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RESUMO 

 

Este trabalho analisa o papel de assessorias técnicas em programas 

habitacionais no país, sobretudo no âmbito do programa Minha Casa 

Minha Vida Entidades. Parte-se da hipótese de que ao longo do tempo as 

assessorias técnicas foram viabilizadas pelos desenhos operacionais de 

alguns programas e também influenciaram o desenho de políticas e 

programas habitacionais. A análise das principais experiências das 

assessorias técnicas, desde a década de 1960 até o programa Minha Casa 

Minha Vida Entidades e as interlocuções desses trabalhos com os debates 

e práticas internacionais, permite verificar as alterações e permanências 

nas possibilidades de atuação em virtude do desenho dos programas 

habitacionais. A pesquisa aponta que a falta de caracterização e a 

indefinição de um formato de equipe multidisciplinar no programa Minha 

Casa Minha Vida Entidades admitem, em alguns casos, a contratação de 

técnicos que guardam referências nas experiências de São Paulo 

(1980/1990), sendo a maioria remanescente das assessorias criadas 

naquele momento, com vínculos concretos com os movimentos de 

moradia. Em outros casos, há o desenvolvimento de um trabalho mais 

distanciado e caracterizado como mera prestação de serviços. Da 

perspectiva de que não há hegemonia nos sentidos do mutirão e da 

autogestão, e considerando os contextos locais e as limitações presentes 

para o processo autogestionário no programa, essa pesquisa revela as 

características de práticas participativas de alguns grupos técnicos nos 

estados de São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul que nos permitem sugerir 

o deslocamento e dissociação do termo “assessoria técnica” para outros 

contextos.  

 

Palavras-chave: Minha Casa Minha Vida Entidades, assessoria técnica, 

política habitacional, movimentos de moradia, autogestão. 

  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes the role of technical advisory services in housing 

programs in Brazil, especially within the framework of the My House My 

Life Entities Program. It is hypothesized that over time technical advisory 

services were made possible by the operational arrangements of some 

programs and also influenced the design of housing policies and 

programs. The analysis of major experiences in technical advisory 

services from the 1960s to the My House My Life Entities Program and 

the interactions of these works with the international debates and 

practices permit exploring changes and permanence in the possibilities 

of action due to the configuration of housing programs. The research 

points out that the lack of characterization and the lack of a specific 

format for a multidisciplinary team in the My House My Life Entities 

Program admit, in some cases, the hiring of technicians with reference in 

the experiences of São Paulo (1980/1990), having the majority of whom 

emerged from the technical advisory services created at that time, with 

concrete links with the housing movements. In other cases, there is the 

development of work that is detached and characterized as a mere 

provision of services. From the perspective that there is no hegemony in 

the definitions of self- help housing and self-management, and 

considering the local contexts and limitations present for the self-

management process in the program, this research reveals the 

characteristics of participatory practices of some technical groups in the 

states of São Paulo, Goiás and Rio Grande do Sul that allow us to suggest 

the displacement and dissociation of the term "technical advisory 

service" to other contexts. 

  

Keywords: My House My Life Entities Program, technical advice 

services, housing policy, housing movements, self – management. 
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A percepção da importância das assessorias técnicas na produção habitacional 

nos programas públicos, como da participação de arquitetos, projetistas, engenheiros, 

técnicos sociais, etc., é objeto de estudos de diversos autores, como Nabil Bonduki 

(1987, 1992, 2000), Reginaldo Ronconi (1995), Joel Felipe (1997), Roberto Pompéia 

(2006), José Baravelli (2006), Pedro Arantes (2004), Cibele Rizek (2003), Caio Santo 

Amore (2004), entre outros. Eles investigam as possibilidades de atuação frente a um 

sistema que, desde a produção de habitações pelo Banco Nacional da Habitação (BNH) 

desenvolvida no período entre 1964 e 1986, segue, em sua maioria, a lógica da 

reprodução em grande escala, a implantação periférica dos empreendimentos, sem as 

devidas preocupações urbanísticas e baixa qualidade construtiva e arquitetônica, em 

grande parte licenciada pela subordinação dos agentes (e programas) públicos ao 

interesse do mercado da construção civil e proprietários de terra.  

Vale ilustrar algumas realizações que apresentaram um sentido contrário nesta 

lógica da produção habitacional, que é desenhada desde a instituição do BNH, quando se 

passou a construir milhares de unidades habitacionais no país, mas com uma 

arquitetura padronizada e desqualificada. Trata-se aqui do trabalho realizado por 

escritórios de arquitetura que trabalham em conjunto com movimentos de moradia, 

denominados de assessorias técnicas. 

O percurso das assessorias técnicas na produção habitacional no Brasil pode ser 

apresentado a partir de experiências na década de 1960, como as desenvolvidas no Rio 

de Janeiro na urbanização da favela Brás de Pina pelo arquiteto Carlos Nelson Ferreira 

dos Santos, líder do Grupo Quadra. Em São Paulo, a partir da década de 1970, 

experiências do mutirão autogerido foram acompanhas por arquitetos junto aos 

movimentos de moradia. Nos anos seguintes, passando por algumas experiências, como 

as desenvolvidas pelo Laboratório de Habitação da Faculdade de Belas Artes e pelas 

discussões no Sindicato de Arquitetos de São Paulo (SASP), observam-se projetos 

pontuais com influência das experiências uruguaias, como as experiências-pilotos 

Recanto da Alegria (Grajaú – SP) e Vila Comunitária (São Bernardo do Campo – SP). 

Das relações e saberes constituídos nessas experiências, vários agentes formaram 

um corpo técnico de assessorias técnicas na gestão de Luiza Erundina (1989-1992) na 

prefeitura de São Paulo no final da década de 1980 e tiveram atuação essencial na 
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implementação do programa municipal Funaps Comunitário. O posterior deslocamento 

das assessorias técnicas para os programas promovidos pela esfera estadual com a 

criação de programas de produção por mutirão junto à Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano (CDHU) – Programa Mutirão UMM e Programa Paulista de 

Mutirão – apresentou um retrocesso na atuação das assessorias técnicas e do processo 

autogestionário e não correspondeu à continuidade das experiências anteriores. Nesses 

programas, as assessorias não aparecem como figura participante de alguns contratos e 

foram estipulados novos critérios para a sua contratação, e muitas daquelas que 

atuaram no Funaps não conseguiram se cadastrar.  

É a partir deste acúmulo de experiências, formulações e possibilidades de 

continuidade na elaboração de projetos participativos com os movimentos de moradia, 

que políticas e programas habitacionais são reivindicados no contexto de ascensão de 

Lula ao governo federal. Com o lançamento dos programas habitacionais Crédito 

Solidário e Minha Casa Minha Vida em 2004 e 2009 respectivamente, observa-se, ainda 

que limitada, a possibilidade de atuação das assessorias técnicas na esfera federal, que 

por sua vez, tem o papel de elaboração e aprovações dos projetos, serviços de apoio ao 

acompanhamento e gestão de obras e a representação junto à Caixa Econômica Federal.  

O ponto de partida da pesquisa baseia-se no interesse do percurso histórico das 

assessorias técnicas desde as experiências pioneiras nas décadas de 1970/1980 até o 

Programa Minha Casa Minha Vida Entidades. A motivação inicial para reunir e divulgar 

parte dessa trajetória está relacionada com minha vivência profissional como 

colaboradora de uma assessoria técnica em São Paulo entre os anos de 2003 e 2015 

junto aos movimentos de moradia. Além disso, a pesquisa desenvolvida no mestrado 

sobre o processo autogestionário e atuação das assessorias técnicas nos programas 

habitacionais da CDHU – em que atuei como estagiária entre os anos de 2001 e 2003 –

trouxe elementos que impulsionaram a continuidade da pesquisa sobre o tema. 

Dessa forma, essa tese busca analisar as diversas origens das assessorias técnicas 

e em que medida certas remodelações ocorreram nos programas habitacionais que 

viabilizaram, até certo ponto, a atuação das assessorias técnicas. A hipótese da pesquisa, 

a partir das trajetórias da atuação, sugere que os arranjos e perfis das assessorias 

técnicas que se formaram principalmente nas décadas de 1980/1990 foram alterados ao 

longo tempo e contribuíram, em certa medida, para o desenho de algumas políticas 

habitacionais ao mesmo tempo em que essas reconfigurações foram impulsionadas 
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pelos desenhos operacionais dos programas, em especial o Programa Minha Casa Minha 

Vida Entidades.  

 

Percurso da pesquisa e procedimentos  

 

O objetivo central do presente estudo consiste na identificação e análise da 

atuação das assessorias técnicas no Programa Minha Casa Minha Vida Entidades. A 

primeira dimensão da pesquisa enfrentada foi a definição do recorte territorial a ser 

tratado no programa. A opção por desenvolver a análise nos estados de São Paulo, Goiás 

e Rio Grande do Sul foi definida por dois critérios principais: 1) a legitimação que as 

experiências históricas na luta dos movimentos sociais por moradia digna e nas 

iniciativas de atuação das assessorias técnicas nesses estados conferem às ações de 

processos participativos no país; 2) o fato de o maior número de unidades habitacionais 

contratadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida Entidades localizar-se nesses 

estados. A partir dessas constatações algumas questões foram colocadas: Qual o perfil e 

os arranjos dos agentes técnicos responsáveis pela elaboração dos projetos junto às 

entidades? Além do Estado de São Paulo, os estados de Goiás e Rio Grande do Sul têm 

alguma trajetória inscrita em processos autogestionários? Qual a natureza do trabalho 

que define o que aqui se entende por assessorias técnicas? É possível que o programa 

tenha possibilitado a formação e atuação de novos agentes que podem ser designados 

como assessorias técnicas? 

O segundo desafio foi estabelecer outro recorte, visto que não seria possível 

identificar e analisar todos os responsáveis técnicos dos três estados, devido ao grande 

número de empreendimentos contratados. Para o Estado de Goiás, foi realizada uma 

pesquisa de campo exploratória que teve como objetivo inicial identificar os 

empreendimentos de entidades ligadas aos movimentos nacionais por moradia. A visita 

em Goiânia (GO), em fevereiro de 2018, permitiu conhecer alguns empreendimentos e 

realizar entrevistas com distintos agentes (lideranças de movimentos de moradia, 

arquitetos que elaboraram os projetos, pesquisadores, técnicos da Agehab e CEF). 

Constataram-se dificuldades na busca de informações sobre todos os empreendimentos e 

não foi possível reconhecer a realidade de todo o estado, mas as distintas atuações 

identificadas foram consideradas suficientes para os objetivos da pesquisa.  
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No caso do Rio Grande do Sul, a estratégia foi semelhante e também foram 

identificados alguns empreendimentos e responsáveis técnicos para que a pesquisa 

pudesse trazer elementos iniciais para o debate sobre os distintos formatos de atuação 

dos agentes no programa. Nesse caso, as dificuldades foram maiores no diálogo com os 

movimentos de moradia na busca de informações sobre os empreendimentos, já que os 

contatos foram estabelecidos à distância e a maioria não respondeu aos questio-

namentos. Dessa forma, buscou-se tratar os dados com alguns arquitetos que atuam no 

programa, que atenderam prontamente as solicitações para a pesquisa.  

Devido à proximidade territorial e o contato da autora com alguns líderes dos 

movimentos de moradia e assessorias técnicas no Estado de São Paulo, o processo de 

identificação dos responsáveis técnicos pela elaboração dos projetos foi relativamente 

facilitado, mas não sem descobertas de novos arranjos, configurações, deslocamentos e 

situações inéditas no processo de produção autogestionária junto aos movimentos de 

moradia.  

O desafio da pesquisa teve continuidade na organização dos dados oficiais do 

programa. As planilhas recebidas pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério do 

Desenvolvimento Regional em momentos distintos sugeriram questões devido aos 

números verdadeiros sobre a contratação dos empreendimentos do programa. 

Constataram-se divergências e alguns empreendimentos não estavam classificados nas 

duas planilhas, bem como não havia consenso nos dados referentes ao modelo de 

contratação da obra. Para aproximar os números à realidade do programa nos estados 

de Goiás, Rio Grande do Sul e São Paulo, a busca dessas informações também foi 

alimentada com as entidades, assessoria técnicas e algumas construtoras dos 

empreendimentos.  

Após definir os recortes territoriais e os dados referentes ao programa, a 

pesquisa foi direcionada para a análise das discussões e práticas da autogestão e 

participação a partir da década de 1960 no Brasil e bibliografias que apresentam as 

distintas interpretações da temática autogestão nos países da América Latina e Portugal, 

como uma importante troca da realidade brasileira e internacional. As discussões das 

narrativas e práticas participativas e autogestionárias nas políticas e programas 

habitacionais são essenciais, pois permitem captar aspectos reveladores de um conjunto 

de dinâmicas e perceber contextos, processos sociais, relações e problematizar aspectos 

que envolverão o recorte analítico da atuação de grupos técnicos e assessorias técnicas 
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no Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades. Além disso, favorecem o início do 

entendimento das possíveis alterações e permanências das atuações e os formatos 

múltiplos dos grupos técnicos presentes no programa. 

O debate internacional sobre as práticas autogestionárias em Portugal é resultado 

da pesquisa desenvolvida na cidade de Lisboa com bolsa Capes do Programa Doutorado 

Sanduíche no Exterior (PDSE) no período de março a agosto de 2017 no Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil (LNEC) sob orientação do Prof. Dr. Vitor Campos. A análise 

das experiências em Portugal permite ultrapassar as fronteiras do campo de estudo das 

assessorias técnicas no Brasil e relacionar com os programas habitacionais conjuntamente 

às atuações de arquitetos engajados com o tema da participação. Apesar de historiografias 

distintas, há aprendizados e interlocuções com a realidade brasileira que devem ser alvo 

de reflexões, uma vez que avançam nas contribuições para as experiências dos programas 

habitacionais do Brasil.  

A pesquisa em Lisboa teve como objetivo aprimorar a discussão das abordagens 

participativas e investigar a atuação e participação dos agentes (técnicos, arquitetos e 

população) em programas habitacionais em Portugal com recorte nos programas AUGI 

(Programa de reconversão de áreas urbanas de génese ilegal) e IBC – Iniciativa Bairros 

Críticos (Programa de qualificação de áreas urbanas). Na IBC, os técnicos buscam realizar 

intervenções que se aproximam de processos participativos e essa prática revela que o 

Estado pode atuar além da instituição de normativas e financiamentos e ser um 

coordenador das iniciativas de participação.  

Além de Portugal, a pesquisa realizada no período do PDSE incorporou 

experiências participativas em algumas cidades da Espanha, como Barcelona, Madri e La 

Coruña. Os estudos de caso em Portugal e Espanha foram realizados mediante visitas de 

campo e entrevistas semiestruturadas. Para essa tese, buscou-se delinear o objeto de 

estudo nas possíveis influências das práticas participativas brasileiras em Portugal na 

década de 1970 e na estrutura organizacional ensaiadas na IBC a partir dos anos 2000.   

 

Organização dos capítulos 

 

A tese se estrutura em cinco capítulos. O Capítulo 1 apresenta a origem e a 

continuidade das narrativas referentes aos processos autogestionários e outras formas 

de participação dos movimentos de moradia e grupos técnicos no país e no debate 
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internacional em dois períodos e contextos. O primeiro período situa-se nas décadas de 

1970 e 1980, em que pesquisas buscavam compreender as práticas participativas, de 

autoconstrução, a emergência dos movimentos sociais e a atuação dos arquitetos e 

assessorias técnicas que se formavam nesse processo. O segundo período revisita o 

debate a partir dos anos 2000, e, apesar de os conceitos possuírem definições distintas, 

está interligado na trajetória das políticas habitacionais com o trabalho das assessorias 

técnicas. A exposição das perspectivas do debate internacional busca compreender as 

possíveis influências dos processos brasileiros nas concepções de métodos 

participativos no campo habitacional e revela uma importante troca de experiências 

entre os formatos de participação no campo habitacional do Brasil e nas realidades 

internacionais. Nesse caso, são alvo das reflexões mais aprofundadas as contribuições 

teóricas que se relacionam com as experiências de Portugal.  

Como forma de orientar o leitor para o recorte da pesquisa e complementar as 

narrativas, o Capítulo 2 apresenta as práticas participativas no campo habitacional 

desenvolvidas entre as décadas de 1960 e 1990 no país, especialmente nos estados de São 

Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul. O resgate das primeiras experiências permite 

compreender as particularidades em cada contexto e essa trajetória é estabelecida como 

hipótese mais provável da significativa presença dos três estados nos programas 

habitacionais federais Crédito Solidário e Minha Casa Minha Vida Entidades. O contato com 

as experiências de Portugal revela os aspectos singulares de participação e contribui para a 

compreensão das possíveis virtudes, limitações normativas e atuação dos técnicos nos 

modelos participativos no campo habitacional e podem suscitar referências para o 

aprimoramento da experiência brasileira, no desenho das possibilidades de atuação das 

assessorias técnicas nos programas habitacionais recentes.  

O Capítulo 3 apresenta as experiências das assessorias técnicas sob a perspectiva 

dos programas habitacionais federais. A exposição de algumas atuações das assessorias 

técnicas a partir do final do período BNH (1964-1986) até o início do Governo Lula 

(2003) é o percurso adotado para compreender as alterações e permanências nas 

possibilidades de atuação das assessorias técnicas e movimentos de moradia até os 

programas habitacionais federais Crédito Solidário e Minha Casa Minha Vida. A primeira 

seção introduz o tema a partir das experiências pioneiras incorporadas nos programas 

alternativos do BNH até o governo FHC (1995-2003), que, apesar da ausência de 

financiamento e do reconhecimento das assessorias técnicas como agentes dos 
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programas, essas atuações de “resistência” construíram um importante percurso e 

emergiram articulações para reivindicar a constituição de políticas públicas 

habitacionais autogestionárias. A segunda seção apresenta os avanços relacionados com 

as formulações de propostas para a política e programas habitacionais no período final 

do governo FHC e início do Governo Lula, revelados nas ações como o Projeto Moradia, 

Conselho das Cidades, Ministério das Cidades, Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social (SNHIS), Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS).  

O Capítulo 4 traz a continuidade dessa trajetória nos programas habitacionais 

federais Crédito Solidário e Minha Casa Minha Vida Entidades que possibilitou, ainda 

que limitada, a atuação dos movimentos de moradia e assessorias técnicas. Assim, 

apresenta-se a formulação e a estrutura desses programas, em especial o Minha Casa 

Minha Vida Entidades. Procurou-se tratar as regras gerais do Programa Minha Casa 

Minha Vida e a modalidade Entidades de forma sintética para apresentar com mais 

detalhes as articulações em torno das limitações existentes na atuação das assessorias 

técnicas a partir dos seguintes eixos de análise: identificação dos agentes e participação 

na concepção do programa, distribuição da produção quantitativa, o lugar da autogestão 

nos regimes de construção permitidos, as possibilidades de atuação dos agentes 

(movimentos de moradia, construtoras e assessorias técnicas) presentes nas normativas 

e seus deslocamentos no desenho operacional do programa.  

Desse feito, o Capítulo 5 extrai campos de análise que, baseados dos estudos 

apresentados no capítulo anterior, identifica os distintos arranjos entre os grupos 

técnicos (assessorias técnicas, construtoras, escritórios convencionais, profissionais 

isolados, entre outros) nos estados de São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul. Esses 

arranjos são resultantes das possibilidades impulsionadas na operacionalidade do 

Programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Outro eixo de análise aponta para os perfis 

dos grupos técnicos a partir da composição do quadro técnico, personalidade jurídica e 

formatos que guardam certas referências nas experiências de São Paulo (1980/1990), 

além de novas configurações de trabalhos que se aproximam de práticas participativas. 

As designações apresentadas nesse capítulo para os “arranjos” e “perfis” não têm o 

objetivo de encerrar a discussão, mas de revelar e incorporar os formatos múltiplos de 

atuação dos grupos técnicos presentes no desenho operacional do programa. 
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Este capítulo apresenta as discussões desde a origem e continuidade do debate 

no país sobre autoconstrução, mutirão e autogestão: o primeiro, situado nas décadas de 

1970 e 1980, em que pesquisas buscavam constituir novas formas de representação da 

cidade periférica a partir da compreensão da autoconstrução, da emergência dos 

movimentos sociais e da atuação dos arquitetos e assessorias técnicas que se formavam 

nesse processo.  

Numa segunda fase, que ocorre a partir dos anos 2000, o debate é revisitado, 

principalmente após as experiências autogestionárias desenvolvidas em alguns estados 

do país. Apesar de os conceitos apresentados possuírem definições distintas, estão 

interligados na trajetória, na construção do processo participativo nas políticas 

habitacionais e no trabalho das assessorias técnicas. 

A apresentação das narrativas também incorpora o debate internacional sobre as 

formas participativas em projetos e programas habitacionais. Observou-se que há 

distintas terminologias utilizadas e que a apropriação e manifestação destas dependem 

do contexto e suas referências. Nesse caso, são alvo das reflexões mais aprofundadas as 

contribuições teóricas que se relacionam com a experiência de Portugal, que será 

apresentada com mais detalhes no próximo capítulo. Sem a intenção de conduzir ao 

significado das modalidades nesse país, a exposição dessas perspectivas pretende 

compreender as distintas concepções de métodos participativos no campo habitacional, 

como uma importante troca de experiências entre o Brasil e as realidades 

internacionais. 

