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A luta pelo Fundo Nacional de Moradia Popular,
empreendida pelos movimentos populares e demais
entidades do Fórum Nacional de Reforma Urbana, foi o
contraponto à ausência de uma política nacional de
habitação durante mais de 14 anos. Atualmente, devido
em grande parte a esse esforço sempre renovado na luta,
temos uma política aprovada no Concidades desde
dezembro de 2004. O Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social foi aprovado em 2005 e regulamentado
em 2006, assim como o Conselho Gestor do Fundo vem
funcionando desde agosto de 2006.
Entendemos que uma política de habitação se faz com a
participação de todos os atores sociais, com papéis bem
definidos e tendo o povo como protagonista. Acreditamos
que a participação popular e o controle social devem se
dar em todos os momentos da política habitacional, desde
a definição dos planos, programas e recursos até sua
execução e avaliação.
Em especial, defendemos a Produção Social da Moradia,
em que a produção ou a urbanização de uma área deve se
dar com o controle da gestão dos recursos públicos e da
obra pelos movimentos populares, associações e
cooperativas, com a própria comunidade gerindo o
processo produtivo da solução de sua habitação. Falamos
do controle em todas as etapas, desde a definição do
terreno, do projeto, da equipe técnica que os
acompanhará, da forma de construção, compra de
materiais, contratação de mão-de-obra, organização do
mutirão, prestação de contas e organização da vida
comunitária. Essa forma de atuação consiste não apenas
na construção de moradias ou urbanização de bairros, mas
da construção de comunidades atuantes que lutam por
seus direitos, que avançam no sentido da melhoria da
qualidade de vida para todos e todas.
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A produção social deve fazer parte do Sistema Nacional
de Habitação, como uma de suas expressões. Deve ser
reconhecida, apoiada e promovida por ações do poder
público em nível nacional, estadual e municipal. A
possibilidade das cooperativas e associações de acessar
recursos dos fundos municipais, estaduais e nacional,
promovendo ações habitacionais, devem estar previstas
em todos os programas habitacionais como uma
modalidade e concepção de gestão nos convênios e
contratações, valorizando a organização comunitária e o
saber popular.

A luta pelo Programa Nacional de
Produção Social da Moradia
Não por acaso, salvo raras e nobres exceções, o poder
público não tem apoiado e muito menos tem incentivado
a autogestão em seus programas habitacionais. Uma
mistura de preconceito com contrariedade a interesses
políticos e/ou econômicos tem feito com que os
movimentos populares estejam sempre obrigados a
“provar” sua capacidade e integridade para gerir os
recursos públicos para a produção de sua moradia.
Muitas experiências não passaram de “projetos-piloto”,
que, apesar de bem avaliados não se converteram em
programas estáveis nem foram replicados. Em outras
ocasiões, trata-se de “vencer pelo cansaço”,
burocratizando os processos, a ponto de inviabilizá-los ou
adequá-los aos modelos convencionais de produção e
financiamento. Em alguns estados e municípios, foram
construídos programas que deram escala e possibilidade
de avanço na proposta, fortalecendo os movimentos e
parceiros. Hoje, milhares de famílias vivem em bairros
construídos de forma coletiva, com recursos públicos.
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Desde sua organização, a partir de 1990, a União Nacional
por Moradia Popular tem lutado pela criação de um
programa nacional de habitação através das cooperativas
e associações com autogestão. Durante os governos
Sarney, Collor, Itamar, FHC e Lula, foram inúmeras
mobilizações, caravanas e ocupações em defesa da
proposta. Em 2004, o Programa Crédito Solidário foi
criado no sentido de atender a essa demanda. Em 2007,
durante a 3ª Conferência Nacional das Cidades, a
bandeira do movimento foi enfim reconhecida. Após a
nossa Jornada Nacional de Ocupações do ano de 2007, do
enfrentamento no Congresso Nacional e no governo, o
presidente Lula, num momento histórico para luta do
movimento, sancionou a Lei 11.578/2007, que alterou a
lei 11.124/2005, viabilizando o acesso direto aos recursos
do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social.
Finalmente, em março de 2008, conseguimos, depois de
muita luta e negociação, aprovar no Conselho Gestor do
Fundo a ação Produção Social da Moradia, que se
encontra no início de sua implementação.
Hoje, o Programa conta com R$ 100 milhões de reais para
o ano de 2008. Avaliamos que este número é
absolutamente insuficiente para atender às diversas
iniciativas que podem ser promovidas no país. É preciso
viabilizar um programa massivo de autogestão, que
fortaleça de forma consistente as associações e
cooperativas habitacionais e coloque de forma definitiva
os movimentos populares como ator estratégico da cadeia
produtiva da habitação popular.

