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Apresentação

Esta cartilha é o resultado das três atividades fi nais de preparação da 
futura Coordenação de Obras dos mutirões Tânia Maria e Cinco de 
Dezembro, organizados pelo Grupo de Moradia Jardim Natal. O objetivo 
foi o de contribuir na formação dos grupos e equipes de trabalho por 
meio de alguns dos princípios cooperativos e autogestionário, já que os 
mutirantes vão substituir a empresa construtora na gestão da obra como 
coletivo de trabalhadores auto-organizados. 

No primeiro encontro dia 29 de maio de 2011, os participantes debateram 
e organizaram as ações típicas de um dia de mutirão. O objetivo foi o de 
possibilitar a percepção do todo: os responsáveis por cada atividade, a 
inter-relação entre elas, os momentos em que ocorrem e a dimensão de 
que, se uma falhar, põe em riscos as demais.  

No encontro seguinte, dia 16 de junho, a proposta foi a de comparar a 
obra no mutirão autogerido com o trabalho realizado numa empresa, e 
a partir desta comparação, debater o que seria a obra na semana, com 
elementos positivos e vantajosos, negativos e desafi adores destas duas 
formas de organização das relações de trabalho. Ao fi nal, foi apresentado 
o projeto da Comuna Urbana Dom Helder Câmara ,do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terras - MST, obra em parceria com a Usina e 
em vias de conclusão. 

O último encontro deste ciclo foi dia 17 de julho, na visita à Comuna 
Urbana Dom Helder Câmara do MST, em que os participantes dos 
mutirões Tânia Maria e Cinco de Dezembro puderam conhecer de perto 
uma experiência concreta de mutirão autogerido.                                                                                                                                    
                                                                                                                                                               
Esta cartilha representa um material complementar e continuador da 
primeira cartilha “Ciclo da obra no mutirão autogerido” e da segunda 
“Grupo de gestão de obra: o que fazer?”, que representam as atividades 
desenvolvidas sobre os desafi os e aprendizados numa obra autogerida.
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Mutirão Cinco
 de Dezembro

educação, cultura, saúde, lazer e meio ambiente

  Habitacional

será preciso mão na massa e mutirão.

Vamos juntos construir e habitar!
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Projeto de integração entre moradia, trabalho,

Mutirão Tânia Maria

Nosso Projeto   

Transformar esse projeto em realidade
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A equipe da Usina prôpos aos futuros participantes da Coordenação de 
Obra um momento que consistia em organizar um dia no mutirão. As 
pessoas estavam munidas das Cartilhas anteriores, e foram divididas 
nos mutirões Tânia Maria e Cinco de Dezembro, com o propósito de 
debaterem  detalhes, procedimentos, momentos e horários em que 
ocorreria cada atividade - café da manhã, almoço, ciranda e etc.

Cada grupo saiu com a tarefa de registrar numa fi cha (instrumento) o 
início e o término de cada atividade, quem participa e qual sua função, 
e apresentar para os demais a fi m de que visualizassem no tempo e no 
espaço a organização e os procedimentos de um dia de obra no mutirão. 
Após lançado o desafi o, os grupos se reuniram, conversaram, debateram 
e construiram coletivamente a proposta.

Dia 29 de maio: Organizar um dia no Mutirão

Cada Grupo recebeu o seguinte instrumento:

Atividade:

Sublinhar o(s) coordenador(es)

Quem participa?

início

fim
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Um dia no Mutirão Tânia Maria

Acho que será    
depois do café e 
antes do início da 

obra

 
Será que 

vamos ter que 
acordar tão 

cedo?

Acho que a 
preparação do café 
pode começar antes 

das 7h.

E as crianças?         
Em qual momento        
o grupo assume?
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Visita Comuna Urbana Dom Helder Camara - MST

Jane da coordenação de obras explica o processo

O Padre João Carlos apareceu para dar umas palavrinhas da experiência

A gente faz uma 
programação dos 

trabalhos e pendura 
aqui pra todos 
acompanharem!

Eu estou desde o 
início nessa história. 