 

1.1 A origem | O “supertrabalho” e as dimensões emancipatórias 
 

As pesquisas voltadas para a produção habitacional por meio da autoconstrução, 

mutirão e mutirão com autogestão são influenciadas pelas discussões apresentada por 

autores como Francisco de Oliveira, em “Economia Brasileira: crítica à razão dualista” 

(1972). Oliveira apresenta uma análise que identifica o subdesenvolvimento do país 

como produto da evolução capitalista e aponta os processos econômicos, demográficos e 

urbanos, considerados arcaicos que, ao lado da regulamentação das relações de trabalho 

e de intervenções na esfera econômica, cumpriram um papel fundamental para a 
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implantação da base capitalista industrial. Dessa forma, “a expansão do capitalismo no 

Brasil se dá introduzindo relações novas no arcaico e reproduzindo relações arcaicas no 

novo” (OLIVEIRA, 2003, p. 60).  

Nessa perspectiva, o autor apresenta uma das questões que embasam as 

discussões a respeito da autoconstrução, mutirão e autogestão: “o trabalho não pago, o 

supertrabalho”. A produção de habitação pelos próprios moradores – autoconstrução – 

assim como as dinâmicas de urbanização nas periferias apresentam importante papel na 

formação da estrutura produtiva no período após a década de 1930, quando a obtenção 

da casa própria passa a exercer um papel decisivo na redução do custo da reprodução da 

força de trabalho, indispensável para a nova hegemonia que se construía. 

Uma não significante porcentagem das residências das classes 
trabalhadoras foi construída pelos próprios proprietários, utilizando 
dias de folga, fins de semana e formas de cooperação como o “mutirão”. 
Ora, a habitação, bem resultante dessa operação, se produz por trabalho 
não pago, isto é, supertrabalho. Embora aparentemente esse bem não 
seja desapropriado pelo setor privado da produção, ele contribui para 
aumentar a taxa de exploração da força de trabalho, pois seu resultado – 
a casa – reflete-se numa baixa aparente do custo de reprodução da força 
de trabalho – de que os gastos com habitação são um componente 
importante – e para deprimir os salários reais pagos pelas empresas. 
Assim, uma operação que é, na aparência, uma sobrevivência de práticas 
de “economia natural” dentro das cidades, casa-se admiravelmente bem 
com um processo de expansão capitalista, que tem uma de suas bases e 
dinamismo na intensa exploração da força de trabalho (OLIVEIRA, 1972, 
p. 31). 

Do outro lado, há um debate construído a partir das possibilidades de 

organização da autoconstrução nos canteiros de obra através do mutirão, que busca 

entender essa prática como uma dimensão emancipatória, como um campo de 

experimentações na aparente desconstrução das práticas que conformariam a divisão 

do trabalho, e deslocariam as imposições provenientes da dinâmica da reprodução e 

acumulação do capital como as dimensões do trabalho.  

Para Nabil Bonduki e Raquel Rolnik (1979), a construção da moradia seria talvez 

o único momento em que haveria a apropriação integral do valor do seu trabalho. A 

autoconstrução seria uma forma de produção individual de mercadorias, que justificaria 

o supertrabalho pela apropriação da casa como valor de uso.  

Não se trata de trabalho não pago ao nível da produção da casa, mas sim 
de um trabalho realizado como se o trabalhador fosse, neste momento, 
um produtor individual de mercadorias e não vendedor de sua força de 
trabalho para o capitalista. Se, numa primeira instância, a habitação 
resultante dessa operação é produzida como valor de uso, passa a ter 
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um valor de troca quando é mercantilizada, através da venda e locação, 
muito frequentes (BONDUKI; ROLNIK apud MARICATO, 1979, p. 129). 

Na mesma linha, o grupo Arquitetura Nova1, composto pelos arquitetos Sérgio 

Ferro, Rodrigo Lefèvre e Flávio Império, analisa o tema considerando a postura do 

arquiteto perante o desenho e conhecimento técnico, a hierarquização do trabalho em 

canteiro e a busca pela democratização da arquitetura, com uma nova estética, mediante 

a exposição do trabalho manual. Trata-se de uma visão contrária àquela que valorizava a 

industrialização das construções como meio de democratizar a habitação, estabelecendo 

vínculos com a cultura popular para além da aposta nas dimensões virtuosas da 

hegemonia industrial, moderna e burguesa. 

Esses arquitetos2 procuravam romper com a alienação dos trabalhadores em 

relação ao produto de seu trabalho (RIZEK; BARROS, 2006, p. 384). O tema da 

autoconstrução em mutirão seria a oportunidade de o canteiro de obras superar, ou ao 

menos oferecer, um campo de experiências de trabalho livre, de autogestão e produção 

de conhecimento. 

Interessado no que o mutirão poderia proporcionar como formação profissional e 

valorização da cultura popular, Rodrigo Lefèvre (1971), aponta que esta experiência 

deve estar vinculada a um novo modelo de produção que exige do arquiteto uma nova 

postura, pois não bastaria “colocar sua solidariedade com o proletariado unicamente no 

plano da ideologia” (ARANTES, 2004, p. 130), é necessário participar na produção, como 

produtor, e “fazer dos construtores e dos usuários, colaboradores” (ARANTES, 2004, p. 

130).  

Também merece destaque a reflexão presente na obra do arquiteto inglês John 

Turner3, “Housing by people” (1976), pois trata da articulação de uma série de ideias 

que o autor formulou desde a década de 1950 sobre a renovação das práticas 

arquitetônicas e o lugar dos usuários finais, baseados na participação, experiência por 

ele praticada no Peru. Características como solidariedade e contato direto com a 

                                                            
1  Ver: Pedro Arantes (2004) e Ana Paula Koury (2004). 
2  Assim como Francisco de Oliveira e outros intelectuais, esses arquitetos fizeram parte dos grupos de 

discussão sobre o marxismo e suas releituras, para além de formas mais ou menos canônicas da sua 
recepção no Brasil. Tratava-se de uma discussão que, diante do quadro político da ditadura militar, 
desfazia velhas esperanças na possibilidade do desenvolvimentismo e da hegemonia burguesa que 
redundaram na eclosão da ditadura militar e no inequívoco apoio das classes dominantes a este regime 
político (RIZEK; BARROS; BERGAMIN, 2003, p. 32). 

3  Outros autores (profissionais e acadêmicos) propagam a autoajuda como solução para as habitações 
informais, principalmente entre as décadas de 1960 e 1980, como Charles Abrams (1966) e William 
Mangin (1967). 
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produção da casa foram fatores fundamentais na formação da proposta deste autor, que 

acabou influenciando, por quase duas décadas, grande parte dos programas e das 

políticas, cujo objeto era a habitação para classe de baixa renda na quase totalidade do 

terceiro mundo. 

O autor privilegia o termo “construção autogerida”. Em sua opinião, o elemento 

essencial da autoconstrução é a capacidade de cada família conceber sua habitação e 

gerir sua construção; a poupança, na forma de aporte de mão de obra não remunerada 

parece-lhe o menos importante. Segundo Pedro Jacobi (1981, p. 33), o ponto central do 

discurso de Turner era a autonomia e a participação dos usuários na construção da sua 

moradia. Ele enfatizava, nos seus diversos trabalhos, a ineficácia dos programas 

habitacionais baseados numa organização centralizada, contrapondo-os às formas 

desenvolvidas pelos grupos que trabalham com autoconstrução, na sua luta para 

resolver o problema da moradia. 

Para Turner, a ação do Estado nas decisões distancia as necessidades reais dos 

moradores, representa a exclusão do usuário no processo de decisão. Dessa forma, é 

necessária uma mudança de postura do Estado, dada sua incapacidade operacional, 

devendo sua intervenção limitar-se a ações administrativas e legislativas e assegurar o 

acesso ao instrumental, ou aos recursos básicos necessários a este trabalho, isto é, o 

terreno, a assistência técnica e a infraestrutura básica. 

Turner, fazendo eco à afirmação de que o melhor procedimento que o Estado 

pode adotar para a melhoria das condições habitacionais do povo é não produzir 

moradia, defende que a ‘provisão centralizada’ tem que ceder lugar à ‘autogestão local’, 

considerando a incapacidade operacional que obstrui o Estado a corresponder, através 

da provisão direta de moradia – projetos ‘entrega da chave’, como denomina – às 

efetivas demandas da população pobre (LOPES; RIZEK, 2005, p. 53) 

Segundo Jacobi (1981, p. 38), a visão de Turner apresenta alguns equívocos, pois 

elimina o conflito, "privilegiando as relações entre os homens geralmente a partir de uma 

perspectiva harmônica ou, quando muito, disfuncional", e evidencia uma inversão na 

realidade, reduzindo os problemas sociais a problemas pessoais em que o "problema 

habitacional se coloca sob a responsabilidade individual do morador". Outro ponto 

destacado é a substituição do valor de troca da habitação pelo valor de uso: “O valor de 

troca é algo inerente ao modo de produção capitalista; a habitação é uma mercadoria e 

não deixará de sê-lo”. 
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1.2 A continuidade no debate | Participação revisitada 
 

Na segunda metade da década de 1980, a crise do Sistema Financeiro de 

Habitação (SFH) e a extinção do Banco Nacional da Habitação (BNH) criaram um vácuo 

com relação às políticas habitacionais, através de um processo de desarticulação 

progressiva da instância federal, que provocou fragmentação institucional, perda de 

capacidade decisória e redução significativa dos recursos disponibilizados para 

investimento na área. Assim é que, entre 1986 (data da extinção do BNH) e 1995 

(quando tem início uma reestruturação mais consistente do setor), a política 

habitacional foi regida por vários órgãos que se sucederam ao longo período, sem que se 

conseguissem resultados efetivos (ARRETCHE, 1996, p. 81). 

Nesse contexto, a falta de recursos do governo federal induziu a “descentralização 

por ausência” (ARRETCHE, 1996b, p. 14) e fortaleceu a participação dos níveis 

subnacionais. O poder local somado a “crença na sociedade civil” (SANTO AMORE, 2004, 

p. 108) fortalecida na década de 1980, com capacidade de dar soluções para os 

problemas locais através de parcerias com o setor público, resultaram no ambiente 

favorável para impulsionar as experiências de mutirão e autogestão. 

Concordo que foi uma política de autogestão na medida em que se 
propôs a descentralização ampla dos recursos e gerenciamento dos 
projetos.  

[...] Não houve em nenhum momento a intervenção do Estado dizendo 
como fazer, mas houve uma abertura do Estado para que a sociedade 
fizesse, prestando contas, evidentemente, sobre a utilização dos 
recursos financeiros repassados [...] porque se sabe como o Estado 
costuma fazer as coisas, com todo o seu viés burocrático, emperrando a 
criatividade (RECHKE apud SILVA, 1994, p. 33). 

Dessa forma, as experiências dos mutirões traziam uma tentativa de superar a 

falta de uma política habitacional abrangente e de atendimento à população de baixa 

renda. Além disso, havia a expectativa de que o processo de organização dos 

beneficiários em torno da produção de sua própria moradia resultaria em formas novas 

até mesmo de organização social da cidade. 

[…] falava-se, por exemplo, que a organização das classes populares em 
torno de um determinado processo autônomo de gestão produtiva e 
reprodutiva de segmentos urbanos promoveria, a médio prazo, “áreas 
libertas” da cidade (LOPES, 2006, p. 222). 
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As discussões sobre autoconstrução, autogestão e mutirão sempre permearam a 

adoção das práticas em projetos pioneiros e programas habitacionais no país. Nos anos 

2000, novos debates foram construídos em torno das práticas de mutirão e autogestão. 

Nesse momento, de acordo com Bonduki (2000), são comuns as análises que veem no 

mutirão um processo atrasado de produção habitacional, além de mistificador. As 

críticas apontam que o mutirão exige enorme aparato administrativo para seu suporte, 

que utiliza sistemas construtivos arcaicos, gera desperdícios, alonga o tempo da obra, e 

que assim os custos indiretos seriam tão elevados que anulariam as vantagens da 

utilização da mão de obra gratuita. 

Segundo Rizek e Barros (2006, p.377), os mutirões autogeridos constroem uma 

“fábrica de mitos e noções”, um conjunto de múltiplos sentidos que combinam  

ação contra a pobreza das agências internacionais de cooperação, 
programas oficiais de financiamento e práticas que fizeram das formas 
de militância e dos vínculos com os movimentos de moradia parcelas de 
um mercado profissional de jovens arquitetos (RIZEK; BARROS, p. 
380).  

Vale destacar que, assim como ocorre nas assessorias técnicas, a ênfase no 

ideário da participação por mutirão e da autogestão foi apropriada, desde a década de 

1980, com formas distintas pelos movimentos de moradia. Como se verá adiante, não há 

consenso sobre seu formato, nem no interior dos próprios movimentos de moradia, nem 

em suas relações com as assessorias técnicas. 

Pode-se observar a discussão do mutirão, ainda que revisitada, em alguns 

movimentos nacionais por moradia, como a UNMP4, que, através da União dos 

Movimentos de Moradia (UMM) em São Paulo, apresentavam o programa de mutirões 

autogeridos na década de 1980 e a Uemp – GO5, atuante no estado de Goiás. De acordo 

com Camargo (2016, p. 102), “a União Nacional por Moradia Popular (UNMP) coloca-se 

como sozinha na produção de moradia por meio da autogestão recente no Brasil”.  

                                                            
4  União Nacional por Moradia Popular. Na transição da década de 1980 para 1990, com foco central na 

luta pela moradia, foram criados a União Nacional por Moradia Popular (UNMP) e o Movimento 
Nacional de Luta por Moradia (MNLM) – a primeira com uma forte incidência nos processos 
autogestionários vivenciados em São Paulo e, o segundo, com uma tradição na organização de 
ocupações de terra (FERREIRA, 2012, p. 121). Por último, foi organizada a Central dos Movimentos 
Populares (CMP), que propunha articular os diversos movimentos populares nacionais. 

5  União Estadual por Moradia Popular do Estado de Goiás. Segundo Vidal Barbosa da Silva, liderança da 
UEMP: “A Uemp é fundada em 2003. A entidade que mantinha um relacionamento a nível nacional era 
a Cooperativa Habitacional de Goiânia (Coopog) e dela que sai a Uemp. A Coopog mantinha uma 
relação com a União Nacional e a União dizia: Vocês têm que criar uma entidade para o Estado, não dá 
pra ficar só Goiânia, tem que fortalecer no Estado, e aí criamos a União Estadual”. (Entrevista 
concedida à autora em 06.02.2018). 
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Em aula proferida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 

São Paulo (FAU-USP) em 20166, Ermínia Maricato discutiu as questões relacionadas à 

permanência do trabalho de mutirão nos empreendimentos habitacionais e destacou 

que “o fundamental seria os movimentos contratarem a gestão do empreendimento e 

não o mutirão”. Considerando esse apontamento e as demais questões que acompanham 

a pesquisa, cabe destacar o posicionamento de algumas lideranças dos movimentos por 

moradia relacionadas à atual discussão sobre o mutirão e autogestão. 

Benedito Barbosa aponta que a UNMP não é a favor da retirada completa do 

mutirão nos empreendimentos e atribui a esse processo à construção de uma formação 

de luta, educação e organização comunitária.  

Nós somos contra tirar integralmente o mutirão. Somos a favor de 
aperfeiçoar o processo de gestão do empreendimento e manter o 
mutirão. Primeiro ele é educativo, as famílias irem ao final de semana na 
obra, participar da construção do empreendimento, vincula as famílias 
ao projeto, como no Uruguai, o processo de ajuda mútua, para ajudar no 
processo de organização local, de organização comunitária. Pode 
aproveitar para fortalecer os processos de formação, de luta e 
resistência do movimento, faz uma série de outras coisas que não é só o 
mutirão, não como era antes. (BARBOSA, 2018). 

No entanto, Barbosa refere-se a uma mudança no trabalho mutirante desde a 

década de 1980, em que a oportunidade de profissionalização e o acesso às 

universidades pela população de baixa renda a partir da gestão Lula são fatores que 

contribuíram para a alteração no perfil da participação nos canteiros de obras. 

Tem dois fatos neste momento. Houve uma mudança no perfil dos 
mutirantes desde os anos 80. Ontem estive em uma reunião de um 
projeto e fizemos uma pergunta, quantos pedreiros tinham no grupo, 
era um grupo de 50 famílias e tinha só um pedreiro. Eu percebi isso, 
houve uma diminuição muito grande deste tipo de profissional. Nos 
anos 80 e 90 tinha muito mais pedreiros, eletricistas, estas profissões. 
Essas pessoas na gestão Lula e Dilma entraram na faculdade, outras 
profissões, abandonaram praticamente a construção civil. Pelo menos o 
perfil do grupo que a gente procura atender, é um povo que os filhos 
entraram na Universidade, uma geração que tem uma formação, mudou 
o perfil desta população e coloca pra gente este dilema de contratação 
de mão de obra, e depende muito do tipo do movimento, como lida com 
isso. (BARBOSA, 2018). 

Mais do que isso, Evaniza Rodrigues aponta que as alterações ocorridas no formato 

dos mutirões a partir do Programa Crédito Solidário (PCS) estão relacionadas à redução 

de número de horas trabalhadas e às atividades realizadas em canteiro de obras. 
                                                           
6  A discussão apontada faz parte de anotações da disciplina “A Produção do Espaço Urbano e Conflitos 

Sociais”, cursada pela autora no primeiro semestre 2016 e contou com os docentes Ermínia Maricato, 
Caio Santo Amore e Flávio Villaça. 
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As pessoas precisam também desapegar um pouco da visão do mutirão 
que elas tinham na década de 90 e conhecer como funcionam os 
mutirões hoje. Tanto na redução do número de horas, a quantidade de 
horas de uma família mutirante é muito menor. No mês uma família 
participa de dois dias de trabalho mutirante em canteiro (no caso dos 
empreendimentos da Leste I), mas ela participa também de uma 
assembleia, um dia de formação de trabalho social e pelo menos um dia 
de trabalho em comissão. A de cotação vai fazer a cotação de preço dos 
materiais, a de prevenção de acidentes vai fazer a formação de 
prevenção, tem a de saúde, de meio ambiente, tem 17 comissões 
diferentes. Ou seja, o tempo dedicado por uma família que participa do 
empreendimento é equivalente em horas de trabalho em canteiro e em 
horas de trabalho de gestão e formação. É uma fórmula que a gente já 
vem trabalhando desde 2012 mais ou menos, e em alguns casos desde o 
Crédito Solidário. (RODRIGUES, 2018). 

A liderança da UNMP defende a necessidade da convergência da autogestão e 

mutirão, bem como a participação na construção, considerada um elemento importante 

para os processos de tomada de decisão e gestão dos empreendimentos.  

O mutirão acaba sendo a forma mais concreta de entender o que significa 
ser protagonista do processo. Tem gente que divide a autogestão do 
mutirão. Eu não consigo dividir a autogestão e mutirão. Pra mim, a 
autogestão se concretiza também na hora do mutirão [...]. Lembro muito 
ultimamente em uma obra quando a assessoria montou uma proposta de 
material para acompanhar a evolução da obra. Se você olhar, era um gráfico 
bastante complexo de interpretar e as pessoas que trabalhavam no mutirão 
liam aquilo de uma maneira fácil. Entende? Ela sabe a localização dos 
prédios que estavam no gráfico. Então eu acho que as coisas se misturam. 
De você ter a participação no processo de decisão e gestão com o processo 
de construção mesmo. (RODRIGUES, 2018). 

Já em Goiás, a vinculação do mutirão e autogestão não ocorre da mesma forma. 

De acordo com Vidal Barbosa da Silva, liderança da Uemp – GO, os efeitos negativos do 

mutirão superam as possíveis soluções e referem-se ao fortalecimento da autogestão. 

Hoje eu não dou conta de trabalhar a autogestão com mutirão, a Uemp 
não vai mais trabalhar a autogestão com mutirão. O mutirão, a obra 
demora muito, o recurso é pouco, você não consegue, por exemplo, 
convencer todas as famílias e acaba criando um problema com os que 
vão e não trabalham, ele até vai, mas não trabalha, cria mais problema 
do que soluciona. Acho que nós temos que fortalecer e trabalhar a 
autogestão, mas com mão de obra paga, remunerada, seja dos próprios 
associados, seja de pessoas especializadas, como carpinteiro, pedreiro, 
eletricista, pintor. (SILVA, 2018). 

No que se refere aos estudos sobre o tema, Santo Amore (2004, p.14-15) 

apresenta uma série de pesquisas que contribuíram para o entendimento dos processos 

que envolveram os mutirões com ou sem autogestão, sobretudo nas décadas de 1980 e 

1990. Trata-se de abordagens distintas que, por um lado, consideram aspectos que 
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relacionam as experiências com custos, qualidade das construções e relações de 

trabalho, e, por outro, citam pesquisas que convergem para uma leitura dos processos, 

que, por serem participativos e compartilharem decisões, conciliariam maior qualidade 

aos projetos e resultariam na “politização da questão habitacional e de emancipação de 

seus usuários” (RIZEK; BARROS, 2006, p. 380). 

Dentre elas, vale destacar um debate realizado em 2004 – após vinte anos das 

primeiras experiências pioneiras de mutirão – entre autores com reconhecida produção 

intelectual sobre o tema e arquitetos atuantes em assessorias técnicas. O objetivo do 

encontro foi discutir as experiências de habitação produzidas por autogestão e mutirão 

autogestionárias em alguns estados no país.7  

Um dos participantes foi Francisco de Oliveira que, como já citado, apresentou na 

década de 1970 a discussão sobre os processos de autoconstrução e mutirão. Como 

resultado da sua participação, foi publicado o artigo “O vício da virtude. Autoconstrução 

e acumulação capitalista no Brasil” (2006)8, em que ele faz uma releitura das suas 

críticas dos anos 1970. Para a sua argumentação posterior sobre o mutirão, é necessário 

compreendê-lo como um caso particular da autoconstrução:  

                                                            
7  A Assessoria Técnica Usina CTAH organizou, em outubro de 2004, um seminário na FAU/USP com o 

propósito de debater experiências de produção de moradias por mutirão e autogestão em São Paulo, 
Belo Horizonte e Fortaleza. O seminário de pesquisa “Políticas Habitacionais, Produção de Moradia por 
Mutirão e Processos Autogestionários: Balanço Crítico de Experiências em São Paulo, Belo Horizonte e 
Fortaleza” contou com a presença de diversos pesquisadores do tema como: Pedro Arantes, João 
Marcos Lopes, Mariana Fix, Jorge Oseki, João Whitaker, Nabil Bonudki, entre outros. 

