Acervo Fórum Nacional de Reforma Urbana

As experiências autogesti onárias de produção social
da moradia dos movimentos sociais urbanos
Regina Fátima C. F. Ferreira *
Joana Cattapreta Pereira**

* Arquiteta e urbanista, assessora do Programa Nacional Direito à Cidade da FASE, conselheira titular do Conselho Nacional das Cidades e
secretária executiva do Fórum Nacional de Reforma Urbana.
** Arquiteta e urbanista.

60

Proposta n - 116

Grande parte da produção da moradia no Brasil e na
América Latina é feita informalmente, fora do chamado
mercado habitacional. Entre 50 a 75% das moradias são
produzidas e distribuídas à margem dos sistemas de
mercado controlados pelo setor imobiliário privado e dos
programas habitacionais públicos (Flores, 2004).
Como uma necessidade básica do ser humano – e direito
humano fundamental, reconhecido pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos e assegurado na
Constituição Brasileira – o direito à moradia digna não
vem recebendo do Estado Brasileiro a devida atenção que
merece. Sem ter onde morar, sem conseguir acessar o
mercado de terras e moradias e, ao mesmo tempo, com a
baixa capacidade dos governos de responderem às
demandas por habitação, a população busca uma solução
à sua maneira, ocupando ora áreas sem infra-estrutura
adequada, ora áreas de risco, construindo da forma que é
possível.
No entanto, já há alguns anos, uma parcela desta
produção vem sendo feita de forma organizada e
sistemática, a partir da luta travada pelos movimentos
sociais urbanos desde a década de 80 por acesso à
moradia digna e por políticas públicas que revertam o
quadro de exclusão e desigualdades nas cidades. Como
resultado desta luta, tem-se conseguido diversos avanços.
No campo das políticas urbanas, por exemplo, o mais
importante foi a aprovação, em 2005, da lei que criou o
Sistema e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse
Social, primeira lei de iniciativa popular do país. Já no
campo da produção social da moradia, no final da década
de 80 e início da de 90, surgem inúmeras experiências
inovadoras de construção de unidades habitacionais
populares a partir de grupos organizados em movimentos
de moradia.

Inicialmente concentradas em São Paulo e Minas Gerais,
estas experiências se espalharam por todo o país,
constituindo-se em uma alternativa concreta para a
conquista da moradia digna. Mais do que isso, estas
experiências têm revelado um potencial inovador, tanto
no aspecto da melhoria da qualidade da unidade
habitacional com menor custo, quanto, principalmente,
no aspecto sociopolítico, com a população envolvida
conquistando cidadania e inclusão social. Desde então,
são inúmeras as experiências já concluídas, que
incentivam e instigam outras, revelando um enorme
potencial formativo e organizativo nestes processos. Mais
do que a conquista da casa, estes processos têm formado
sujeitos políticos.
Recentemente, em março de 2008, foi criado, no âmbito
do governo federal, o Programa de Habitação de
Interesse Social – Ação de Apoio à Produção Social da
Moradia1 , programa que é uma demanda histórica dos
movimentos sociais urbanos e que só foi possível através
da ampla mobilização social, concretizadas em marchas
(2005) e jornadas de luta pela reforma urbana e pelo

