que o outro faça sua parte.

• assumir responsabilidades

• criar estrutura ampla para centralizar decisões no espaço da 

assembleia – “assembleísmo”
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Como fazer prestação de contas: Uma das formas de

transparências é a prestação de contas e nesse processo é

fundamental a participação das famílias.

É parte indispensável do processo, ato que torna público as ações

realizadas.

Prestação de contas deve ser realizada periodicamente em

momentos coletivos, de forma clara, não burocratizada.

O ato de informar, de tornar pública as ações, reforça o processo

de autogestão, aumenta a credibilidade, além de demonstrar

nossa capacidade organizativa.

Lutamos para ter  direito de autogerir recursos públicos, mas para 

fazer valer nossa reivindicação (direito) temos que fazer bom uso 

dos recursos, com responsabilidade e transparência. 