8  O artigo apresenta a conferência realizada no seminário. João Marcos de Oliveira Lopes, Arquiteto da 
Usina, em entrevista concedida à autora em 16/04/2019, explica como foi o processo até realização do 
seminário e para a publicação do artigo. Além disso, o arquiteto destaca as reações perante o 
posicionamento do Francisco de Oliveira. Segundo Lopes, o seu discurso no seminário, com 
discordância pelos presentes, foi uma reafirmação das discussões contidas no texto “Crítica à Razão 
Dualista” publicado na década de 1970: “A gente estava fazendo uma pesquisa coma Usina sobre a 
autogestão como uma alternativa inovadora na produção da gestão habitacional, era uma pesquisa 
financiada pela Finep, começamos em 2000 e terminou em 2004 com um seminário. E nesse seminário 
a gente chamou o Chico de Oliveira. Eu entreguei um apanhado geral sobre considerações do histórico, 
esse histórico que vem lá de trás, dos encontros dos movimentos com os arquitetos e tal. Eu entreguei 
isso para o Chico pra ele dar uma olhada antes de ir para a conferência e a expectativa que a gente 
tinha era de que ele, o que era meio que a encomenda, a gente dizia assim, Chico, a gente queria que 
você fizesse uma releitura da Razão Dualista para agora, nos tempos atuais. E aí ele chegou com um 
caminhão de melancia e desceu a ladeira com o Jabaquara futebol clube em cima da gente. Eu lembro 
do Nabil levantar no meio da fala dele, rindo e balançando a cabeça e saiu. Foi desse debate que 
inadvertidamente o Jorge Oseki entregou a transcrição da fala do Chico e do debate, para a revista 
Novos Estudos e a revista publicou isso, esse é o artigo Vício da Virtude. Aí dois números depois eu 
reclamei com a revista, não dava pra ficar sem resposta, aí eu escrevi o Anão Caolho e o Sérgio 
escreveu as notas dele e a gente publicou junto. A gente ficou realmente muito impactado, a releitura 
que ele fez foi reafirmar a Crítica à Razão Dualista no que diz respeito ao sobretrabalho, ele reeditou 
isso, ele termina a fala dele na conferência dizendo “vocês querem ver as nossas cidades virarem um 
inferno? Façam mutirão”. Foi um pouco traumático, no dia seguinte a gente ficou meio amuado”. 
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A autoconstrução em geral é o que vigora na favelização, que tomou 
conta das cidades. E o mutirão é uma forma particular que resgata uma 
experiência popular e pretende transformá-la em solução. (OLIVEIRA, 
2006, p. 76). 

O autor observa nessa forma de execução de moradia o aumento da taxa de 

exploração do trabalho, já que a casa constitui num aparente custo de reprodução da 

força de trabalho que contribui para o processo de expansão capitalista e situa os 

mutirões autogeridos dentro do campo da autoconstrução, estendendo a estas 

experiências sua leitura a respeito do papel desempenhado pela autoconstrução urbana 

na acumulação primitiva de capital no Brasil: 

Vocês têm todo o direito de discordar das minhas agressões, mas, se a 
solução do mutirão se generalizasse, nós estaríamos caminhando para 
um inferno urbano. Se ela se universalizar, será́ a negação da solução da 
habitação. Como fez a Catarina da Rússia, seria pintar de verde e 
amarelo todas as favelas do Brasil. E�  nisso que o mutirão vai dar quando 
for transformado em política oficial. Por enquanto, e felizmente, ele é só́ 
a vitrine da virtude. eneralizar -se seria rumar no sentido contrário. 
Mesmo porque o paradoxo é que, para o mutirão transformar-se em 
solução universal de política pública, supõe que todos estejam 
desempregados. O que é um formidável tiro pela culatra. Ou como diz o 
tı́tulo inicial, o mutirão é o vı́cio da virtude (OLIVEIRA, 2006, p. 72). 

Para o autor, o paradoxo também se refere ao fato de que a moradia produzida 

pelo mutirão não tem valor de troca, não é mercadoria e, dessa forma, não está inserida 

no mercado de trabalho. A casa, assim, teria apenas valor de uso e que é “basicamente 

força de trabalho do próprio futuro e feliz proprietário” (OLIVEIRA, 2006).  

E aí se chega ao seguinte paradoxo: não se cria um mercado imobiliário. 
Mercado imobiliário no Brasil só existe da classe média para cima. Não 
existe nas classes populares. É impossível existir, porque você está de 
posse exatamente daquilo que não é mercadoria. A casa não pode ser 
trocada, não tem valor de troca, tem apenas valor de uso, a finalidade de 
habitar (OLIVEIRA, 2006, p. 73). 

Além disso, destaca que o mutirão repousa sobre uma variável que não se analisa 

– o tempo. Para Oliveira, essa variável já torna o mutirão muito mais caro do que 

qualquer outra coisa, o que faz com que este tipo de solução caminhe na contramão do 

aumento da produtividade do trabalho: “O mutirão trabalha contra essa tendência, o que 

ele faz é uma combinação de trabalho de baixíssima produtividade com uma variável de 

tempo que é incontrolável” (OLIVEIRA, 2006, p. 149). 

A posição de Oliveira sobre o possível desastre da generalização dos mutirões e a 

afirmação que o mutirão autogerido contribui para o rebaixamento dos salários dos 

trabalhadores foi questionada por Sérgio Ferro no texto publicado em 2006, intitulado 
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“Nota sobre o vício da virtude”. Para Ferro9, a autoconstrução é resultado – assim como 

a autocostura, a autocozinha, a automedicina – da baixa de salários e não o contrário. O 

autor ainda a considera como responsável pela queda do valor da força de trabalho, e 

que esse rebaixamento depende, sobretudo, do abundante exército de reserva existente 

no país e da manutenção de setores atrasados, como a construção civil.  

[...] Por estas e várias outras coisas, penso atualmente que, em vez da 
sequência: autoconstrução, queda do valor da força de trabalho, baixa de 
salários (o que na teoria vale), na realidade a que opera é outra: exército 
de reserva de força de trabalho (e mais outras gracinhas do capital que 
deixo aqui de lado) abundante e sempre alimentado, baixa substancial 
do salário, baixa ainda maior do que sobra para a moradia, pois a 
alimentação é prioritária, autoconstrução quase obrigatória [...] (FERRO, 
2006, p. 230).  

O Arquiteto João Marcos de Oliveira Lopes, da assessoria técnica “Usina – Centro 

de Trabalhos para o Ambiente Habitado”10 também publicou, na mesma revista junto ao 

texto de Ferro, uma resposta ao artigo de Oliveira intitulado “O anão caolho”. Entre os 

temas questionados e discutidos por Lopes, como o desemprego relacionado ao mutirão, 

o “supertrabalho”, o valor de uso e valor de troca, vale destacar o reconhecimento do 

autor no esvaziamento do conteúdo idealista que permeava os primeiros mutirões, e, ao 

mesmo tempo, a recusa da ideia “fim de linha” para as experiências autogestionárias, 

ainda que deixe transitável o emprego de mão de obra mutirante: 

Em última análise, vários de nós também fomos e somos “contra os 
mutirões”. Uma das máximas que o movimento de moradia gostava de 
repetir era: “menos mutirão, mais autogestão”. Mas nosso porte de anão 
caolho não nos deixava perceber que, justamente aí, lidávamos com uma 
oposição irredutível: produzir a casa (aqui, no caso, pelo mutirão) não 

                                                            
9  No mesmo artigo Ferro refere-se ao texto publicado em 1969: “A produção da casa no Brasil”. Segundo 

Arantes (2006, p. 14), as anotações presentes nesse texto deram as principais coordenadas para uma 
geração de críticos sobre a autoconstrução nos anos 1970 e que apontou o vínculo do caráter atrasado 
na autoconstrução nas periferias com o padrão de industrialização do país: “[...] Nos feriados, fins de 
semana ou férias quando ergue sua casa, o trabalhador produz para si. Não como o faz diariamente, 
como força de trabalho vendida, empenhada na valorização do capital [...]. Ao contrário, produz com 
seus instrumentos seu abrigo, meios de produção próprios guiados por sua vontade e direção a 
construir um objeto para seu uso [...]. Mas, no afastamento das condições de produção negativas que 
encontra enquanto assalariado perde as conquistas que estas condições lhe permitem [...].” (FERRO 
apud ARANTES, 2006, p. 65). Ferro, no início do artigo de 2006, retoma essa discussão e confirma que 
se assemelha à tese de Oliveira de 1972, mas que ao escrever, “percebeu que havia exagerado”, pois 
deixou de lado questões que considera essenciais para a discussão: a suposição que o governo faz 
corresponder rigorosamente o salário com o valor da força de trabalho e, segundo o autor, o mais 
importante, a diferença que Marx faz entre preço e valor, o primeiro podendo oscilar muito em relação 
ao segundo, dependendo de vários fatores de situação. 

10  A Usina é uma ONG fundada em 1990 e atua como assessoria técnica em inúmeros mutirões 
autogeridos, assentamentos rurais e urbanização de favelas, principalmente em São Paulo, Minas 
Gerais e Paraná.  
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desaparece em favor de uma gestão autônoma da existência 
(autogestão) (LOPES, 2006, p. 225). 

O autor afirma a importância da dimensão polı́tica associada à atuação dos 

arquitetos nas periferias e defende uma aferição mais justa dos ganhos obtidos pelas 

inovações técnicas experimentadas nos mutirões. Para ele, diante do conjunto de 

transformações nas dinâmicas da produção habitacional por mutirão e autogestão e da 

historicidade das críticas apontadas por Oliveira, a discussão da autogestão deve ser 

feita em outra perspectiva: 

Os canteiros de obras “autogeridos” – digamos assim – ainda apresentam 
questões para as quais ainda não temos a menor noção de significado: 
qual a eficácia real quando utilizamos a estrutura metálica e outros 
sistemas pré-fabricados para desonerar o mutirante em quantidade de 
mão-de-obra por ele aplicada? Em termos de auto-organização da forca 
de trabalho, como se dá o aprimoramento de mecanismos de gestão, 
execução e controle de obras como possibilidade de uma outra 
modalidade de articulação profissional? Falta-nos, ainda, uma aferição 
mais apurada – e justa – dos custos que a “autogestão” alcança e a 
verificação do impacto que uma “auditoria geral” patrocinada pelo 
processo de gestão econômica dos mutirões teria não só no âmbito da 
provisão habitacional promovida pelas empreiteiras como também na 
própria construção civil como um todo. E etc., etc. E�  por isso que 
insistimos que o que está em questão é a autogestão – e não a 
autoconstrução, ou o mutirão em si mesmo. E não se trata de insinuar 
novamente o argumento da “virtude”: trata-se, antes de mais nada, de 
procurar uma visão em paralaxe, procurando ocupar a perspectiva 
também do lado oposto. Pode ser que a conclusão seja péssima. Mas não 
acredito no fim de linha: importa-nos, agora, compreender que o desvão é 
irredutível, que a oposição entre estrutura e objeto é incontornável é com 
esta antinomia que, justamente, devemos lidar (LOPES, 2006, p. 227).  

Ainda sobre essa discussão, Lopes concorda sobra a noção do “supertrabaho”, 

mas por outro lado seria possível depositar no mutirão algo de “virtuoso”. Dessa forma, 

há discordância sobre o que aponta Oliveira, que a experiência do mutirão “é virtuosa 

por ser excepcional”, e que “o mutirão é o vício da virtude”. Para o autor, ao mesmo 

tempo em que há “um aspecto pavoroso nessa história, tem o aspecto virtuoso também, 

e por isso seria razão dialética e não dualista, seria o vício da dialética, e não o vício da 

virtude.” 

A resposta para o Chico de Oliveira no “Vício da virtude” é uma resposta 
que está dada pelos uruguaios, não sou eu, eu vou elaborando isso já faz 
algum tempo, a resposta está dada pelos uruguaios há muito tempo. Ao 
invés de eu ficar trabalhando para os donos do meio de produção e ele 
fica se apropriando de uma parcela do valor que eu gerei com o meu 
trabalho, eu pego esse valor e me aproprio dele, por mim mesmo, com 
meu trabalho. Ah, mas é supertrabalho, sim, é, mas eu não estou 
“supertrabalhando” para entregar parte do valor que eu produzo para 
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os donos do meio de produção, estou “supertrabalhando” para mim 
mesmo, é isso que é a diferença (LOPES, 2019). 

O que se apresenta nesse momento como virtude são as dimensões sociais do 

trabalho e da sociabilidade, a criação de um campo de possibilidade de organização para 

a produção de melhores espaços do ponto de vista arquitetônico, a reflexão sobre a 

técnica, sua adequação ao trabalho e ao produto final, a participação do futuro morador 

em todos os processos decisórios, e no controle social dos recursos públicos.  

Trata-se aqui de mudanças que se dão em diversas escalas. Na 
sociabilidade, na relação política entre indivíduos, na relação entre estes e 
a sociedade, nas relações de produção e no tipo de produto criado. Não se 
trata, portanto, de revolução social propriamente dita. O que precisamos 
nos perguntar é se estas mudanças não acumulam práticas relevantes 
para a constituição de um poder popular. Se elas não criam um campo de 
possibilidades de organização e sociabilidade impossíveis no sistema 
capitalista – e por isso mesmo um contra-poder (USINA CTAH, 2008 apud 
CAMARGO, 2016, p. 56). 

De acordo com Rizek, Barros e Bergamin (2003), seria necessário discutir, a 

partir das experiências das décadas de 1980 e 1990 – que envolveram sua 

institucionalização e, em certos casos, a incorporação da autogestão como prática 

emancipatória – a impossibilidade do reconhecimento formal ou institucional do 

trabalho empreendido pelos mutirantes, as relações hierárquicas que se estabeleceram 

em canteiro e que envolvem as assessorias técnicas; os limites da autogestão no que se 

refere ao controle dos recursos públicos no interior da política, a permanência da 

organização dos moradores, o “desmanche dos vínculos e formas de pertinência” e, na 

dimensão urbana, os próprios territórios que se conformam através desses processos.  

[...] No que se transformaram? Como pensar, duas décadas depois, os 
esforços que tinham lugar na constituição do que denominávamos, 
então, sociedade civil? Como entender o percurso deste conceito, assim 
como o de seus correlatos, cidadania, espaços e esferas públicas, e seu 
contrário, as dimensões privatizantes que caracterizaram as formas de 
mando, as várias faces do controle e do poder, assim como as relações 
entre sociedade civil e Estado no Brasil? Como pensar os territórios e 
práticas urbanas nas dimensões de um emprego declinante, de novos 
modos de intervenção do Estado, de novas políticas que se vinculam a 
parcerias, à filantropia empresarial, à farta emergência de ONGs, à 
construção de atores que – comprometidos com práticas virtuosas – 
acabam por se envolver nos mecanismos de administração e gestão de 
precariedades de todo tipo, às voltas com o Estado e com complexos 
programas de cooperação internacional imbricados nos padrões de 
eficiência e produtividade das inversões de capital das agências 
mundiais? Estas parecem ser questões difíceis, talvez mesmo insolúveis 
a curto prazo, ainda que atualizem e recomponham o lugar da reflexão 
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acadêmica como lugar da crítica, de sua urgência e necessidade (RIZEK; 
BARROS; BERGAMIN, 2003, p. 36-37).  

Rosa Maria Locatelli Kalil (2004) e Cleiton Fabiano Klechen (2011) são outros 

autores que ressaltam as narrativas referentes à autogestão e mencionam referências 

teóricas que contribuem para embasar as discussões e experiências do mutirão que 

também envolve procedimentos autogestionários. Rosa Maria Locatelli Kalil (2004) 

apresenta os resultados parciais da aplicação de métodos e técnicas de avaliação pós-

ocupação, com enfoque na qualidade ambiental, na participação e na satisfação dos 

usuários, por meio de estudos de caso comparativos entre habitações sociais 

construídas nas modalidades de cooperativa autogestionária e de mutirão com apoio 

estatal, realizado em dois núcleos habitacionais construídos na década de 1990 em 

Passo Fundo - RS.  

A autora apresenta uma distinção de acordo com a participação ou não do grupo 

de famílias e movimentos sociais em funções administrativas e executivas do 

empreendimento habitacional. Dessa forma, a autogestão é inclusa no que é denominado 

mutirão autoajuda – modalidade cooperativa, em que parte significativa do grupo de 

famílias envolve-se em funções além da construção, como administrativas e executivas 

que normalmente seriam de responsabilidade de setores públicos ou privados. Já o 

mutirão assistido - modalidade mutirão, sem autogestão, é realizado pela promoção 

pública municipal. Trata-se de mutirão sob orientação do setor público, com a atuação 

dos movimentos e famílias somente na fase da construção coletiva das moradias.  

Além disso, Kalil (2004) resgata a discussão de Kosta Mathey (1992)11 sobre a 

autogestão e autoajuda no contexto anterior à década de 1990, em que eram inexistentes 

certas mudanças econômicas mundiais e institucionais, como a atuação do Banco Mundial 

e ONGs na produção habitacional. Entre as vantagens apontadas por Mathey no período 

estão a ampliação do alcance e conteúdo que incluem as questões de gênero, a prática do 

Estado socialista e uma grande variedade de estudos de caso para análise. A autoajuda é 

entendida somente como um aspecto físico da construção, como a melhoria e alteração da 

habitação e infraestrutura, e realiza-se através do trabalho familiar agregado.  

Dessa forma, Kalil aponta que a conceituação e a aplicação da autoajuda e 

autogestão têm necessidade de revisão da política e das circunstâncias sociais dos anos 

1990, questões que não são elaboradas por Mathey. A autora defende que a prática do 
                                                            
11  Kosta Mathey publicou o livro “Beyond Self-Help Housing” em 1992, dez anos depois do lançamento do 

livro de Peter Ward (1982). 



47 
 

mutirão com autogestão necessita de maior articulação com a iniciativa privada e 

pública e que é preciso construir competências pessoais e coletivas permanentes nos 

movimentos urbanos e cooperativas para a obtenção de autonomia social, econômica, 

política e técnica dos grupos excluídos.  

No que se refere à participação no processo construtivo, de acordo com Friedrich 

Wultz (1990 apud KALIL, 2004, p. 39) a “participação é aplicável como um instrumento 

de emancipação”. É considerado que um sentimento comunal entre os residentes de 

uma área pode ser obtido pelo conceito de ‘autoconstrução’. Segundo o autor, ao menos 

na fase inicial da ação de autoconstrução, a colaboração é um pré-requisito necessário 

para os projetos autoconstruídos, e irá contribuir para o fortalecimento social. Supõe-se 

que “inicie o entendimento e a boa vizinhança entre os envolvidos”.  

Já para a crítica do processo autogestionário e da autoajuda, Kalil cita Peter Ward 

(1982 apud KALIL, 2004, p. 40), que interpreta os projetos participativos tanto como 

tentativa ingênua de melhorar as condições da pobreza urbana quanto “como 

conspiração para manter o status quo do capitalismo monopolista”.  

Klechen et al. (2011) analisam a experiência do Programa de Autogestão da 

Habitação, da Secretaria Municipal de Habitação de Belo Horizonte - MG, em que há a 

possibilidade de gestão dos recursos do empreendimento por parte das famílias, de 

desenvolvimento do projeto em suas diversas etapas, de participação nas atividades de 

planejamento e construção, além de promoção da ocupação ordenada do solo urbano. 

A análise é feita à luz dos três pilares definidos pelos autores: 1) autonomia e 

equidade no processo decisório; 2) valores humanistas; e 3) disponibilidade de 

conhecimento técnico-administrativo para os membros da organização de forma geral, 

concluem que a vivência desses pilares não se dá de forma completa, o que de certa 

maneira impede que a autogestão seja exercida integralmente. No entanto, argumentam 

que tal forma de gestão cria um vínculo indenitário-afetivo das pessoas com o imóvel, o 

qual é destacado como aspecto positivo do programa. 

Para Klechen et al. (2011, p. 671) no campo da gestão pública, a autogestão 

poderia contribuir para aprofundar as práticas participativas na medida em que 

apontam para a democracia direta e o engajamento da sociedade civil. No entanto, 

quando as experiências são apenas residuais, sem conexão a um projeto maior de 

sociedade, há o risco de ensaiar, por exemplo, formas de desresponsabilizar o Estado.  
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Esses autores (KLECHEN et al., 2011, 674) mencionam Maria Ceci Misoczky, 

Romualdo Paz de Oliveira e Rafael Pavan Passos (2004) para definir a autogestão: 

“consiste na gestão dos meios de produção e organização social em que todas as 

entidades de base (indivíduos, grupos, movimentos populares) têm direitos e 

participação e que a autogestão não se constitui um modelo acabado”. 

Além disso, apresentam um ponto de vista referente à diversidade de contextos 

em que a autogestão está inserida e as suas distintas apropriações. Segundo eles, a 

autogestão se faz presente em diferentes contextos e pode ser compreendida de formas 

distintas, principalmente quanto à sua dimensão. No entanto, argumentam que tal 

diversidade pode culminar em sua utilização inadequada, “fazendo com que, muitas 

vezes, experiências se intitulem autogestionárias enquanto constituem-se, na realidade, 

modelos de heterogestão disfarçados, os quais propõem uma participação enganosa dos 

indivíduos” (KLECHEN et al., 2011, p. 673). 