1

O Programa de Habitação de Interesse Social - Ação de Apoio à
Produção Social da Moradia foi construído a partir de proposta
elaborada pelo Fórum Nacional de Reforma Urbana, pela União
Nacional por Moradia Popular (UNMP), pela Central de Movimentos
Populares (CMP), pela Confederação Nacional das Associações de
Moradores (CONAM) e pelo Movimento Nacional de Luta pela
Moradia (MNLM). Com recursos do FNHIS, atende a entidades
privadas sem fins lucrativos vinculadas ao setor habitacional. Os
beneficiários devem ter renda familiar mensal de até R$ 1.125,00 (um
mil, cento e vinte e cinco reais) e o programa inclui as seguintes
modalidades: (i) Produção ou aquisição de unidades habitacionais; (ii)
Produção ou aquisição de lotes urbanizados; (iii) Requalificação de
imóveis. Para 2008, está prevista a alocação de recursos na ordem de
100 milhões de reais.
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direito à cidade (2006 e 2007), organizadas pelos
movimentos sociais urbanos e pelo Fórum Nacional de
Reforma Urbana; bem como em ações nacionais de
mobilização desenvolvidas por cada movimento. O
Programa de Habitação de Interesse Social – Ação de
Apoio à Produção Social da Moradia cria uma
oportunidade inédita de fomento e incentivo, em todo o
território nacional, às experiências autogestionárias de
produção social da moradia.
Com o objetivo de identificar e dar visibilidade às
experiências dos movimentos sociais urbanos organizados
em torno da luta por moradia, a FASE, através do
Programa Nacional Direito à Cidade, iniciou uma pesquisa
sobre as experiências autogestionárias de produção social
da moradia. Estamos chamando de “produção social da
moradia” àqueles processos geradores de espaços
habitáveis, componentes urbanos e moradias, que se
realizam sob o controle da população organizada ou de
outros agentes sociais sem fins lucrativos (Flores, 2004).
O universo da pesquisa abrange todo o território nacional
e a proposta é levantar as experiências concluídas ou em
fase de conclusão, oriundas de associações e cooperativas
organizadas e articuladas aos movimentos sociais urbanos
de incidência nacional: o Movimento Nacional de Luta
pela Moradia, a União Nacional por Moradia Popular, a
Central dos Movimentos Populares e a Confederação
Nacional de Associações de Moradores.
A partir dos dados obtidos junto às coordenações
nacionais dos movimentos sociais urbanos e de
questionário aplicado sob forma de entrevistas realizadas
por telefone ou por correspondência eletrônica, pretendese produzir um banco de dados com informações que
caracterizem as experiências de forma quantitativa e
qualitativa, com informações sobre a tipologia do
empreendimento comunitário, o número de unidades do
empreendimento, a forma e valor de financiamento, a
renda média do morador, as características construtivas, o
tempo de organização do grupo, a história da entidade e
do empreendimento, etc.2
Iniciada em abril de 2008, a pesquisa revelou que o
universo a ser estudado é bem maior do que o estimado
inicialmente e que a tarefa é árdua, considerada a
necessidade de coleta de dados de norte a sul do país.
Esses dados exigem um grau de informação detalhado
sobre o empreendimento comunitário, nem sempre de
fácil obtenção.
Só em São Paulo, em parceria com governos federal,
estadual e municipal, a União Nacional por Moradia
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Popular (UNMP), concluiu mais de 70
empreendimentos, desde 19873. Filiada à Central de
Movimentos Populares (CMP), a União Nacional por
Moradia Popular teve como embrião a União por
Moradia de São Paulo. Em 1987, a instituição iniciou uma
ampla mobilização na cidade, com a realização de várias
ocupações de terra, com apoio das universidades e da
Igreja Católica. A partir de um contato com a FUCVAM, a

2

Os dados da pesquisa finalizada serão disponibilizados nos sites da
FASE (www.fase.org.br) e do Fórum Nacional de Reforma Urbana
(www.forumreformaurbana.org.br), após sua conclusão, prevista para
novembro de 2008. Para maiores informações, bem como para
encaminhar dados de experiências concluídas, entrar em contato com
reginaferreira@fase.org.br ou forumreformaurbana@fase.org.br ou
ligar para o telefone (21) 2536-7350.
3

São eles:

a. Programas habitacionais do Governo Federal:
PAR - Programa de Arrendamento Residencial: FC / Hotel São Paulo /
153 Unidades Habitacionais (UH); FC / Maria Paula / 75 UH; GRÊMIO /
Cidade Tiradentes / 100 UH; GRÊMIO / Itajuibe / 200 UH; GRÊMIO /
Itaquera / 120 UH; GRÊMIO / Teotônio Vilela / 400 UH; MMC / Edifício
Fernão Sales / 54 UH; MMC / Edifício Rizkallah Jorge / 167 UH; ULC /
Condomínio Joaquim Carlos / 93 UH; ULC / Condomínio Olga Benário
Prestes (Banespa); Z.OESTE / Brigadeiro Tobias / 84 UH.
b. Programas habitacionais do Governo Estadual:
PAC - Programa de Atuação em Cortiços: ASTZN / Parada de taipas, B7 /
160 UH; FC / CDHU Brás / 200 UH; FC / CDHU Mooca Rua doutor
Fomm / 100 UH; FC / Pirineus / 28 UH; MMC / CDHU Mooca Rua
doutor Fomm / 22 UH; ULC / CDHU Brás / 50 UH; ULC / CDHU Mooca
Rua doutor Fomm / 120 UH; ULC / Pari A/Fepasa / 40 UH.
Programa de Habitação Social da CDHU: ULC / CDHU Voith / 25 UH;
Z.OESTE / Favela Jd. Brasília - Zona Leste / 87 UH
c. Programa de Habitação Social em regime de mutirão da CDHU:
LESTE 1 / Dom Luciano / 160 UH; LESTE 1 / Estrela do Carmo / 200
UH; LESTE 1 / Itajuibe / 148 UH; LESTE 1 / Jardim Colorado / 128 UH;
LESTE 1 / Juta Nova Esperança / 512 UH; LESTE 1 / Nova Belém / 96
UH; LESTE 1 / Portal da Juta / 120 UH; LESTE 1 / União da Juta / 160
UH; LESTE 1 / Verde Esperança / 160 UH; LESTE 1 / Vitória dos 40 / 40
UH; Z.OESTE / Bela Morada -Brasilândia / 128 UH ; Z.OESTE / Garras e
Luta -Brasilândia / 160 UH; Z.OESTE / Novo Horizonte -Brasilândia /
64 UH; Z.OESTE / Residencial Arco Iris - Panamerico / 96 UH; Z.OESTE /
Residencial Brasilândia -Brasilândia / 208 UH; Z.OESTE / Residencial
Jaraguá - Panamerico / 168 UH; Z.OESTE / Residencial Vila Verde Panamerico / 256 UH.
d. Programas de Habitação Social do governo municipal:
Locação Social: FC / Rua das Olarias / 89 UH; ULC / Rua das Olarias / 30
UH.
Programa Morar no Centro: AMMRS / Eiras Garcia / 15 UH; AMMRS /
Imoroti / 8 UH; AMMRS / Pedro Facchini / 17 UH.
e. Programa de Habitação Social da COHAB:
AMMRS / Cingapura Heliópolis / 10 UH; AMMRS / Cingapura Jd.
Climax / 50 UH; AMMRS / Jardim Celeste Apartamentos / 481 UH;
GARMIC / Vila dos Idosos - Pari ; Z.OESTE / Favela Jd. Brasília - City
Jaraguá / 54 UH.
Programa de Habitação Social em regime de mutirão da COHAB:
AMMRS / Bairro do Limão / 17 UH; AMMRS / Iburiti-Itapira / 179 UH;
AMMRS / Jardim Celeste I / 200 UH; AMMRS / Jardim Celeste II / 200
UH; AMMRS / Jardim Celeste IV / 101 UH; AMMRS / Jardim São
Francisco, FUNAPIS / 150 UH; ASTZN / Apuanã / 802 UH; LESTE 1 /
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Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda y
Ayuda Mutua, em 1988, quando um grupo foi ao Uruguai
conhecer os projetos de moradia baseados na construção
por ajuda mútua e com a autogestão, foram
implementados os primeiros projetos pilotos na região do
ABC. Em seguida, durante o período em que Luíza
Erundina, na época do PT, assumiu a prefeitura de São
Paulo, foi iniciado o processo de mutirão por autogestão.
A partir daí, a União só cresceu, estando presente hoje em
19 estados brasileiros. A União tem também
empreendimentos já concluídos nos estados de Minas
Gerais, Maranhão, Sergipe, Goiás e Rio de Janeiro.
Simultaneamente, em Ipatinga, Minas Gerais, foi
realizada a primeira experiência autogestionária, no
bairro Bom Jardim, em 1988. As famílias se organizaram
através de ajuda mútua, solicitando materiais de
construção à comunidade, formando, assim, o primeiro
mutirão habitacional de Ipatinga, o Mutirão Nova
Conquista, através do qual foram beneficiadas 105
famílias. A partir desta experiência, foi constituída a
Associação Habitacional de Ipatinga, em 1990. Pioneira
na construção de mutirões por autogestão e contando com
mais de 3.000 associados, distribuídos em núcleos por
onze bairros da cidade, a Associação já está no seu sétimo
mutirão, tendo sido construídas mais de 1000 unidades
habitacionais. Dentre estes, destaca-se o Mutirão 1º de
Maio, no bairro de Bom Jardim em cujo projeto inicial
constava a construção de 200 unidades habitacionais com
39m2 cada. No final da obra, graças à organização e
participação popular, foram entregues 201 casas com
79m2 cada, comprovando que o mutirão por autogestão
pode ser uma alternativa barata na construção de moradia
digna e de qualidade.
O Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM),
hoje presente em 17 estados e organizado desde 1990, é
outro pioneiro desta luta. Tem experiências concluídas nos
estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Tocantins,
Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito
Federal e Maranhão. Além de quatro cooperativas
estaduais constituídas nos estados de Mato Grosso do Sul,
São Paulo, Distrito Federal e Rio Grande do Sul, o MNLM
conta também com uma entidade jurídica nacional, a
Sociedade de Apoio à Luta pela Moradia (SAM), que apóia
sua atuação e suas ações. As cooperativas desenvolvem
atividades de geração de renda, seja produzindo materiais
de construção para a venda, seja oferecendo serviços. A
Cooperativa Social de Múltiplas Atividades, no Mato
Grosso do Sul, produz artefatos de cimento e artesanatos
regionais; sua marcenaria em Corumbá produz toda
decoração oficial das datas festivas do município.

