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AULA 
Sábado - Manhã 

Participação, Tomada de Decisão, 
Responsabilidades e Prestação de Contas 

 
Porque temos o direito de participar?   

A participação é um direito humano básico e, portanto, não é um dom o qual 

apenas algumas pessoas podem exercer. Se é um direito, quer dizer que todas as 

pessoas podem expressar suas opiniões, suas ideias, participar nas tomadas de decisões 

das políticas públicas, nas decisões do bairro, das cidades etc. 

Além de direito, a participação é também uma condição básica e necessária para 

exercer a democracia. Possibilitar e estimular a participação, criar mecanismos para que 

ela ocorra, fortalecer a democracia é um direito, mas também uma responsabilidade de 

todos nós. 

Compreendendo que a participação é um processo que dá sentido e significado 

ao movimento social, é importante que o movimento atue de forma que suas ações 

desenvolvam a consciência crítica nos participantes e gere nova cultura política onde 

todas e todos possam de fato participar de forma consciente e igualitária. 

O projeto político dos movimentos sociais, ou seja, a visão de mundo deve 

também ter como objetivo os interesses do coletivo e não ações que visem atender a 

interesses particulares. Para que este problema não ocorra é fundamental que o 

movimento consiga acolher as famílias participantes, inserindo-as em espaços de 

“formação e informação” sobre o papel do movimento, o significado e a importância 

deste processo para a luta do movimento de moradia. 

Entendendo que as cidades são desiguais e, com isso, os(as) trabalhadores(as) 

vivem em condições precárias, de aluguel ou de favor, os movimentos lutam pela 

Reforma Urbana, pelo direito à cidade e pelo controle social na produção habitacional 

por meio da autogestão. A UNMP visa, dentre outros objetivos, construir moradia com 

autogestão. 

A autogestão é considerada não apenas no aspecto de construção de moradia e 

gestão de recursos, mas também 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. 

Considerando que a ideia de cidade é criação humana e que a população pode 

ter o controle do espaço urbano contribuindo na forma de planejá-lo, as famílias dos 

movimentos de moradia são parte do processo de lutas. Por meio da construção 

coletiva, as lideranças são agentes fundamentais nesses espaços, pois além de 

contribuir na organização das famílias, podem criar condições para que a participação 
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cidadã ocorra com o envolvimento de todos os atores no processo de transformação 

das cidades. 

 

Somos entidades ou movimentos de moradia? 

Os movimentos de moradia para ter acesso aos recursos de programas 

habitacionais necessitam torna-se pessoa jurídica com CNPJ1, ou seja, uma associação. 

No programa Minha Casa Minha Vida Entidades (MCMV-E), por exemplo, é necessário 

que a associação esteja cadastrada no Ministério das Cidades. 

Apesar de ser institucionalizada pelo formato dos programas habitacionais, um 

movimento não é uma empresa.  Institucionalizar gera burocracias, mas o movimento 

de moradia não pode se limitar a elas. 

Os movimentos necessitam ter cuidado para que as regras colocadas pelo 

programa não transforme de fato os movimentos em entidades, afinal ser movimento é 

outra coisa. Ser movimento é, por exemplo, defender um projeto político que atenda a 

realidade do povo, é cobrar mudanças, reivindicar transformações, indicar a insatisfação 

do povo com os governantes e as políticas sociais que não atendem a maioria, é intervir 

na realidade. Enfim, ser movimento é mostrar a força e a vontade do povo. Portanto, 

para que isso ocorra é necessário que o povo participe no movimento de forma 

consciente e crítica. 

A organização da associação/movimento envolve trabalhar com algumas regras 

e um grupo organizado de pessoas que atuam de forma a dar conta das solicitações 

burocráticas feitas pelos agentes públicos e financeiros, porém, o movimento não pode 

se comportar como uma empresa, ou seja, não pode perder a essência do movimento 

e nem desfocar da luta pela produção social do habitat, da moradia com qualidade de 

vida. 

Para constituir uma associação é necessário haver a figura de coordenadores, 

como por exemplo: coordenadores gerais, coordenadores secretários, conselho fiscal 

etc. 

Isso não quer dizer que quem decide tudo são os coordenadores. No processo 

de construção de moradias com autogestão, a própria luta histórica dos movimentos é 

pela participação popular nas tomadas de decisões, seja de sua moradia, seja por seu 

bairro, cidade ou país e na mudança para uma sociedade melhor para todas e todos. 

Quando trata-se de autogestão na produção de moradias, as lideranças e os 

profissionais que trabalham com os movimentos devem estimular a participação das 

famílias em todos os espaços, não como meros espectadores e sim como sujeitos que 

vão morar ali, que podem e devem decidir coletivamente sobre as escolhas de sua 

moradia. 

                                                           
1 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
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O processo de autogestão prevê “participação” como ferramenta e instrumento 

de apropriação dos assuntos relacionados ao projeto, desenvolve o sentimento de 

“pertencimento” e, mais que isso, insere sujeitos num processo de apropriação das 

instâncias participativas que a cidade dispõe e na dinâmica da disputa de interesses. 

É neste campo contraditório que os sujeitos passam a se dar conta que a 

participação vai muito além do espaço da obra. A luta se dá em vários espaços, dentro 

e fora do espaço da obra. Em relação à gestão da obra, podemos pensar numa estrutura 

mais ampla e descentralizada, onde as instâncias participativas do processo de 

autogestão devem ter uma estrutura que garanta o acesso a informação, mas que 

também dinamize as tomadas de decisões. 

Para que isso ocorra é fundamental ter “elos” (sujeitos) que contribua para a 

circulação da informação. As instâncias participativas são: assembleia, comissões ou 

grupos de trabalho, coordenação, comissão ampliada ou compartilhada etc. O que 

importa nesta dinâmica é que as decisões e discussões realizadas em cada espaço 

participativo chegue nos grupos e nas comissões. 

A circulação da informação é fundamental para conectar os grupos, para que 

estes espaços não fiquem isolados do processo e para garantir a democratização da 

informação. As informações devem ser fornecidas pelos coordenadores, técnicos, 

comissões, enfim, não pode ocorrer de apenas uma pessoa ter a informação, pois isso 

pode dar a impressão de que no movimento há um dono, sendo que não há donos no 

movimento: 

Não ter dono não significa não ser de ninguém, mas ser de todos. 
É ser público, no sentido de que convém e pertence a todos. 
Sendo de todos, no coletivo, não é de ninguém em particular. 
Um processo de mobilização não pode ter donos. A melhor 
forma de evitar que ele seja apropriado ou visto como de um 
grupo restrito, que manda e define seus rumos solitariamente, é 
assegurar as condições para que ele seja realmente de todos que 
dele quiserem participar. (TORO E WERNECK, 1996, p. 51) 
 

Algumas iniciativas podem facilitar a organização como: definir os espaços 

participativos e explicar o papel de cada um deles para o conjunto; planejar as atividades 

de cada grupo ou comissão incorporando-as nas atividades gerais do processo; realizar 

encontros entre representantes de grupo/comissões com a coordenação. 

A ideia é pensar o processo de autogestão compartilhando as responsabilidades 

e definindo atribuições para cada grupo ou comissão, sem sobrecarregar, mas para que 

não fique tudo centralizado em um único momento ou espaço. 

Dessa forma, a assembleia geral é um dos espaços de tomadas de decisão 

coletiva, inclusive, deve constar isso nas regras de organização do movimento. É 

necessário respeitar e confiar na capacidade das pessoas decidirem segundo os 

interesses e as escolhas coletivas, cabendo aos envolvidos no trabalho e na organização 

estimular esse comportamento. 
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Além da assembleia, uma das formas de ampliar as ações é a criação de 

comissões nos projetos compostas pelas famílias dos movimentos. Existem outros 

fatores que incidem diretamente na adesão das famílias participantes. A participação 

vai depender de quanto e como os atores envolvidos compreendem este processo. Isso 

significa que se as lideranças dos movimentos não entendem seu papel, também terão 

dificuldade em realizar o trabalho coletivo. 

Quando os movimentos conseguem acessar recursos para a produção de 

moradias, além da participação popular, também requer que haja processos de 

transparência nas ações do grupo. Uma das formas de transparência é a prestação de 

contas e nesse processo é fundamental a participação das famílias. O movimento de 

moradia por meio de suas lideranças e conjuntamente com as comissões devem fazer a 

prestação de contas para todos os envolvidos. 

 

Como fazer prestação de contas? 

Ao criar as normas da associação, ou seja, do movimento, um dos itens que deve 

compor esse instrumento é a prestação de contas que só será válida se for realizada 

para a assembleia geral. 

O processo de prestação de contas, além da transparência, torna públicas as 

ações, fortalece os movimentos e possibilita às famílias acompanharem todo o processo. 

As notas fiscais e toda a documentação de prestação de contas devem estar na 

associação a disposição de quem delas necessitar, seja auditorias públicas ou para 

apresentar as famílias. 

Hoje com as tecnologias, também é possível manter um arquivo digitalizado ou 

fazer backups do histórico de prestação de contas. O processo de tomada de decisões e 

prestação de contas só será democrático se esses foram transparentes e coletivos. 

Dessa forma, a prestação de contas é uma das responsabilidades dessa 

organização, um compromisso com a transparência e com o controle social. Também é 

importante a formação política, no sentido de organização da sociedade como um todo. 

No sentido de estimular o pensamento crítico, para que as ações, pautas de lutas, 

mobilizações e participação nas ações coletivas sejam conscientes. 
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GRUPO 1 
1ª parte:  Sábado - Tarde 

Trabalho Social: Concepção Política 
 

O Trabalho Social na Autogestão tem como contexto os movimentos de moradia. 

A autogestão na produção associativa é uma das principais reivindicações do 

movimento, junto com a luta na defesa por cidades mais justas e igualitárias. Dentro da 

sociedade capitalista, a defesa e controle popular das políticas públicas é também um 

campo de disputa entre os interesses coletivos e os interesses de mercado. Todos esses 

processos devem ser explicitados no trabalho social e sob esse pano de fundo e 

considerando esses conflitos, é que devem ser propostas as ações de fortalecimento 

das relações sociais por meio do estímulo a formas de organização comunitária, a 

apropriação dos sujeitos nas instâncias participativas e a formação política de seus 

participantes. 

A autogestão na habitação corresponde a ações em que a produção habitacional 

ou a urbanização de uma área se dá através do controle da gestão dos recursos públicos 

e da obra pelos movimentos populares, associações e cooperativas. É a própria 

comunidade gerindo o processo da produção 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 mas 

da construção da vida comunitária e da busca por qualidade de vida de grupos 

organizados a partir de movimentos populares onde se pode inclusive buscar outros 

projetos societários. 

 

Mas o que é participação? 

Podemos entender a participação de duas formas: a primeira, quando a gente 

olha para a inserção dos movimentos sociais nas políticas públicas participando de 

conferências, fóruns e atuando nesses espaços; e a segunda forma, quando nós 

próprios, movimentos sociais, vamos gestar uma política pública. 

A inserção dos movimentos sociais nas políticas públicas é um efeito das lutas e 

mobilizações populares ocorridas após a ditadura militar para a abertura política e para 

elaboração da Constituição de 1988. Ali consagra-se o direito de participação, tanto para 

eleger gestores dos poderes executivos e legislativos, quanto para o povo poder 

participar e intervir nas políticas públicas. A participação na política é fomentada e 

defendida até os dias atuais, são diversos espaços ocupados pelas lideranças do 

movimento de moradia em fóruns e conselhos. Esses espaços também são ocupados e 

disputados por outros segmentos e interesses presentes na sociedade, pois é assim a 

política, envolve participação, disputa, conflito e propostas de convergência. 
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Apostamos na atuação popular nos espaços da política participativa pois acreditamos 

na capacidade do povo atuar na sua própria história.  

Se nós, entidades e associações organizadas politicamente acreditamos na 

participação em fóruns, conselhos e conferências enquanto instâncias importantes para 

o fortalecimento do poder popular, ao operacionalizarmos uma política pública, fato 

que ocorre quando viabilizamos um empreendimento que utilizará recursos públicos, 

devemos manter o mesmo princípio: tornar o povo ator da sua própria história.  

Nesse sentido, a participação é um princípio de atuação enquanto movimento 

popular. Cabe ao Trabalho Social ser capaz de analisar as relações estabelecidas e 

propor, implementar, ampliar e dar sustentabilidade as instâncias de participação 

popular da gestão da produção social da moradia.  

Participar gera conflitos, são muitos temas abordados e muitos pontos de vistas 

sobre o mesmo assunto. Por isso é tão necessário criar espaços e instâncias específicas 

para discussões, onde pontos de vistas podem ser debatidos e defendidos 

exaustivamente até o convencimento ou a elaboração de propostas convergentes entre 

os posicionamentos levantados. Além dos espaços de discussão é necessário criar 

espaços de deliberação, onde as decisões são tomadas. Estabelecer as atribuições de 

cada instância é muito importante, assim como fomentar a participação de todos nesses 

espaços, para que não aja contestações ou questionamentos quando as decisões são 

tomadas pois há espaço para discussão e participação de todos.     

 

Mas quem faz o Trabalho Social? 

O Trabalho Social é um componente da Política Habitacional, um componente 

obrigatório que exige que seja realizado, mas a forma como ele é realizado é definido 

pelo movimento. Há recurso para isso, quando se trata de loteamentos corresponde a 

1,5% do valor da obra e quando se trata de condomínios, corresponde a 2% do valor da 

obra. 

A forma como a entidade viabilizará o trabalho social pode mudar, ela pode 

contratar uma assessoria técnica especializada ou organizar uma equipe técnica 

específica para a realização desse trabalho. Podemos conhecer experiências 

interessantes de quando o próprio movimento realiza o trabalho social nos estados de 

São Paulo e na Bahia.     

Mas de qualquer forma, o trabalho social está normatizado pelo Ministério das 

Cidades, na Portaria Nº 21 e assim, ele deverá ser executado pela entidade, sob a 

responsabilidade técnica de profissional de área compatível e experiência comprovada 

em desenvolvimento comunitário. Isso não significa, no entanto, que está limitado a ela, 

mas que reconhecemos a importância como meio de direcionar e orientar o trabalho 

social. 

Entendemos que o trabalho social é um componente fundamental no auxílio a 

organização da obra, como por exemplo, na formação e orientação dos grupos de 
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trabalho mutirante. No entanto, também é sua função, o apoio e o fortalecimento das 

famílias para a gestão do projeto após as obras. As ações devem acontecer de forma 

integrada com os demais atores e sujeitos envolvidos, para que o conjunto de questões 

de todo o processo de autogestão seja problematizado e incorporado nas discussões 

relacionadas a participação popular, a organização comunitária e ao direito à cidade. 

As ações que norteiam o trabalho social estão comprometidas com a justiça 

social, política e econômica, ou seja, possuem identidade com a luta dos movimentos 

sociais, e estão pautadas nos princípios e valores defendidos pela UNMP. O processo de 

trabalho deve ser discutido coletivamente a partir de cada realidade e das demandas de cada 

entidade/associação. Neste sentido, é preciso localizar as competências dos atores envolvidos 

para evitar falsas expectativas e para construir um processo dentro das condições objetivas.  

As atividades iniciais que precedem a organização para a etapa da obra requerem 

habilidade dos sujeitos em localizar pontos importantes do processo histórico, 

principalmente da luta dos movimentos de moradia, para que os participantes possam 

compreender a importância da continuidade da luta. Temos que localizar os atores, as 

atribuições individuais e coletivas, focar no entendimento de que não existe garantia 

neste processo, só a luta coletiva trará resultados e respostas às demandas populares.  

A normativa diz que o trabalho social deve ser executado em três etapas. Nos 

quadros abaixo apresentamos as principais atividades que devem ser desenvolvidas e 

algumas observações. Em seguida, deixamos dicas de leitura para aprofundar as 

discussões.  

|Trajetórias dos movimentos de moradia e  assessorias técnicas na autogestão;

É importante elabora-lo contando com participação da coordenação da entidade e 

das famílias.

Organizar a eleição de CAO, CRE e 

outras comissões;

Formação e capacitação das 

Comissões para Autogestão;

Criar e pactuar espaços formativos e 

informativos;

Elaborar o Projeto de Técnico Social;

|A relação do Estado com os Movimentos Sociais;

|Movimentos Sociais na construção de Políticas Públicas;

|Classes sociais;

|Relações de gênero, raça e etnia e desigualdades;

Exitem metodologias para diagnóstico e uma delas são entrevistas. O importante é 

obter informações detalhadas sobre as famílias para planejar as atividades e 

articular o necessário. 