Mas por que a Produção Social da
Moradia?
Quando falamos em produção social da moradia,
queremos deixar claro que não estamos falando apenas da
construção de casas ou de convênios com o poder público.
Falamos em mudança de valores e procedimentos;
falamos do lugar das pessoas na atual organização da
sociedade. Falamos na partilha de saber e poder, na
construção de um mundo mais justo e includente. Nas
palavras do companheiro Enrique Ortiz, da Coalizão
Internacional do Habitat:
“Está se gerando, em diversas frentes, lugares e escalas o
outro mundo possível que anima os sonhos e que
imaginam e constroem, passo a passo, a outra
globalização, a que concebe o mundo como o espaço e
patrimônio de todos. Esse outro mundo possível não
surgirá certamente das instituições, demasiado fechadas
em sua velha racionalidade reducionista, separadora e

fragmentária, e aprisionada em suas rotinas e
impedimentos burocráticos. Esse outro mundo, ao
contrário, já palpita vitalmente em incontáveis, talvez em
milhões, de pequenas experiências conduzidas por
comunidades, grupos solidários e redes sociais que
resistem ao avassalamento de sua autonomia e lutam por
sua dignidade e sobrevivência, interatuando
coletivamente e aprendendo a gerir processos e projetos
cada vez mais complexos e integrais.”2
Trata-se de construir, de baixo para cima, vivências onde
os valores sociais da solidariedade e do coletivo se
contrapõem ao modelo imposto pela sociedade
capitalista, cada vez mais individualista e externo a seus
integrantes. Trabalhamos, inclusive, o resgate do valor do
trabalho, através do mutirão. Mais do que uma forma de
baratear os custos, o trabalho coletivo e voluntário –
complementar à mão-de-obra contratada – estreita os
laços e dá significado concreto àquela conquista, feita
literalmente com a mão de todos e todas.
As diferentes maneiras de expressão dessas práticas têm
em comum a construção coletiva de propostas, a
socialização de responsabilidades e poder, a criatividade
na utilização dos sempre limitados recursos e a resistência
às praticas clientelistas e de cooptação, tão presentes nos
governos.
São propostas que se contrapõem ao modelo econômico
que cada vez concentra mais a riqueza, inclusive os
investimentos públicos, nas mãos de poucos,
incentivando o desenvolvimento de uma economia
popular, valorizando as pequenas iniciativas.
Por outro lado, trabalhamos no sentido de recuperar os
valores comunitários, a auto-estima das famílias
envolvidas, e um modo de viver que enfrente, de forma
coletiva, as demais lutas que aquela comunidade tem
pela frente e construa um ideário de inclusão e superação
das desigualdades não só socioeconômicas, mas também
de gênero, etnia, geracional, entre outros. Na PSM se
debate, se pensa, se decide e se trabalha junto,
construindo um grupo mais solidário, mais atuante,mais
capacitado para outras construções sociais e políticas.