Me emociona ver 
como está a Comuna!
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Visita Comuna Urbana Dom Helder Camara - MST

Anfi teatro e arena

Cláudio da coordenação de obra reforça a história viva do processo

Nós formamos uma 
cooperativa para 

trabalhar na semana. 
Deu pra gerar renda 

pra gente! 

A acústica é 
boa mesmo! 5

Um dia no Mutirão Cinco de Dezembro

Olha, a cozinha 
chega antes!

 
E qual o 

momento da 
segurança no 
trabalho? E 

os EPI‛s?

                     
Precisamos fazer 
uma acolhida bem 

legal!

Ah, a primeira         
coisa é  fazer        
uma oração! 
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Apresentação do Mutirão Cinco de Dezembro

Quando tiver fazendo 
o DDS, o pessoal da 

cozinha dá uma saidinha 
e vai preparando o café.               

É, sem café, saco vazio não 
para em pé! 

Atividade:

Sublinhar o(s) coordenador(es)

Quem participa?

início

fim

Acolhida - Café da manhã

Preparação do café da manhã

Usina, Cozinha, Almoxarifado, 
Finanças, Compras, Associação, 
Faxina, Coordenação de Obras, 
Mutirão.
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       educação, cultura, lazer e meio ambiente

Anfi teatro e escadão

Ali é o 
anfi teatro, 

local pra festa, 
reunião e teatro!
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Visita Comuna Urbana Dom Helder Camara - MST

Desembarque ao destino: acesso a Comuna Urbana

Projeto de integração entre moradia, trabalho,         

Eita, isso aqui 
é um baita vale 

com muitas 
casas!

7

Apresentação do Mutirão Tânia Maria

Atividade:

Sublinhar o(s) coordenador(es)

Quem participa?

início

fim

Planejamento da Obra

Distribuição de funções

Usina, Cozinha, Almoxarifado, 
Finanças, Compras, Associação, 
Faxina, Coordenação de Obras, 
Mutirão.

Nós começamos com o 
planejamento da obra das 7h 
as 7h30. Quem participa é a 
gestão de obras, a Usina, o 

mestre de obras, a segurança 
no trabalho, a cozinha e os mu... 

mutirantes! rsrsrs
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Sequência de Atividades - Manhã

8

Atividade 2:

Sublinhar o(s) coordenador(es)

Quem participa?

início

fim

Acolhida - Café da manhã

Lista de chegada e crachá

Acolhida e tomar café: todos

Controle de presença: grupo de 
apontadoria e planejamento
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Atividade 1:

Sublinhar o(s) coordenador(es)

Quem participa?

início

fim

Preparação do Café da manhã

Grupo de Cozinha 
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Atividade 3:

Sublinhar o(s) coordenador(es)

Quem participa?

início

fim

Vestiário: roupas adequadas à obra

Vestiário: todos
                                               

Equipamentos de Proteção Individual
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Atividade 4:

Sublinhar o(s) coordenador(es)

Quem participa?

início

fim

Divisão e orientação dos trabalhos

Orientações:                                          
Usina, Mestre de Obras e 
Coordenação, Grupos de Segu-
rança e Saúde no Trabalho                                                   
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Atividade 7:

Sublinhar o(s) coordenador(es)

Quem participa?

início

fim

8

Atividade 8:

Sublinhar o(s) coordenador(es)

Quem participa?

início

fim

Preparação do Almoço

Grupo de Cozinha

Execução e orientação dos trabalhos

Usina, Mestre de Obras
e Equipes de trabalho
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Atividade 5:

Sublinhar o(s) coordenador(es)

Quem participa?

início

fim

8

início

Brincadeiras e atividades

Grupo de atenção às crianças

Atividade 6:

Sublinhar o(s) coordenador(es)

Quem participa?
fim

Crianças: CirandaDistribuição de Ferramentas

Orientações:                              
Usina e Mestre de obras                                               
Distribuição:                                   
Equipe do almoxarifado e Mestre 
de obras

Distribuição de Materiais

Fala sobre segurança no trabalho
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Apresentação do Projeto da Comuna Urbana MST

           
Olha só, são 128 

casas! E os nossos, 
144 apartamentos.