As comissões devem ser eleitas em assembleia. CAO e CRE devem ter membros 

diferente e obrigatoriamente são formadas por no mínimo 3 membros: 2  da 

demanda + 1 da coordenação da entidade. Atenção: os membros da CRE não podem 

ter dívidas não pagas (nome sujo )

Aqui a proposta é levar temas que contribuam na formação política. Veja abaixo 

algumas proposta mas observe a dinâmica das outras atividades pois outros temas 

podem surgir principalmente onde há conflitos:

Recolher a documentação das 

famílias,  preencher a documentação 

da CAIXA e enviar o NIS para o gestor 

do CAD ÚNICO da secretaria da 

assistência social do seu município. 

Organizar as informações das famílias 

de forma que possam acompanhar as 

análises da CAIXA e resolver as 

pendências;

Elaborar, aplicar e analisar o 

diagnóstico socioeconômico;

Observações

1

2

3

4

5

6

Pré-
obra
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As 

comissõ

es 
Apoio ao grupo no momento da 

mudança;

Apoio a organização comunitária;

Executar as atividades planejadas no 

PTS;

Apoio, capacitação e 

acompanhamento das comissões e 

grupos de trabalho;

Continuar com os espaços de 

participação e formação coletiva;

Conhecer e articular serviços, 

grupos e outras ações que ocorram 

no território;

1

2

3

5

6

Durante 
as 

obras

4

Apoio, acompanhamento e fomento 

aos grupos representativos;

Pactuar espaços de formação, 

informação e decisões coletivas 

para o pós-ocupação;

Consolidação e avaliação do 

processo;

1

2

3

Pós-
obras
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GRUPO 1 
2ª parte:  Domingo - Manhã 

A etapa de pós-ocupação 
 

A organização do movimento com as famílias para trabalhar em processo de 

autogestão se dá muito antes da etapa pós-ocupação. 

A construção por “Autogestão” pressupõe participação e envolvimento das 

famílias, dentre outros elementos, que devem estar presentes em todo o processo. 

Sabemos que para realizar o projeto, temos que estar envolvidos num processo de 

aprendizado e capacitação permanente, ou seja, o processo de autogestão possibilita o 

desenvolvimento de habilidades e potencialidades (talentos). 

Cada etapa do processo exigirá ações específicas e para iniciar uma etapa será 

preciso finalizar a etapa anterior, isso não quer dizer que seja um trabalho separado 

daquele que já está acontecendo, ao contrário, é uma continuidade das ações. 

Uma boa ação coletiva realizada desde o inicio, irá apresentar resultados 

positivos nas demais etapas, na convivência do grupo e até mesmo na vida as pessoas. 

Se estamos tratando “Autogestão” como “Processo” temos que ter a visão do 

todo, do início ao fim, o conteúdo do pós-obra deve ser discutido em todas as etapas 

anteriores para que as noções de convívio comunitário sejam bem incorporadas pelos 

participantes. 

Desta forma, alguns comportamentos individualistas, controlador e até mesmo 

intolerante não devem ser aceitos. As ações de todo o trabalho nos levarão a condutas 

e práticas mais coletivas e menos individualistas e não caberá neste processo ações de 

“cerceamento ou atitudes policialescas” (autoritárias) o que deve prevalecer é o 

respeito à diversidade cultural, levando em conta as diferenças de pensamentos, 

religiões, idade, gênero, raça etc. 

As etapas que antecedem o pós-obra vão incorporando noções e conceitos sobre 

o uso dos espaços comuns e áreas privativas, tais conceitos são importantes para que 

os participantes possam, a partir deste entendimento, traçar planos de gestão coletiva, 

(re) significando os espaços dentro dos objetivos da autogestão, isso significa, um 

atendimento mais coletivo dos usos. 

É no momento que finaliza a obra que se inicia o período de legalização do 

empreendimento, escolha dos apartamentos, as discussões para criar a comissão 

condominial, a convenção de condomínio e a continuidade autônoma do grupo. Esse 

trabalho é feito pelas famílias, coordenadores do movimento e a equipe social que 

acompanha os projetos. 
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Sobre o momento do registro da convenção, o cartório tende a utilizar 

referências de regras e conceitos condominiais baseado na produção de mercado, sem 

considerar as diretrizes de HIS2. Isso é algo que precisa ser discutido pelos grupos. 

Durante todas as etapas do projeto, além de participarem na construção de sua 

moradia, as famílias devem ser estimuladas e informadas sobre outros espaços de 

participação local, porém na etapa pós-ocupação é possível ainda:  

 articular e viabilizar debates com as famílias acerca dos espaços de participação 

popular, tal qual Conselho de Habitação, conferencias, atividades de cursos da 

UNMP3, etc.; 

 elaborar propostas coletivas para regras condominiais;  

 construir o Termo de Conclusão de Obras em conjunto com os profissionais; 

escolher os apartamentos a partir da pontuação de cada família;  

 articular com equipamentos públicos do bairro, que também pode ser realizado 

em outras etapas do projeto;  

 pressionar o poder público para conquista de serviços e equipamentos que 

faltem no bairro articulando com os demais moradores;  

 articular com projetos sociais existentes ou até mesmo gerir um projeto social 

construído pelo grupo; 

  fortalecer as comissões condominiais para que essa atue em prol dos interesses 

coletivos e não do individual.  

Torna-se fundamental conhecer a rede de serviços públicos e social já 

consolidada no território (Serviços identificados na etapa pré-obra), isso inclui as igrejas, 

associações de bairro, salão comunitário, escolas, UBS entre outros. 

Não adianta chegar ao fim da obra sem ter realizado o processo de construção 

das moradias com a autogestão, ou seja, sem o envolvimento das famílias, e acreditar 

que o pós-ocupação poderá por si só funcionar coletivamente e que no pós-ocupação o 

trabalho social ou as lideranças irão “ensinar” as famílias a conviverem. NÃO! 

 Para continuidade do grupo nos espaços do movimento, além da vontade e 

compreensão do processo pelo próprio grupo, é importante que as lideranças e técnicos 

possibilitem, durante todas as etapas, a circulação das informações e a comunicação de 

forma clara e transparente, mas, lembre-se: 

Estamos falando de dar informação às pessoas que, a partir da 
informação recebida, vão decidir o que pensar e o que fazer. É 
preciso muito cuidado para não assumir nessa hora uma atitude 
de cobrança, de querer que o outro pense exatamente como 
nós. Temos que ser claros na informação para que cada um 
avalie e forme sua opinião. Não se trata de “conscientizar”, o 

                                                           
2 Habitação de Interesse Social 
3 União Nacional por Moradia Popular 
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que, na maioria das vezes quer dizer: “pense como eu”, “avalie 
como eu avalio” (TORO E WERNECK, 1996, p. 43). 
 

Por ser habitação de interesse social e, em especial, construída com trabalho 

coletivo, as regras de condomínios devem favorecer as famílias que irão morar. As 

famílias não podem permitir que os itens inclusos na convenção condominial sejam 

muito caros, com valores que irão aumentar o custo do condomínio, igual aos 

condomínios feitos por construtoras. O processo de autogestão é, também, uma 

escolha para fazer um trabalho diferente. 

No momento de discutir as regras condominiais é fundamental tomar cuidado 

para não descaracterizar os projetos de HIS. Todos nós enfrentamos a tendência de 

consolidar condomínio de classe média, por isso, é preciso que o grupo esteja fortalecido 

de forma que todas e todos os moradores não sejam prejudicados, ao mesmo tempo 

em que não é positivo reproduzir uma cultura que nada tem a ver com a realidade dos 

trabalhadores moradores em condomínios de HIS. 

Se o custo do condomínio em HIS, por exemplo, for maior do que a própria 

mensalidade do apartamento as famílias não conseguirão pagar. Pode haver 

inadimplência e/ou as famílias vão se mudar por não ter condições de morar ali e a luta 

perde o sentido, afinal, essa forma de organização também é para garantir os direitos 

da população. 

Durante todas as etapas dos projetos as lideranças dos movimentos e os 

profissionais atuam de forma a contribuir para estabelecer a convivência do grupo e as 

responsabilidades comuns, ou seja, cada um cumprindo seu papel em prol dos 

interesses coletivos. 

Outra questão que não deve ocorrer em condomínios construídos 

coletivamente é a individualização dos problemas, ou seja, a transferência de 

responsabilidades apenas para o síndico ou coordenador. É necessário o envolvimento 

dos participantes na construção coletiva de alternativas e de gestão. 

As ações coletivas durante os mutirões e a participação nos espaços de 

atividades com os movimentos de moradia podem contribuir na organização do 

condomínio, os custos que os moradores teriam no condomínio podem ser revertidos 

na execução de alguma atividade dentro desse espaço que favoreça o coletivo. Por 

exemplo, um morador não pode pagar o condomínio, porém pode exercer para o 

condomínio um serviço que seria contratado (limpeza, etc.). 

Com uma boa organização o grupo por si só pode administrar o condomínio 

sem a necessidade de uma administradora que geraria custos altos aos moradores. 

O condomínio pode realizar contratações diretas de trabalhadores para 

serviços específicos, sem necessariamente contratar uma empresa administradora de 

condomínios.  

A luta pela moradia digna vai além da conquista da casa, pois, somente uma 

casa ou apartamento não contemplam todos os demais direitos. Dessa forma é 
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necessário um conjunto de equipamentos comunitários que podem ser voltados para 

educação, saúde, cultura, lazer entre outros. A conquista da moradia digna com acesso 

a espaços que possibilitem também a conquista de outros direitos pode garantir o 

direito à cidade. 

O programa MCMVE, na resolução 200/2014, prevê a destinação (o uso) de 1% 

do total do valor da obra para a construção de equipamentos comunitários. As famílias 

que fazem parte de determinado projeto é quem deve decidir qual equipamento deverá 

ser construído.  

Em projetos da UNMP já concluídos pelo Brasil, é comum haver um centro 

comunitário, por exemplo. Este espaço é importante para a continuidade da organização 

popular do movimento social, pois com o fim da obra esta organização não deve 

diminuir.  É com a organização que o movimento seguirá na luta por mais direitos.  

Os profissionais das assessorias podem contribuir em conjunto com o 

movimento de moradia neste processo de levantamento dos equipamentos já 

existentes na área em que se instalará as futuras moradias, assim como, na definição 

junto às famílias de qual será o destino deste espaço.  

Para a autonomia financeira do grupo, com a contribuição do técnico social é 

possível construir um projeto social. O técnico pode identificar possíveis financiadores 

desse projeto.  

Com o conhecimento adquirido nos processos autogestionários, as famílias 

podem ter condições de gestar os recursos dos projetos e dar continuidade a ele. No 

bairro também pode haver redes, outros movimentos, outras formas de organização, 

portanto, é necessária harmonia entre os agentes, a articulação com outras 

organizações; participar de espaços como redes de discussões em fóruns e espaços que 

discutam os problemas do bairro e das cidades; conselhos e redes da sociedade civil que 

atuem de maneira mais ampla.  
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GRUPO 2 
1ª parte:  Sábado - Tarde 

 Elaboração de Projetos Autogestionários  
 

1. Processo Participativo na Elaboração e Execução do Projeto 

Quando dizemos: “este projeto foi construído num processo participativo”, é 

porque foi construído um projeto com autogestão. Um projeto para atendimento de um 

grupo de famílias integrantes do movimento, e que necessariamente participam de todo 

o processo da construção de suas moradias, inclusive no desenvolvimento e escolha do 

projeto. As famílias de forma coletiva discutem e participam de todas as etapas desta 

construção, desde a definição, desenvolvimento e aprovação de projeto, a escolha de 

materiais, acabamentos, contratações, orçamentos e outros.  

Na fase dos estudos preliminares, onde temos a definição da concepção do 

projeto, haverá uma concentração de participação das famílias, envolvendo várias 

atividades com apresentações, discussões, definições e decisões para o 

desenvolvimento das etapas seguintes. Na concepção acontecem as decisões 

fundamentais de como será o projeto. 

Todas as etapas do projeto serão apresentadas pela Assessoria técnica, 

discutidas com os coordenadores do movimento, CAO e CRE da EO (entidade 

organizadora) e famílias. As definições dos projetos serão aprovadas em assembleia 

geral, de forma que garanta a participação de todos.  

4 

Na forma de atuar dos movimentos e das assessorias técnicas, os projetos são 

adequados àqueles que vão morar. Um dos propósitos é também contribuir para a 

transformação do espaço urbano. O processo de trabalho da assessoria e movimento, 

em parceria, e por meio da autogestão, prevê que as famílias organizadas coletivamente 

participem das decisões também nas etapas do projeto arquitetônico, desde o 

                                                           
4 As imagens utilizadas no texto foram elaboradas pela Ambiente Arquitetura, por meio de Henrique 
Salva Geddo, que compõe a equipe da assessoria. 
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momento de elaboração até depois da obra pronta. Assim, a autogestão é considerada 

não apenas no aspecto de construção de moradia e gestão de recursos, mas também de 

espaços nas cidades, para que possam ser geridos pela população, pelas comunidades, 

na busca da construção de cidades democraticas e com melhor qualidade de vida. 

 

2. Programa Minha Casa Minha Vida (3ª Fase) - Entidades e Empresas 

Pré-qualificação 

“A etapa de PRÉ-QUALIFICAÇÃO, que consiste no recebimento, pontuação e 

hierarquização de propostas de empreendimento, ainda em estágio inicial de 

desenvolvimento, para orientar a contratação das propostas mais vantajosas5.” 

Nesta etapa, serão apontados os critérios de pontuação e pré-qualificação da 

entidade no PMCMV, e parte deles necessitam de definições preliminares de projeto: 

 Porte do empreendimento em número de unidades habitacionais, 

 Conforto da unidade habitacional: Tipologia arquitetônica; Porte da unidade, 

Área superior à mínima estabelecida, percentual de unidades habitacionais no 

empreendimento com terceiro dormitório. 

 Pontuação extra: Redução do valor da unidade habitacional. 

Não estão sendo exigidos explicitamente os desenhos do projeto, mas mesmo 

assim devemos considerar esta etapa como uma das fases de projeto preliminar para a 

definição do partido do projeto no terreno de interesse, e assim obtermos o porte do 

empreendimento e a unidade habitacional. 

 

Etapas do projeto no contexto do MCMV-E III 

a) Primeira fase do projeto, antes da compra/contratação: 

Esta fase será desenvolvida com ênfase na “viabilidade da proposta” para a pré-

qualificação da EO para que obtenha maior pontuação e seja selecionada. Nesta fase 

haverá maior participação dos coordenadores e menor das famílias, porque é algo mais 

voltado a viabilidade da compra e que poderá ser alterado pelas famílias 

posteriormente. 

Na definição do projeto temos que considerar as condições do terreno, legislação 

incidente, custos, modalidade e regime de construção e sempre a qualidade.  

Consideramos os documentos abaixo descritos, como os necessários para esta 

fase de demonstração de viabilidade do projeto, mas aguardaremos mais informações 

do programa para defini-los. 

                                                           
5 Material disponível em: 
https://noticiasabc.files.wordpress.com/2016/01/20151201_pmcmv_prequalificacao_conselho.pdf 
 

https://noticiasabc.files.wordpress.com/2016/01/20151201_pmcmv_prequalificacao_conselho.pdf
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 Obtenção de Pareceres de viabilidade para fornecimento das concessionárias 

locais, 

 Documentos que comprovem o atendimento a legislação federal, estadual e 

municipal, 

 Estudo de massa urbanístico e projeto preliminar de arquitetura, 

 Pareceres ambientais (se for o caso), 

 Parecer de viabilidade técnica do empreendimento, 

 Orçamentos e cronogramas físicos e financeiros. 

 

b)  Segunda fase do projeto com o contrato assinado/terreno comprado:  

 

Nesta fase, às vezes modificamos o 

projeto que fizemos anteriormente para a 

pré-qualificação, isto quando a EO foi 

qualificada, e terá um período de 12 meses 

para a execução do projeto que irá 

construir. Vamos projetar, temos que 

discutir o programa para o projeto. 