 

1.3 Os sentidos do debate internacional | “Outros lugares” da participação e 
autogestão  
 

No que diz respeito às temáticas apresentadas e como forma de aprimorar a 

discussão, essa pesquisa também buscou investigar as demais narrativas e referências 

teóricas presentes no debate internacional. Constatou-se que a temática é alvo de 

distintas abordagens em países da América Latina e Europa12 e concentram-se 

principalmente em autores do Chile, Uruguai, Portugal e suas respectivas discussões. 

Os autores Caroline Newton (2013) e Jan Bredenoord e Paul Van Lindert (2010) 

não tratam especificamente da autogestão, mas sim da autoajuda na construção 

habitacional nos “países em desenvolvimento” e resgatam as teorias de diversos 

pesquisadores (profissionais e acadêmicos) que a propagam como solução para as 

habitações informais, principalmente entre as décadas de 1960 e 1980, como Charles 

Abrams (1966), William Mangin (1967) e John Turner (1967, 1983).  

Assim como Bredenoord e Lindert, Newton contribui com a discussão da 

autoajuda citando Turner (1972 apud NEWTON, 2013, p. 641): “Os melhores resultados 

são obtidos pelo usuário que está no controle completo do projeto, construção e 

                                                            
12  Existem muitas experiências de autoconstrução e autoajuda (self - help housing) na África do Sul, 

Estados Unidos, Cuba e Índia, mas não foi localizada a discussão em conjunto com a forma de 
organização autogestionada. 
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gerenciamento de sua própria casa”. Há a concordância com Turner que a autoajuda é 

uma forma importante de provisão de habitação qualitativa, no entanto, a autora 

defende maior ação do Estado. Para Newton, é necessário reconhecer que o 

fornecimento de moradia baseado em quantidade não é suficiente. Desse modo, 

constituem fatores essenciais que precisam de mais atenção a relação com o espaço 

público, a concepção destes espaços públicos, a conexão a outras partes da cidade e o 

uso de materiais de baixo impacto ao meio ambiente. 

Bredenoord e Lindert apresentam Rod Burgess (1982), que faz uma crítica 

neomarxista de autoajuda a partir do trabalho de Turner (final da década de 1970 e 

início da década de 1980). Segundo Burgess, a autoajuda apresenta-se como uma 

inevitável expressão das desigualdades capitalistas, ignorando assim as soluções para a 

crise estrutural no desenvolvimento capitalista. Os autores também discutem a 

incorporação do gênero nas políticas públicas e apontam que, no campo habitacional, as 

mulheres são predominantes no exercício da autoajuda e autoconstrução, o que, além de 

trazer sobrecarga de trabalho, não contribui para a melhora da qualidade habitacional.  

Assim como em Kalil (2004) e Bredenoord e Lindert (2010), Newton (2013) 

menciona Ward (1982) e complementa a discussão com as críticas de Richard Harris 

(2003) a Turner. Segundo esses autores, as iniciativas de autoajuda geralmente 

começam como um processo com o controle dos futuros habitantes e cooperativas, mas 

frequentemente limitam-se ao simples fornecimento de unidades habitacionais e à 

participação somente no exercício da construção.  

Além disso, Harris (2003, p. 27), aponta que a contribuição de Turner foi trazer as 

ideias latino-americanas para a atenção de pesquisadores em todo o mundo. Segundo o 

autor, “ele acrescentou sua voz, e a experiência de ocupação, a um crescente coro de 

escritores ocidentais que falavam dos direitos e capacidades dos pobres urbanos.” No 

entanto, a influência das ideias de Turner no Banco Mundial com a adoção da autoajuda, 

resultou em uma ironia, uma vez que ele criticava “eloquentemente essa forma de 

política”.  

Como complemento das questões apresentadas por Newton e Bredenoord e 

Lindert, a pesquisa sobre as experiências no Chile da autora Maria José Castillo (2014) 

apresenta a defesa da autogestão como solução satisfatória para a provisão habitacional 

pois, segundo ela, esta forma de administração proporciona o controle dos recursos para 

aumentar a qualidade da moradia e melhorar a sua localização. Entre as vantagens ainda 
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estão a realização de projetos autônomos e a possibilidade de criação de novos 

instrumentos de autogestão para a participação nos programas públicos habitacionais.  

Madeleine Richer (2010) apresenta as vantagens do processo autogestionário e 

no trabalho em canteiro no Uruguai, em que uma das chaves do êxito de uma obra de 

ajuda mútua é que as famílias podem assumir tarefas não qualificadas. A autora aponta 

que há, nesses processos, a consciência dos direitos e obrigações das cooperativas e uma 

melhor atuação nas regras da participação democrática. Isto porque, uma vez pronta a 

moradia, a capacidade de trabalho coletivo tem servido para abordar outras 

necessidades comunitárias como parques, clinicas, cooperativas de consumo, etc.  

A autora também discute o trabalho em canteiro de obra com a atuação de 

empresas privadas (como as construtoras), como será visto adiante nas atuações das 

assessorias técnicas. São considerados pontos positivos a capacitação profissional que as 

famílias adquirem em canteiro, a redução dos custos na construção da habitação e a 

melhor qualidade da habitação:  

La autogestion del proceso constructivo, mediante la conversión de la 
cooperativa en una empresa constructora, y la utilización del trabajo de 
los socios, han permitido reducir de manera importante los costos de las 
viviendas y así lograr que familias de los sectores populares - e incluso 
de sectores de gran pobreza, en el periodo más reciente - accedan a 
viviendas dignas. Las cooperativas ofrecen viviendas y en general un 
habitat de mayor calidad que los programas de viviendas sociales 
construidas por el Estado a través de empresas privadas. Una vez 
terminada la construcción de las viviendas, la conservación del carácter 
colectivo de la propiedad, así como la capacitación y el capital social que 
se han generado a lo largo del proceso de construcción de las viviendas 
son una herramienta para generar niveles de organización y 
capacitación en la gestión democrática del habitat. (RICHER, 2010, p. 
21). 

Além disso, a autora apresenta a atuação e os modelos das cooperativas 

uruguaias (Lei 13.728/68), discute o modelo de propriedade coletiva e as vantagens de 

conservar as moradias fora do mercado imobiliário para garantir a acessibilidade dos 

imóveis pelas famílias. Cabe também aqui destacar as diferenças apresentadas sobre os 

conceitos de autoconstrução e ajuda mútua: a autoconstrução seria a construção da sua 

própria moradia, já a ajuda mútua seria o trabalho comunitário realizado pelas famílias 

para a construção de conjuntos coletivos. 
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1.3.1 Portugal | Uma aproximação ao debate 

 

Sobre as discussões dos processos participativos em Portugal, Débora Sanches 

(2015) informa que o período pós-guerra – década de 1950 – revela um grupo de 

arquitetos que “acreditava que a arquitetura tinha a capacidade de transformar o 

comportamento das pessoas e de melhorar as condições de habitação para a população 

de menor renda” (SANCHES, 2015, p. 80). Segundo a autora, é nesse contexto que se 

iniciam debates e experiências de participação dos futuros moradores em projetos 

habitacionais no atelier de arquitetura de Nuno Teotónio Pereira13. Nuno Portas, outro 

arquiteto fundamental na história da habitação em Portugal, relata que seu interesse por 

habitação social se iniciou no contato com o atelier de Teotònio Pereira e “que aquele 

era o local da discussão da política da habitação daquele momento no país” (SANCHES, 

2015, p. 86). 

Posteriormente, na década de 1960, é realizado o colóquio sobre o problema da 

habitação “Aspectos sociais na construção do Habitat” pelo Sindicato Nacional dos 

Arquitetos, em Lisboa. Segundo José António Bandeirinha (2014), nesse colóquio o 

arquiteto Nuno Portas apresentou o texto “Problemas da célula familiar”, que destacou o 

campo da sociologia e a crítica espacial dos projetos. A principal recomendação do 

colóquio foi a de que os novos projetos de habitação fossem programados em função das 

exigências particularizadas de cada um dos grupos humanos a que se destinam 

(BANDEIRINHA, 2014, p. 66) 

Entre as décadas de 1960 e 1970, ao observar e denunciar realojamentos e 

demolição de “barracas”14 que impediam o acesso à construção de uma nova ponte 

sobre o Rio Tejo, Teotònio Pereira questiona a forma que as remoções foram realizadas: 

“a violenta mudança de um local mais central, onde os moradores tinham já a sua vida e 
                                                            
13  Ao longo da década de 1960, Nuno Teotónio Pereira será o impulsionador da constituição de uma 

política habitacional de Portugal.  
14  Segundo Rita Ávila Cachado (2013), a partir da década de 1970, a construção clandestina aumentou em 

toda a área metropolitana de Lisboa. Um dos fatores que contribuiu para este crescimento foi um vazio 
da promoção legal da habitação, na sequência de um acordo entre o governo português e o FMI, que 
procurava desacelerar o endividamento provocado pelo excesso de créditos contraídos nos anos 
anteriores, e que provocou a suspensão do lançamento de novos empreendimentos do setor público e 
cooperativo. Em face das ausências de alternativas e programas habitacionais, a construção dos bairros 
clandestinos permitiu satisfazer as necessidades familiares. Uma parte dos bairros clandestinos é 
conhecida pela designação “bairros de barracas”, que cresceram muito nesse momento, não só em 
virtude da crise financeira, como também devido ao afluxo de imigrantes na sequência da 
independência das ex-colónias africanas. Muitos imigrantes sem capacidade econômica assentaram 
nestes bairros de barracas e na ausência de loteamento formal, compraram casas ou terrenos a baixos 
custos. 



52 
 

as suas raízes, para uma zona mais periférica, mais complicada do ponto de vista das 

acessibilidades” (BANDEIRINHA, 2014, p. 67). Também denuncia a falta de coordenação, 

assistência às famílias e descriminação relativa ao tipo de realojamento.  

Na sequência desse acontecimento, Teotònio Pereira participa de mais dois 

colóquios e apresenta o texto intitulado “Habitações para o maior número” que trata 

“sobre as inaproveitadas possibilidades de resolução do problema da habitação” 

(BANDEIRINHA, 2014, p. 67). Esclarece quem é o “maior número”, para quem é 

necessário construir: “a crescente mole dos mal alojados, mantidos à margem do meio 

urbano que os atraíu; sem recursos para obter uma habitação adequada dentro dos 

esquemas convencionais” (BANDEIRINHA, 2014, p. 67). 

No que se refere à participação dos moradores na construção das habitações, o 

texto destaca o não aproveitamento do potencial da autoconstrução. Para o autor, há 

“recursos não aproveitados” nessa modalidade, que, erguida como processo marginal 

aos sistemas convencionais de mercado não é aproveitada como alternativa de 

resolução do problema habitacional. Aponta ainda que há a preferência por parte do 

Estado de resoluções do tipo “paternalista ou autoritário” em detrimento do incentivo 

ao empenho da população.  

Além disso, embora de um modo genérico, apresenta as experiências realizadas 

no Norte de África, no Médio Oriente e na América Latina, citando a experiência da 

urbanização da favela Brás de Pina, no Rio de Janeiro. É nesse contexto que se iniciam, 

ou se fortalecem,15 os contatos com as realidades brasileiras e portuguesas. Segundo 

Bandeirinha (2014, p. 68) em 1972, Teotónio Pereira recebeu em Lisboa, em conferência 

no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)16, o arquiteto brasileiro Carlos 

                                                            
15  Segundo Sanches (2015, p. 95), a experiência do Brás de Pina já era conhecida pelo Arquiteto Nuno 

Portas desde a década de 1960. 
16  O LNEC teve papel importante na pesquisa sobre cidade e habitação e, entre 1963 e 1980, contava com 

a presença de Nuno Portas como funcionário e investigador do laboratório, que estudava a questão do 
habitat.  

 Vale destacar que a autora realizou estágio no LNEC no primeiro semestre de 2017 com Bolsa Capes do 
PDSE (Programa Doutorado Sanduíche no Exterior) sob orientação do Prof. Dr. Vitor Campos. O estágio 
teve como objetivo aprimorar a discussão das abordagens participativas e investigar a atuação e 
participação dos agentes (técnicos, arquitetos e população) em programas habitacionais em Portugal. 
A pesquisa intitulada “Processos participativos na produção habitacional: as experiências de Portugal” 
têm como recorte os programas Augi (Programa de reconversão de áreas urbanas de génese ilegal) e 
IBC - Iniciativa Bairros Críticos (Programa de qualificação de áreas urbanas).  
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Nelson Ferreira dos Santos, representante do Grupo Quadra de Arquitetos Associados, 

que apresentou a prática participativa realizada na favela do Rio de Janeiro.17 

Esteve por diversas vezes em Portugal e, em Janeiro de 1972, veio ao 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil apresentar algumas das suas 
experiências enquanto arquitecto consultor da Federação das Associações 
de Favelados do Estado de Guanabara, FAFEG, e enquanto “executor” de 
planos de infraestruturação de favelas para a Companhia de Desen-
volvimento de Comunidades, Codesco (BANDEIRINHA, 2014, p. 48).  

Bandeirinha dedica um capítulo do seu livro “O Processo SAAL e a Arquitectura 

no 25 de Abril de 1974” (2014) na apresentação de referências internacionais 

relacionadas a teorias e práticas “que se relacionaram conceptualmente com o SAAL” 

(BANDEIRINHA, 2014, p. 16). No que diz respeito às temáticas relacionadas à 

participação, o autor menciona Lefebrve (1984), Castells (1974), Abrams (1967) e 

Turner (1976), e apresenta o trabalho desenvolvido na favela Brás de Quina: “Pela 

importância da sua obra e pela sua proximidade pontual com a situação portuguesa 

destaca-se a de Carlos Nelson Ferreira dos Santos” (BANDEIRINHA, 2014, p. 48).  

Foto 1: Arquiteto e morador na Favela Brás de Pina 

 
Fonte: Santos (1981, p. 31). 

 
Diante desse tema, Bandeirinha refere-se à aproximação do trabalho 

desenvolvido por Carlos Nelson Ferreira dos Santos e Turner. Durante a construção das 

habitações na favela Brás de Pina, sempre que moradores solicitavam os arquitetos, 

havia a postura de deixá-los livres para construir – dentro dos limites da 

                                                            
17  Na década de 1960, uma das primeiras experiências participativas através do mutirão no Brasil é dos 

arquitetos do Grupo Quadra (Carlos Nelson Ferreira dos Santos, Sueli de Azevedo e Sylvia Wanderley) 
na favela Brás de Pina no Rio de Janeiro.  
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compatibilidade do plano urbanístico desenvolvido – e não de inibir ou criar proibições. 

Essa conduta dos arquitetos partilhava “da turneriana opinião que, nestes casos, a 

normativa para a construção da habitação deveria ser eminentemente prescritiva e 

nunca proscritiva” (SANTOS, 1981, p. 51).  

O que se coloca como proximidade é a vertente social como forma de 

compreensão e resposta à situação, uma vez que divergiam na interpretação e 

respectiva proposta. Turner defendia total liberdade na construção das moradias18, já 

Carlos Nelson reconhecia que a atuação do arquiteto poderia servir como 

acompanhamento e distribuição de conhecimento aos moradores, mas sem a finalidade 

de estabelecer soluções rígidas. 

Turner advogava a inteira liberdade de opções na construção da 
moradia própria, principio ao qual correspondia também uma certa 
demissão da função do arquitecto, incapaz de introduzir mais-valias 
técnicas ou arquitectónicas no desenrolar do processo construtivo. 
Achava que, por contrário, eram os saberes instituídos da construção e 
do planeamento que tinham a ganhar com o conhecimento das soluções 
dos moradores. Carlos Nelson, por seu lado, e talvez pelas especifidades 
sociológicas que identificava nos “seus” moradores, reconhecia ao seu 
trabalho e ao dos seus colegas a possibilidade de se assumir como um 
processo de acompanhamento e de introdução de benefícios racionais 
que não pressupunha, de forma alguma, a imposição de soluções ou a 
rigidez normativa, nem por razões de ordem funcional, sobretudo, 
jamais por razões de ordem estética. A infraestruturação urbana foi, em 
Brás de Pina, a razão primeira e última do intervencionismo técnico, 
mas a possibilidade de intervir ao nível das opções de conformação e de 
construção dos fogos nunca foi imposta nem renegada. Era uma 
assistência a que os moradores tinham direito e à qual recorreriam de 
livre arbitrio (SANTOS, 1981, p. 51)  

É possível considerar certa influência da experiência do Grupo Quadra nas 

políticas habitacionais em Portugal, como o processo Serviço Apoio Ambulatório Local 

(SAAL), criado em 1974 logo após o período da Revolução dos Cravos e que teve duração 

até 1976.19 O Saal constituiu-se como um programa de realojamento baseado em 

princípios da arquitetura participativa, destinado às camadas populares residentes em 

bairros de habitações precárias.  
                                                            
18  Assim como Abrams, Turner defendia que o papel do arquiteto seria desenhar as infraestruturas: 

acessos, saneamento, espaços públicos, espaços verdes, entre outros; e sempre que possível com o 
apoio do setor industrial numa orientação economicista. No entanto, o projeto e desenho das 
habitações deveriam ser reflexos do critério dos próprios habitantes (TURNER, 1976, p. 48). 

19  Passados dois anos desde o início oficial do processo, em 27 de outubro de 1976, um despacho 
conjunto do Ministro da Administração Interna, Costa Brás, e do Ministro da Habitação, Urbanismo e 
Construção, Eduardo Pereira, punha fim à metodologia do processo Saal e à sua estrutura orgânica de 
intervenção. Nesta data vigorava o I Governo Constitucional (1976-1978, Mário Soares, Partido 
Socialista). A experiência do Saal será tratada com mais detalhes no próximo capítulo. 
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Mariana Carvalho (2012), em sua investigação sobre o arquiteto Nuno Portas – 

um dos responsáveis pela implementação do Saal – apresenta as referências das teorias 

defendidas por ele, principalmente no que diz respeito às utilizadas no relatório 

elaborado no LNEC sobre o processo da Habitação Evolutiva e desenvolvido em conjunto 

com o arquiteto Francisco Silva Dias.  

Figura 1: Capa do Relatório “Habitação Evolutiva:  
princípios e critérios de projecto” 

 

 
Fonte: Carvalho (2012, p. 200). 

 
Quando esteve no LNEC, o arquiteto português viajou por países como Brasil, 

Colômbia, Peru, entre outros e, nesse período, conheceu Carlos Nelson e John Turner. O 

conhecimento adquirido nessas experiências levou Portas a criar sua própria teoria ao 

processo da “Habitação Evolutiva”.  

Porque comecei a perceber depois de uma viagem que o LNEC me fez ir 
ao Brasil, eu comecei a perceber que no Brasil havia as soluções, que se 
iam tornar problemas, que eram as do dinheiro americano para fazer 
bairros sociais, portanto Cidade de Deus, um caso típico. E que havia 
problemas que podiam vir a ser a solução, porque no Brasil conheci o 
Carlos Nelson dos Santos, que era uma espécie John Turner do Brasil. 
Depois conheci o John Turner, andei pela América Latina tudo isso devo 
ao LNEC. Essa é a terceira fase que atirava para o problema dos bairros 
de lata/clandestinos e que vai formar o SAAL (PORTAS apud 
CARVALHO, 2012, p. 314).  
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Ao desenvolver o plano da favela Brás de Pina, o Grupo Quadra privilegiou a 

relação “arquiteto-morador”, e a gestão do processo revelou-se “transgressora” 

(PULHEZ, 2008, p. 111). No decorrer desse projeto, Carlos Nelson desviou a sua atenção 

das questões práticas, projetuais e construtivas e empenhou-se na compreensão das 

vontades dos futuros moradores.  

[...] ficou decidido que os próprios moradores trabalhariam em campo 
sob nossa orientação e nos forneceriam o material bruto que 
interpretaríamos no escritório [...]. Ainda que parecesse lógico o 
contrário, é muito raro que urbanistas tenham contatos face a face com 
as pessoas para quem fazem planos. Vivíamos com o escritório cheio de 
favelados que o invadiam para ver o que fazíamos e ficavam para 
discussões que varavam a noite. Era emocionante ir recebendo aqueles 
pedaços dos mais diversos papéis e ir vendo um trabalho que surgia aos 
poucos (SANTOS apud PULHEZ, 2008, p. 112).  

Segundo Carvalho (2012, p. 197), esse processo foi defendido também por Portas, 

que mencionou essa metodologia no seu relatório “Habitação Evolutiva” e 

posteriormente chegou a testá-la no Saal. Além disso, Sanches (2015, p. 102) salienta 

que Portas refere-se à favela Brás de Pina como modelo para a organização, 

descentralização de poderes, comunicação das pessoas e autogestão dos moradores nas 

etapas de diagnóstico, projeto e obra Saal20. 

A participação incorporada pelo Saal pareceu, assim, uma alternativa teórica e 

prática para um novo processo de política de habitação em Portugal. Gonçalo Antunes 

(2018, p. 494) destaca que o Saal “pressupunha alterar o modo como a habitação social 

era conceptualizada no nosso país” e que a metodologia “rejeitava os processos top – 

down e privilegiava a abordagem bottom – up”21 e pretendia fomentar o “empowerment” 

da população residente em bairros com habitações precárias.  
 

  

                                                           
20  Entrevista de Nuno Portas concedida a Sanches (2015). 
21  As relações “top - down” monopolizaram as operações de realojamento habitacional entre 1933 e 1974, 

durante o Estado Novo português (ANTUNES, 2018). 
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Foto 2: Construção de moradia no Saal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: “Documentário As Operações de Saal”, João de Dias, 2006. Fundação Serralves, 2014. 

Disponível em: https://serralves.pt/pt/actividades/ciclo-de-cinema-saal-sessao-com-manuel-
correia-fernandes-joao-dias-e-delfim-sardo/. 