Aqui o projeto 
refl ete o processo 

coletivo: casas, 
anfi teatro, creche, 

padaria, e etc.

Sequência de Atividades - Tarde

9

Atividade 9:

Sublinhar o(s) coordenador(es)

Quem participa?

início

fim

Almoço e descanso

Todos (incluido as crianças)
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Atividade 10:

Sublinhar o(s) coordenador(es)

Quem participa?

início

fim

Retorno às Atividades

Todos

Atividade 11:

Sublinhar o(s) coordenador(es)

Quem participa?

início

fim

9

Preparação Café da Tarde

Grupo de Cozinha

Atividade 12:

Sublinhar o(s) coordenador(es)

Quem participa?

início

fim

9

Café da Tarde

Todos os que estão em obra
(Crianças tomam café no seu 
espaço de atividade)

9

Atividade 13:

Sublinhar o(s) coordenador(es)

Quem participa?

início

fim

Retorno às Atividades

Todos

Pós-Café
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Atividade 14:

Sublinhar o(s) coordenador(es)

Quem participa?

início

fim

Limpeza de ferramentas

Limpeza e recolhimento: todos

Recepção para guarda: Grupo de 
Almoxarifado

Recolhimento de materiais

9

Atividade 15:

Sublinhar o(s) coordenador(es)

Quem participa?

início

fim

Uso do vestiário

Assinar lista de presença e crachá
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Atividade 16:

Sublinhar o(s) coordenador(es)

Quem participa?

início

fim

Planejamento das futuras atividades

Coordenação, Mestre de Obras 
e Usina

Pós-Almoço

Verifi cação de estoque e compras

Mutirantes
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Linha do Tempo no Mutirão
Com bases nas apresentações, montamos a Linha do Tempo no Mutirão, 
que permitiu aos presentes visualizarem no tempo e no espaço as 
diversas atividades que podem ocorrer num dia de mutirão.

19

                     ... Empresa e Trabalho na Semana

...Olhou em torno: gamela 
Banco, enxerga, caldeirão 

Vidro, parede, janela 
Casa, cidade, nação! 

Tudo, tudo o que existia 
Era ele quem o fazia 

Ele, um humilde operário 
Um operário que sabia 

Exercer a profi ssão”.                                                                                                                                      
                                             

Operário em Construção        
Vinicius  de Morais

“Mas ele desconhecia
Esse fato extraordinário:
Que o operário faz a coisa
E a coisa faz o operário.
De forma que, certo dia
À mesa, ao cortar o pão
O operário foi tomado
De uma súbita emoção
Ao constatar assombrado
Que tudo naquela mesa
- Garrafa, prato, facão - 
Era ele quem os fazia 
Ele, um humilde operário, 
Um operário em construção... 

Faltas Idosos
Portador de 

Necessidades
Família

Instrumentos de 
Trabalho 
Máquina

Reposição      
Substituição

Proximidade 
União 

Compreensão

Máquina para 
ajudar o 

trabalhador 
Todos cuidam 

Atestado ou  
Desconto

Não entra        
Sem chance

Cotas
Cada um com os 
seus problemas

Inovação, 
equipe técnica. 
Máquina para 

aumentar o 

Atestado ou 
Desconto Por fim 

Desconto

Experiência é 
bem vinda!

Depende da 
função e da 

necessidade da 
deficiência

É bem vinda!

Máquina para 
ajudar o 

trabalhador e 
acelerar a obra

Incluído! E faz o que consegue    
Participa conforme possibilidade
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Quadro comparativo: Mutirão...                          

E se o seu fi lho fi car 
doente? Será que 
a  empresa vai se 

importar? De quem é o 
problema?