2

Os autores deste artigo traduziram o texto em destaque a partir de:
ORTIZ, Enrique, “La producción social del hábitat: opción marginal o
estrategia transformadora?”, no site da Coalicion Internacional Del
Habitat, México.
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos
&id=37
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Precisamos avançar: a propriedade
coletiva
Dentre os elementos fundamentais da produção social da
moradia, queremos avançar na construção de uma
proposta de propriedade coletiva. Em um país em que
concentração da terra é a base fundante do modelo
capitalista, o elemento indutor de uma nova sociedade
passa pela defesa da propriedade coletiva, como base da
nova política de habitação de interesse social. Neste novo
modelo os proprietários das moradias e os titulares do
financiamento não seriam mais os beneficiários
individuais, mas a Associação ou a Cooperativa.
A propriedade coletiva tem como vantagem o fato de que
a devedora perante aos organismos de crédito seria a
Cooperativa e não o usuário individualmente. O usuário
seria protegido em caso de inadimplência, sendo a
cooperativa responsável por pagar mensalmente a parcela
correspondente à totalidade das casas que compõem o
empreendimento ou conjunto habitacional. Os problemas
de inadimplências são resolvidos internamente e
estatutariamente. Cada Cooperativa deveria constituir um
Fundo de auxílio destinado a superar esses
inconvenientes, caso existisse uma razão justificada, como
problemas de desemprego dos beneficiários, doença etc.
Neste novo modelo, o usuário cooperativista estaria
respaldado solidariamente pelo coletivo ante qualquer
situação de emergência, por isso, nunca correria o risco de
perder sua moradia por razões econômicas.
Ademais, a necessidade permanente de análise e decisão
coletiva, não só desenvolve uma consciência crítica sobre a
realidade na que se encontra a cooperativa, como
também ativa os mecanismos de solidariedade social,
promovendo a participação responsável, dando um
profundo significado aos processos mais gerais de tomada
de decisões democráticas, e alavancando processos
coletivos de caráter social, cultural, educativo e de
formação para uma maior incidência política.
A propriedade coletiva ou cooperativa possibilita que as
cooperativas construam os conjuntos habitacionais com
vida mais longa e útil, dado que, construídos com tantos
sacrifícios físicos ou econômicos, desenvolvem um
verdadeiro sentimento de pertencimento e identidade
comunitária. Os associados se identificam plenamente
com sua cooperativa, e por seu esforço e a seu custo,
cuidam dos seus bairros cooperativos e equipamentos
comunitários com tanto carinho e zelo como cuidaram de
suas obras de construção.
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Outro aspecto importante é o de que a propriedade
coletiva evita que as unidades habitacionais entrem no
mercado imobiliário e venham a ser uma mercadoria e
não o lugar da moradia e da reunião da família.
A experiência das cooperativas habitacionais uruguaias
organizadas na FUCVAM (Federación Uruguaya de
Cooperativas de Vivenda por Ayuda Mutua) é uma
referência neste tema e pode nos ajudar muito na
construção de uma proposta brasileira, trabalhando os
aspectos institucionais e culturais necessários para sua
implementação.

Alguns desafios atuais
A União Nacional por Moradia Popular reiterou, em seu
XI Encontro, ocorrido em junho de 2008, a Produção
Social da Moradia como eixo fundamental de sua ação e
prioridade nas propostas e reivindicações direcionadas ao
poder público. Neste sentido, para que a Produção Social
da Moradia avance, são fundamentais alguns elementos,
que listamos abaixo:
a) Recursos: ampliação da destinação de recursos para o
Programa de Produção Social da Moradia com a
destinação de 500 milhões de reais para o orçamento de
2009 e a ampliação dos recursos disponíveis no Programa
Crédito Solidário.
b) Universalização: ampla universalização da Produção
Social da Moradia, sendo admitida em todos os
programas habitacionais federais, estaduais e municipais,
que devem atingir todas as regiões do país, com
equilíbrio na distribuição dos recursos levando em
consideração o déficit habitacional;
c) Capacitação das Associações e Cooperativas:
recursos e ações de capacitação para a autogestão
destinados a cooperativas e associações para que se
avance na organização e na capacidade de gestão. Estas
ações devem ser financiadas pelo Ministério das Cidades,
conveniadas com entidades populares organizadas.
d) Assessoria Técnica: acesso a recursos públicos para
financiar assessoria técnica para a elaboração de projetos
para as cooperativas e associações, desvinculado da
contração dos empreendimentos e com autonomia na
escolha dos parceiros. Nos processos de provisão ou
urbanização de assentamentos a assessoria deve ser
integral, envolvendo as dimensões jurídica, social,
ambiental, contábil e de engenharia e arquitetura e deve
se estender até o período pós-ocupação. A assessoria
técnica autônoma, integral e escolhida pelas cooperativas
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ou associações favorece a autogestão e possibilita uma
diversidade de propostas urbanísticas e arquitetônicas
mais adequadas às necessidades e formas de vida das
famílias envolvida,s além de enriquecer urbanisticamente
as cidades.
e) Acesso à informação: é fundamental que todos os
Movimentos tenham acesso à informação, por todos os
meios possíveis: sites, correio eletrônico, materiais de
divulgação, boletins, funcionários do Ministério das
Cidades, Caixa Econômica e técnicos dos governos
estaduais e municipais.

f) Agilidade na ação: desburocratização do processo de
avaliação de viabilidade dos empreendimentos,
aprovação, contratação e liberação de recursos;
g) Articulação com o Planhab: a intensificação da
proposta deve dialogar com o Plano Nacional de
Habitacional e os Planos Estaduais, Municipais e do
Distrito Federal, integrando-os e não sendo tratados de
forma paralela ou marginal.
“que o mais simples seja visto como o mais importante”
(Renato Russo)

www.unmp.org.br
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