 
A retomada da discussão sobre processos participativos na promoção 

habitacional também pode ser apresentada22 a partir do lançamento do programa 

nacional “Iniciativa Bairros Críticos” (IBC) em 2005. Segundo Paulo Tormenta Pinto, 

arquiteto português que atuou em uma das intervenções do IBC23, os programas 

habitacionais promovidos a partir da década de 1980 foram alvos de críticas pela 

ausência de processos participativos. 

Com a entrada de Portugal na União Europeia em 1986, a partir daí os 
programas habitacionais realizados e promovidos pelos governos são 
criticados por técnicos mais relacionados com as áreas da economia, 
sociais, sociologia etc., por uma falta, certa lacuna no fator participativo 
(PINTO, 2017).  

                                                            
22  Paulo Tormenta Pinto (2013) ressalta que o debate dos processos participativos e os procedimentos 

limitadores para os “laços de proximidade entre arquitetos e cidadãos” estão presentes em Portugal 
desde os anos 1990. No entanto, foram aqui destacadas as discussões presentes a partir da 
implementação do programa IBC por ser um dos estudos de caso a ser tratado a seguir nessa pesquisa. 

 Sobre os programas anteriores ao IBC, segundo Gonçalo (2018, p.503), após o Saal, “Portugal 
percorreu um longo período em que o Estado demonstrou dificuldades em compreender o problema 
da habitação para a população mais pobre”. No final da década de 1980 até 2005, foram lançados 
programas, mas sem a participação significativa de moradores e arquitetos. Foram destacados os 
programas de realojamento PIMP e PER. Como se verá adiante, o Plano de Intervenção a Médio Prazo 
(PIMP) foi realizado entre 1987 e 1993, com o objetivo de erradicar os “bairros de barracas” nos 
municípios do país. Em 1993, o PIMP foi ampliado com a “necessidade de o poder central criar uma 
política alargada, de escala metropolitana ou regional, que permitisse realojar toda a população 
residente nos bairros de barracas” (Ibid., p. 438). Foi nesse contexto que se deu a criação do O 
Programa Especial de Realojamento (PER) que previa apoio financeiro para os municípios para a 
construção ou aquisição de habitação, destinadas ao realojamento na Área Metropolitana de Lisboa e 
Porto. Desde a sua criação, o PER recebeu muitas críticas, dentre elas a falta de participação de técnicos 
e moradores. Isabel Guerra (1994) em seu artigo “As pessoas não são coisas que se ponham em 
gavetas” desperta a atenção para as questões habitacionais do programa e alerta sobre as repercussões 
negativas do realojamento massivo.  

23  Como se verá adiante, o IBC contou com três intervenções: Bairro do Lagarteiro (Porto), Vale do 
Moreira (Lisboa, Amadora) e Cova da Moura (Lisboa, Moita). O arquiteto atuou na intervenção no 
Bairro do Lagarteiro. 

https://serralves.pt/pt/actividades/ciclo-de-cinema-saal-sessao-com-manuel-correia-fernandes-joao-dias-e-delfim-sardo/
https://serralves.pt/pt/actividades/ciclo-de-cinema-saal-sessao-com-manuel-correia-fernandes-joao-dias-e-delfim-sardo/
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Pinto (2013) é um dos autores que apresenta os processos participativos no IBC, 

visto que o programa, entre outros objetivos, buscava “compensar algumas das 

deficiências dos processos anteriores, principalmente em termos de participação dos 

habitantes” (PINTO, 2013 p. 1447). O arquiteto menciona o artigo publicado em 1980 de 

Giancarlo de Carlo24 “An Architecture of the Participation” como uma das referências ao 

processo de intervenção do programa realizado no Bairro do Lagarteiro, na cidade do 

Porto, com a participação da população residente. Segundo o autor, a contribuição de 

Carlo constituiu uma base importante na reflexão sobre o papel dos arquitetos nos 

processos de intervenção urbana. 

A ideia de Carlo sobre a transformação dos processos sociais envolvidos em fazer a 

arquitetura se traduz na participação dos usuários no processo de projeto como uma 

oportunidade tríplice: oferecer ao habitante da cidade uma opção de escolha, ampliar seu 

repertório arquitetônico e mostrar ao cidadão seus direitos em termos urbanísticos e como 

reivindicá-los, com base em suas próprias necessidades (BARONE; DOBRY, 2004, p. 27).  

O entendimento de Carlo sobre a participação é também revelada na proposição 

de uma sequência em três etapas: a definição do problema, a solução e a avaliação dos 

resultados, que são realizadas como um processo dinâmico e de compartilhamento entre 

arquitetos e usuários. Segundo Pinto (2013, p. 1448), de Carlo enfatiza a importância do 

envolvimento do arquiteto na fase da definição dos objetivos específicos da operação 

para que o plano seja desenhado de acordo com as necessidades dos usuários. Além 

disso, sublinha a importância da adaptação às especificidades de cada caso, e essa 

posição é declarada em uma de suas últimas entrevistas:  

Em cada caso é preciso encontrar o modo. Não é um modo que existe 
que está escrito e que se aplica a todas as situações. Alguns fazem 
participação assim, mas isso não é participação, é engodo demagógico. É 
preciso inventar. (DE CARLO, 2007).  

Pinto (2013) também ressalta a discussão do editorial “Architecture is not a 

Voting Matter!” publicado no “Jornal dos Arquitectos” em 2009 pelo arquiteto português 

                                                            
24  O arquiteto italiano Giancarlo de Carlo, durante as décadas de 1960 e 1970, foi um dos pioneiros na 

reflexão sobre a importância da "Arquitetura Participativa" e na criação de procedimentos de trabalho 
que incorporassem a participação do usuário no processo de elaboração de projetos. Suas propostas e 
a maneira de desenvolver projetos foram passos importantes na definição de procedimentos de 
trabalho para o projeto participativo, exemplificados no projeto de habitação operária, em Vila 
Matteotti (1964-1974) ou no estudo para o desenvolvimento urbano de Urbino (1958-1976). Segundo 
Barone e Dobry (2004, p. 27), a defesa do processo participativo na produção do conhecimento e na 
concepção do projeto revela profundas influências do alinhamento do arquiteto com o Arts and Crafts 
e a Bauhaus. 
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Manuel Graça Dias25, que apresenta os processos participativos na dimensão 

populista26. Segundo este autor, os debates da participação em relação à arquitetura 

“enunciam meias verdades que podem exaltar assembleias, mas que, na realidade, se 

levadas à letra, se mostrariam completamente inconsequentes e inúteis”.  

No entanto, Dias aponta que para “lutar contra todas as formas de populismo que 

cercam a nossa atividade” os arquitetos devem conseguir provar a fundamentação das 

suas opções e eliminar a arbitrariedade para que a defesa das escolhas não fique 

”encurralada no pântano dos gostos”. Pinto (2013, p. 1449) destaca que essas posições 

não refutam a importância e uso dos debates públicos porque fornece o “alimento ao 

projeto” e que não tira o papel do arquiteto como mediador, ele é responsável pela 

compreensão, interpretação, processamento e adaptação.  

Por isso poderão ser importantes as assembleias onde todos falem 
livremente e livremente nos sinalizem razões, motivos e dúvidas que 
nos competirá entender, interpretar, processar, adaptar, plasmar e 
entregar a formas que as incluam, compreendam e possibilitem e ainda 
a outras não ditas razões e dúvidas que o futuro se encarregará de 
trazer (DIAS, 2009). 

 

*** 

 

A presença dessas temáticas revela que pode ser compreendida de acordo com o 

contexto local, como apresentado nas discussões em São Paulo entre dois períodos 

(décadas de 1970/1980 e a partir de 2000), Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Chile e 

Uruguai. No que diz respeito ao mutirão e autogestão, a temática é mais presente nos 

países da América Latina, que guardam certas semelhanças no contexto histórico de 

políticas habitacionais para a população de baixa renda. Já o debate em Portugal aponta 

as influências das experiências brasileiras na década de 1960 para a constituição de 

programas habitacionais participativos e, numa fase posterior, com um programa 

experimental específico, apresenta referências teóricas que tratam da participação dos 

usuários no processo do projeto. 

                                                            
25  Disponível em: http://arquivo.jornalarquitectos.pt/en/234/editorial/. Acesso em: 15 mar. 2019. 
26  Segundo Dias (2009): “o populismo manifesta-se de muitos modos. Na maior parte das vezes, consiste 

numa espécie de facilitação da complexidade do real que propicia respostas extraordinariamente 
simplificadas, as quais, depois, servem vários fins – quase sempre não confessadas proposições 
de poder –, garantidos pelo reconhecimento imediatista e quase só emocional que o mecanismo de 
despojamento da presença de contradições torna aparentemente evidente”. 
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Um conjunto de diferentes debates é suscitado e aponta para a inter-relação das 

narrativas sobre mutirão, autogestão e outros modelos de participação com as práticas 

desenvolvidas no país e em Portugal. Essas constatações auxiliam no entendimento de 

como essas reflexões influenciam o trabalho dos arquitetos e equipes multidisciplinares, 

desde as ações militantes na década de 1970 no Brasil e no Saal em Portugal, assim 

como na constituição dos formatos e perfis das equipes técnicas na experiência 

portuguesa na IBC e das assessorias técnicas a partir do final da década de 1980. 
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PRÁTICAS | EXPERIÊNCIAS PIONEIRAS EM SÃO PAULO, GOIÁS  

E RIO GRANDE DO SUL E EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS 
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Apresentados os antecedentes históricos presentes nas discussões dos processos 

participativos e autogestionários no campo habitacional do país e no debate 

internacional, este capítulo busca resgatar as primeiras experiências das assessorias 

técnicas que, de certa maneira, incorporaram os debates realizados e que serviram como 

referência para a constituição das políticas públicas habitacionais. 

Serão discutidas as práticas desenvolvidas entre as décadas de 1960 e 1990 nos 

estados de São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul, assim como as experiências 

internacionais, como forma de orientar a perspectiva do leitor para o recorte espacial 

que segue a pesquisa e complementar os aspectos apresentados no capítulo anterior, 

que aborda as narrativas referentes às formas participativas em projetos e programas 

habitacionais.  

O contato com as experiências de Portugal permite verificar os aspectos 

singulares de participação e contribui para melhor compreensão das possíveis virtudes, 

limitações normativas e atuação dos técnicos nos modelos participativos no campo 

habitacional como importante aproximação entre o Brasil e as realidades internacionais. 

 

2.1 As primeiras ações| Década de 1960 
 

A origem da assistência técnica pode ser imputada à atuação dos 
arquitetos (e outros profissionais) junto aos movimentos urbanos de 
luta no processo de redemocratização do país, num contexto em que a 
luta era inclusive “contra” o Estado autoritário. A construção das 
políticas públicas voltadas à população mais pobre, que incorporavam a 
participação popular e que procuravam lidar com a cidade real, com as 
melhorias e reconhecimento dos assentamentos populares, surgiram 
dessa ação. Tratou-se de uma ação autônoma, que precedeu as políticas 
que temos atualmente (SANTO AMORE, 2016, p. 16). 

Pode-se dizer que as experiências pioneiras realizadas em São Paulo a partir dos 

anos de 1970 constituem a principal referência para estudos acadêmicos e políticas 

públicas seguintes. No entanto, não se pode tratar essas práticas isoladamente, uma vez 

que as relações dos profissionais (arquitetos, engenheiros, assistentes sociais, 

advogados, etc.,) com a população de baixa renda e movimentos sociais também 

ocorreram em diversas regiões do país ainda na década de 1960. 
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Ainda nos anos 1960, realiza-se, frente a um quadro de crise urbana e 

habitacional decorrente da acelerada industrialização e urbanização do país27, o 

“Seminário do Quitandinha”28, em que os arquitetos capitanearam o processo de 

discussão sobre a questão urbana e habitacional em torno da necessidade da formação de 

uma política habitacional para a população de baixa renda. Nesse seminário também 

apresentaram a pauta da reforma urbana como elemento para enfrentar a crise de 

moradia que afetava as cidades brasileiras no início da década de 1960 (BONDUKI, 

KOURI, 2010). 

Outras experiências ocorridas nesse período podem ser consideradas como a 

origem das práticas atuais de autoconstrução assistida e mutirões (ARANTES, 2004). As 

relações dos arquitetos com territórios populares e sua construção são representadas 

nesse período por experiências realizadas pelos arquitetos Acácio Gil Borsoi, na 

comunidade Cajueiro Seco em Recife29 Carlos Nelson Ferreira dos Santos, no Rio de 

Janeiro.  

A experiência em Recife foi uma ação do governo do estado de Pernambuco, a 

partir do Serviço Social contra o Mocambo, com casas construídas por meio de um 
                                                            
27  Segundo Bonduki e Koury (2010), no início dos anos 1960, a crise urbana e habitacional se 

aprofundou. O país se industrializava e se urbanizava de modo acelerado e passava por um forte 
processo migratório do campo para as cidades sem que se tivesse desenvolvido nenhuma política 
estruturada para enfrentar a nova situação. Instituições criadas nos anos 1930 e 1940, como os IAP’s 
(Institutos de Aposentadoria e Pensões) e a FCP (Fundo da Casa Popular), mantinham-se por inércia e 
conveniência política (eram controlados pelo PTB, partido que fazia parte da coligação 
governamental), embora não tivessem nenhuma possibilidade de executar uma ação consistente para 
no campo da habitação e, menos ainda, uma política habitacional. A inflação era crescente nos fundos 
investidos em habitação nas décadas anteriores, e não existia qualquer mecanismo para reajustar 
aluguéis e prestações. 

28  O Seminário foi promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) com o apoio do Instituto de 
Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Estado (Ipase). O encontro teve duas etapas: a primeira no 
Rio de Janeiro, no Hotel Quitandinha, nos dias 24, 25, 26 e julho de 1963, e a segunda em São Paulo, na 
sede do IAB, nos dias 29, 30 e 31 de julho deste mesmo ano. Foram discutidos temas centrais: a 
situação habitacional do País; exposição e análise das condições; a habitação e o aglomerado humano; 
a reforma urbana: medidas para o estabelecimento de uma política de planejamento urbano e de 
habitação; a execução dos programas de planejamento urbano e de habitação. Com o golpe de 1964, 
parte das propostas do SHRU foi apropriada pelo regime militar na transformação do setor 
habitacional e urbano, como a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) e do Serviço Federal de 
Habitação e Urbanismo (Serfhau). Outras propostas não foram implementadas, retomadas somente na 
redemocratização do país na década de 1980, na luta pela reforma urbana a partir do processo 
Constituinte de 1988, num processo que culminou nas grandes alterações promovidas nos anos 1990 e 
no Estatuto da Cidade em 2001 (BONDUKI; KOURY, 2010). 

29  Recife também foi sede do seminário nacional “A Participação da População na Produção de 
Habitações”, que teve como objetivo o lançamento do “João de Barro”, programa federal do Banco 
Nacional de Habitação (BNH). O seminário objetivou avaliar as diretrizes e forma de implantação do 
programa. No evento, foram apresentadas as experiências realizadas nas Cidades de Recife, João 
Pessoa, Curitiba, Camaçari e Bauru. Segundo Eduardo Nunes Vieira (1990, p. 61), ficou comprovado 
que a incorporação da autoconstrução em programas oficiais já era uma prática corrente em diversas 
regiões do País. As experiências em programas federais serão tratadas no próximo capítulo. 
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sistema de pré-fabricação baseado na taipa e com a utilização da mão de obra dos 

próprios moradores, em um processo de autoconstrução e ajuda mútua que trouxe uma 

nova atitude do arquiteto para com o morador (INGLEZ DE SOUZA, 2009, p. 6). 

Um primeiro reconhecimento dessas contingências limitadoras foi 
tentado por Acácio Gil Borsoi, em 1963, em Pernambuco, onde, por 
iniciativa do Serviço Social contra o Mocambo, o arquiteto propôs, para 
a comunidade favelada do Cajueiro Seco, casas segundo um sistema de 
pré-fabricação de componentes construtivos baseado na taipa – sistema 
tradicional associando uma malha de madeira revestida com barro – 
uma arquitetura de custo baixo e factível dentro das limitações 
orçamentárias da população de baixa renda. A proposta buscava 
integrar um certo repertório construtivo tradicional, a fixação da 
população no local com a alternativa de morar em casas de melhor 
qualidade, sem violentar as características culturais e cotidianas da 
comunidade favelada. O golpe de 1964 interrompeu a experiência, sem 
possibilidade de avaliação” (SEGAWA apud INGLEZ DE SOUZA, 2009). 

Na experiência no Rio de Janeiro, conforme já apresentado, foi realizada a 

urbanização da favela Brás de Pina com a participação dos moradores.30  

As experiências do arquiteto Carlos Nelson Ferreira dos Santos na 
urbanização de favelas notabilizaram-se pelo envolvimento dos 
profissionais nas lutas urbanas e pelo estabelecimento de um novo 
paradigma de atuação do arquiteto [...], figura como marco inicial de 
formação do grupo Quadra, espécie de assessoria técnica composta por 
Carlos Nelson e outros colegas arquitetos então recém-formados, 
contratados por iniciativa da comunidade para elaborar um projeto para 
a urbanização (INGLEZ DE SOUZA, 2009, p.48) 

 

2.2 São Paulo | Experiências pontuais até a década de 2000 
 

Eu entrei no Movimento em 1988, depois que a União já existia, os 
movimentos já estavam atuando, mas ainda não tinham tido a 
experiência de um programa. O primeiro mutirão que eu vi na vida foi 
no Valo Velho e eu brinco que foi a primeira vez que eu vi um 
arquiteto na vida, eu nunca tinha visto um arquiteto. E é curioso, de 
fato, no imaginário, arquiteto era uma coisa de rico e quem tinha 
engenheiro era empresa. Já tinha uma militância popular nas 
comunidades de base no Movimento e não era uma coisa do nosso 
universo. Em 1989, quando começam a discutir o programa da Luiza 
Erundina, eu já estava na Leste I nesta época, era muito surpreendente a 
gente ver profissionais atuando junto com o movimento. (RODRIGUES, 
2018, grifo nosso) 

 

                                                            
30  Como já apresentado, é a partir dessa experiência que se inicia o contato com as realidades brasileira e 

portuguesa.  
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O fim do BNH no final da década de 1980 resultou na desarticulação de políticas 

habitacionais federais e na desestruturação financeira, resultado do período recessivo 

do início da mesma década que provocou instabilidade das suas fontes de recursos 

(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS) e do Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimos (SBPE). Segundo Santo Amore (2004, p. 24), é nesse contexto que se 

permitiu a abertura de soluções localizadas para a problemática habitacional e que as 

experiências de mutirão (desde as pontuais) traziam assim, um caráter de superação das 

políticas fracassadas do banco.  

A pesquisa de Ana Luiza Vaz (2000), que trata da origem dos mutirões em São 

Paulo através da experiência da assessoria técnica Caap, afirma que o surgimento de 

iniciativas na construção de moradias baseadas em experiências pilotos condensa e 

exprime as profundas transformações que ocorriam na sociedade brasileira, então sob o 

impacto imediato do fracasse do projeto de modernização autoritária protagonizada pelos 

militares brasileiros. (VAZ, 2000, p. 10). 

A autora destaca que esse processo já vinha desde a década de 1970, com o 

crescimento da dívida externa e o descontentamento generalizado com o quadro de 

desigualdade social que alimentava os movimentos sociais e políticos. Dessa forma, o 

problema da habitação ocupou o centro dos debates e surge, então, a necessidade de 

buscar apoio de técnicos e especialistas que oferecessem soluções alternativas aos 

fracassados e onerosos planos habitacionais dos governos militares (VAZ, 2000, p. 12). 

É nesse contexto que emergem as ações conjuntas de movimentos sociais e 

técnicos dentro e fora dos programas habitacionais com novos arranjos políticos e 

institucionais. No Estado de São Paulo, nas décadas de 1970 e 1980, surgiram algumas 

atuações isoladas de arquitetos junto aos movimentos sociais. Vale destacar as 

experiências de apoio técnico em mutirões e projetos habitacionais, como a dos 

arquitetos José Fábio Calazans, na zona sul de São Paulo em 1969 e na cidade de Santo 

André em 1971, e Luís Fingermann, na cidade de Diadema em 1973.31 

                                                            
31  Fingermann iniciou sua atuação junto às comunidades em 1973, quando atuou como estagiário na 

prefeitura de Diadema. Ele propôs à Prefeitura de Diadema um projeto de assessoria técnica para 
auxiliar a população do município, acreditando que, além dos aspectos técnicos necessários como 
projeto, regularização, “havia por trás uma prática política possível”. O arquiteto José Fábio Calazans, 
que iniciou sua militância na juventude católica, e após o ingresso na FAU, em 1969, começou a 
participar de mutirões de autoconstrução em bairros da Zona Sul de São Paulo. Em 1971, iniciou seu 
trabalho de assessor de movimentos de regularização de um loteamento clandestino no bairro do 
Campo Limpo e também atuou junto à União de Moradores de Centreville em Santo André.  
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Além disso, em 1978, foi constituída a Cooperativa do Sindicato dos Arquitetos de 

São Paulo, formada pelos arquitetos Joan Villá, Jon Maitrejean, Alfredo Paesani e Jorge 

Caron, ocorreram os encontros no Sindicato de Arquitetos no Estado de São Paulo 

(Sasp), foi o Laboratório de Habitação da Faculdade de Belas Artes (LabHab), além da 

atuação do Engenheiro Guilherme Coelho, baseada na experiência uruguaia. 

Essas ações refletiam a necessidade da atuação dos arquitetos junto a uma 

demanda que se formava e se organizava dentro dos movimentos sociais na década de 

1980. Pode-se dizer que as experiências de Fingermann e Calazans, por exemplo, 

conheceram continuidade, de significado e prática, em 1982, quando foi estruturado o 

LabHab32, a partir de uma proposta formulada por professores e estudantes, que visava 

fornecer assessoria técnica à população que não tinha recursos para contratar os 

serviços de profissionais (BONDUKI, 1987, p. 13). 