 

 

O programa é a definição do que 

vamos pôr no projeto, do que vamos 

desenhar, tanto nas áreas privativas 

quanto nas comuns. Ex. Nas unidades 

habitacionais, dois quartos, sala, cozinha, 

banheiro, área de serviço, em alguns casos 

podendo ter um terceiro dormitório 

opcional, uma varanda, se vai ser prédio, 

sobrado, casa térrea, etc. Da implantação 

das unidades habitacionais, como vai ser, 

se o terreno é plano, acidentado, com 

arvores etc.Desenhando o projeto a partir 

de todas as considerações das famílias, 

obtidas das reuniões com coordenadores e 

famílias, da legislação incidente, regras do 

programa, estimativas de custos do 

projeto com os valores financiados pelo 

programa, adequação do projeto ao 

terreno e entorno, do bairro, da cidade. 

  

Assinatura do contrato. A entidade é quem assina. 
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A apresentação dos projetos deve 

ser transparente, com instrumentos e 

formas que favoreçam o entendimento 

pelas famílias das questões pertinentes ao 

projeto, a definição do programa do 

projeto. As decisões devem se dar de 

forma representativa e democrática pelas 

famílias. As definições/decisões do projeto 

estarão sempre dentro dos parâmetros do 

programa, e da legislação. 

 

 

 

Vamos ao trabalho! Assessoria técnica e entidade, em parceria farão tantas 

reuniões quantas forem necessárias, com CAO, CRE, famílias, CEF, prefeitura e todos os 

órgãos, para decidirmos o melhor projeto viável.  

 

 

A metodologia e forma de 

apresentação dos projetos devem 

ser acessíveis às famílias, algumas 

sugestões para apresentação do 

projeto com desenhos, maquetes 

físicas, maquetes eletrônicas, vistas 

do terreno, oficinas para discussão, 

entendimento e apropriação do 

projeto. 

 

 

 

Após a compra do terreno, o trabalho se dá mais com a participação de todos os 

envolvidos no projeto. Com os estudos preliminares finalizados, após a aprovação das 

famílias, entramos nas etapas de desenvolvimento do projeto para a construção, que no 

PMCMV-Entidades (segunda fase) foram considerados nos contratos para pagamento 

de projetos.  
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c) As etapas do desenvolvimento do projeto após contrato 

Do modelo do Cronograma físico-financeiro para execução do projeto, da Caixa: 

 

 
      

 

 
 
 

     

       

 IDENTIFICAÇÃO         

 Proponente   

 
Assessoria técnica    

 
Empreendimento   

 
Endereço     

 
            

 
      

      

  VALOR DOS   PESO EXECUTADO 

 
ITEM  DESCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % % 

 
1 Anteprojeto R$   

 
2 Projeto Legal R$   

 
3 Projeto Básico/Executivo R$   

 
4 Detalhes Construtivos R$    

 5 

Aprovação (alvarás, Bombeiros, 

licenças, diretrizes de 

concessionárias, etc.) 

R$    

 6 
Documentação completa para 

contratação - formulários CAIXA 
R$    

 
      

 TOTAL   R$  
 

       

 1 Projeto Social R$  
 

       

 TOTAL   R$   
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Abaixo indicamos o conceito de cada item mencionado no modelo de 

cronograma: 

 

Item 1:  Para a CEF o primeiro item da execução dos projetos é o anteprojeto, 

para nós o segundo, vem após os estudos preliminares definitivos.  

O anteprojeto é o projeto arquitetônico, com os desenhos da implantação, 

edificações, apresentadas com plantas, cortes e fachadas, perspectivas, memorial 

justificativo, e resumos dos custos. Neste item o projeto terá que estar desenhado 

considerando os aspectos construtivos, as questões legais, custos e condições 

ambientais.  

 

Item 2: O projeto legal são todos os que deveremos executar para aprovação nos 

órgãos públicos. Consistem em desenhos, memoriais, pareceres etc. conforme as 

exigências de cada órgão. 

 

Itens 3 e 4: O projeto básico, executivo e detalhes construtivos são um conjunto 

de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para realizar a 

obra, elaborado a partir do anteprojeto. Estas etapas devem seguir objetivando a 

viabilidade técnica do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra 

e a definição dos métodos e do prazo de execução, e ainda devendo incorporar 

elementos desenhados e descritos de forma detalhada, com vista a caracterizar bem o 

que será construído. 

Nestes itens a assessoria técnica desenvolve, além do projeto arquitetônico, que 

compõe a etapa anterior com o desenho da UH e implantação, os projetos 

complementares, executados por profissionais especializados, projetos de estrutura, 

fundações, elétrica, telefonia, combate a incêndio, meio ambiente, hidráulica. A 

assessoria fará também a coordenação dos projetos, que significa compatibilizar e 

integrar os complementares com o da arquitetura.   

 

PROJETOS COMPLEMENTARES  

O conjunto de projetos complementares inclui projetos de:  

• fundações, inclusive contenções (se for o caso);  

• estrutura;  

• instalações elétricas e telefônicas prediais;  

• instalações hidro sanitárias prediais, inclusive de águas pluviais;  

• instalações de gás; e,  

• prevenção e combate a incêndios. 
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PROJETOS DE DETALHES CONSTRUTIVOS  

O conjunto de projetos de detalhes construtivos inclui, dentre outros, projetos 

de:  

• impermeabilização;  

• alvenaria;  

• esquadrias.  

 

 

PROJETOS DE INFRAESTRUTURA  

O conjunto de projetos de infraestrutura inclui projetos de:  

• abastecimento de água;  

• esgotamento sanitário (inclusive elevatórias e ETE);  

• pavimentação;  

• drenagem de águas pluviais;  

• energia elétrica;  

• iluminação pública; e  

• obras especiais (muros de arrimo, muros divisórios e outros).  

 

ALÉM DO PROJETO DE PAISAGISMO. 

 

 

Item 5. As aprovações dos projetos nos órgãos públicos, dentro do programa 

MCMV, são obrigatórias, e como consequência, teremos que atender as legislações 

incidentes, municipal, estadual e federal.   

Este item diz respeito às obtenções dos alvarás de aprovação dos projetos das 

edificações, dos loteamentos, desdobros de lotes, das licenças ambientais, alvarás para 

a execução dos projetos/construção, nas instancias necessárias e específicas por projeto 

e município. 

 

Item 6. Este item, documentos para contratação da obra, a EO terá que 

providenciar vários documentos, e em relação a projetos, a assessoria executará os 

orçamentos e cronogramas físico e financeiro nos padrões da CEF, para a construção do 

projeto. Os orçamentos e cronogramas serão para as edificações e infraestrutura do 

conjunto (Ver Modelo de Quadro de Composição de Investimentos - QCI). 
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d) Definição dos projetos com autogestão 

 

Para definir o projeto, também consideramos: 

 Se o terreno está servido de infraestrutura (ruas, redes de água 

esgoto, energia elétrica, etc.) 

 Se no entorno do terreno há equipamentos públicos,  

 Plano diretor/ Lei de Zoneamento, Lei de uso e ocupação do solo,  

 Legislação incidente, federal, estadual e municipal, 

 Localização/Terreno, 

 Forma e topografia do terreno, 

 Normas “conhecidas” do programa,  

 Vegetação existente meio ambiente, 

 Viabilidades das concessionárias, 

 Densidade (nº de UH) necessária para viabilizar o empreendimento 

com o recurso disponível, 

 Se o Terreno é contaminado, 

 Próximos a rio/córrego: recuos/afastamentos/distâncias – APP/APM, 

 A questão regional.   

 

A qualidade é o um ponto fundamental para a definição da concepção do projeto, e os 

que são feitos com autogestão, favorecem esta possibilidade. Alguns pontos para considerar: 

 Nunca repetir projetos, executar projetos diversos, específicos para 

cada terreno e grupo de pessoas, 

 Considerar a mobilidade, conforto, acessibilidade, 

 Valorizar os usos comuns, áreas de lazer, paisagismo,  

 Áreas maiores nas unidades habitacionais, 

 No caso de condomínios áreas que proporcionem recursos para 

manutenção, 

 Densidade como um fator para a economia e viabilidade do 

empreendimento, quando otimiza a infraestrutura.  
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Legalização do Empreendimento 

A moradia de papel passado - Alguns passos para a legalização de 
um empreendimento habitacional 

O tema da legalização de um empreendimento habitacional tomou maior 

importância recentemente com a ampliação da atuação do Ministério Público na 

fiscalização do uso da terra urbana e com a criação de programas habitacionais que 

valorizam a individualização da propriedade privada e o registro dos empreendimentos 

habitacionais.  

A legalização do empreendimento começa com a escolha do terreno onde se 

pretende construir, pois é necessário que se faça uma análise detalhada das condições 

jurídicas do terreno, segue por todo o processo de licenciamento urbanístico-ambiental 

e passa a ser enfrentada definitivamente na ocasião da finalização da obra.  

Vamos conhecer, sucintamente, os tipos de empreendimentos habitacionais 

mais comuns e os documentos necessários para cada caso. 

 

Loteamento, desmembramento e desdobro de lote 

Loteamento é a subdivisão de uma gleba em lotes, com a abertura ou o 

prolongamento de vias e a doação de áreas públicas. Mas, para entender o conceito é 

necessário, antes, conhecer seus elementos. O primeiro elemento a ser conhecido é o 

conceito de gleba.  

Gleba é uma porção de terra que não tenha sido dividida (parcelada) depois de 

dezembro de 1979, quando entrou em vigor a Lei Federal 6766/79, conhecida como lei 

de loteamentos ou Lei Lehmann (nome do senador que a propôs).  

O segundo elemento que se relaciona com o tema é o de Lote. É o terreno 

servido de infraestrutura básica implantada, ou seja, um terreno destinado à edificação. 

O curioso é que lote não necessariamente decorre de loteamento, mas sim da existência 

de infraestrutura básica implantada. 

O terceiro elemento importante é o da doação de áreas públicas é o ato, 

regulado por lei municipal que exige para a aprovação do projeto de parcelamento do 

solo que ocorra, simultaneamente ao registro dos novos lotes, a doação de uma parte 

do terreno para uso público, seja por meio de abertura ou prolongamento de vias, seja 

pela reserva de áreas para a construção de equipamentos sociais (escolas, postos de 

saúde, centros culturais, etc.) que serão executadas pela administração pública. 

Além da figura do loteamento, temos também a possibilidade de registrar um 

desmembramento, por sua vez, é a subdivisão de gleba em lotes sem a abertura de vias 

ou a doação de áreas públicas.  

Desdobro de lote é a divisão de um lote pré-existente para formação de novos 

lotes, com frente para via oficial de circulação, sem abertura de novas vias e nem 
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prolongamento das vias já existentes. É a modalidade mais simples, cujas regras são de 

competência municipal. 

Uma vez obtido o Alvará de Aprovação de parcelamento do solo (Loteamento, 

desmembramento ou desdobro) a entidade deverá providenciar o seu registro no 

respectivo Cartório de Registro de Imóveis. O registro é um ato obrigatório e formal que 

dá publicidade ao ato de gerar novos lotes sujeitos a compra e venda. Com o registro do 

loteamento a gleba (que possuía uma única matrícula imobiliária) passa a ser 

representado pelo conjunto de matrículas gerados pela divisão da gleba em quantos 

lotes forem necessários. 

Para obter o registro do Loteamento, será exigido, no mínimo: 

 Título de propriedade do imóvel ou certidão da matrícula; 

 Certidão Vintenária; 

 Certidões negativas: a) de tributos federais, estaduais e 

municipais incidentes sobre o imóvel; b) de ações reais referentes 

ao imóvel, pelo período de 10 (dez) anos; c) de ações penais com 

respeito ao crime contra o patrimônio e contra a Administração 

Pública; 

 Certidões: a) dos cartórios de protestos de títulos, em nome do 

loteador, pelo período de 10 (dez) anos; b) de ações pessoais 

relativas ao loteador, pelo período de 10 (dez) anos; c) de ônus 

reais relativos ao imóvel; d) de ações penais contra o loteador, 

pelo período de 10 (dez) anos; 

 Cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do 

termo de verificação pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito 

Federal, da execução das obras exigidas por legislação municipal. 

É preciso ainda consultar as normas especiais expedidas em cada Estado por seu 

Tribunal de Justiça que detalham ainda mais os procedimentos e documentos 

necessários ao registro, indicando possíveis soluções para eventuais omissões da 

legislação. 

Uma última noção é importante fixar: embora exista muita divergência sobre o 

assunto, do ponto de vista jurídico, não existe a figura do chamado “loteamento 

fechado”. Como foi dito, lotear significar doar áreas ao Poder Público. Uma vez doadas, 

a responsabilidade pela manutenção é pública, logo o uso também deverá ser. Em 

alguns municípios tem se experimentado conceder o uso de áreas públicas, mediante o 

compromisso dos beneficiários de realizar o fechamento de tais áreas e a administração 

da vida comum por meio de um contrato particular entre as partes. Tal procedimento, 

ainda exista na prática, ainda não possui regulamentação legal suficientes, submetendo 

seus usuários a diversas situações de insegurança jurídica. 
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Condomínio 

Condomínio edilício é uma figura jurídica totalmente diferente do loteamento, 

desmembramento e desdobro de lote. A palavra “Condomínio” é sinônimo de 

copropriedade. Ou seja, é um tipo de empreendimento onde todos são proprietários – 

em comum acordo – de algumas áreas (vias internas, áreas de lazer, centro comunitário 

ou salão de festas, escadas, entre outras) e, ao mesmo tempo, proprietários privados 

das áreas de suas moradias (apartamentos). A criação de um condomínio é regulada 

pela Lei Federal 4.591/64 e também pelo Código Civil. 

É importante saber nesse curso que as áreas comuns dos condomínios e os 

serviços a ela inerentes (sistemas de drenagem das águas de chuva, sistemas de coleta, 

afastamento e tratamento de esgotos, sistemas de abastecimento de água potável, 

iluminação pública, coleta de lixo), entre outros, são de responsabilidade dos próprios 

moradores. 

Recentemente, nos condomínios de interesse social, o Poder Público vem 

assumindo algumas tarefas, que originalmente seriam dos moradores, tais como instalar 

redes de infraestrutura (água, luz, telefone, etc.) seja obrigando as concessionárias de 

serviço público a realiza-los, seja em comum acordo com as Prefeituras ou governos 

estaduais, obrigando-os a realizar a manutenção. Entretanto, tais iniciativas dependem 

de uma legislação mais segura e definitiva. Sem isso, atualmente, milhares de famílias 

estão em situação de risco, pois se não houver continuidade na prestação do serviço, 

ficarão sujeitos a arcar com serviços e obras de alto custo, cuja responsabilidade é 

tipicamente pública. 

Para registrar um condomínio edilício são necessários os seguintes documentos: 

 Memorial de instituição de Condomínio, formulário elaborado pela assessoria 

técnica, que descreve detalhadamente as informações relevantes do condomínio e, se 

for o caso, faz a atribuição das unidades aos futuros moradores; 

 Instrumento público ou particular com firma reconhecida, subscrito por todos 

os proprietários do terreno; 

 Projeto arquitetônico aprovado pelas autoridades competentes; 

 QUADROS DA NBR 12.721/2006, subscritos pelos proprietários e pelo 

profissional responsável pelos cálculos, com firmas reconhecidas. 

 ART/CREA ou RRT/CAU, relativos aos cálculos e os correspondentes 

comprovantes de pagamento, quando a anotação o exigir.  

 Alvará de Construção em vigor para o empreendimento, quando este estiver em 

fase de construção; ou, caso as obras já estejam concluídas, esse alvará será substituído 

pelos documentos previstos definidos pela Prefeitura, especialmente o Alvará de 

Conclusão das Obras; 

 Declaração de todos os proprietários em requerimento escrito, com firma 

reconhecida, de que não há incorporação imobiliária, por se tratar de empreendimento 
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em que a construção será efetivada diretamente pelos proprietários das frações do 

terreno ou por construtoras por eles contratadas e que não houve nem haverá alienação 

de frações ideais do terreno vinculadas às unidades autônomas antes da averbação do 

habite-se; 

 Matrícula e CND/INSS é um procedimento obrigatório, regulado por meio da 

Instrução Normativa nº 971/09, segundo o qual a entidade, na condição de organizadora 

da obra, se inscreve no Cadastro do INSS, momento a partir do qual a obra recebe um 

nº de matrícula. Nessa matrícula serão lançados os recolhimentos previdências devidos 

em razão da contratação de mão de obra. No final do processo, de posse das guias de 

recolhimento, a entidade requer a expedição de uma CND (Certidão negativa de débitos 

para com o INSS referente à obra). Nos processos de moradia popular realizados sem a 

contratação de mão de obra profissional será possível obter a CND, sem a realização de 

contribuições, que, nesse caso, não são devidas; 

 Convenção de Condomínio, elaborado em conjunto com elas e aprovado em 

assembleia regular e formal, assinada, subscrita pelos titulares de direitos sobre as 

frações ideais, com firma reconhecida de todos;  

 Regimento Interno, embora não seja um documento obrigatório, é bastante 

recomendável que seja elaborado pois detalha o dia a dia da administração do 

condomínio, onde estão concentradas as maiores situações de conflito que são 

observadas nas relações condominiais. 