                       Parametros      
Formas de                    
organização e decisão

Remuneração Direitos
Segurança no 

Trabalho
Questão de 

Gênero

MUTIRÃO                           
(final de semana)

Sem salário  só  a 
casa pronta

Seguro de 
Vida Direito a 

moradia

EPIs obrigatório 
DDS Treinamento 
Cuidado coletivo

Igualdade rodízio 
de funções

EMPRESA                              

Salário menor 
Participação nos 

lucros 
Produtividade

Carteira 
assinada 
FGTS, PIS, 

Férias, 13º, 

EPIs obrigatório 
Fiscalização   

Punição    
Treinamento

Discriminação 
Salários mais 

baixos Assédio

TRABALHO NA SEMANA
(produtores associados)

Salário 
Com todos os 

direitos

EPIs obrigatório  
DDS Treinamento 
Cuidado coletivo

Direitos iguais 
dar espaço às 

mulheres

11
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Essa atividade consistiu em comparar a obra no mutirão com o trabalho 
em empresa, e a partir desta comparação (obra na semana e no fi nal de 
semana), debater o que poderia ser a obra na semana, com direitos e 
vantagens de cada uma destas formas de organização das relações de 
trabalho.

A equipe da Usina propôs ao grupo uma discussão coletiva, e provocou a 
participação de cada um. Diferente de outros momentos com discussões 
em grupo menores, agora o desafi o do debate foi o de construir 
conjuntamente .

Dia 16 de junho: Trabalho na Semana

Alguém aqui já 
trabalhou na 

construção civil?
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                     ... Empresa e Trabalho na Semana

Existe a 
discriminação sobre 

as mulheres!

E olha só como as 
mulheres são maioria 
aqui! Por que será?

Funções
Concepção 
Produto e 
Processo

Participação na 
Concepção

Finalidade Propriedade

Igual importância 
e com rodízio

Compreensão 
total

Concepção 
Coletiva

Bem estar do 
coletivo       
(Casa)

Coletiva

Divisão 
hierarquica

Compreensão só 
de uma parte

Chefia Lucro
Dono e 

Sociedade 
Anônima

Formação e 
capacitação   
diminuir a 

divisão

Compreensão do 
todo e da luta

Planejamento 
Coletivo

Experiência 
Salário Diversão 

Trabalho 
Amizade

Coletiva          
?
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Quadro comparativo: Mutirão...                          

E o que 
a gente viu no fi lme 

“Capacetes Coloridos”? 
Tinha um pedaço que a 

maioria eram mulheres. No 
mutirão a maioria são 

mulheres!

E as mulheres?

                       Parametros      
Formas de                    
organização e decisão

Horário Regras Imprevistos

MUTIRÃO                           
(final de semana)

Coletivo (feriado 
e fim de semana)

Regulamento 
aprovado em 
Assembléia

Diálogo

EMPRESA                              
Patrão           

(comercial e 
extra)

Regras           
já estão          
dadas

Não há diálogo

TRABALHO NA SEMANA
(produtores associados)

Trabalhadores 
decidem         

(evitar extra)

Discutidas e 
acordadas 

trabalhadores
Diálogo
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Xiiii!

Será que vamos pegar 
muito pesado nessa 

obra?

Trecho: Operário em Construção        
Vinicius  de Morais
“De fato, como podia

Um operário em construção
Compreender por que um tijolo

Valia mais do que um pão?
Tijolos ele empilhava

Com pá, cimento e esquadria
Quanto ao pão, ele o comia...

Mas fosse comer tijolo!
E assim o operário ia

Com suor e com cimento
Erguendo uma casa aqui
Adiante um apartamento
Além uma igreja, à frente
Um quartel e uma prisão:

Prisão de que sofreria
Não fosse, eventualmente

Um operário em construção”.    
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Numa empresa a gente 
participa da concepção 
do produto? E quem são 

os trabalhadores da 
semana?

Acho 
que no mutirão 

a pessoa tem que 
ter noção que ela 
não tem direitos 

trabalhistas! 

Não me lembro
de participar da

concepção de 
produto algum.
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o 
a 

.
Na empresa você tem 
uma função e tem que 
cumprir. No mutirão é 

a união!

E os trabalhadores 
da semana ninguém 

nunca viu!