Durante a década de 1980 existiam basicamente dois grupos. O primeiro 
foi o grupo do Laboratório de Habitação da Faculdade de Belas Artes de 
São Paulo, que talvez tenha sido o primeiro grupo a se institucionalizar 
prestando assessoria técnica voltada mais para o aspecto físico do 
empreendimento, através da autogestão (existiu anteriormente o 
trabalho do Guilherme Coelho, um técnico que atuava isoladamente, 
calçado no exemplo do Uruguai, e sua morte prematura fez com que a 
experiência ficasse muito restrita). O outro grupo era o de São Bernardo, 
que havia emergido de toda uma experiência de compras comunitárias e 
com uma tradição de trabalho coletivo muito interessante (Bonduki, 
SILVA, 1994, p. 10).  

A experiência das cooperativas uruguaias apresentada pelo Engenheiro 

Guilherme Coelho influenciou a ação do LabHab. Coelho, que havia retornado do 

Uruguai, apresentou um filme com o registro das atividades das cooperativas uruguaias. 

Para Reginaldo Ronconi, a apresentação das cooperativas uruguaias foi essencial para o 

início da discussão da prática do mutirão e autogestão:33  

Quem nos apresentou as cooperativas foi o Coelho, lá na Belas Artes, ele 
tinha um Super 8 e a gente assistiu um filme que mostrava as 

                                                            
32  O Laboratório de Habitação era composto pelos professores: Vitor Lotufo, Joan Villá, Yves de Freitas, 

Reginaldo L.N. Ronconi, João Marcos A. Lopes, Olair de Camilo, Raquel Rolnik, Nabil Bonduki, Antonio 
Carlos Santanna Jr, Carlos Roberto Andrade, Maria Amélia, Mauro Bondi, Marco A. Ossello, além da 
colaboração dos estudantes Ema Paula, Luis Caropezzo, Maria Nelci Frangipani e Martha Genta. O 
coordenador do curso era o arquiteto Jorge Caron. O Laboratório realizou atividades entre 1982 e 
1986, quando foi fechado pela direção do curso da Faculdade. O arquiteto e professor Ives de Freitas, 
membro do Laboratório de Habitação da Faculdade de Belas Artes, relata um dos motivos pela sua 
extinção: “Não foi exatamente a questão salarial que motivou o seu fim, mas uma perspectiva e um 
trabalho que desenvolvemos e que não cabia mais na estrutura particular de ensino pago. A verdade é 
esta” (POMPÉIA, 2006, p. 19). 

33  Entrevista concedida à autora em 18 nov. 2010 para dissertação de mestrado (BARROS, M.C., 2011, p. 
47). 
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cooperativas. Todo mundo que viu saiu com a pergunta “Como que a 
gente não consegue fazer isto e lá no Uruguai fazem?”. Foi um grande 
estímulo para a discussão da implementação do mutirão e autogestão. 

Bonduki (SILVA, 1994, p. 8) lembra que a discussão que estava clara no começo 

da década de 1980, ainda no regime militar, era a ideia de mutirão, e que apesar dos 

primeiros contatos com experiências autogestionárias do Uruguai, as propostas 

discutidas ainda se assentava muito na questão do mutirão e não da autogestão, pois a 

grande questão da época se dava entre autoconstrução e mutirão. Segundo o autor, a 

questão da autogestão vai ocupar um espaço maior e central quando aumentam as 

ocupações de terra na zona leste e os movimentos de moradia ganham um outro patamar 

de reivindicação. 

A questão da autogestão ficou latente até 1988, apesar dos encontros, 
apesar da experiência de São Bernardo (da Vila Comunitária), que foi a 
que mais avançou, efetivamente, na questão até aquele momento. As 
experiências que fizemos em São Paulo foram ainda muito parciais em 
termos de autogestão. O Recanto da Alegria (SP) eu diria que foi a 
experiência que mais avançou, embora tenha se defrontado com 
problemas enormes junto às secretarias municipais na cidade de São 
Paulo (Bonduki, SILVA, 1994, p. 9). 

O LabHab prestou assessoria, no campo da habitação, para a construção de um 

conjunto de casas no Grajaú (zona sul de São Paulo) e na urbanização de favelas no 

município de Mauá e no Recanto da Alegria (Grajaú). Vale destacar que essa última 

experiência é bastante significativa, pois expressa as tensões iniciais dos arquitetos com 

os movimentos populares, devido a certa resistência e incompreensão dos moradores 

sobre a introdução de tecnologias alternativas propostas pelos arquitetos. O arquiteto 

João Marcos Lopes, integrante do Laboratório de Habitação na época, relata a impressão 

da população diante do projeto: 

Foi proposto, como tecnologia adequada à situação, a utilização de solo-
cimento para a construção de casas. Liberado o espaço para a 
construção de uma casa-protótipo, iniciamos a escavação das fundações, 
enquanto que, paralelamente, eram feitos estudos de qual a dosagem 
inicial para a composição do solo-cimento. […] Isso intrigava bastante os 
moradores – que encolhiam os ombros e nos acreditavam “doutores”. 
[...]. Não passou da fundação: as casas foram construídas com blocos de 
concreto, assentados com argamassa de areia, cal e cimento. […] No 
mesmo lugar, foi definida uma área onde seria construído um Centro 
Comunitário. A proposta que foi levada adiante foi construirmos uma 
cúpula de tijolos cerâmicos furados, de tal forma que o próprio sistema 
estrutural viabilizasse uma acentuada redução nos custos, uma vez que 
a cúpula, conforme a geometria pensada para ela, se auto-portaria, 
excluindo a utilização de insumos caros, como aço e concreto. Essa não 
ficou só na fundação. Escavamos as valetas, executamos as fundações e 
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começamos a levantar as paredes da cúpula. […] A partir das primeiras 
fiadas, a sensação era de que um disco voador havia pousado na Zona 
Sul de São Paulo. Íamos, alguns professores e alunos, nos fins de semana, 
levantando as fiadas, uma a uma. Sem ou quase nenhuma participação 
dos moradores. Assentávamos algumas garrafas que serviriam como 
iluminação e uma abóbada que faria a vez de porta de entrada. A mais 
ou menos 3 metros de altura, já parecendo um balde de ponta cabeça, 
começamos a notar que as garrafas eram sistematicamente utilizadas 
como alvo para campeonatos de pedradas. Sem falar que o interior 
servia otimamente para o alívio de necessidades. Até que, após um 
acidente em que um dos moradores perdeu sua casa […] e não tendo 
onde se abrigar, utilizou a cúpula como opção. O interessante foi 
deparar com aquele meio balde emborcado com um telhado de duas 
águas em cima! Assim ficou até que os moradores resolveram demolir a 
cúpula – ao que não nos opusemos (LOPES, 2011, p. 76-77). 

 

Foto 3: Os arquitetos e professores no ensaio no teste do painel de laje no  
Laboratório de Habitação da Faculdade de Belas Artes 

 

 

Fonte: Acervo Joan Villá. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/ 
revistas/read/ projetos/ 13.154/4895. Acesso em: 29 fev. 2019. 

http://www.vitruvius.com.br/%20revistas/read/%20projetos/%2013.154/4895
http://www.vitruvius.com.br/%20revistas/read/%20projetos/%2013.154/4895
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Foto 4: Recanto da Alegria 
 

 
 

A imagem apresenta obras de pavimentação da urbanização da favela em 1984,  
que teve apoio técnico do Laboratório de Habitação da Faculdade de Belas Artes 

Fonte: Bonduki (1992 apud BARAVELLI, 2006). 
 

Simultâneo à experiência do LabHab, os movimentos de moradia começam a se 

organizar para discutir sua atuação e dos técnicos que os apoiavam. Nos anos de 1984 e 

1985, foram realizados dois encontros de Movimentos de Moradia por Cooperativismo e 

Ajuda Mútua, que contou com a participação de representantes dos movimentos por 

moradia (sobretudo da Zona Sul de São Paulo e São Bernardo do Campo), da Federación 

Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) e do arquiteto 

uruguaio Leonardo Pessina.34 Os encontros visavam definir estratégias mais globais 

para a articulação entre assessoria técnica e de construção por mutirão.  

Além da presença dos movimentos por moradia, houve também, segundo o 

arquiteto Reginaldo Ronconi, uma participação muito grande do LabHab, que era quem 

na época estava trabalhando com os movimentos, esse grupo foi um dos principais 

articuladores destes encontros de moradia.35 A participação conjunta de arquitetos e 

movimentos por moradia contribuiu para que o tema fosse dirigido à estrutura 

organizacional das assessorias técnicas, que surgiriam anos mais tarde, no final dos anos 

1980. 

 

                                                            
34  Segundo Bonduki (SILVA 1994, p. 8), o arquiteto Leonardo Pessina chegou ao Brasil em 1984. 
35  Entrevista concedida à autora em 18 nov. 2010 para dissertação de mestrado (BARROS, M.C., 2011, p. 43). 
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Foto 5: Encontro dos movimentos de moradia 
 

 
O encontro de 1984 reuniu os movimentos de moradia em torno de  

temas do cooperativismo uruguaio. 
Fonte: Bonduki (1992). 

 

Os encontros também tiveram um papel importante na formação da experiência 

do projeto de mutirão da Vila Comunitária em São Bernardo do Campo36, realizada entre 

1983 e 1987. Essa experiência pode ser incluída no contexto de políticas habitacionais 

que não priorizavam a população de baixa renda e não reconheciam a participação 

destes agentes nos programas existentes. Segundo Ana Luiza de Lyra Vaz (2000, p. 42), 

os encontros significaram o momento de assumir mais efetivamente a perspectiva 

autogestionária inserida no processo de construção e que constituíram em um momento 

muito rico para as assessorias reformularem sua ação.  

A Vila Comunitária constituiu sua própria “Equipe de Habitação Popular”, o 

embrião da assessoria técnica Caap37, formalizada como organização não governamental 

                                                            
36  A Vila Comunitária era um dos projetos da Associação Comunitária de São Bernardo do Campo, que, 

formada em 1983 para gerir o fundo de greve dos Sindicatos dos Metalúrgicos, promoveu o mutirão 
Vila Comunitária, finalizado em 1987. 

37  A Equipe era vinculada à ONG Associação Comunitária de São Bernardo do Campo, que tinha em sua 
composição grupos de trabalhos relacionados a vários temas: Grupo de Trabalhadores Cooperativos, 
Grupo de Trabalho em Alimentação Coletiva, Equipe de Produção de Projetos e Divulgação, Grupo de 
Ação de Rua, Equipe de Educação e Cultura Popular e Equipe de Agricultura Orgânica. A Equipe de 
Habitação Popular era composta por técnicos e lideranças comunitárias, entre eles: o Arquiteto 
Leonardo Pessina, a arquiteta Rosana Denaldi, a Arquiteta Laila Mourad, a Assistente Social Ana Luiza 
de Lyra Vaz, o líder comunitário da favela do Parque São Bernardo Valdomiro Paixão e José Carlos 
Brito do Fundo de Greve. A partir da Gestão Erundina, o Caap desvincula-se da Associação “por 
divergências políticas” (VAZ, 2000, p. 43) e formaliza-se como ONG em 1990. 



72 
 

em 1990. A Equipe de Habitação Popular era centralizada na figura do arquiteto 

uruguaio Leonardo Pessina que, como já citado, iniciou sua atuação profissional nas 

cooperativas uruguaias.  

A defesa na prática do mutirão autogestionado no projeto Vila Comunitária 

também obteve a influência de projetos anteriores, como a experiência Vila Nova 

Cachoeirinha e contou com a experiência de técnicos que participaram deste 

empreendimento do Promorar (BNH).38 A técnica social do Caap, Ana Luiza de Lyra Vaz, 

relata este contato e a participação da arquiteta Laila Mourad, que já havia trabalhado 

no projeto do mutirão Vila Nova Cachoeirinha. e a influência da experiência uruguaia.  

As famílias, bastante interessadas pelo sistema de mutirão, confirmaram 
esta opção após uma visita feita ao mutirão da Vila Nova Cachoerinha 
(Zona Norte de São Paulo) concluído no início dos anos 80 e que teve 
influência da experiência trazida por um Engenheiro (Guilherme 
Coelho), que após visita ao Uruguai discutiu com o movimento daquela 
região [...] Contudo, este mutirão foi muito importante para experiências 
posteriores, principalmente pela contribuição da Arquiteta Laila 
Mourad. Posteriormente, ela passou a integrar a assessoria técnica da 
Associação Comunitária de SBC, e juntamente com o Arquiteto Pessina, 
foram responsáveis pelo projeto da Vila Comunitária (VAZ, 2000, p. 41). 

Segundo Vaz (2000, p.45), o projeto para a construção dos 50 sobrados39 contou 

com três agentes principais: a Associação de Construção Comunitária por Mutirão Vila 

Comunitária como “agente promotor”, composta pelas 50 famílias e constituída 

juridicamente; o governo do estado, representado pela CDH (financiamento) e a 

prefeitura (infraestrutura e terreno) como “agentes financeiros” e o “agente de 

assessoria técnica”, representado pela “Equipe de Habitação Popular”. 

  

                                                            
38  O projeto Vila Nova Cachoeirinha, iniciado em 1981, está inserido nos projetos do Promorar (BNH) no 

município de São Paulo e foi o primeiro dentre os três (Vila Nova Cachoeirinha, Nossa Senhora da 
Penha e Cachoeirinha Leste) a ser implementado no período. O projeto, por estar inserido também no 
programa habitacional federal, será apresentado no próximo capítulo. 

39  A concepção do projeto visava a construção do núcleo base da casa com possibilidades de acabamento 
e ampliação posterior a cargo das famílias. 
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Figura 2: Esquema explicativo dos agentes e financiamentos no projeto Vila Comunitária 

 
Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados em VAZ (2000). 

 
Importante destacar que o financiamento do governo do estado não previa o 

repasse de recursos para os técnicos da Equipe de Habitação. Nesse momento não havia 

possibilidade de financiamento nas políticas habitacionais no país para o trabalho de 

assessoria técnica. A manutenção da Equipe de Habitação nesse projeto, assim como os 

recursos financeiros para os técnicos nos demais projetos desenvolvidos 

posteriormente pela Caap, só foi possível mediante as contribuições provindas de 

cooperações internacionais e entidades nacionais.40 

É nesse contexto que surgem outras frentes de atuação dos arquitetos com a 

criação de iniciativas semelhantes ao LabHab, como os Laboratórios de Habitação da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, na Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas e na Universidade Católica de Campinas (Unicamp).41 Em paralelo a essas 

                                                            
40  De acordo com Vaz (2000, p. 44), a Equipe de Habitação recebia contribuições do Centro de Estatística 

Religiosa e Investigações Sociais (Ceris) e da Organização Católica para Cofinanciamento de Programas 
de Desenvolvimento (Cebemo), entidade holandesa que contribuiu com recursos por dez anos para a 
Equipe e posterior assessoria técnica. O IPT também contribuiu com a elaboração do projeto executivo 
e a Prefeitura de Santo André viabilizou os custos iniciais das viagens quinzenais do arquiteto, que 
naquele momento residia no Rio de Janeiro. Além disso, a Associação estabeleceu um convênio com o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para realizar cursos profissionalizantes durante a 
construção das “casas modelo” do empreendimento.  

41  Criado ainda em 1985 a partir da iniciativa do arquiteto Joan Villá (um dos integrantes do LabHab), 
com apoio do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade (Nudecri) da universidade, o Laboratório da 
Unicamp deu continuidade a alguns trabalhos que haviam sido iniciados no LabHa. No entanto, o 
Laboratório da Unicamp teve como foco o desenvolvimento de um sistema de componentes pré-
fabricados que pudesse ser utilizado na produção de moradias em regime de ajuda mútua e 
autogestão. 
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iniciativas nas universidades, os arquitetos buscavam estruturar melhor as atuações 

junto aos movimentos de moradia. Nabil Bonduki foi eleito presidente do Sasp e 

articulou diversas ações para fortalecer e estruturar as assessorias técnicas como um 

campo de trabalho para os arquitetos. Bonduki (SILVA, 1994, p. 11) destaca que é nesse 

momento que a discussão da autogestão é incorporada de uma forma mais clara nas 

discussões. 

[...] Nós tivemos um papel importante em relação à questão das 
assessorias técnicas na ação do Sindicato dos Arquitetos do Estado de 
São Paulo, quando eu assumi a presidência entre 1987 e 1988. Foi 
criada uma comissão de assessoria com a finalidade de apoiar os grupos 
técnicos. Começamos a discutir a autogestão de uma maneira mais 
articulada, mais coletiva. Realizamos um encontro em 1987 com vários 
grupos que de alguma maneira trabalhavam com os movimentos de 
moradia (Bonduki, SILVA, 1994). 

Os movimentos de moradia buscavam o Sasp e essa foi uma das razões para que 

este grupo de arquitetos organizasse dois encontros, denominados “Fórum de 

assessorias de habitação”, que como finalidade discutir o problema da moradia, a 

atuação dos arquitetos, a formatação das assessorias técnicas e a sua diferenciação 

perante os escritórios de arquitetura existentes, pois não havia ainda um mercado de 

trabalho organizado que suprisse a demanda existente dos movimentos.  

Como resultado dessas ações, em 198842 formou-se a assessoria técnica, -o Grupo 

de Assessoria a Movimentos por Habitação (Gahma), que teve o arquiteto Reginaldo 

Ronconi como um dos principais articuladores. A constituição do Gahma com os 

membros do Sasp demonstrou a necessidade de uma estrutura maior para o 

desenvolvimento dos projetos, e eram muitas as dificuldades encontradas pelos 

arquitetos para a realização dos trabalhos junto aos movimentos, principalmente no que 

se referia à remuneração e à falta de financiamento dos órgãos públicos para os projetos. 

Era muito complicado porque não havia nenhuma linha de 
financiamento para projetos de assessorias técnicas. A gente trabalhava 
muito defendendo as propostas dos movimentos, e o pagamento das 
assessorias era acordado com os movimentos, todo mundo do Gahma 
tinha atividades paralelas (RONCONI, 2010).43 

Após a formação do Gahma e com a vitória de Luiza Erundina para a Prefeitura de 

São Paulo, surgiram outras assessorias técnicas nesse período, estruturadas pelos 

                                                            
42  Em 1987 também é fundada a União dos Movimentos de Moradia (UMM), reunindo diversos grupos de 

moradia – sobretudo da Zona Leste de São Paulo – que se articulavam em torno de lideranças ligadas 
às Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica.  

43  Entrevista concedida à autora em 18/11/2010 para dissertação de mestrado (BARROS, M.C., 2011, p. 73). 
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arquitetos que trabalhavam com os movimentos de moradia anteriormente. Esse grupo 

de arquitetos que assessoraram os movimentos de moradia e que foram influenciados 

pelo contexto uruguaio, encontrou nesta gestão (1989-1992) a possibilidade de 

promover projetos de moradia autogestionados no programa de financiamento 

habitacional Funaps Comunitário.44 

Segundo Bonduki (2000), foi em 1989 que surgiu a oportunidade de implementar 

a autogestão nos mutirões, em que o desafio era mostrar que o mutirão autogerido 

podia ser uma alternativa capaz de garantir uma produção de moradias. O Funaps 

Comunitário viabilizou o financiamento a associações comunitárias para a construção de 

habitações pelos próprios interessados, em áreas de sua propriedade ou desapropriadas 

pela Prefeitura. Esta ação foi possível, pois o Funaps abrangia outros programas 

habitacionais, como o Programa de Provisão de Terras, Provisão de Habitação, 

Atendimento à Habitação Precária de Aluguel – Cortiços, Prevenção de Risco em Favelas.  

Santo Amore (2004, p. 34) aponta que, em contraposição à situação de embate 

com o Estado autoritário e negador de direitos, foi surgindo outra, de relação, 

negociação, criação de espaços públicos e institucionais de participação. Para o autor, o 

Estado cumpriu, naquele momento, um papel que até então não lhe era peculiar: o de 

fortalecer e apoiar a ação dos Movimentos Sociais, que apareceram na arena pública, 

publicizando carências e instituindo-as como direitos de caráter coletivo e difuso (SANTO 

AMORE, 2004). 

                                                            
44  O Funaps Comunitário estava inserido no programa Funaps (Fundo de Atendimento à População 

Moradora em Habitações Subnormais), sendo um fundo municipal, vinculado à Coordenadoria de Bem-
Estar Social. Foi criado através da lei n. 8.906/79, na administração do prefeito Olavo Egydio Setubal. O 
Funaps destinava-se, em regime de fundo perdido, à promoção do atendimento habitacional da 
população de renda equivalente a até quatro salários mínimos, moradora em habitações subnormais 
no município. A administração direta atenderia com recursos orçamentários a população com renda 
até quatro ou cinco salários mínimos, por meio do Funaps, e se tornou uma alternativa para aqueles 
que não conseguiam ingressar no Sistema Financeiro da Habitação (SFH), cujo recursos eram 
utilizados pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (Cohab) – e atendia somente as 
faixas de rendas mais altas, acima de cinco salários mínimos. 
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Figura 3: Tripé da autogestão 
Esquema explicativo das experiências de mutirão com autogestão,  

Desenvolvidas em São Paulo, nas décadas de 1980 e 1990 

 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de esquema elaborado por  

IAU USP/Peabiru (2014) apud Camargo (2016, p. 83). 
 

O desenho do “tripé da autogestão”45 como esquema explicativo da estrutura 

existente no Funaps Comunitário foi apresentado por vários autores (RONCONI, 1995; 

BONDUKI, 1992; 1998; SANTO AMORE, 2004; RIZEK; BARROS, 2006), que estudaram os 

mutirões autogestionados desenvolvidos nas décadas de 1980 e 1990 em São Paulo. 