Além do condomínio de apartamentos (edilício) também existem outros tipos 

de condomínio, como o chamado “Condomínio de casas (horizontal, deitado ou 

vilas)”. Eles encontram fundamento nos artigos 8º e 68 da Lei nº 4.591/64. O 

condomínio de casas em nada se parece com o loteamento, pois, diga-se novamente, 

naquele caso as vias e praças são áreas públicas, enquanto nesse caso do condomínio, 

serão sempre de responsabilidade dos moradores/proprietários. 

 

 Financiamento da Habitação de Interesse Social e o contrato 
individual 

Em regra, os projetos do movimento de moradia são realizados com recursos de 

órgãos governamentais. Isso significa que, seja no início ou no final da obra, serão 

celebrados contratos individuais com cada família para assegurar, entre outras coisas, 

as condições de devolução dos recursos utilizados para a construção do conjunto. 

Em geral, os contratos consolidam o valor final da obra e as prestações que 

devem representar a seguinte equação: 

[  preço da terra  +  valor da obra  +  seguro habitacional  -  subsídio  +  juros  ] 

prazo de financiamento 
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O preço da terra é o grande nó que dificulta o acesso à moradia popular. Em 

geral, se não houver doação, representa entre 10% e 20% do valor total do 

empreendimento. O grande desafio da política de habitação atual é o de garantir terra 

bem localizada, a preços acessíveis. Para isso, a entidade organizadora deve participar 

ativamente da construção da política de desenvolvimento urbano, buscando a 

implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257,2001). 

Os principais instrumentos que visam reservar e baratear o custo da terra são os 

seguintes: Parcelamento e Edificação Compulsórios, IPTU6 progressivo no tempo, 

demarcação de ZEIS7, direito de preempção, abandono, imissão provisória na posse, 

dação em pagamento (troca do terreno pela dívida de IPTU ou abatimento do valor), 

entre outros instrumentos. 

Valor da obra é o custo total que envolve o pagamento dos chamados Custos 

Diretos e os Custos Indiretos. 

Os Custos Diretos são compostos pelos seguintes itens: 

a) preço do terreno ou de edifício para requalificação (valor de mercado); 

b) projetos de engenharia, arquitetura, laudos e pareceres técnicos e jurídicos, 

inclusive levantamentos, sondagens, licenciamentos, capacitação e demais elementos 

necessários à execução da obra; 

c) Construção Habitacional: valor correspondente à edificação das unidades 

habitacionais dotadas de padrões mínimos de habitabilidade, salubridade e segurança 

definidos pelas leis municipais;  

d) Equipamentos Comunitários; 

e)  Urbanização e Infraestrutura: valor correspondente às obras e aos serviços 

necessários ao atendimento das moradias com solução de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, iluminação, terraplanagem, sistema de drenagem pluvial, 

pavimentação de passeios e das vias de acesso internas da área e obras de contenção e 

estabilização do solo, dentre outras;  

f) Assistência Técnica: valor correspondente ao custo de acompanhamento e 

gerenciamento da execução do empreendimento; 

g) Trabalho Social: valor correspondente ao custo das ações de apoio à 

mobilização e organização comunitária; capacitação profissional; geração de trabalho e 

renda e educação sanitária e ambiental; 

h) Administração da Obra: valor correspondente ao custo das despesas de 

Gestão da obra pela Entidade Organizadora e segurança; 

i) Almoxarifado: valor correspondente ao custo das despesas para construção 

do depósito de materiais em área coberta para a guarda de materiais para uso na obra; 

                                                           
6 Imposto Predial Territorial Urbano 
7 Zona Especial de Interesse Social 
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j) Canteiro de obra: valor correspondente ao custo das despesas para construção 

da área de trabalho fixo e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e 

execução da obra; 

k) Mobilização: valor correspondente ao custo das despesas com a mão de obra 

e equipamentos no início de implantação da obra; 

l) Desmobilização: valor correspondente ao custo das despesas com a mão de 

obra e equipamentos após o término da obra, para retirada e remoção de todos os 

materiais e equipamentos instalados no canteiro; 

m) Segurança: valor correspondente ao custo das despesas necessárias visando 

à integridade e segurança do empreendimento durante a fase de produção; 

n) Despesas com taxas, impostos diretos, emolumentos cartorários: valor 

correspondente ao custo das despesas imprescindíveis à constituição do crédito e à 

regularização da operação de financiamento.  

Os custos indiretos são as despesas da administração da sede central da 

Entidade e os tributos incidentes na execução do objeto principal do contrato, assim 

entendidos como os custos referentes à: 

a) Administração da sede: estrutura administrativa de condução e apoio à 

execução da obra do empreendimento; 

b) Tributos federais, estaduais e municipais, tais como: PIS e CONFINS a serem 

pagos pela Entidade Organizadora e os tributos municipais representados pelo ISSQN8 e 

o IPTU, taxas de licenciamento, entre outros, desde que, diretamente relacionados com 

a obra. 

Prazo do financiamento é o tempo que o agente financiador estabelece para que 

os recursos do financiamento sejam devolvidos em parcelas mensais. O prazo máximo 

que o Sistema Financeiro da Habitação admite é de 300 meses, ou seja, 25 anos. 

  

                                                           
8 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
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GRUPO 2 
2ª parte:  Domingo - Manhã 

Planejamento Financeiro 
 
Frentes de Trabalho e Prazos 

O completo conhecimento de todas as etapas da obra e orçamentos são 

necessários para o planejamento das obras. 

Devido à grande quantidade de itens, quanto maior o número de participantes 

nas comissões que tratarão diretamente da gestão da obra, melhor será o resultado. 

Como as planilhas de orçamentos são feitos com base no SINAPI e, portanto, 

consideram os serviços (não separando valores de mão de obra e materiais), serão 

necessários orçamentos detalhados de todos os materiais e mão de obra que compõem 

cada item, para planejar sua execução. 

Caso um item seja fechado com valor abaixo da planilha, a “sobra” deverá ser 

guardada para outro item, que em processo semelhante apresente déficit financeiro em 

relação a planilha de orçamentos. 

Além dos valores orçados em planilha, deverão ser também considerados os 

custos fixos da obra, como: salários de mestre de obras, almoxarife, administrativo e 

outros (se houver); contas mensais de água, esgotos, eletricidade, internet, telefone; 

materiais de escritório, manutenção mensal (computadores, equipamentos, 

construções provisórias), aluguel de equipamentos (guinchos, gruas, elevadores de 

obra, betoneiras, etc.) e outros. 

É importante entender que os custos fixos ocorrerão independente do 

andamento da obra. Quando projetarmos os prazos de execução de cada etapa 

devemos considerar os custos fixos e os prazos totais. Custos fixos altos só se justificam 

se os prazos para concluir a obra forem reduzidos. 

O correto planejamento da obra deve considerar todas as frentes possíveis que 

possam ser executadas simultaneamente, encurtando assim o prazo final. 

 

Cronogramas 

Os cronogramas são as planilhas onde constam cada uma das etapas das obras e 

o momento em que serão executadas. 

Devem ser elaborados os seguintes cronogramas: 

• Edificações 

• Infra estrutura 

• Equipamento comunitário (se houver) 

• Global (resumo dos anteriores) 
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Nos empreendimentos com autogestão os projetos são pensados priorizando a 

qualidade da vida dos futuros moradores (diferente dos projetos das construtoras que 

priorizam a facilidade na execução e a economia da obra, afim de maximizar o lucro), 

resultando sempre em projetos mais complexos. Em função disso, a execução será 

também e sem nenhuma dúvida, mais complexa. Daí a importância do domínio do 

planejamento, pois a margem de erro será menor. 

Se para uma construtora o processo termina com o final e a legalização da obra, 

na autogestão as etapas de projetos e obras são parte de um processo, que considera a 

vida nas habitações produzidas. 

 

Instrumentos de Planejamento 

 

Orçamento: 

É a relação de todos os serviços necessários à execução do empreendimento com 

os respectivos custos. É elaborado tendo como base a planilha SINAPI (elaborada pela 

Caixa). 

Devem constar as seguintes etapas:  

• Infraestrutura interna; 

• Edificações; 

• Infraestrutura externa; 

• Legalização.  

 

QCI - Quadro de composição de Investimento 

É o resumo dos custos do empreendimento que compõem o financiamento. 

Além dos itens de orçamento, também devem constar os custos de: 

• Terreno; 

• Projetos; 

• Assessoria técnica à obra; 

• Assessoria técnica social. 

No QCI além dos custos do FDS (fundo de Desenvolvimento Social) constará 

também os valores de contrapartida e aportes financeiros, que compõem o total do 

financiamento: 

• FDS – Fundo de Desenvolvimento Social; 

• Governos de Estado; 

• Prefeituras; 

• Recursos próprios das famílias; 

• Mão de obra mutirante – das famílias. 
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PLS - Planilha de Levantamento de Serviços 

É uma planilha eletrônica utilizada para medir os serviços executados na obra. 

Deve ser elaborada pela Assessoria Técnica - AT com o entendimento e 

conhecimento da Entidade Organizadora - EO, a partir das planilhas de orçamento e ter 

o número de itens suficiente para medir qualquer serviço executado. 

Cada serviço será medido de acordo com o valor orçado, o que definirá seu 

“peso” no total da obra. É um importante instrumento no planejamento das obras. 

 

Medições 

As liberações financeiras são efetuadas de forma antecipada, seguindo as etapas 

do cronograma, o que significa que para executar uma determinada etapa da obra será 

previamente liberada a parcela financeira correspondente. 

Após executada a etapa a EO, em conjunto com sua AT, vão preencher a PLS com 

os serviços realizados no período, demonstrando seu cumprimento. 

Com a PLS preenchida e demonstrando a etapa concluída, a EO pede a medição 

à CAIXA. 

A Caixa agendará visita ao empreendimento e deverá aferir a PLS que foi 

previamente encaminhada. 

Constatada a completa execução da porcentagem correspondente da etapa da 

obra, a Caixa solicita ao Ministério das Cidades a próxima liberação financeira, de 

acordo com o cronograma. 
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GRUPO 3 
1ª parte:  Sábado - Tarde 

Administração da Obra 
 
Começou a obra! E agora? 

O momento de início da obra é de grande expectativa para todas as famílias. 

Afinal de contas, depois de processos na maioria das vezes tão longos, é hora de ver as 

coisas acontecerem na prática. É nesta hora que precisamos fazer valer nossa 

organização e os princípios da participação. 

Em processos autogestionários, as atividades necessárias para a realização da 

obra, como as compras e a contratação de trabalhadores ou serviços, são feitas por 

representantes das famílias, eleitos para essa finalidade, com o apoio e a orientação da 

equipe de assessoria técnica. 

 

Nesse processo, pessoas que não têm necessariamente formação ou atuação 

profissional na área da construção vão adquirindo os conhecimentos necessários para 

exercer tal tarefa. É um resultado visível nos grupos, a qualificação das pessoas na leitura 

técnica, nas negociações com fornecedores, no controle financeiro, desmistificando o 

“não saber”, por um lado, e socializando capacidades, por outro. 

Ampliar a capacidade de gestão coletiva é um desafio permanente. Para isso, 

propomos abaixo algumas estratégias de organização. Como tudo mais, cada grupo irá 

definir qual a melhor maneira de se organizar. É preciso levar em conta a composição 

do grupo, a disponibilidade de tempo e condições para favorecer a participação de 

todos. 
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Coordenação e Assembleias 

A Coordenação do empreendimento poderá ser formada de diferentes formas 

ou ter diferentes nomes (comissão gestora, núcleo gestor). Ela tem como papel a 

tomada de decisões sobre o andamento cotidiano da obra, o planejamento de 

atividades e ter a noção do conjunto de fatores que envolvem a obra e o grupo. A 

coordenação deve se reunir regularmente, ter pauta e registro de seus 

encaminhamentos. 

A coordenação não substitui ou sobrepõe o papel da assembleia que tem o 

poder de decisão sobre as principais questões da obra. É preciso estar muito bem 

pactuado entre o conjunto de famílias sobre até que ponto a coordenação tem 

autonomia e sobre que temas a assembleia tem poder de decisão.  

Entendemos que a direção do movimento deve fazer parte da coordenação, 

tendo em vista sua responsabilidade perante a obra. A assessoria técnica (físico e social) 

também deve acompanhar esta coordenação, trazendo os temas de suas áreas, porém 

não são membros desta instância de direção. 

 

Exemplo de estrutura coordenação: 

 

Coordenação

Rep. de 
Comissão 1

Rep de 
Comissão 2

Rep de 
Comissão 3

CAO CRE
Rep do 

Movimento

Assessoria 
física e social
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A assembleia é a instância máxima de decisão do empreendimento. Ela também 

deve ter calendário regular, pauta previamente preparada e registro de suas discussões 

e deliberações. É ela que aprova a escolha do regime construtivo, da assessoria técnica, 

do projeto, o planejamento da obra, a prestação de contas, o regimento de participação 

e as eventuais sanções a membros do empreendimento. 

 

Comissões de Trabalho 

A formação de comissões é uma estratégia para ampliar a participação. A ideia é 

distribuir todo o grupo para que cada família participe ao menos de uma comissão. 

Podemos criar quantas comissões forem necessárias. Os temas podem se referir 

diretamente a assuntos da construção (compras, almoxarifado, qualidade da obra, 

segurança do trabalho, gestão financeira) ou de assuntos da vida comunitária (sócio-

educativo, formação política, demandas ao poder público), É importante que cada uma 

delas tenha bem claro seu papel para não haver sobreposições. 

Cada comissão pode organizar sua forma de trabalho, dias de reunião, mas é 

importante que cada uma preste contas de seu trabalho na Assembleia e apresente seus 

resultados. 

 

SUGESTÕES DE COMISSÕES E SUAS ATRIBUIÇÕES 

CRE - COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EMPREENDIMENTO: Gerir os 

recursos financeiros liberados pela CAIXA para produção das unidades habitacionais; 

Prestar contas aos demais beneficiários participantes do empreendimento sobre a 

aplicação dos recursos liberados pela Caixa; 

CAO - COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA: Apoiar o planejamento de 

obra. Acompanhar a evolução da obra e as vistorias da Caixa. 

OBRAS EM MUTIRÃO: Orientar e fiscalizar seu grupo no cumprimento da tarefa 

do trabalho em obra; Manter diálogo com o mestre de obras e arquitetos, buscando a 

tarefa a ser realizada e orientações para execução. 

COMPRAS OU COTAÇÕES: Fazer cotação dos materiais e serviços necessários 

após a demanda da coordenação e da assessoria. Fixar em local visível, as cotações e 

compras, quantidade de material comprado, o valor pago pelo mesmo, o nome e 

endereço da empresa, a fim de que todos fiquem informados sobre o andamento das 

finanças da obra; Verificar sempre a qualidade dos materiais e o preço; Manter as 

compras em dia, evitando atrasos por falta de material. 

ALMOXARIFADO: Controlar a entrada e saída dos materiais necessários ao 

trabalho de cada setor; comunicar à Comissão de Obra o material que está faltando ou 

que necessita de conserto; Registrar em ficha apropriada, toda a entrada e saída de 

material e manter o controle do material para que não falte na obra. 
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ÉTICA: Reunir se para avaliação de situações de conflitos sempre que solicitado 

pela coordenação ou pelas famílias envolvidas; Avaliar sem juízo de valor, levantando 

fatos objetivos sobre as situações apresentadas; Ser justo e imparcial. 