Oeste: Mutirão City Jaraguá, na Zona Oeste, em São Paulo.
União Nacional por Moradia Popular.

Mutirão 1º de Maio, 1993. Associação Habitacional de Ipatinga, MG.

Pires do Rio / 37 UH; LESTE 1 / São Francisco Setor 1-A / 808 UH;
LESTE 1 / São Francisco Setor 5-B / 82 UH; LESTE 1 / Setor 8 / 151 UH;
LESTE 1 / 26 de Julho / 561 UH; Z.OESTE / Bela Vitória - Freguesia do /
80 UH; Z.OESTE / City Jaraguá / 180 UH; Z.OESTE / Movimento Unido Jardim Donária / 164 UH; Z.OESTE / Nova União - Jardim Brasília / 148
UH; Z.OESTE / Paraíso - Jardim Donária / 60 UH; Z.OESTE / Pedra
Bonita - Jardim Donária / 172 UH; Z.OESTE / Por do Sol - Jardim
Brasília / 153 UH ; Z.OESTE / Portal São Marcos - Jardim Donária / 104
UH; Z.OESTE / Recanto das Estrelas - Jardim Brasília / 150 UH; Z.OESTE
/ Santa Marta - Parque Taipas / 72 UH; Z.OESTE / Vista Linda - Jardim
Donária / 132 UH.
Cooperativas: Z.OESTE / Palmares - Jardim Donária / 70 UH; Z.OESTE /
Vila Sulina / 13UH.
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70% dos participantes nos mutirões no MNLM são mulheres
Construção concluída, em 2008, de 60 casas, em Alvorada, RS, pelo
Programa Crédito Solidário. CONAM.

O Movimento de Luta nos Bairros e Favelas (MLB), filiado à
Central dos Movimentos Populares, está em fase de
conclusão da sua primeira experiência, envolvendo a
construção de 200 casas, em Recife. Mais duas
experiências, financiadas pelo Programa Crédito
Solidário, deverão ser iniciadas, em Jaboatão (PE) e Natal
(RN).
A Confederação Nacional de Associações de Moradores
(CONAM), com 26 anos de existência e presença em 23
estados, congregando as federações estaduais, uniões
municipais, associações comunitárias e entidades de
bairros, concluiu suas primeiras unidades em Goiânia e
ainda tem experiências em Minas Gerais, no Ceará e no
Rio Grande do Sul.
Ainda que estejamos numa etapa preliminar da pesquisa,
com poucas experiências sistematizadas, já podemos tecer
algumas considerações, a partir da análise dos dados
fornecidos pelas lideranças dos movimentos pesquisados4.
Casas produzidas pelo método Beno, tecnologia de placas de cerâmica
armada, em Ponta Porã, MS. Movimento Nacional de Luta pela Moradia.

4

Os dados foram fornecidos pelas lideranças: Edymar Cintra, Beto
Aguiar, Bismarck, Marcos Landa, Miguel, Dezinha e Jaílma (MNLM);
Evaniza Rodrigues, Vidal Barbosa, Antônia, Jurema, Usânia e Mariza
(UNMP); Cesar e Luis (CONAM) e Valdilene (CMP) a quem
agradecemos a atenção em responder o questionário.
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Observou-se que a criação do Programa Crédito
Solidário5, em 2004, teve um papel importante no
fomento à produção social da moradia, alavancando o
processo de construção de forma autogestionária pelas
associações comunitárias e cooperativas habitacionais,
mesmo com todas as dificuldades colocadas para acessar
ao crédito subsidiado, em função das exigências de
documentos pela Caixa Econômica Federal. Antes desta
data, boa parte dos empreendimentos realizados tiveram
o apoio de governos locais ou estaduais, sensíveis à
demanda, e com recursos para alocar na habitação
popular. O apoio dos governos é fundamental para
acelerar o processo. Sobretudo para viabilizar o acesso a
terra urbanizada, em área bem localizada, com infraestrutura e próxima das áreas centrais; bem como para
prestar assessoria técnica aos grupos nas associações
comunitárias e cooperativas.
No entanto, poucos governos mostram-se favoráveis a
estas iniciativas ou reconhecem a importância dos
processos autogestionários. Em geral, há grande
resistência e desconfiança por parte dos governos
municipais e/ou estaduais. O que se tem verificado na
dificuldade de aprovação de iniciativas oriundas dos
movimentos nos processos de seleção de propostas para
os programas de habitação de interesse social vinculados
aos Fundos Municipais e Estaduais de Habitação de
Interesse Social.
Outro elemento observado é a diversidade de processos
construtivos. Não existe um único modelo de produção
social da moradia. Cada grupo é uma experiência única. O
modo de construção pode ser feito por mutirão, por
contratação de empreitada ou de mão-de-obra ou, ainda,
pela combinação de duas ou mais modalidades. O que
identifica e caracteriza as experiências é o protagonismo
dos futuros moradores e moradoras, responsáveis pela
gestão coletiva do projeto.
Um aspecto interessante que se observou foi a abertura
para a inovação tecnológica nos processos e materiais de
construção. Dois aspectos fortes parecem justificar esta
maior abertura: o barateamento do custo da moradia e,
em vários casos, a ampliação da qualidade ambiental das
unidades; e a percepção da necessidade de preservação
ambiental e sustentabilidade de nossas cidades.
São inúmeras as tipologias encontradas: construção de
unidades habitacionais em condomínio, em loteamento,
em prédios verticais; reforma de imóveis ocupados,
melhorias das unidades habitacionais etc.