Santo Amore (2004) classifica essas experiências em duas fases: a embrionária, 

referindo-se às iniciativas no início dos anos 1980 a partir da atuação de associações e 

assessores técnicos, influenciados pelas experiências uruguaias com o apoio dos setores 

progressistas da igreja católica; e a fase heroica, durante a primeira geração de mutirões 

(SANTO AMORE, 2004, p. 29) promovidos pela gestão municipal de Luiza Erundina no 

programa Funaps Comunitário, com a firmação das práticas experimentadas na primeira 

fase.  

Evaniza Rodrigues destaca a contribuição das experiências da fase “embrionária” 

para a formulação do programa habitacional municipal Funaps Comunitário, ressaltando 

                                                            
45  Para Ronconi (1995, p. 81), basicamente o programa estabilizava-se sobre os quatro lados de um 

tetraedro composto pela organização da população, pelo trabalho especializado da assessoria técnica, 
por parte dos recursos do Funaps, e pela política habitacional desenvolvida pela Secretaria de Habitação. 
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a importância de outras experiências, como as cooperativas no Rio Grande do Sul e os 

trabalhos desenvolvidos no Rio de Janeiro pela Fundação Bento Rubião: 

O Vila Nova Cachoeirinha e em São Bernardo na Vila Comunitária. São 
experiências fundadoras desta forma de olhar. A gente que tem coisa 
também no Rio Grande do Sul, as cooperativas e algumas experiências 
mais de ONG como a Bento Rubião do Rio, que são coisas diferentes, mas 
que levam um pouco esta ideia. Estas experiências ajudaram na época a 
formular o Programa Funaps (RODRIGUES, 2018). 

A formação do tripé é composta por movimento popular, poder público e 

assessoria técnica. O movimento popular, representado pelas associações, tinha a função 

da indicação da demanda e comandavam os processos construtivos, administrativos, 

financeiros, com aporte técnico, jurídico e contábil das Assessorias Técnicas 

(obrigatoriamente constituídas como organização sem fins lucrativos), que, por sua vez, 

eram responsáveis pela elaboração dos projetos, acompanhamento das obras e ainda 

pelo apoio à organização dos mutirantes para o trabalho.46 Ronconi (1995, p. 74) relata 

que esses agentes relacionavam-se com importância equivalente em diferentes ênfases e 

momentos. 

As assessorias técnicas, como já visto, garantiu que o programa fosse 

implementado. Esse grupo composto majoritariamente por arquitetos militantes 

encontrou a possibilidade de, junto à administração pública, atuar nesse campo 

profissional até então inexistente de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, 

na medida em que o programa exigiu uma estruturação de organizações não 

governamentais na figura jurídica de sociedade civil sem fins lucrativos. 

Novas formas de relação de trabalho foram construídas, 
correspondentes a um (pretenso) modo diferente (ou pouco conhecido) 
de produzir arquitetura para a cidade real, baseada (em tese e discurso) 
na discussão e decisão coletiva dos projetos, na interdisciplinaridade 
(teórica), na consideração das condições materiais locais, na 
aproximação do desenho e do canteiro, e na criação de instrumentos 
para minimizar a exploração do trabalho (SANTO AMORE, 2004, p. 34). 

Vale destacar que algumas dessas assessorias técnicas foram constituídas por 

técnicos que participaram da administração municipal e das experiências anteriores ao 

                                                            
46  Durante a implementação do programa, foram firmados 93 convênios para a construção de 12.351 

unidades habitacionais produzidas por mutirão autogerido. Quanto ao número de unidades 
habitacionais, há algumas divergências, em decorrência da paralisação do programa na gestão 
municipal seguinte, de Paulo Maluf. Ângela Amaral (2002) separa em 7.167 unidades concluídas e 
5.184 iniciadas. Maricato (1997) apresenta 12.222 unidades construídas em mutirão, 654 concluídas e 
11.568 em andamento. 
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programa: o Gahma foi fundado em 1988 por Reginaldo Ronconi; a AD47, em 1989, por 

Celso Sampaio, Joel Felipe, Mara Gomes, Selma Scaramboni. No mesmo ano, a Teto 

contou com a atuação de Laila Mourad do Caap, em 1990, por Leonardo Pessina; a 

Oficina de Habitação, em 1990, por Vitor Lotufo48. Já no final da gestão em 1992, a 

Ambiente foi fundada por Ricardo Gaboni, ex-funcionário da Cohab. Segundo o 

levantamento de Ronconi (1995, p. 96), havia cerca de 20 assessorias formadas no 

período, entre o final dos anos de 1980 até o início da década de 1990: 

                                                            
47  Em entrevista concedida a autora em 20.04.2019, o Arquiteto Celso Sampaio relata que a Ação Direta 

(AD) foi constituída a partir das experiências que tiveram como estagiários no setor de Urbanização de 
Favelas da cidade de Diadema: A AD foi constituída a partir da experiência que Eu, o Joel, a Mara e Selma 
Scaramboni, tivemos como estagiários e depois como assessores de movimentos em defesa do favelado em 
Diadema e em São Paulo, foi início do governo Luiz Erundina que a Assessoria Técnica se formou, ela foi 
criada no início do ano de 1989. Eu, o Joel e a Mara éramos oriundos da Universidade Mackenzie e a 
Selma, conheci quando ingressei pela primeira vez no curso de Arquitetura na Brás Cubas e depois nos 
tornamos amigos, nos encontramos no Setor de Urbanização de Favelas na prefeitura de Diadema em 
1986, a partir daí as afinidades nos aproximaram e começamos a trabalhar juntos para além do Setor de 
Urbanização de Favela da cidade de Diadema (SAMPAIO, 2019). 

48  Vitor Lotufo foi ex-diretor da Cohab e professor no LabHab da Belas Artes e Laila Mourad fez parte da 
Equipe de Habitação da Vila Comunitária de SBC com Leonardo Pessina. A assessoria Teto também 
contou com a participação do Arquiteto Augusto até o ano de 2008 e desde 2016 atua na assessoria 
técnica CEP. Em entrevista concedida à autora em 21.06.2018, Augusto destaca o processo de fundação 
da Teto e seu percurso até a CEP: Foi em 1989 que a gente criou a Teto, inicialmente éramos 18 pessoas, 
para a fundação da Teto. Todo mundo profissional, engenheiro, arquiteto, advogado, assistente social. 
Dessas, ficaram cinco, dois arquitetos, um engenheiro civil e uma assistente social. E começamos a 
trabalhar nos mutirões da Erundina. Nosso papel era desenvolver projetos e discutir com a população. 
Três profissionais, eu, meu sócio e outra sócia, dois arquitetos e um engenheiro civil, ficamos juntos até o 
ano 2000, em que uma das sócias teve que se ausentar. Até 2008 eu permaneci e a Teto ainda funcionava, 
eu saí em 2008 e montei outra empresa que estou até hoje, uma empresa de obras e projetos e em 2015 
fui convidado pelo Neto (Liderança e Coordenador do Movimento Centro de Promoção Humana e 
Cidadania, Associação de Moradores Irmã Lucinda e Pastoral da Moradia Leste II) e em 2016 mudei pra 
CEP. 
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Figura 4: Esquema explicativo das assessorias técnicas formadas entre o final dos 
anos de 1980 até o início da década de 1990 que atuaram na Gestão Erundina 

 

 

Fonte: Elaboração da autora com base nos dados de Ronconi (1995). 
 

Ao mesmo tempo em que o caminho para a implementação do mutirão 

autogestionário para a construção de moradias era discutido entre os movimentos 

populares e os arquitetos e as assessorias técnicas formavam-se na gestão municipal, a 

postura do governo do Estado de São Paulo perante os programas habitacionais foi 

refratária à introdução desta modalidade durante as gestões do governador André 

Franco Montoro (1983-1987) e Orestes Quércia (1987-1991).49 

                                                            
49  No início da década de 1980, com a cessão do regime militar após quase 30 anos de autoritarismo e 

com a pressão dos movimentos de moradia, é lançado na gestão do governador André Franco Montoro 
(1983- 1987) o Programa Municipal de Habitação (PMH), que foi um dos primeiros programas 
estaduais que teve o mutirão como pressuposto, mas ele não atingira os objetivos autogestionários dos 
movimentos de moradia, que eram o da participação dos moradores na elaboração dos projetos e na 
gestão dos recursos. O PMH comercializou 5.642 moradias, destas apenas 218 destinaram-se à Região 
Metropolitana de São Paulo e Baixada Santista, sendo o restante para cidades do interior do estado 
(ROYER, 2007, p. 379). 
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A construção em massa por empreitada global tornou-se prioridade para esta 

gestão, e o mutirão foi eliminado dentro da política habitacional da CDHU. A intenção era 

a construção com o maior número possível de unidades, cabendo às construtoras a 

elaboração dos projetos e execução das obras. A terceirização dos serviços foi declarada 

e não se via a preocupação em planejar as intervenções, na tentativa apenas de cumprir 

os resultados quantitativos desejados da gestão, além de a maioria das construções ser 

destinada ao interior do Estado50, o que dificultava ainda mais a abertura dos programas 

para os movimentos de moradia, cuja maior demanda concentrava-se na cidade de São 

Paulo. 

Dadas as dificuldades encontradas dentro dos projetos estaduais de habitação no 

período, que não incorporavam os movimentos de moradia e assessorias técnicas como 

agentes de uma política habitacional, a administração municipal da prefeita Luiza 

Erundina (1989-1992) concentrou a interlocução com os interesses por estes 

defendidos (em que pese alguns casos de relacionamentos da administração municipal 

de Diadema com os movimentos sociais, no mesmo período).  

Quando a gestão da prefeita Luiza Erundina findou em 1992, a gestão seguinte, do 

prefeito Paulo Salim Maluf (1993-1997), encontrou a Secretaria de Habitação 

estruturada para atender a produção de habitação nos moldes do mutirão 

autogestionário. Havia cerca de sete mil unidades em andamento, porém a nova gestão, 

eliminou a política existente, criando um novo programa habitacional, o Projeto de 

Verticalização de Favelas – Prover, que recebeu o nome de Cingapura.51 Desta forma, os 

mutirões foram paralisados e, em 1994, a lei 11.632 extinguiu o Programa Funaps 

Comunitário e repassou os seus ativos financeiros para o Fundo Municipal de Habitação 

– FMH. 

O Arquiteto Celso Aparecido Sampaio, que atuou na assessoria técnica Ação 

Direta (AD), destaca a falta de estrutura financeira e a dificuldade para a continuidade 

dos trabalhos após a gestão Erundina. Assim como em algumas assessorias, os técnicos 

                                                            
50  Segundo Denizo (2007, p. 128), dentre os quatro programas em andamento nesta gestão (SH1, SH2, 

SH3e PMH), somente o SH1 voltava-se para a Grande São Paulo. 
51  Ronconi (1995) apresenta uma comparação de custos entre os projetos Cingapura e Funaps 

Comunitário, através dos valores encontrados em um mutirão executado na gestão Erundina. 
Verificou-se que os apartamentos construídos pelo projeto Cingapura custaram mais 46,29% do que 
aqueles construídos pelo Funaps Comunitário. No que se refere à metragem quadrada por unidade 
habitacional, as habitações do Funaps Comunitário seriam 38,51% maiores que as do Cingapura. 
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buscaram oportunidades de trabalho em outras áreas, como em atividades 

universitárias docentes: 

[...] Na mudança da administração municipal da prefeitura Luiza 
Erundina para o prefeito Paulo Maluf, o programa de mutirão é 
intencionalmente interrompido e substituído por política estritamente 
voltada a favelas, perdendo a diversidade imposta pelos programas de 
Erundina. Com isso a Assessoria Técnica ficou sem trabalho e sem 
dinheiro, a necessidade de organização da vida, fez com que muitos de 
nós tivessem que reorganizar suas ações para fins de sobrevivência 
pessoal e de seus dependentes. 

Diante desta situação, Eu, o Joel Felipe e o Francisco Comaru começamos 
a lecionar na Universidade de Taubaté, em 1995, e a carreira acadêmica 
tomou-se a segunda profissão, em seguida experiências na 
administração pública como gestores também nos distanciou cada vez 
mais da prática do canteiro autogestionário, com isso avalio 
pessoalmente que a partir de então nossa atuação individual passou a 
ser na forma de apoio e fortalecimento das lutas dos movimentos sociais 
por moradia [...]. (SAMPAIO, 2019). 

Nesse período, somente algumas assessorias técnicas continuaram seus 

trabalhos, mas não com a forma contínua existente na gestão Erundina. Formaram-se 

novas assessorias como dissidências ou reinterpretações das assessorias já estruturadas 

(SANTO AMORE, (2004, p. 65), com atuação no mesmo campo de trabalho e seguindo 

(em linhas gerais) a mesma estrutura jurídica. No âmbito municipal, foi somente na 

gestão da Marta Suplicy (2001-2004) que conseguiram atuar com os movimentos de 

moradia nos conjuntos habitacionais paralisados durante a gestão Maluf e na área 

central da cidade de São Paulo. 

O autor apresenta algumas dessas assessorias: A “Peabiru”, inaugurada em 1993, 

tem seus fundadores com experiências na “Oficina de Habitação”, outros prestavam 

assessoria de modo independente. A “Passo” nasceu de uma dissidência do Caap. A 

“Integra” foi fundada em 1999 a partir da experiência dos seus fundadores no Escritório 

Piloto do Grêmio Politécnico da USP além do intercâmbio com as entidades já 

estruturadas. Alguns técnicos que trabalharam na Integra vieram a formar a “Grão”, que 

também incorporou outros técnicos que trabalharam em assessorias mais antigas (como 

o Gahma e a Ambiente) e em administrações municipais.  

Além dessas, há outras assessorias formadas na época com técnicos que 

participaram de experiências anteriores vinculadas ao trabalho com os movimentos de 

moradia em prefeituras da RMSP ou em atividades acadêmicas. O “GTA”, foi fundado em 

1993 a partir de experiências de um grupo de arquitetos do Laboratório de Habitação da 



82 
 

PUC de Campinas52; em 1992, a “Fábrica Urbana” foi inaugurada por técnicos que 

atuavam na gestão municipal de Santo André (Celso Daniel - PT) e no IPT (Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas), e, em 1997, a “CEP” inicia sua atuação com técnicos que 

trabalharam na Teto. 

Sanches e Alvim (2013, p. 15) relatam que na gestão municipal de Suplicy, 

algumas Assessorias Técnicas voltaram a desenvolver projetos para os movimentos 

organizados, sobretudo, na reciclagem de imóveis vagos na área central para serem 

transformados em habitação social. Sanches (2015, p. 318) afirma que entre 2000 e 

2004, período que compreende o programa municipal Morar no Centro53, há uma 

concentração de processos participativos realizados por assessorias técnicas na área 

central, dos quais 15 empreendimentos construídos neste período, 11 são projetos 

participativos. Segundo levantamento da autora, as assessorias técnicas Ambiente, 

Fábrica Urbana, Integra e Peabiru atuaram nesse período nas modalidades previstas no 

programa Morar no Centro.54  

                                                            
52  Em entrevista concedida em 10.05.2018, o Arquiteto Geraldo Juncal do GTA relata o processo de 

formação da assessoria e afirma a relação anterior com os técnicos que vieram a formar a assessoria 
Ambiente: A nossa formação de origem, principalmente a minha, era do Laboratório de Habitação da 
PUC de Campinas (Mancha, Malu Refinetti), foi uma turma que se formou a partir daí. A gente queria 
trabalhar em Campinas, mas vimos que não tinha espaço institucional e no começo da gestão Erundina 
eu vim pra cá. A Habitação era descentralizada e havia as “Habis” regionais. No final da gestão 
Erundina e até por demanda de vários movimentos a gente organizou o GTA. O GTA foi fundado em 1993 
após a gestão da Luiza Erundina. A gente trabalhava na prefeitura, em Campo Limpo, nós, o Ricardo da 
Ambiente, Bel Cabral, que hoje são da Ambiente, éramos inclusive da mesma região. (JUNCAL, 2018). 

53  O programa Morar no Centro foi idealizado em 2001 e seus recursos provinham de duas fontes 
principais: municipal e federal. Os recursos municipais compõem o Fundo Municipal de Habitação 
(FMH), através do qual são implementadas as modalidades: Locação Social, Bolsa Aluguel e Moradia 
Transitória. Os recursos federais são provenientes do FGTS e geridos pela CEF e financiam, 
especialmente, o Programa de Arrendamento Residencial (PAR). Entre várias ações para ajudar na 
viabilização do programa, foi criado o Grupo Técnico de Análise de Imóveis (GTAI). Segundo Sanches e 
Alvim (2013), esse setor realizou diversos estudos de viabilidade técnica em prédios vazios da área 
central e encontrou dificuldades para transformação dos imóveis em habitação social: falta de 
programas habitacionais adequados para reforma; dificuldades jurídicas com os proprietários; valores 
que não fecham a viabilidade financeira; falta de tecnologia da construção civil para a reforma; falta de 
remuneração para as Assessorias Técnicas, entre outros. 

54  Para mais informações sobre os projetos elaborados nesse período (localização, plantas, número de 
unidades habitacionais), ver: Sanches (2015). 



83 
 

Figura 5: Esquema explicativo de algumas assessorias técnicas formadas nos anos 1990 até o 
início dos anos 2000 como resultado de dissidências, experiências anteriores em administrações 

municipais ou atividades acadêmicas vinculadas ao trabalho com movimentos de moradia 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados de Santo Amore (2004)  

e nas entrevistas realizadas pela autora. 
 

Conforme já comentado, após a gestão Erundina as administrações municipais 

seguintes (Maluf e Pitta 1993-2000) paralisaram obras de vários mutirões na cidade e 

desarticularam assessorias técnicas em São Paulo, em função da falta de perspectiva de 

trabalho. A gestão municipal Suplicy possibilitou o retorno ao desenvolvimento de 

projetos pelas assessorias técnicas, mas no âmbito estadual há uma diversificação da 

atuação com alterações significativas nos papéis desses agentes.55  

No governo estadual, através da CDHU, as assessorias encontraram 

possibilidades limitadas de atuação na gestão Fleury (1991-1994)56, quando o mutirão 

                                                            
55  O governo Estadual realizou, entre 2002 e 2011, o Programa de Atuação em Cortiços (PAC) na região 

central de São Paulo, que tinha como fonte de recurso a parceria entre a CDHU e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Dentre os 18 empreendimentos realizados, somente o 
“Santa Cecília A – Pirineus” foi desenvolvido pela assessoria técnica Ambiente Arquitetura. 

56  Antes da gestão Fleury, o arquiteto José Fabio Calazans (2010) relata as dificuldades para a 
implementação de um projeto para a “Urbanização integrada das favelas do setor do Alves Dias”, com 
população estimada em 2.500 famílias. Foi firmada uma parceria entre a CDHU e o Conselho de Favelas 
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autogestionado foi inserido no Programa Mutirão UMM e posteriormente no Programa 

Paulista de Mutirões, lançado em 1996 na gestão Mario Covas (1995-1998).57 Destacam-

se os limites da autogestão e atuação das assessorias técnicas, com o fornecimento de 

projetos próprios da CDHU e a participação de entidades sem vínculos com experiências 

anteriores aos movimentos de moradia, sendo algumas inauguradas somente para a 

participação no programa. 

Pouco a pouco o significado da autogestão e mutirão foi incorporado pela CDHU 

de forma extremamente particular e ambígua, a partir de justificativas como agilidade 

na execução da obra e uma obra de maior “qualidade” para o mutirante, conforme 

descrito em um artigo produzido pela Diretoria de Mutirão da CDHU:58 

Todos esses fatores se resumem em duas conclusões: A primeira é que o 
tempo da obra se reduz, produzindo um atendimento mais rápido das 
famílias, um retorno mais rápido do investimento e, com isso, a 
reutilização do recurso para novas moradias. A segunda é a diminuição 
do desgaste da mão-de-obra, o que reverte em uma obra mais “disposta” 
com maior qualidade e maior segurança para o mutirão (OLIVEIRA et 
al., 2002, p.185). 

Além disso, foram estabelecidas novas normas para a contratação das assessorias 

técnicas, uma vez que os critérios então vigentes não permitiam a estrutura de ONGs.59 

Com a justificativa de ausência de assessorias técnicas qualificadas em grau suficiente 

(ROYER, 2007, p. 382), assim como a diminuição da área útil mínima para as unidades 

habitacionais, essas regras impediram a elaboração de novos projetos, criando-se assim 

uma barreira para o desenvolvimento do trabalho da maioria das assessorias. As 

                                                                                                                                                                                          
de São Bernardo do Campo no Governo Montoro em 1985 para viabilizar recursos e Assistência 
Técnica interdisciplinar escolhida pela equipe do arquiteto. Segundo o autor (CALAZANS, 2010, p. 
116), em 1987, na Gestão Quércia, a equipe interdisciplinar foi desmantelada e não se iniciou nenhuma 
obra pela oposição da diretoria da CDHU e que ficava claro que a parceria tinha sido um ato político por 
parte da diretoria da CDHU.  

57  Instituído pela Lei Estadual no 9.412 de 1995. As áreas eram adquiridas através da desapropriação e 
observa-se a preferência pela aquisição de terrenos acima de 100 mil m², que comportassem mais de 
500 unidades habitacionais, enquanto que no programa municipal Funaps Comunitário chegava a 200 
o número máximo de unidades habitacionais por projeto, o que demonstrava uma preocupação na 
qualidade de vida na implantação dos conjuntos, que não estava presente do governo estadual. 

58  Foi durante a segunda gestão Covas (1999-2001) e posteriormente na primeira gestão do Governador 
Geraldo Alckmin (2001-2003), entre os anos de 1999 e 2003, que o mutirão autogestionado estava 
representado na CDHU através de uma Diretoria. A autora trabalhou como estagiária na Diretoria de 
Mutirão da CDHU entre 2002 e 2003. 