COZINHA: Fazer café e comida nos dias de mutirão e demais atividades; Montar 

um cardápio e levantar custos; Zelar pelos equipamentos da cozinha; Manter em ordem 

e observar rigorosamente a higiene do ambiente da cozinha; usar avental, luvas e 

toucas; controlar o estoque de alimentos e fazer semanalmente a lista de compras com 

antecedência. 

SAÚDE: Promover e firmar parcerias com equipamentos de saúde para ações 

preventivas como: vacinação, tabagismo, alcoolismo e drogadição; ter conhecimento 

daqueles que tomam medicação especial ou possui doenças crônicas. 

MEIO AMBIENTE: Verificar o conhecimento e o cumprimento da legislação 

quanto à preservação do meio ambiente; conscientizar os mutirantes quanto as 

questões relacionadas a preservação das áreas internas do condomínio, fazer 

campanhas internas. 

APONTADORIA: Recolher a presença do grupo no trabalho em obra e 

sistematizar listagem; Resolver e orientar seu grupo nos problemas de indisciplinas, 

faltas, atrasos no trabalho em obra; Apresentar em mural visível a todos, mensalmente 

a classificação das famílias com descrição detalhada dos pontos; Esclarecer as dúvidas 

das famílias mutirantes quanto à pontuação, sempre que necessário;  

SÓCIO-EDUCATIVO: Fazer planejamento de atividades socioeducativas 

correspondente a cada faixa etária, segmento e tema; Auxiliar no desenvolvimento, 

organização e realização das atividades socioeducativas; Cuidar das crianças das famílias 

mutirantes em dia de obra. Propor atividades, em conjunto com a equipe de Trabalho 

social, que envolvam as famílias mutirantes e também o entorno do empreendimento. 

Propor atividades para o pós ocupação. 

SEGURANÇA DO TRABALHADOR: Fiscalizar e orientar sobre riscos de acidentes 

existentes no local, assim como a importância da utilização dos EPIs e vestimentas 

adequadas para a segurança do trabalho na obra.  

SEGURANÇA PATRIMONIAL: Planejar e apresentar soluções para a prevenção de 

roubos e furtos no canteiro, bem como da preservação do terreno e das unidades 

habitacionais. 

CONSELHO FISCAL: Avaliar a prestação de contas feita pela CRE, alertar sobre 

possíveis deficiências, dar parecer à Assembleia Geral. Acompanhar e fiscalizar as 

finanças do empreendimento; Apoiar a prestação de contas. 

IDOSO: Elaborar e desenvolver atividades voltadas para o bem estar e a 

participação com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida para nossos 

idosos. 
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FORMAÇAO POLÍTICA: Estimular a capacitar as famílias com o intuito de 

fomentar o surgimento de novas lideranças. Debater temas da conjuntura e articular 

com ações de todo o movimento. 

COMUNICAÇÃO: Tem a função de elaborar e divulgar informes relacionados às 

atividades, datas de eventos, memória do processo. 

DEMANDAS AO PODER PÚBLICO: Atuar junto com a comunidade para a 

melhoria dos serviços locais, como transporte, educação, saúde, coleta de lixo. 

Participar nas instâncias locais, como conselhos de representantes, entre outros. 

 

Administração da Obra e da Entidade 

A estrutura de administração da obra deve levar em consideração o tamanho e 

complexidade da obra. É importante ter pessoas dedicadas profissionalmente às tarefas 

administrativas para efetivar as decisões tomadas pela assembleia e pela coordenação. 

De nada adianta um processo participativo, se os encaminhamentos práticos não forem 

tomados.  

As pessoas que forem trabalhar nessa área precisam ter uma profunda 

compreensão sobre suas responsabilidades e sobre a autogestão. Serão elas que 

efetivarão a organização do canteiro no dia-a-dia (compras e contratações, preparação 

dos pagamentos, encargos e tributos, preparação das atividades da obra, 

relacionamento com trabalhadores) para que as comissões possam ter efetividade na 

sua atuação. 

O pessoal da administração tem como prioridade a obra. Claro que como 

lideranças também atuam nas lutas do movimento, mas tem a tarefa de fazer a obra 

funcionar e cumprir os seus objetivos.  

Para isso e para todas as situações já expostas acima, é importante trabalhar a 

capacitação das pessoas. Um(a) militante, ainda que não tenha formação profissional na 

área, pode (e deve!) aprender novas capacidades nesse processo. As atividades de 

organização financeira, controle de materiais, organização de processos e tantas outras 

serão qualidades que se leva para a vida toda. 

Uma conquista dos movimentos dentro do programa Minha Casa Minha Vida 

Entidades é a destinação de recursos para o trabalho de organização do movimento. 

Hoje, este valor é previsto em até 0,5% do recurso do contrato. Esse trabalho não se 

confunde com a administração da obra, mas vai muito mais além. É a conexão da 

produção da moradia com as políticas públicas de habitação, com as lutas cotidianas e 

a organização interna do movimento popular. Uma coisa não pode se sobrepor a outra. 

As duas são importantes: Não adianta fazer obra se não fortalecemos a luta; mas é 

importante que a obra ande bem para que a luta continue. 

Os recursos para esta finalidade devem ser segregados e sua utilização é 

deliberada pelas instâncias do movimento. 
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Compras e Contratos 

 
Cuidados jurídicos: O que é importante saber para que a obra 

cumpra suas obrigações legais 

Uma obra para a construção de moradias é uma ação complexa e exige a 

participação de uma série de profissionais de diversas áreas técnicas. Ela exige muito 

dos profissionais das áreas de engenharia, arquitetura, biologia, trabalho social, 

contabilidade e, cada vez mais, tem exigido a orientação e atuação de advogados. Por 

isso, fica a dica: nos dias de hoje, desde o começo da caminhada, é fundamental que a 

entidade busque o auxílio de um advogado. 

O advogado que atua em projetos habitacionais, deve possuir conhecimentos 

sólidos nas áreas do direito civil, trabalhista, administrativo, urbanístico, ambiental, 

notarial, tributário e até na área do direito penal. 

 

Obrigações jurídicas da entidade e de seus dirigentes 

Ao iniciar a obra, a entidade organizadora assume as obrigações que constam 

das leis, decretos, Portarias, Instruções Normativas, entre outros documentos legais que 

regulam os diversos aspectos envolvidos. Além disso é fundamental o pleno 

conhecimento do contrato elaborado com o agente financiador.  

Além de cumprir rigorosamente a legislação, são obrigações comuns nos 

convênios ou contratos com o Poder Público: 

• Responsabilizar-se por todas as informações prestadas aos órgãos 

públicos, ou seja, não omitir ou apresentar dados errados, que possam causar prejuízos 

a terceiros; 

• Responsabilizar-se pela correta gestão dos recursos, pela execução e 

integridade do empreendimento e de cada uma das partes, mesmo as realizadas sob a 

responsabilidade de terceiros; 

• Manter em ordem a documentação contábil e realizar as prestações de 

contas tanto para a concedente dos recursos, como para as famílias associadas; 

• Apresentar e manter atualizada a relação da demanda para o 

empreendimento, com dados de identificação e endereço;  

• Realizar a contratação e a interlocução com a assessoria técnica, com a 

empresa construtora, quando for o caso com as empresas fornecedoras de material de 

construção, mão de obra e outros componentes da obra; 

• Informar as autoridades públicas responsáveis pelo controle e 

fiscalização dos gastos públicos, tais como a CGU (Controladoria Geral da União), os 

Tribunais de Contas (da União ou do Estado), bem como para os órgãos de investigação 

das polícias Federal ou Estadual; 
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• Aprovar o respectivo Regulamento de Obras, elaborado com auxílio da 

assessoria técnica, aprovado em assembleia e registrado em cartório juntamente com a 

ata da assembleia que o aprovou;  

• Respeitar os limites e parâmetros estabelecidos no regramento do 

programa, destinados à regulação da forma de contratação dos serviços necessários à 

execução das obras, previstos em projeto e no cronograma físico-financeiro, cuja 

complexidade não possibilite sua execução pelos próprios mutirantes; 

• Adotar mecanismos transparentes de cotação de preços, adotando 

critérios objetivos e éticos de seleção de fornecedores, excluindo do seu cadastro 

fornecedores inadimplentes, impedidos de contratar com a administração ou 

irregulares do ponto de vista fiscal ou em relação à matérias ambientais; 

• Cumprir as obrigações relativas aos encargos devidos ao imposto de 

renda, ISS, INSS e FGTS, de acordo com as definições da legislação vigente; 

• Promover a matrícula da obra junto ao INSS9 e o recolhimento das 

contribuições quando devidas, obtendo, ao final das obras, a CND10. 

 

Vamos analisar mais detalhadamente algumas dessas obrigações 
em um contrato: 

A responsabilidade pelas informações prestadas 

A associação é uma pessoa jurídica, ou seja, tem uma vida própria e 

independente da vida de seus dirigentes.  Ou seja, quem contrata os fornecedores é a 

entidade e não a pessoa do diretor. Por isso, em regra, quem responde juridicamente 

pelos atos praticados é a pessoa jurídica da entidade. O problema, entretanto, não é a 

regra, que é simples, mas sim as exceções.  

Quando da atuação da entidade ficar comprovado a ocorrência de prejuízo a 

terceiros, decorrente de má conduta, tanto ela responde, como também poderão 

responder seus dirigentes. 

De forma geral, contratos podem ser realizados por escrito ou verbalmente. No 

entanto, em contratos complexos que envolvam quantia significativa de dinheiro é 

preciso sempre procurar detalhar, por escrito, o máximo de situações possíveis e as 

formas de encaminhamento de eventuais impasses. 

Todo contrato deve possuir, no mínimo:  

a) A identificação completa das partes contratantes (nome, inscrição no 

CNPJ, endereço da sede, etc.). Com os dados da empresa é possível pesquisar seu 

histórico, identificar antigos clientes ou a existência de fatos que possam aconselhar que 

venha ou não a ser contratada; 

                                                           
9 Instituto Nacional de Seguridade Social 
10 Certidão Negativa de Débitos 
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b) O objeto do contrato, ou seja, aquilo a que o contratante e o contratado 

se obrigaram a realizar durante a existência da relação jurídica; O objeto delimita a 

obrigação de cada um. O não cumprimento das obrigações previstas em contrato gera 

para a parte prejudicada o direito de indenização; 

c) O preço pelo qual o material será entregue ou o serviço será prestado. O 

preço deve ser determinado ou determinável. Ou seja, é fundamental que esteja 

claramente descrito e pode ser realizado no corpo do contrato ou na forma de uma 

planilha que lhe seja anexado; 

d) O prazo do pagamento é outra informação crucial, pois somente será 

considerado inadimplente a parte que descumprir a obrigação no prazo que houver sido 

combinado; A entrega antes do prazo é uma direito do fornecedor, mas a entrega no 

prazo combinado é o seu dever. Se não cumprí-lo, fica sujeito a aplicação de multas ou 

até mesmo a rescisão do contrato, sem prejuízo de ser obrigado a indenizar a outra parte 

em razão de eventuais prejuízos sofridos; 

e) A forma de pagamento, ou seja, em que data, por qual meio, como serão 

fornecidas as notas fiscais e recibo de quitação do pagamento, etc. 

f) Além da obrigação principal, num mesmo contrato, ainda poderão ser 

previstas obrigações chamadas de acessórias. São chamadas assim porque embora 

ligadas à obrigação principal, são diferentes. Ex.: O empreiteiro de obras tem como 

obrigação principal executar determinada obra, mas, acessoriamente, deverá manter 

seus trabalhadores registrados, observar as regras de segurança do trabalho, etc. 

g) Outra preocupação importante deve ser a de prever quais as punições 

que serão aplicadas diante da falha no cumprimento do que for combinado. As multas 

ou outras formas de punição devem bem detalhadas para que possam efetivamente ser 

aplicadas; 

h) A forma de rescisão do contrato. A forma comum de término de um 

contrato ocorre quando a obrigação é integralmente cumprida. No entanto, ele também 

poderá ser interrompido ou alterado durante sua vigência se dele constar cláusula ilegal 

(nula ou anulável) ou ainda pela rescisão contratual. O contrato por ser desfeito de 

comum acordo entre as partes (distrato) ou por iniciativa de apenas uma delas, 

oportunidade em que a parte devedora poderá ser acionada judicialmente para repor 

eventual prejuízo que tenha causado intencionalmente ou por má prestação da 

atividade. De qualquer forma, o que se indica é que as formas de conclusão do contrato 

estejam expressamente previstas no instrumento contratual. 

 

O que é mais importante nos principais contratos das obras da 
construção civil: 

Contrato de Empreitada para execução de obra 

Uma empreitada de execução de obra é o acordo para execução de obra certa e 

determinada, sob a direção e a responsabilidade do construtor, mediante as condições 
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ajustadas com o proprietário. A empreita pode ser parcial ou integral, casos em que a 

responsabilidade pela construção é transferida ao empreiteiro, mediante o pagamento. 

 

Quais são as principais obrigações da associação? 

• Efetuar o pagamento na forma e modo aprazados; 

• Fornecer ao contratado o que for necessário para executar os trabalhos, 

sempre que possível com registro escrito do que for solicitado; 

• Cumprir os acordos e/ou compromissos assumidos junto aos órgãos 

judiciais, governamentais, instituições bancárias, fornecedores e outros. 

• Fiscalizar a correta execução dos serviços, atestando a qualidade ou 

solicitando formalmente a correção do que for preciso, no momento adequando. 

  

Quais são as principais obrigações da empreiteira? 

• Executar a obra na forma e modo ajustados, dentro das normas e 

especificações técnicas aplicáveis, dando plena e total garantia dos mesmos; 

• Fornecer toda a mão-de-obra necessária para a boa execução do serviço, 

devendo registrar todos os trabalhadores em sua empresa, obrigando-se pelos salários 

dos empregados que o mesmo utilizar na obra, respeitando as normas trabalhistas, de 

segurança do trabalho e previdenciárias, responsabilizando-se por todas as despesas e 

prejuízos decorrentes deste serviço; 

• Reparar ou refazer qualquer serviço que for executado em 

desconformidade com o projeto, instruções e normas respondendo por todas as 

despesas decorrentes deste serviço; 

• Apresentar os documentos que demonstrem sua regularidade em relação 

aos aspectos trabalhistas e tributários, entre os quais: cópia da ficha de registro de todos 

os empregados alocados na obra, folha de pagamento, guia de recolhimento 

previdenciário, folha de ocorrências da obra, nota fiscal mensal, etc. 

 

Contrato de trabalho e suas diversas modalidades 

Existem diversas formas de relação de trabalho, tais como trabalho autônomo, 

trabalho com vínculo empregatício, estágio remunerado, trabalho doméstico, entre 

outros. Cada uma dessas formas tem uma regra específica, de modo que antes de 

assinar um contrato de trabalho é fundamental conhecer a legislação que o regula e 

antever quais as possíveis consequências de cada decisão. 

Todas estas formas podem ser usadas uma obra, entretanto, a relação de 

emprego e de prestação de serviços são as mais comuns. 
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 A contratação de um trabalhador ou prestador de serviços pode ser realizada 

diretamente “no CNPJ” da própria entidade responsável pela obra ou por meio de uma 

empresa terceirizada para as atividades não relacionadas diretamente com seu 

funcionamento. 

A relação de emprego sempre apresentará as seguintes características:  

• Subordinação: O empregado exerce sua atividade sempre sob as ordens 

de um superior hierárquico; 

• Salário: O trabalho desenvolvido será sempre remunerado por meio do 

pagamento de salário e demais benefícios complementares; 

• Habitualidade: É o trabalho naturalmente inserido na atividade da 

empresa, ou seja, é a atividade rotineira, realizada de forma constante. 

• Pessoalidade: Ou seja, é o próprio contratado que desenvolve a 

atividade, não podendo fazê-lo por meio de terceiros; 

Existem diversos tipos de contrato de trabalho. O mais comum é o contrato por 

tempo indeterminado. Nesse tipo de contrato não há previsão expressa de término da 

relação jurídica. Desse tipo de contrato, decorrem, no mínimo, os seguintes direitos: 

 Aviso prévio (trabalhado ou indenizado), 

 Recolhimentos de contribuição mensal - por parte do empregador - ao 

FGTS, 

 Multa de 40% sobre o FGTS (se a demissão for realizada pelo 

empregador), 

 13º salário, 

 Férias anuais, acrescidas do valor equivalente a 1/3 de seu valor, 

 E de outros direitos previstos na legislação ou na convenção coletiva de 

trabalho. 