Quanto ao tipo de propriedade, prevalece o modelo
baseado na propriedade individual. Recentemente, a
União Nacional por Moradia Popular vem começando a
pautar de forma mais sistemática, junto aos seus filiados,
o debate sobre o conceito de propriedade coletiva.
Há que se destacar o papel da mulher nestas
experiências: tem presença decisiva na direção nas
organizações de base e nos mutirões. No entanto, ainda é
minoria nos espaços de representação de maior
relevância política: instâncias institucionais participativas
criadas pelos governos, coordenações nacionais de
movimentos etc.
Os resultados iniciais da pesquisa apontam, também, as
principais dificuldades percebidas pelos grupos
organizados que podem comprometer a ampliação das
experiências: (i) o custo excessivo da terra urbanizada
inviabiliza, muitas vezes, o empreendimento, sobretudo
nas capitais e regiões metropolitanas; (ii) a burocracia
para o acesso ao crédito subsidiado: os grupos levam
anos para assinar com a Caixa Econômica Federal6; (iii) a
inexistência de assistência técnica gratuita, ainda que
prevista em lei; (iv) as dificuldades na regularização
fundiária do imóvel, emperrando o acesso ao crédito.
Ainda que haja muito a ser superado para avançarmos
mais na produção social da moradia, os primeiros
resultados revelam uma infindável relação de
potencialidades nestas experiências: o custo mais baixo,
com maior qualidade da casa; a geração de novos
processos produtivos a partir da produção social do
habitat, ampliando as possibilidades coletivas de
inserção social e geração de trabalho e renda; o resgate da
cidadania por parte de cidadãos e cidadãs excluídos dos
direitos humanos básicos... Mas, sem dúvida, a principal
conquista destas experiências diz respeito ao

5

O Programa Crédito Solidário foi criado em 2004, por solicitação
dos quatro movimentos nacionais urbanos e em diálogo com o governo
federal, através do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica
Federal. Atende às associações e cooperativas nos projetos de produção
social da moradia, embora com excesso de burocracia, o que implica
em grande morosidade para acessar os recursos, oriundos do Fundo de
Desenvolvimento Social (FDS). O público-alvo é composto de famílias
com renda de até R$ 1.125,00, podendo de 35% (DF e RM das
cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Campinas e
Baixada Santista) a 10% (demais municípios) da composição do grupo
associativo chegar a R$ 1.900,00 de renda familiar. O prazo de
construção mínimo é de 6 meses e máximo de 24 meses; o prazo de
amortização é de 240 meses e a taxa de juros é zero.
6

O Programa Crédito Solidário, por exemplo, ganhou um
pseudônimo nacional, “Crédito Solitário”, dada a dificuldade e o
tempo para acessá-lo.

65

Revista Trimestral de Debate da FASE

fortalecimento dos sujeitos coletivos: organizações de
base, associações, cooperativas e movimentos sociais que
ampliam sua autonomia, sua capacidade de formulação e
negociação com outros atores, de proposição de políticas e
programas e de atuação na luta pela construção de cidades
democráticas, participativas, promotoras de justiça social,
onde os ideais humanistas da cooperação prevalecem
sobre os interesses da competição e do lucro.
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