Outro tipo de contrato é o chamado contrato por prazo determinado, quando, 

desde o início são fixadas as suas datas de início e término. Ou seja, trata de atividades 

caráter transitórias ou condicionadas a execução de um serviço específico. O tempo 

máximo que poderá durar é de 2 anos. A utilização deste contrato gera uma quantidade 

menor de direitos trabalhistas, quando do final da relação jurídica, como a 

impossibilidade de aviso prévio, não tem estabilidades de qualquer natureza, não tem 

multa do FGTS; 

A principal lei que regula as relações de emprego é a CLT (Consolidação das Leis 

Trabalhistas) e os conflitos são resolvidos amigavelmente pelo sindicato da categoria ou 

pelo Ministério do Trabalho ou ainda são decididos pela Justiça do Trabalho, órgão 

independente das partes cuja decisão será de cumprimento obrigatório. 
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Contrato de prestação autônoma de serviços 

Por outro lado, no contrato de prestação de serviços o que interessa é o 

resultado do trabalho e não a forma como é realizado. Em geral, o prestador de serviço 

(também chamado de profissional autônomo ou liberal) não tem horário fixo de 

trabalho, realiza sua função conforme o seu conhecimento (e não conforme manda seu 

chefe) e não recebe um salário mensal, mas sim um pagamento pelo serviço entregue.  

Embora a relação de trabalho tenha que ser analisada conforme o caso concreto, 

existem situações comuns que podem ser encontradas em obras em geral. A tabela 

abaixa, indica alguns exemplos mais comuns:  

 

Empregado “celetista” Prestador de Serviços 

 

- aqueles da área administrativa, tais como 
recepcionistas, auxiliares administrativos, 
coordenadores, etc.; 

- aqueles do serviço braçal (limpeza, serviços 
gerais, segurança, mão de obra permanente, tais 
como pedreiros, eletricistas, almoxarifado, 
caseiro, apontador, etc.); 

 

 

- técnicos especializados, tais como 
engenheiros, arquitetos, contadores, 
advogados, técnicos sociais, etc. 

- aqueles com tarefas específicas em 
determinadas etapas da obra, tais como: 
pedreiros para o acabamento, pintores, 
encanadores, etc.  

 

Além das questões de engenharia, as relações de trabalho são um dos aspectos 

mais importantes de uma obra. Por isso, toda a cautela e respeito aos direitos 

constituídos é recomendável. Uma opção errada em matéria de contratação trabalhista 

pode gerar um prejuízo enorme que poderá atingir a obra, a entidade ou mesmo o 

patrimônio pessoal dos dirigentes de uma entidade. 

 

 

Terceirização nas relações de trabalho 

Como sabemos, uma construção é feita por partes, muitas vezes independentes 

umas das outras, com o uso de equipamentos e mão de obra especializada para cada 

uma delas, citando-se como exemplos genéricos a fundação, estrutura ou o 

acabamento. Cada atividade desenvolvida na obra é realizada por um tipo diferente de 

profissional ou empresa. Portanto, desde muito tempo, que se utiliza do expediente da 

chamada terceirização das obras da construção civil. 

Terceirizar significa delegar a terceiros a produção de serviços ou bens que não 

sejam próprios da entidade contratante. Ex.: A finalidade de uma associação de luta por 

moradia é a de conquistar projetos de moradia para seus associados. Isso é a sua 

finalidade (atividade-fim). Para viabilizar a sua finalidade, ela participa de programas 
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habitacionais e executa a obra dos empreendimentos. Isso é a chamada atividade-meio. 

É legal a terceirização da atividade-meio.  

Ao se socorrer de uma empresa ou cooperativa de fornecimento de mão de 

obras ou de equipamentos, a entidade deve se cercar de alguns cuidados mínimos: 

• Verificar a regularidade jurídica da contratada (CNPJ/Certidões judiciais 

– especialmente perante a Justiça do Trabalho, etc.). Além disso, veja também o 

histórico com os contratantes anteriores, experiência da área, entre outros aspectos; 

• Realizar a retenção dos valores necessários ao recolhimento do FGTS 

(8% do salário mensal), do desconto da contribuição patronal ao INSS (20%  da 

remuneração dos empregados). A prática também recomenda que se retenha um valor 

entre 5% a 10% das medições a título de caução para prevenir eventuais custos 

inesperados tais como multas ou dívidas trabalhistas, desembolso de verbas rescisórias, 

entre outras ocorrências; 

• Fiscalizar e assegurar – tanto no momento da contratação como no 

desenvolvimento da obra – o completo cumprimento das obrigações trabalhistas e 

previdenciárias da empresa com seus empregados, realizando a tomada permanente 

de contas, exigindo a apresentação de documentos, inclusiva a anotação do registro na 

carteira de trabalho e a inscrição do trabalhador no cadastro do contribuinte individual 

do INSS e ainda realizando diretamente entrevistas com os trabalhadores, aplicando 

advertências ou multas por infrações verificadas; 

 

Contrato com Assessorias Técnicas 

A história dos movimentos de moradia e os programas habitacionais exigem a 

contratação de uma equipe de Assessoria Técnica, independentemente da forma como 

a obra será administrada (administração direta, autogestão, cogestão, empreitada 

parcial ou global). 

Escritórios de Assessoria Técnica são equipes formadas por profissionais das 

áreas de arquitetura, engenharia, jurídica, trabalho social com formação superior ou 
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técnico, representados numa pessoa jurídica com ou sem finalidade lucrativa, com 

atuação comprovada na área habitacional. 

Os profissionais dessa área são fundamentais para garantir a elaboração, 

aprovação e execução do projeto. A responsabilidade pela conclusão de tais atividades 

é da entidade, mas a responsabilidade técnica por sua elaboração de acordo com as 

normas aplicáveis é da assessoria. 

O contrato com a assessoria deve prever, no mínimo, as seguintes obrigações: 

• A obrigação de manter em seu quadro ou à disposição da entidade os 

profissionais de diferentes áreas, com formação e habilitação para o atendimento das 

obrigações relacionadas aos processos autogestionários; 

• A obrigação de desenvolver os projetos de urbanismo e edificações e 

submetê-los à análise e aprovação dos órgãos licenciadores, de acordo com o 

cronograma de projetos e prazos a serem aprovados; 

• A obrigação de propor e discutir o planejamento de obras, 

compreendendo: a elaboração de quantificação e orçamento das obras e serviços, a 

elaboração de cronogramas físico-financeiros das obras e de suas adequações ao longo 

da execução da obra, 

• Coordenar a relação entre serviços especializados e contratados e mão-

de-obra dos mutirantes, quando for o caso; 

• Elaborar o plano de segurança e higiene do trabalho; 

• Elaborar o plano de controle tecnológico; 

• Orientar a entidade nas compras de materiais e contratação de serviços; 
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• Acompanhar o desenvolvimento das obras, compreendendo, direção 

técnica das obras, o controle de qualidade dos materiais e serviços, a orientação técnica 

para o controle do estoque de materiais, a observância aos projetos aprovados e normas 

técnicas da ABNT11, garantindo a qualidade dos serviços executados, manter de diário 

de obra com informações atualizadas sobre o andamento e execução dos serviços 

relativos à mão de obra contratada e mutirantes, observar o cumprimento das normas 

de segurança, higiene do trabalho e previdenciária, de acordo com a legislação vigente; 

• Acompanhar a medição dos serviços, compreendendo: a elaboração e 

encaminhamento das medições dos serviços realizados, o controle físico-financeiro da 

obra, promovendo as readequações necessárias no cronograma, no planejamento da 

obra e na programação da compra de materiais, o apoio ao desenvolvimento de 

trabalho social nas questões pertinentes às obras compreendendo: o acompanhamento 

da elaboração do regulamento de obras, o desenvolvimento de estratégias para a 

segurança e prevenção de acidentes; o acompanhamento das relações sociais no 

canteiro de obras e na vida comunitária, o acompanhamento das atividades de pré-obra, 

obra e pós ocupação, entre outros aspectos. 

• Assumir a responsabilidade técnica pelos projetos e obras 

compreendendo: o recolhimento de A.R.T.12, junto ao órgão de representação da classe 

a que esteja vinculado (CREA, CAO), ou conforme os códigos de ética de suas categorias 

profissionais (OAB, CRESS, CRC, etc.) referente às obras e serviços técnicos realizados, 

manter arquivo técnico organizado e atualizado, cronograma físico-financeiro afixado 

de forma visível para controle da execução dos serviços. 

  

                                                           
11 Associação Brasileira de Normas Técnicas 
12 Anotações de Responsabilidade Técnica 
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GRUPO 3 
2ª parte:  Domingo - Manhã 

Trabalho em Obra 
  
Mutirão 

O trabalho em mutirão está na origem de nossa organização nos processos 

autogestionários. Nas primeiras experiências, havia poucos recursos para a contratação 

de mão de obra especializada e todas as famílias tinham que se comprometer com maior 

quantidade de horas de trabalho do que é adotada, hoje, nos processos em andamento. 

O mutirão acontecia muito mais por necessidade do que por opção. 

Hoje, com recursos em maior volume, o mutirão passa ser mais uma ferramenta 

de envolvimento das famílias no processo. Defendemos a inclusão do trabalho 

mutirante, como forma de democratizar as relações e permitir a participação de todos, 

independentemente de profissão ou educação formal, valorizando o fazer.  

É claro que esse trabalho tem um valor efetivo para a obra e deve ser 

contabilizado como contrapartida das famílias ao empreendimento. Todo trabalho feito 

pelos mutirantes, significa um trabalho que não será contratado e isso traz economia 

para o empreendimento. Valorizar e quantificar esse trabalho é fundamental para que 

o grupo se sinta motivado para colocar a “mão na massa”. 

O momento da obra restitui novos valores: aqueles ligados ao trabalho manual, 

ao corpo, à solidariedade, à invenção. A autogestão não pode ser apenas oral e escrita, 

pois o trabalho manual ainda é a expressão privilegiada da organização popular. Nele, 
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manifesta-se uma forma de colaboração diferente daquela que ocorre na administração 

da obra, subvertendo inclusive a posição privilegiada dos que discursam melhor nas 

assembleias, controlam as contas e exercem um domínio sobre o grupo. 

Nesses processos, busca-se evitar a reprodução das formas tradicionais do 

trabalho, comuns na economia capitalista, criando mecanismos de divisão de tarefas e 

de poder, mas que preservam seu caráter coletivista. É importante ressaltar que a a 

opção pelo mutirão seja mais do que um meio de baratear o custo final da casa, mas sim 

também um instrumento de organização e gestão popular. Ao trabalhar lado a lado, os 

laços entre as famílias se fortalecem e o envolvimento com o conjunto de moradias 

passa a ser mais concreto. É o fruto do suor de cada companheiro e companheira que 

se efetiva. 

De qualquer modo, a decisão sobre a existência ou não de trabalho mutirante 

pertence ao grupo de famílias, a partir da discussão da proposta política do grupo, dos 

projetos e dos recursos disponíveis.  

 

Regulamento de obra e participação 

A definição das regras do jogo em cada um dos grupos que implementa a 

autogestão dá-se por meio da elaboração e aprovação em assembleia do Regimento de 

Obra, hoje também já chamado de Regimento de Obra e Participação. No documento, 

o coletivo define como se dará a participação de cada indivíduo ou família, a quantidade 

de horas de trabalho, no caso do mutirão, da divisão de tarefas e poder, da composição 

das comissões de trabalho dentro e fora do canteiro, dos comportamentos aceitos ou 

não pelo grupo e das penalidades para as possíveis infrações. Como todo o processo se 

dá na base da adesão de cada família, a busca de consensos permeia toda a discussão. 

As lideranças do movimento, a assessoria técnica e as experiências anteriores 

influenciam nessa decisão, que pode variar muito de grupo para grupo, mas o 

importante é que as regras sejam claras e de conhecimento de todos. Ao deixar as regras 

explícitas, sem privilégios ou discriminações, essa prática combate o clientelismo e o 

favor, tão presentes nas relações políticas de toda ordem. 

Um Regimento de Obra e Participação deve, no mínimo, abordar os seguintes 

pontos: 

Direitos da famílias participante (participar das decisões,ser consultado sobre 

detgerminados temas) 

 Componisso assumidos pelas famílias participantes; 

 Participação mínima exigida para a produção da moradia (mutirão e/ou 

comissões, assembleias, trabalho social e demais atividades); 

 Horários das atividades, como tratar atrasos e faltas, política de controle e 

apontamento das presenças, ausências e formas de reposição); 

 Conduta e segurança no canteiro de obra; 
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 Forma de tratamento das condutas não desejáveis no grupo; 

 Organização do trabalho, cuidado com os bens coletivos; 

 Critérios para atribuição da unidade habitacional. 

 

Segurança do Trabalho e Segurança da Obra 

O canteiro de obras de um empreendimento autogestionário segue as mesmas 

especificações de qualquer outra obra de construção civil, no que diz respeito às normas 

de segurança do trabalho. Entende-se por segurança do trabalho um conjunto de 

medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho e as doenças 

ocupacionais, como também proteger a integridade e a capacidade de trabalho de toda 

a equipe de trabalhadores da obra. 

Em uma obra de autogestão as medidas de segurança serão elaboradas e 

fiscalizadas pela Comissão de Segurança do Trabalho: um grupo de mutirantes que será 

treinado e terá a função de conscientizar os outros mutirantes da importância do uso 

equipamentos adequados e fiscalizar os procedimentos e uso destes equipamentos de 

segurança. O empreendimento pode ainda contar com um(a) Técnico(a) de Segurança 

do Trabalho, contratado pela entidade organizadora para atuar diretamente no canteiro 

de obras. 

As medidas de segurança devem ser programadas tanto para os operários 

contratados pela entidade organizadora que faz a gestão da obra, como para os futuros 

moradores que estejam no canteiro de obras para o trabalho mutirante. Levando em 

consideração que os operários contratados possuem funções mais específicas na obra, 

as medidas de segurança e os equipamentos para estes serão ainda mais criteriosos.  

Sendo o trabalho dos mutirantes complementar às atividades dos trabalhadores 

contratados e que, nesse sentido, implique menor risco à segurança e saúde do 

mutirante, ainda assim as medidas de proteção para os futuros moradores deverão 

também obedecer às especificações da legislação de segurança do trabalho. 

A Norma Regulamentadora nº 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção (NR-18) estabelece critérios mínimos de segurança e conforto 

para as instalações e serviços de canteiro. Para tanto, deve-se elaborar um Programa de 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT, cujo objetivo fundamental é a 

prevenção dos riscos e a informação e treinamento dos operários que ajudarão a reduzir 

a chance de acidentes, assim como diminuir as suas consequências quando acontecem. 

 

Os documentos que integram o PCMAT são: 

 Memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e 

operações; levando-se em consideração riscos de acidentes e de doenças do 

trabalho e suas respectivas medidas preventivas; 
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 Projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas de 

execução da obra; 

 Especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas; 

 Cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT; 

 Layout inicial do canteiro de obras, contemplando previsão de dimensionamento 

das áreas de vivência; 

 Programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e 

doenças do trabalho, com sua carga horária. 

 

Vale salientar, portanto, que no canteiro de obras existem dois sistemas para 

proteção ao trabalhador: 

 Sistemas de Proteção Coletiva: Ações e Equipamentos de Proteção Coletiva 

(EPC) que servem de barreira entre o perigo e os operários. Usados em áreas 

vazadas, perímetro de edifícios (plataforma), periferia de lajes (guarda-corpo), 

fachadas (telas de proteção), etc.; 

 Sistemas de Proteção Individual: Composto pelo conjunto de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI), que deverá ser fornecido aos operários pelo 

empregador. 

Os maiores riscos de acidente na construção civil estão na queda de altura, 

espaços confinados e choques elétricos. No caso de espaços confinados há o risco de 

outros operários, além do trabalhador acidentado, tentar fazer o resgate e também se 

acidentar. Ou mesmo a ação simples de resgatar uma ferramenta que caiu ou foi 

esquecida no interior deste espaço confinado pode ocasionar sérios acidentes. 

Para além da Segurança do Trabalho na obra, deve-se fazer um planejamento 

para a Segurança Patrimonial da obra em si, no sentido de ter um grupo comprometido 

com a fiscalização dos acessos (portões, muros, etc), durante a entrada/saída de 

trabalhadores e mutirantes, e também em horários sem atividade de obra, prevenindo 

entrada de pessoas não permitidas e invasões, furto de material, etc. Organiza-se então 

a vigília do terreno, que acontece desde o início das atividades de terraplanagem até a 

finalização das obras. 

As famílias podem optar em ter apenas uma Comissão de Segurança, que abranja 

questões mais amplas sobre segurança na obra, ou podem, por exemplo, ter duas 

comissões distintas: uma Comissão de Segurança do Trabalho, mais envolvida com as 

medidas de segurança dos trabalhadores em obra, e uma Comissão de Segurança da 

Obra, que estará atenta às questões de acesso e vigília do terreno da obra. 

O porte do empreendimento, a complexidade da construção, o entorno imediato 

ao terreno, a facilidade de acesso, dentre outros, são fatores que certamente irão 

influenciar as tomadas de decisão sobre as Comissões de Segurança do Trabalho e de 

Segurança da Obra de um empreendimento autogestionário.  
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TEXTO COMPLEMETAR 

A autogestão como proposta 
 

Com a retomada do processo democrático, a partir da década de 1980, os 
movimentos de moradia, no cenário das lutas sociais no Brasil, marcaram as lutas 
urbanas, atuando no desenvolvimento de propostas e reivindicações junto ao poder 
público, em ações diretas de ocupação de imóveis, na resistência a despejos e 
reintegrações de posse, ou, ainda, como um dos agentes participantes nos novos 
programas habitacionais. 

Paz (1996, p. 37) afirma que  

A principal contribuição dos movimentos sociais tem sido no 
aprofundamento do processo democrático brasileiro, enquanto 
reconstrução de espaços de organização e participação na vida 
cotidiana, e de valores éticos e democráticos. Nosso entendimento é 
de que a consolidação dos movimentos sociais enquanto sujeitos 
políticos da democratização brasileira traz por consequência, 
mudanças nas relações que se estabelecem entre os indivíduos, na 
sociedade em geral e destas com o Estado. 

Apesar da repressão aos movimentos populares, durante o período da ditadura, 
os movimentos de moradores de loteamentos irregulares e o Movimento de Defesa dos 
Favelados (este de caráter nacional) já atuavam no País desde os meados da década de 
1970.  

No final dos anos 70 e início dos 80, momento em que o Brasil viveu um processo 
de expansão das periferias, acompanhado por sérios problemas urbanos, surge uma 
infinidade de movimentos espontâneos os quais, com apoio da Igreja Católica, de 
profissionais, intelectuais e entidades comprometidas ou de outros movimentos 
populares, se articulam nos bairros, nas favelas e em determinadas regiões das cidades 
lutando por melhores condições de vida. 

 São, na expressão consagrada de Sader (1988), os novos personagens, que 
entram nas cenas política e social. Na década de 1980, extensas e numerosas ocupações 
de terra, nas periferias das metrópoles, impulsionam as organizações que, com o 
decorrer do tempo, estabelecem articulação entre as reivindicações pontuais e 
específicas das organizações locais e as agendas mais amplas ligadas ao direito à cidade. 

Característica de parte desses novos movimentos é seu caráter propositivo. Paz 
(1996, p. 97) destaca o movimento de passagem de “seu caráter reivindicativo pelo 
atendimento das necessidades imediatas, para a proposição de políticas públicas e de 
seu reconhecimento institucional, enquanto sujeito político que intervém e negocia com 
outras forças sociais”. Nesse marco, inserem-se a proposta dos mutirões 
autogestionários, a elaboração de iniciativas populares de lei e a criação de instâncias 
institucionais de participação. 

Essas organizações, que proliferaram em nível local, também vão construindo 
articulações e propostas de caráter nacional. Em nível nacional, a necessidade e o desejo 
de articular-se surgem à medida que se aprofunda a crítica à política habitacional oficial 
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do governo federal, marcada por critérios financeiros excludentes e, por consequência, 
pela exclusão das famílias mais pobres e dificuldade de acesso aos recursos, como 
veremos adiante. O resultado é a construção de entidades nacionais com plataformas 
propositivas no campo da política urbana e de habitação. 

 Desse processo, nascem a Confederação Nacional de Associações de Moradores 
(Conam), em 1984; o Movimento Nacional de Luta por Moradia (MNLM), formado em 
1990; a União Nacional por Moradia Popular (UNMP), em 1993; e a Central de 
Movimentos Populares, em 1997. Esses movimentos atuam a partir de diversas 
expressões da questão da moradia, como as favelas, os cortiços, loteamentos irregulares 
ou ilegais, de mutuários e dos sem-teto que demandam a provisão de moradias, sempre 
pressionando o poder público, em níveis federal, municipal e estadual, e formulando 
propostas alternativas para a política habitacional. 

Os movimentos também construíram articulações permanentes com outros 
atores sociais, principalmente o Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU), integrado 
por movimentos populares, Organizações Não Governamentais (ONGs) e organizações 
sindicais. 

Gohm (1991, p. 11) explicita essas diferentes dimensões dos movimentos:  

Vários movimentos sociais passaram a agendar em suas atividades 
cotidianas, reuniões para discutir e/ou elaborar subsídios para 
projetos de lei (...). A sociedade civil organizada passa a buscar a 
inscrever em lei seus direitos e deveres. Ou seja, passa a querer 
interferir diretamente na sociedade política e no funcionamento do 
Estado.  

 

1. Por que a autogestão? 

A proposta autogestionária propõe a melhoria das capacidades econômica, 
social e política dos setores populares. Além disso, a ação autogestionária empodera a 
comunidade, qualificando sua interlocução e a prepara para os enfrentamentos com o 
poder público.   

A definição de autogestão na área habitacional refere-se a ações em que a 
produção de moradias, ou a urbanização de uma área, ocorra com o controle dos 
recursos públicos e da obra pelos movimentos populares, pelas associações e 
cooperativas. Neste capítulo, demonstra-se tanto a dimensão da forma de 
implementação de programas habitacionais quanto as abrangências política e social da 
prática autogestionária. 

Essa forma de atuação consiste não apenas na construção de moradias ou na 
urbanização, mas tem como pano de fundo o questionamento das estruturas sociais e 
econômicas, das injustiças sociais, como parte integrante do sistema econômico e da 
preponderância dada ao setor privado capitalista na produção do espaço construído e 
da cidade, como se verá neste capítulo.  

A União Nacional por Moradia Popular (UNMP), durante o Seminário Nacional 
de Autogestão, em 2004, demonstra essa convergência de objetivos e defende “(...) a 
autogestão como um projeto político transformador, e proposta de gestão de políticas 
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públicas, assim como uma via fundamental e solidária para a melhoria da qualidade de 
vida e conquista de uma moradia com baixo custo. 

Nestor Jeifetz13 caracteriza a autogestão como “uma noção de construção de 
poder popular (...) de uma cultura de transformação, de desenvolvimento 
organizacional a partir da perspectiva de ser parte dos processos unitários do campo 
popular, para transformar a atual realidade socioeconômica e cultural e construir uma 
nova realidade”.  

Propõe, ainda, que o conceito da autogestão não envolve uma construção que 
se opõe ao estado, ou que atua em paralelo, mas uma ação voltada para a 
transformação do estado, para que não seja mais uma estrutura a serviço do capital e 
da dominação de classes. A autogestão também tem sido um espaço de resistência 
contra as políticas que pregam a diminuição do estado e sua retirada das políticas 
públicas do hábitat em favor do mercado. 

A autogestão insere-se em um conjunto de práticas e propostas de movimentos 
populares de toda a América Latina, denominada Produção Social do Hábitat (PSH). Esse 
conceito  

Trata de complexos processos de auto-organização, construídos a 
partir de movimentos coletivos e interações dos moradores urbanos 
gerando projetos e ações voltadas para assegurar os seus direitos à 
cidade e habitação. O eixo articulador desses processos é a luta 
organizada por terra, habitação e serviços básicos. (ORTIZ e ZARATE, 
2004, p.16).  

Essas práticas podem ser observadas em ocupações organizadas de terra urbana; 
em ações de melhorias, em favelas e loteamentos, feitas coletivamente; nas lutas por 
reconhecimento e regularização fundiária; na luta por equipamentos e serviços 
públicos, muitos desses também autogeridos. Essas práticas assumem características 
distintas, de acordo com a realidade local, mas carregam as marcas de uma visão 
altermundista, que se articula em distintas redes locais, nacionais e internacionais. 

Enrique Ortiz apresenta essas experiências e práticas como forma 

De retirar o hábitat e a habitação da conceituação que os reduzem a 
meros objetos mercadoria, para tentar recuperar a sua função social, 
cultural e humana, e esclarecer as muitas interações que os 
potencializam como fatores de desenvolvimento e organização social, 
ordenamento territorial, uso do solo, preservação ambiental e 
fortalecimento da economia social e solidária. A PSH é parte desta 
perspectiva transformadora e tenta articular as muitas experiências 
realizadas em vários campos, e que se recusam a aceitar um mundo 
condicionado e regido apenas pela busca de lucro14.  

                                                           
13 "Ejes autogestionarios en la producción social del habitat." In ORTIZ, E; ZARATE, M.L. (compiladores) 
Vivitos y coleando. 40 años trabajando por el hábitat popular en América Latina.HIC-AL, Universidad 
Autónoma Metropolitana, México, 2002, p. 79 . 
14 Producción social de vivienda y hábitat:bases conceptuales para una política pública in El camino 
posible producción social del habitat en América Latina. Centro Cooperativo Sueco, San José, 2011, p. 
14, Tradução da autora. 
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Apesar de ocorrer no marco do capitalismo, a produção social do hábitat 
concorre com elementos que não se inscrevem nessa ordem, como a produção coletiva, 
sem lucro, de moradias e territórios; a apropriação coletiva dos ganhos obtidos; a 
inclusão social como eixo fundamental; a transformação daquilo que o sistema 
considera como mercadoria em bem comum; assim como a negação da privatização dos 
bens sociais. Para Arantes (2002, p. 219), “o mutirão autogerido é um lugar diferenciado 
dentro da produção capitalista do espaço. Este pequeno e minoritário momento na 
construção da cidade é um vislumbre do que poderia ser (poderá?) ser uma nova forma 
de produção”. 

Ao propor uma forma de produção estranha à produção capitalista, essas 
práticas incluem-se no processo de construção de uma nova ordem, dentro do que tem 
sido chamado de economia solidária. Como ensina Singer (2002), a economia solidária 
busca construir novos modelos de produção, comercialização e distribuição de riquezas, 
que se opõem ao modelo capitalista de acumulação e propõe a construção de novas 
relações sociais e econômicas. A economia solidária privilegia as formas associativistas 
e cooperativistas de organização, com a participação de todos em todo o processo, 
rompendo a alienação do trabalho e combatendo as desigualdades sociais. 

Nessa perspectiva, assim como as demais práticas de economia solidária, a 
autogestão pode ser vista tanto como uma alternativa dentro do capitalismo, como 
parte da construção alternativa ao capitalismo. 

A autogestão na área de habitação é bandeira contida na plataforma de 
organizações que denunciam não apenas a falta de apoio a esse modelo, mas a quase 
exclusividade conferida à produção privada de habitação social financiada com recursos 
públicos, o que Bonduki (1992, p. 32) qualifica como “transferência de recursos públicos 
para maximizar lucros privados”. Nesse sentido, mais do que política social, habitação é 
vista como negócio privado e rentável, de interesse de alguns grupos econômicos. Na 
cartilha da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo (UMM-SP), consta que:  

Não por acaso, com raras exceções, o poder público pouco tem 
apoiado essas iniciativas por autogestão, e muito menos financiado a 
autogestão nos seus programas habitacionais, privilegiando assim 
empresas privadas. Uma mistura de preconceito com arbitrariedade 
para atingir seus interesses políticos e/ou econômicos. Isso tem feito 
com que os movimentos populares estejam sempre obrigados a 
“provar” sua capacidade e integridade moral exacerbada para 
conseguir alcançar os recursos públicos para a produção de sua 
moradia. 

De modo geral, a autogestão na área da habitação tem sido reivindicada e 
implementada por movimentos populares do campo da esquerda e que associam a luta 
por moradia a outras reivindicações urbanas, sociais e econômicas. O Fórum Nacional 
de Reforma Urbana (FNRU) tem a autogestão e a produção social do hábitat como um 
de seus eixos de atuação. 

A proposta autogestionária também não se limita à proposição de programas 
que atendam às suas demandas específicas, mas incide na construção de políticas 
públicas no campo do desenvolvimento urbano e da habitação. Segundo Paz (1996, p. 
107),  
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As experiências de mutirão, as influências do sistema uruguaio e o 
programa Funacom15 apontaram para as lideranças e assessorias da 
UMM-SP a matriz do que viria a ser o Projeto de Lei de Iniciativa 
Popular do Fundo Nacional de Moradia Popular.  

Esse processo, que se estende de 1990 até 2005, quando finalmente o Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social é aprovado, é exemplo de como se estende a 
proposta de políticas habitacionais e urbanas com essa matriz nos níveis local e nacional.  

Outra dimensão explorada neste estudo é a incidência desses processos na vida 
comunitária. A formação da vida comunitária e a busca por qualidade de vida são 
características que ultrapassam a construção da moradia. O processo qualifica a forma 
de inserção social daqueles que dela participam, influencia a comunidade do entorno e 
tende a marcar a forma de organização da comunidade e a maneira como é reconhecida 
externamente. Ortiz (2011, p. 15) destaca o potencial dessas práticas como “geradora 
de tecido social, de manifestações de uma nova cultura na que predominam a 
solidariedade, a ajuda mútua, a gratuidade e as condições capazes de gerar uma 
convivência mais viva, lúdica, harmônica e criativa”. 

Há diversas experiências que demonstram a continuidade do modelo 
organizativo apreendido durante a obra, como a criação de centros comunitários, 
creches, trabalhos com crianças e adolescentes, organizações religiosas, esportivas, que 
carregam a “marca” da autogestão, ainda que de forma híbrida com outros modelos de 
organização.  

Ainda é preciso destacar o papel da autogestão no desenvolvimento da 
consciência crítica individual e coletiva nas comunidades. Para o processo 
autogestionário acontecer, é necessário desenvolver capacidades individuais,  
sensibilização e adesão de cada participante à proposta. Isso demanda intenso trabalho 
de educação popular, para enfrentar a cultura do imobilismo e do individualismo.  

A formação do grupo para a ação coletiva vai trabalhar com a valorização de 
conceitos, como participação, ajuda mútua, saber popular, solidariedade e  utopia, 
como motivadores da ação. Mais recentemente, se opõe à noção de acesso a direitos 
como simplesmente acesso ao mercado, bandeira neoliberal que preconiza que, se o 
trabalhador tiver renda e o mercado imobiliário fornecer o “produto” moradia em 
escala, não é necessária a ação direta do Estado. Os movimentos populares defendem 
as políticas públicas e se opõem a essa visão de acesso a direitos por meio apenas da 
ampliação do consumo, seja de moradia, saúde ou educação privada.  

A expressiva participação de mulheres, nas associações e cooperativas, tanto em 
sua base como, mais recentemente, na direção e responsabilidades de gestão, também 
é marca encontrada em diversos processos autogestionários. Na esfera privada, a 
participação em atividades comunitárias tem questionado o papel tradicional da mulher 
na família, inclusive na luta contra a violencia doméstica. Na esfera pública, é o 
reconhecimento e a porta para a participação política, a melhor inserção social de 
mulheres. 

 

                                                           
15 Funaps Comunitário, programa autogestionário da Prefeitura do Município de São Paulo (1989-1992). 
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Figura 1 – Participação de mulheres no mutirão – São Paulo-SP - 2003 

 

Fonte: Acervo UNMP 

Outro elemento é a forma de organização que se busca construir, baseada em 
relações horizontais de poder. Desde a tomada de decisão sobre como construir um 
processo autogestionário até a definição de cada etapa desse processo e da forma de 
enfrentamento das situações adversas, a organização de forma participativa é um 
requisito fundamental. Para isso, é necessário romper com uma cultura autoritária e 
elitista, presente, inclusive, nas organizações populares.  

Trata-se de um exercício cidadão de construir novas formas de relações sociais e 
de poder, inicialmente internas ao grupo, mas que vão influenciar na própria visão de 
mundo. Além das barreiras internas impostas a essa visão, é interessante observar que, 
de modo geral, as políticas públicas também incentivam uma forma autoritária de 
gestão e relação com as entidades da sociedade. Formas coletivas de gestão não são 
bem-vistas e, em alguns casos, proibidas por órgãos públicos16. 

A proposta de conselhos que definam diretrizes da política habitacional e de 
desenvolvimento urbano e a destinação dos recursos é defendida em todos os níveis. 
Experiências desenvolvidas em nível municipal têm ratificado esse instrumento, mas já 
existem críticas sobre distorções em sua utilização. Ressalva-se que somente a 
existência do conselho não é suficiente, em si, para garantir democracia e participação, 
exigindo-se que expresse a mobilização e a organização existentes, sem invalidar, nem 
substituir, a pressão legítima dos grupos. 

 

2. A ação autogestionária na habitação 

De modo geral, são qualificados como autogestionários os processos em que a 
própria comunidade gerencia a produção da solução relacionada à sua habitação. Fala-
se aqui de experiências que não são totalmente autônomas, mas que se inserem, de 
alguma forma, dentro da política pública de habitação e contam com financiamento 
e/ou subsídio estatal. Nessa proposta, a comunidade tem sob seu controle todas as 

                                                           
16 Por exemplo, para inscrever no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, um dos primeiros atos formais 
de uma entidade, a Receita Federal exige uma única pessoa responsável, geralmente chamada de 
presidente ou coordenador-geral. 
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etapas para produzir a solução, desde a definição do terreno, projeto, da assessoria 
técnica que os acompanhará, forma de construção, compra de materiais, contratação 
de mão de obra, organização do mutirão, prestação de contas e organização da vida 
comunitária.  

Como se trata de empreendimentos dentro de determinada política e de um 
programa estatal que pode ou não ser desenhado especificamente para esse modelo, 
em geral, há limites predefinidos por essa política, que podem ser de caráter financeiro, 
traduzidos pelo teto do valor a ser financiado ou subsidiado, de localização, regularidade 
fundiária e parâmetros arquitetônicos e urbanísticos. A comunidade terá poder de 
decisão dentro desses limites e, não raro, existe um tensionamento para a sua 
superação. 

A diferença significativa dos processos autogestionários, se comparados com a 
produção pública tradicional, é que, para esta o desenvolvimento do empreendimento 
independe daqueles que lá habitarão. Todas as etapas do processo (localização, projeto, 
forma de construção e ocupação) são definidas pelo ente público, ou agente promotor 
– construtora ou incorporadora. Ou seja, primeiro vem a casa e depois o seu morador.  

Nos processos autogestionários, na contramão desse conceito, primeiro se 
forma o grupo de famílias que participará do processo e, a partir dele, se constrói uma 
proposta de produção habitacional. E esse modo de agir faz toda a diferença. 

A escolha da área onde o empreendimento será construído, tema a ser 
desenvolvido com mais profundidade neste trabalho, no Capítulo 5, pode ser viabilizada 
com ações diretas de ocupação, pressão para que ocorra a desapropriação, ou 
regularização, pelo poder público, ou até ser negociada no mercado. De qualquer modo, 
é o grupo organizado que vai decidir se edificará ou não naquela localidade. 

A escolha da equipe de assessoramento técnico é outra característica 
fundamental. O grupo escolherá a assessoria com a qual trabalhará, com foco em uma 
equipe que tenha comprometimento político e técnico com a proposta do movimento. 
Os grupos não aceitam assessorias impostas, por exemplo, pelo poder público, 
justamente por se tratar de uma relação muito além da contratual, mas de convergência 
de propostas. As assessorias trarão para o grupo o saber técnico, a capacidade de 
viabilizar o empreendimento, mas, sobretudo, a disposição de compartilhar saber e 
aprendizado coletivo. Bonduki (1992, p. 163) afirma que “sem assessoria técnica, as 
organizações populares perdem parte significativa de sua força de proposição, gestão e 
controle nas políticas públicas”.  

A fase de elaboração do projeto do novo conjunto habitacional das moradias é 
um dos espaços privilegiados de participação. Diversas metodologias de elaboração e 
discussão de projetos têm sido utilizadas, com diferentes graus de influência das 
famílias, mesmo com os limites já descritos acima. O fundamental é que a decisão sobre 
o projeto a ser edificado pertence às pessoas que vão nele morar. Isso tem 
proporcionado maior diversidade, tanto na tipologia das unidades, quanto na própria 
implantação do conjunto. As unidades geralmente são maiores do que o padrão 
utilizado na produção convencional e grande parte dos grupos projeta e constrói 
espaços de uso comum e equipamentos comunitários, a serem geridos coletivamente 
por meio da continuidade da organização, após finalizada a obra.  
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Figuras 2, 3, 4 e 5 – Discussão de projeto – Mutirão Tania Maria – Suzano-SP – 2011 

 

Fonte: Usina CTAH 

Figuras 6 e 7 – Discussão a Aprovação de projeto em assembleia – Mutirões Florestan 
Fernandes e José Maria Amaral – São Paulo-SP- 2010 

     

Fonte: Ambiente Arquitetura 

A definição da forma de gestão da obra é outro ponto a ser destacado. Os 
processos mais bem-sucedidos têm sido aqueles que definem a distribuição de tarefas 
e responsabilidades dentro do grupo e criam mecanismos de decisão e avaliação 
permanentes. O maior grau de descentralização da gestão aponta para processos mais 
democráticos e de corresponsabilidade dos participantes. Há, no entanto, grupos que 
se comportam como pequenas empresas, reproduzindo a hierarquia de poder e 
centralização das formas tradicionais de organização. Perde-se, assim, a oportunidade 
de promover uma construção alternativa não apenas de gestão, mas de traduzir uma 
visão com princípios coletivos a ser implementada na vida daqueles que participam. 

Em processos autogestionários, as compras e a contratação de trabalhadores ou 
serviços, são feitas por representantes das famílias, eleitos para essa finalidade, com o 
apoio e a orientação da equipe de assessoria técnica. Nesse processo, pessoas que não 
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têm necessariamente formação ou atuação profissional na área da construção vão 
adquirindo os conhecimentos necessários para exercer tal tarefa. É um resultado visível 
nos grupos, a qualificação das pessoas na leitura técnica, nas negociações com 
fornecedores, no controle financeiro, desmistificando o “não saber”, por um lado, e 
socializando capacidades, por outro. 

Figura 8 – Gestão da obra – Grupo Esperança – Rio de Janeiro – RJ - 2012 

 

Fonte: Fundação Bento Rubião 

Um ponto sempre polêmico, nos processos autogestionários, é o trabalho em 
mutirão. Nas primeiras experiências, havia poucos recursos para a contratação de mão 
de obra especializada e todas as famílias tinham que se comprometer com maior 
quantidade de horas de trabalho do que é adotada, hoje, nos processos em andamento. 
Arantes (2002) defende a inclusão do trabalho mutirante nos processos, como forma de 
democratizar as relações e permitir a participação de todos, independentemente de 
profissão ou educação formal, valorizando o fazer.  

O momento da obra restitui novos valores: aqueles ligados ao trabalho 
manual, ao corpo, à solidariedade, à invenção. A autogestão não pode 
ser apenas oral e escrita, pois a expressão privilegiada da organização 
popular ainda é o trabalho manual. Nele, manifesta-se uma forma de 
colaboração diferente daquela que ocorre na administração da obra, 
subvertendo inclusive a posição privilegiada dos que discursam melhor 
nas assembleias, controlam as contas e exercem um domínio sobre o 
grupo (p. 196).  

Nesses processos, busca-se evitar a reprodução das formas tradicionais do 
trabalho, comuns na economia capitalista, criando mecanismos de divisão de tarefas e 
de poder, mas que preservam seu caráter coletivista. Bonduki (1992, p.160) alerta para 
essa questão e a necessidade de que a opção pelo mutirão seja “mais do que um meio 
de baratear o custo final da casa, (mas um) instrumento de organização e gestão 
popular”. De qualquer modo, a decisão sobre a existência ou não de trabalho mutirante 
pertence ao grupo de famílias, a partir da discussão da proposta política do grupo, dos 
projetos e dos recursos disponíveis.  

A definição das regras do jogo em cada um dos grupos que implementa a 
autogestão dá-se por meio da elaboração e aprovação em assembleia do Regimento de 
Obra, hoje também já chamado de Regimento de Obra e Participação. No documento, 



57 
 

o coletivo define como se dará a participação de cada indivíduo ou família, a quantidade 
de horas de trabalho, no caso do mutirão, da divisão de tarefas e poder, da composição 
das comissões de trabalho dentro e fora do canteiro, dos comportamentos aceitos ou 
não pelo grupo e das penalidades para as possíveis infrações. Como todo o processo se 
dá na base da adesão de cada família, a busca de consensos permeia toda a discussão. 

Figura 9 – Trabalho em mutirão - City Jaraguá- São Paulo-SP - 2003 

 

Fonte: Acervo UNMP 

As lideranças do movimento, a assessoria técnica e as experiências anteriores 
influenciam nessa decisão, que pode variar muito de grupo para grupo, mas o 
importante é que as regras sejam claras e de conhecimento de todos. Arantes (2002, p. 
193) destaca que, ao deixar as regras explícitas, sem privilégios ou discriminações, essa 
prática combate o clientelismo e o favor, tão presentes nas relações políticas de toda 
ordem. 

Ainda é preciso destacar que a autogestão não visa a obtenção de lucro. Dessa 
maneira, todos os recursos disponibilizados destinam-se à produção da moradia. Na 
produção tradicional capitalista, até 35% do orçamento é direcionado para Bônus e 
Despesas Indiretas (BDI) das empresas construtoras. Nos primeiros programas, não 
havia nenhum recurso reservado a essa rubrica. Atualmente, admite-se a destinação de 
um percentual para as despesas indiretas que envolvem, entre outras, o fortalecimento 
institucional da entidade para gerenciar o empreendimento. A ausência do objetivo de 
lucro garante mais recursos para a construção, melhorando a qualidade do produto e 
ratificando um modelo alternativo de produção. 

Os movimentos não reivindicam que toda a produção da política pública de 
habitação seja construída com autogestão. No entanto, reivindicam políticas que 
apoiem a formação e a multiplicação de grupos com capacidade de gestão e proposta 
política nessa direção. “Muitas experiências não passaram de projetos-piloto, que, 
apesar de bem avaliados pelos governos, não se converteram em programas estáveis 
nem foram replicados”17. No entanto, mesmo em programas criados para  atender 
entidades sociais, o regime de construção preferencial é a empreitada global, 
“terceirizando” a produção e tirando da associação o controle da gestão. A questão da 

                                                           
17 União Nacional por Moradia Popular: Um pouco de nossa história de luta pela transformação da 
sociedade. In: Organización y lucha de la Secretaria Latino Americana de la Vivienda Popular. Caracas, 
p. 4. No prelo. 
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escala também é um debate constante, tanto da possibilidade de se ter um grande 
número de organizações mobilizadas para essa finalidade quanto do tamanho dos 
empreendimentos a serem construídos, tanto em mutirão quanto de forma 
autogestionária.  

A existência de programas públicos permanentes estimula a criação de novos 
grupos e de conjuntos empreendidos, mas não é garantia da prática autogestionária. É 
inegável, porém, que já há quantidade considerável de moradias produzidas pelos 
movimentos e experiência acumulada. Para a UNMP,  

Hoje, são milhares de famílias que vivem em bairros construídos de 
forma coletiva, a partir da autogestão com recursos públicos. Ainda 
nos deparamos com o despreparo e preconceito contra as formas 
autogestionárias de produção habitacional, como se não fosse o povo 
o maior construtor de nossas cidades18. 

 

3. Articulações em nível internacional 

Nessa trajetória, os movimentos e as demais entidades também se articularam 
com organizações internacionais. Nesses espaços, prioriza-se o intercâmbio de 
experiências, mas também se busca construir uma agenda comum, que contemple as 
ações de um mundo cada vez mais globalizado. 

A Secretaria Latino-Americana de la Vivienda Popular (Selvip) é uma organização 
formada na década de 1990, exclusivamente por movimentos populares19 que 
defendem a proposta autogestionária e teve influência na formatação da proposta 
brasileira, especialmente com a experiência uruguaia, trazida pela Fucvam. Nesses mais 
de 20 anos, a Selvip, além de apoiar a construção de propostas autogestionárias em 
diversos países, tem atuado no fortalecimento dos movimentos populares 
anticapitalistas. Atualmente, a Selvip desenvolve uma Escola Latino-Americana de 
Autogestão Popular, como estratégia de difusão da proposta e atualização de sua 
agenda política. 

Diversas organizações do FNRU participam da Coalizão Internacional do Hábitat 
(HIC), que reúne movimentos sociais, ONGs, universidades e ativistas de lutas urbanas20. 
A HIC tem centrado sua pauta na defesa do direito à terra e à moradia, no apoio e na 
reflexão sobre a Produção Social do Hábitat e na mobilização da solidariedade na luta 
contra os despejos e atua em campanhas, mobilizações, construção de reflexão coletiva, 
apoio à documentação e difusão desses temas, bem como na interlocução com 
organismos internacionais, como a Agência Hábitat e Alto Comissário das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos. 

A partir do 1o Fórum Social Mundial, tem início a formulação de uma Carta 
Mundial do Direito à Cidade, iniciativa do Fórum Nacional de Reforma Urbana, ampliada 

                                                           
18 Idem, ibidem, p.3. 
19 Integram, hoje, a Selvip: a União Nacional por Moradia Popular, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos-
CTA , Federación Tierra Vivienda y Hábitat, Red de Hábitat Popular Chile , Federación Nacional de 
Pobladores, Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, Movimiento de 
Pobladores y Pobladoras de Venezuela e SOLIDARIDAD Asociación de Cooperativas Múltiples de Quito. 
20 A HIC foi fundada em 1976, por ocasião da I Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos 
Humanos e, hoje, reúne cerca de 350 organizações, em 80 países. 
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por inúmeras redes internacionais que se somaram ao longo do processo. A Carta 
propõe o reconhecimento, no sistema internacional de direitos humanos, do Direito à 
Cidade, definido como: 

O usufruto equitativo das cidades dentro dos princípios da 
sustentabilidade e da justiça social. Entendido como o direito coletivo 
dos habitantes das cidades em especial dos grupos vulneráveis e 
desfavorecidos, que se conferem legitimidade de ação e de 
organização, baseado nos usos e costumes, com o objetivo de alcançar 
o pleno exercício do direito a um padrão de vida adequado21. 

A Carta Mundial pelo Direito à Cidade é outro exemplo de agenda que passa a 
integrar o discurso e a pauta dos movimentos populares, integrando a luta por moradia 
às demais lutas urbanas. 

A UNMP participa também, de 2006 a 2008, de um esforço coletivo do Centro 
Cooperativo Sueco (SCC), envolvendo organizações populares que atuam com 
autogestão habitacional de 14 países da América Latina, para a construção de uma 
Estratégia Regional de Acesso ao Solo Urbanizado. Esse grupo, além de empreender um 
diagnóstico regional, considera as características locais, mas atentando 
fundamentalmente para os aspectos comuns desses países, a partir da realidade 
apreendida nos assentamentos precários e nas restrições de acesso ao solo. 

Mas a terra é um bem inelástico, não se reproduz, é a que existe, e, por 
isso, se instala a luta por ela: primeiro, a grande maioria, por apenas um 
lugar para viver, e, de outro, uma minoria com voracidade de lucrar com 
ela, fazendo que se torne uma mercadoria. Assim ocorre uma luta sem 
quartel: entre a terra como um direito ou como uma mercadoria. (SCC, 
2012, p. 232). 

O documento propõe 28 estratégias, que reafirmam a luta pelo cumprimento da 
função social da propriedade, da desmercantilização do solo urbano, da recuperação 
das mais-valias fundiárias, do reconhecimento de formas de posse comunitárias e 
informais e da criação de políticas públicas para a destinação de terra urbanizada para 
moradia popular. 

 

  

                                                           
21 Disponível em:  <http://www.forumreformaurbana.org.br/index.php/documentos-do-fnru/41-cartas-
e-manifestos/133-carta-mundial-pelo-direito-a-cidade.html>.  Acesso em: 20 dez. 2012. 
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