59  As principais mudanças ocorreram no início da gestão Alckmin (2001-2003), dificultando ainda mais o 
cadastro das assessorias técnicas, que exigiu a apresentação de capital social para o cadastro na CDHU, 
e que culminou no afastamento das assessorias técnicas que eram ONG's com experiências anteriores 
que não estavam “habilitadas” para a função e não tiveram interesse em enfrentar os critérios 
impostos na tentativa de conseguir o cadastro. 
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assessorias técnicas CEP e GTA, que atuaram nesse período, relatam as dificuldades 

encontradas: 

A CDHU começou a exigir que as assessorias fossem empresas. E a CDHU 
foi incorporando funções para a assessoria técnica que não tinha sido 
pensada inicialmente, começou a envolver muito mais os profissionais 
das assessorias técnicas nas questões de prestação de contas, as notas 
tinham que ser assinadas pelos responsáveis da obra, houve alguns 
embates entre as assessorias e associações. Começa a engessar a 
questão da participação. Por um lado, para as associações que eram 
organizadas, não tinha problema fazer isso, deixar que a assessoria 
participasse mais dessa gestão também, mas tiveram entidades que não 
gostaram, era algo como, “eu te contrato e você está querendo fiscalizar 
as minhas contas”, então teve esse embate. A CDHU também foi tirando 
cada vez mais o papel das entidades, o projeto era pronto, já tinha 
fundação. Em 2008 entrou um outro secretário e começou uma proposta 
de ao invés de fazer os programas próprios, iam aportar recursos para 
os programas federais, dar R$ 20 mil por unidade e aí a CDHU parou 
completamente com os mutirões, até criaram o programa gestão 
compartilhada, mas foi um fracasso. (CHAPINA, 2018). 

Alegaram várias questões da associação que até hoje não se comprovou. 
É uma forma que fazem para descaracterizar a autogestão. Se pegar 
mesmo as obras em Embu, lembro no que a gente trabalhava, era a 
estrutura esqueleto do Goro Hama, um dos maiores casos de corrupção 
do Covas, a gerenciadora começou a usar nível a laser, prumo a laser nas 
obras de mutirão, e aí o que que acontecia, não passava no crivo técnico 
da CDHU e aí não pagavam o mutirão, atrasava pagamento e a 
associação criava dívidas. O grande problema do mutirão foi esse, e 
acaba jogando todo o processo na mão da empreiteira (JUNCAL, 2018). 

O que se observa nesse momento é que a autogestão praticada pela CDHU 

contribuiu para marcar um retrocesso e uma perda do significado da modalidade e do 

papel das assessorias técnicas praticados na gestão municipal. Aquelas que conseguiram 

se cadastrar nos programas estaduais tiveram sua atuação limitada no 

acompanhamento das obras e sem a possibilidade de elaboração de projetos. 

 

2.3 Goiás | Vila Mutirão e Residencial Goiânia Viva 
 

Os mutirões autogestionados em São Paulo sofreram vários obstáculos 

principalmente no que diz respeito à paralisação das obras na descontinuidade do 

programa Funaps Comunitário nas gestões seguintes. Apesar das dificuldades 

encontradas, pode-se dizer que, de forma geral, essas experiências configuravam-se 

como exceções e diferenciavam-se positivamente dos demais mutirões promovidos e 

conduzidos pelo Estado ao longo da década de 1980, cujo exemplo mais emblemático foi 
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o da Vila Mutirão inserido no Programa Mutirão de Moradia em Goiás, que se tornou um 

marco nos governos do PMDB entre 1983 e 1998. 

[...] Diferença significativa que pode ser percebida entre os resultados 
dos programas de mutirões de São Paulo e dos da Vila Mutirão em Goiás. 
No primeiro, há uma administração que respeita o cidadão e acredita na 
organização comunitária. No segundo, uma administração que promove 
a segregação física e social de seus cidadãos. Ambos implementados com 
dinheiro público [...] (MORAES, 2003, p. 233). 

Com o objetivo de neutralizar as ocupações coletivas de terras dos movimentos 

organizados concentradas na região Noroeste da cidade, o governador recém-eleito em 

1982, Íris Rezende, a partir de relações de compadrinho e cooptação de algumas 

lideranças promove o mutirão das “mil casas em um dia” (MOREIRA, 2009, p. 47). Ao 

todo, foram construídas 1.500 casas entre 1983 e 1985.60 

Apesar de expressiva atuação no estado, essa ação é alvo de críticas61. Segundo 

Maricato e Moraes (1986, p. 3), o ‘mutirão das mil casas em um dia’ era um presente de 

grego, tendo em vista sua localização (longe dos centros urbanos), materiais de 

construção não condizentes ao clima do local e a não participação dos moradores nas 

decisões do projeto (localização em zona rural, financiamento, construção). Ainda nesta 

perspectiva, Moraes (2003, p. 230) aponta que estas experiências são o exemplo mais 

perfeito da institucionalização da não inclusão social. Edinardo Lucas (2016, p. 90) 

afirma que a população não tinha acesso ao processo: Todas as decisões conceituais do 

projeto eram tomadas pelo governador e uma cúpula com o objetivo de obter quantidade e 

agilidade, que dariam visibilidade política ao governo. 

                                                            
60  Sobre o Programa Mutirão, bem como a política habitacional do Estado de Goiás, no período 

compreendido entre 1983 e 2010, ver a dissertação de mestrado “Política Habitacional em Goiás: do 
Mutirão ao Cheque Moradia”, de Luís Torres Barros (2011). 

61  Em depoimento no Senado federal em 1996, Iris Rezende apresenta aspectos positivos da Vila Mutirão 
e afirma a intenção de promover o Programa no âmbito nacional: [...] no meu primeiro e segundo 
governo desenvolvemos o Programa Mutirão da Moradia. Chegamos a construir 3.300 casas, num só dia, 
em 69 municípios goianos. No Município de Goiânia construímos apenas em um dia mil moradias. Em que 
consistia esse programa? Os prefeitos doavam o terreno, o estado adquiria o material e cuidava da 
infraestrutura de água e luz, e o povo construía as casas. Aos domingos, a população era convocada. O 
material era previamente colocado no canteiro de obras, e, ao final do dia, muitas casas ficavam prontas 
para acolherem milhares de criaturas [...] no decorrer da minha campanha ao Senado estabeleci como 
uma de minhas metas a luta para a instituição do Mutirão da Moradia em âmbito nacional pelo Governo 
Federal. Já tive oportunidade de trocar ideias com assessores do próprio Governo [...]. O pronunciamento 
completo está disponível em: Iris Rezende. Pronunciamento de Iris Rezende em 9 out. 1996. Disponível 
em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/pronunciamentos/-/p/texto/195541. Acesso em: 1 
abr. 2018. 
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Figura 6: Localização da Vila Mutirão 

 
Fonte: Freitas (2007, p. 27). 

 
De acordo com Moraes (2003, p. 231), a produção de moradia pelo sistema de 

mutirões em Goiânia teve início antes da experiência do governador Iris Rezende.62 No 

final da década de 1970, a ocupação de terrenos ociosos na cidade ganhou nova forma e 

força política com a ocupação denominada Jardim Nova Esperança.63 Moyses (2001a) 

analisa o processo de ocupação da região noroeste de Goiânia na década de 1970 em 

três etapas, sendo o Jardim Nova Esperança a primeira etapa e mais importante, visto 

que esse processo de ocupação marcou a luta pela moradia em Goiânia, na perspectiva da 

luta coletiva pelo direito de morar (MOYSES, 2001a, p. 2). 

Moraes (2003, p. 189) afirma que o principal objetivo dessa ocupação era a 

construção de um instrumento político de reivindicação e encaminhamento das lutas 

para o atendimento das necessidades coletivas e que representou não a simples ocupação 

de um terreno vazio, mas um marco na história da organização dos movimentos populares 

que lutavam por moradia em Goiânia e em outras cidades (MORAES, 2003). 

                                                            
62  Antes disso, segundo Esteve (2016, p. 121), o cenário característico do norte goiano a partir da década 

de 1940 era formado pela crescente incorporação de terras devolutas a áreas de domínio privado. O 
processo de ampliação do latifúndio se fazia sem a contestação das instituições públicas. A 
incorporação de novas áreas aos domínios privados mediante obtenção conivente de títulos de 
propriedade forjados em cartórios locais (ESTEVE, 2016) deparava com a presença, nas terras 
requisitadas, de centenas de famílias de posseiros estabelecidas. 

63  Em julho de 1979, cerca de cem famílias conseguem ocupar uma área de aproximadamente 26 alqueires 
(cada alqueire goiano mede 48.400 metros quadrados). No início, essa ocupação recebe o nome de 
invasão da Vila João Vaz (em função do nome do bairro que ficava nas proximidades) (MOYSES, 2001, p. 
5). 
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A questão do mutirão foi muito forte aqui. Em 1979 tivemos uma grande 
ocupação em Goiânia, o Jardim Nova Esperança, que foi a primeira 
ocupação de massa organizada [...]. O que nesta ocupação eles fizeram a 
partir de 80? Eles começaram a fazer o mutirão entre eles para construir 
as casas. Finais de semana iam construir a casa de alguém, então iam lá e 
construíam, até abrir ruas no começo foram eles mesmos. Então eles 
começaram a mostrar que eles sabiam construir moradia. Inclusive este 
mutirão do Iris foi para contrapor ao movimento, “eu vou mostrar pra 
este povo que eu vou construir o mutirão de 1.000 casas em um dia”. 
Com a ideia de enfraquecer os movimentos organizados. Pois a partir 
desta primeira ocupação começam a surgir várias ocupações. Ainda não 
tinha movimentos como Conam, União, era a União das Invasões que 
depois de transformou na União dos Posseiros Urbanos, era um pessoal 
ligado à esquerda. Aí surgiu o PT, este pessoal estava no PT, e depois 
eles transformaram em Fegip (MORAES, 2018).  

 
Foto 6: Boletim Informativo da Invasão. Jardim Nova Esperança 

 

 
Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro. Disponível em: 

http://cpvsp. org.br/. Acesso em: 13 fev. 2018. 
 
 

Em relação à atuação dos técnicos, no Jardim da Esperança e na Vila Mutirão não 

houve a prestação de serviços à população no modelo “assessoria técnica” desenvolvido 
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em São Paulo no mesmo período.64 Freitas (2007, p. 33) afirma que o planejamento para 

a Vila Mutirão foi desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás 

(Codeg), que elaborou os projetos urbanísticos e arquitetônicos e contratou as empresas 

privadas para a fabricação de placas pré-moldadas utilizadas nas casas.  

O autor destaca que a decisão de criar uma equipe técnica dentro da Codeg 

desvinculada dos demais órgãos do Estado (por exemplo, a Cohab), gerou conflitos nos 

naqueles cujo corpo técnico desenvolvia metodologias e estudos para a habitação. Não 

foram aproveitadas as experiências desenvolvidas desde 1979 pela Cohab que tinham o 

objetivo de avaliar tecnologias construtivas “não convencionais” em busca do 

barateamento da construção.65  

Como resultado da ocupação Jardim Nova Esperança, foi criada a “União das 

Invasões”, entidade que passou a defender as lutas por moradia em Goiás. Em 1984, foi 

renomeada para “União dos Posseiros Urbanos”.66 Nesse período, observa-se a atuação 

de técnicos com perfil que mais se aproximava do modelo realizado em São Paulo. 

Foram estabelecidas parcerias com entidades, organizações populares e instituições de 

ensino. Segundo Moraes (2003, p. 191), a Universidade Federal de Goiás (UFG), por 

exemplo, prestou assistência jurídica ao movimento e um grupo de alunos e arquitetos 

do Programa de Habitação Popular da Universidade Católica de Goiás (UCG) elaborou 

projetos de casas populares e desenho urbano para a legalização das áreas ocupadas 

pelo movimento. 

Na década de 1990, a prefeitura de Goiânia buscou estabelecer maior articulação 

com os movimentos de moradia e segmentos técnicos no campo habitacional. De acordo 

com Lucas (2016, p. 96), esse período é marcado pela pressão dos movimentos sociais 

de Goiânia sobre o governo estadual e municipal para que o direito à moradia fosse 

garantido. Dentre as ações realizadas, destacamos a institucionalização da Companhia 
                                                            
64  Conforme já apresentado, nesse período ocorreram as experiências do Recanto da Alegria e Vila 

Comunitária com o acompanhamento de técnicos e acadêmicos atuando com “assessores” diretos de 
associações de moradores de favelas e loteamentos. Além disso, paralelamente à ocupação do Jardim 
Nova Esperança, em São Paulo, aquelas organizadas tiveram início com a posse da fazenda Itupu, na 
região leste da cidade. A partir desse momento, foram criadas várias entidades como o Movimento de 
Favela (MDF), a Articulação Nacional do Solo Urbano (Ansur), a União dos Movimentos de Moradia 
(UMM) e o Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU), em 1987; o Movimento Nacional de Luta por 
Moradia (MNLM), em 1990, e a Central de Movimentos Populares (CMP), em 1993. 

65  Para mais informações sobre os processos construtivos e as etapas da implantação da Vila Mutirão, 
ver: Freitas (2007).  

66  Em 1987, a União dos Posseiros Urbanos foi transformada na Fegip. Segundo Moraes (2003, p. 192), essa 
mudança legitimou a força do movimento por moradia em Goiânia e passou a atuar em nível nacional. A 
partir da década de 1990, a Fegip começou a perder representatividade e surgiram novos movimentos de 
moradia em Goiânia, como o Movimento de Luta pela Casa Própria (MLCP), fundado em 1991. 



90 
 

Municipal de Obras e Habitação (Comob) como órgão responsável pelo setor 

habitacional, a implementação das Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) e 

empreendimentos habitacionais construídos destinado às famílias em ocupação de áreas 

de risco ou da organização dos movimentos sociais. 

O empreendimento Residencial Goiânia Viva, iniciado em 1994, é considerado o 

projeto mais audacioso do período (LUCAS, 2016), pois previa a construção de áreas 

comerciais e 2.392 unidades habitacionais, algumas no sistema de mutirão. Segundo 

Leandra Rodrigues (2014, p. 54-74), o projeto foi construído por diversos agentes, 

fontes de financiamento e métodos de construção. 

Os movimentos de moradia, organizados em associações, buscaram junto à 

prefeitura um local para a construção do empreendimento. Vidal Barbosa da Silva 

descreve o processo inicial para a obtenção da área junto ao poder público: 

Pedimos ao prefeito na época a doação do terreno pra gente fazer 
mutirão e autogestão. Aí pra se livrar de nós, ele falou, é o seguinte, você 
vão procurar a terra, procuram a terra de um cara que deve demais pra 
prefeitura e aí desaproprio a terra, ou de outro cara que era um grande 
devedor do município. Aí viemos procurar e achamos essa terra que era 
desse cara, Lourival, ele devia pra prefeitura. Nós tínhamos a 
cooperativa na época e chegamos lá com ele e falamos: tem essa terra 
aqui do Lourival (Lourival Lousa, proprietário na época) e serve. E ele 
disse: Vou mandar a Lúcia ir lá dá uma olhada [Arquiteta Lúcia Maria 
Moraes, presidente da Comob na época], se ela disser que dá certo, vamos 
chamar o pessoal da procuradoria. A Lúcia veio e disse, olha Vidal, a 
terra é excelente e aí ele chamou a procuradoria e eu era chefe de 
gabinete. A gente avalia a terra e ele abate na conta. E aí chamou o 
Lourival, não é que ele concordou? Ele fez o decreto de desapropriação, 
assinou, passou a escritura para o município (BARBOSA, 2018). 

 

Figura 7: Residencial Goiânia Viva 

 
Fonte: Rodrigues (2014, p. 55). 
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O Residencial Goiânia Viva foi dividido em 6 projetos67, um deles, o projeto no 

sistema de mutirão da Cooperativa Mista Habitacional Popular de Goiânia (Cohpog), 

contou com assessoria de técnicos da Comob. A arquiteta Lúcia Moraes, diretora da 

Companhia na época, atuou na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano na 

gestão Erundina e destaca a influência dos mutirões de São Paulo no trabalho 

desenvolvido pela Comob: 

Nós recebemos a influência de São Paulo. Eu trabalhei na prefeitura de 
São Paulo e acompanhei os mutirões na época da Luiza Erundina e 
quando eu voltei pra cá, eu já voltei e assumi uma Companhia de Obras e 
Habitação (Comob) e aí nós criamos a área da habitação, pois era uma 
companhia só de obras no município de Goiânia. Isto foi em 1993. Nós 
tivemos uma proposta do Mutirão. Foi uma proposta da prefeitura junto 
com os movimentos [...]. Na prefeitura nós fizemos um loteamento que 
se chama Goiânia Viva. Neste loteamento nós tivemos dois mutirões. O 
Mauricio Beraldo sai da Fegip e cria a Associação Goiânia de Habitação e 
vão construir moradias através de mutirão (MORAES, 2018).  

Outro projeto do Residencial Goiânia Viva, o Renascer, obteve assessoria técnica 

da UCG, da Universidade de Piracicaba e da Federação Goiana dos Inquilinos e Posseiros 

Urbanos. O arquiteto Marcos Arimatéia, que atua nos projetos do Minha Casa Minha Vida 

(MCMV) em Goiás, relata sua participação como assessor técnico no Renascer pela UCG. 

E assim que eu me formei aqui eu participava também de um programa 
que existia dentro da universidade que era o Programa de Habitação 
Popular e coordenei um trabalho de mutirão, que foi a construção de 
100 casas que eram feitas no final de semana, o Goiânia Viva, que é um 
bairro. O Goiânia Viva tinha vários projetos e tinha esse que era um 
convênio da Universidade daqui, a Arca que era uma associação 
ambiental e a Miserior que era uma instituição que trouxeram os 
recursos. Nós acompanhamos todo o processo de elaboração de projeto, 
de construção, tudo foi feito junto com os moradores. Algumas coisas 
foram terceirizadas para acelerar o processo. Isso foi em 96 e 97 
(ARIMATÉIA, 2018). 

Assim como na trajetória de Moraes, é possível considerar a influência do contato 

com as experiências de São Paulo na assessoria desenvolvida pelo arquiteto. Arimatéia 

                                                            
67  Fizeram parte os seguintes projetos: Cooperativa Mista Habitacional Popular de Goiânia Ltda 

(Cohpog), Projeto Renascer, Projeto Habitat, Projeto Morada Viva (Ciclovia), Morro do Aranha e 
Protech. A Cohpog presumiu a construção de 936 unidades habitacionais (cerca de 800 construídas) 
em regime de mutirão e com assistência técnica da Comob. As tipologias usadas eram a casa isolada no 
lote, a casa geminada, as casas seriadas e a edificação mista (casa e comércio). Os projetos eram 
desenvolvidos pela Comob e apresentados para os cooperados em assembleia geral (LUCAS, 2016, p. 
97). O projeto Renascer foi financiado pela ONG alemã Misereor e construiu cem unidades 
habitacionais O projeto Habitat continha 103 unidades habitacionais e foi financiado pela ONG Habitat 
para a Humanidade. Os demais projetos tinham financiamentos diversos, com parecerias entre 
Município, Estado, União, Universidades e inciativa privada. 
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refere-se à aproximação do trabalho realizado por Vitor Lotuffo, professor do LabHab da 

Faculdade de Belas Artes na década de 1980. 

Primeiro contato que eu tive com a autogestão, inclusive foi quando 
estava na academia estudando, só que eu pertencia à executiva nacional 
dos estudantes de arquitetura, então tinha muito contato com o pessoal 
fora e tive a oportunidade de conhecer um outro estudante que era da 
PUC de Campinas e que por coincidência era sobrinho do Vitor Lotuffo. 
Então nesse meio fizemos uma amizade muito grande, fomos até o Vitor 
e tivemos esse contato em 84, 86 por aí. Então já tive esse primeiro 
contato com esse trabalho que eles estavam fazendo em São Paulo. O 
Vitor na época era professor da arquitetura e tinha esse trabalho que 
era feito através das cooperativas e processo de participação dos 
moradores, muito interessante. (ARIMATÉIA, 2018). 

 

Foto 7: Projeto Renascer 

 
 Canteiro de obras de mutirão. 

Fonte: Arquivo Lucia Moraes (1996 apud RODRIGUES, 2014, p. 58). 
 

Segundo Lucas (2016, p. 98), O Residencial Goiânia Viva é “a concretização de 

políticas habitacionais em que o poder público e movimentos sociais trabalham de 

forma coordenada para consolidar programas que combatam o déficit habitacional”. E 

que mesmo com as dificuldades encontradas para a implementação, “o Goiânia Viva 

conta qualidade urbanística, setorização das atividades e distribuição de espaços livres.”  

O autor ainda destaca que, em Goiás, o período entre o final da década de 1990 e 

início dos anos 2000 foi marcado pela pressão dos movimentos sociais sobre o governo 

estadual e municipal para que o direito à moradia fosse garantido (LUCAS, 2016, p. 95). A 

maioria dos empreendimentos construídos nesse período foi destinada a famílias com 

residência irregular, seja por fruto da ocupação de áreas de risco ou da organização de 

movimentos sociais que ocupavam áreas para pressionar o governo.  
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Grande parte dos programas habitacionais subsequentes do final da década de 

1990 até o PMCMV (2009) tinha como agente principal a parceria entre Prefeitura e o 

Governo Federal. Além da atuação dos técnicos ligados diretamente aos órgãos públicos, 

não foram constatadas atuações significativas de técnicos com características de 

“assessores” diretos a associações de moradores ou movimentos de moradia no 

período.68 

 

2.4 Rio Grande do Sul | Cooperativas Habitacionais 
 

Conforme apresentado, é no final da década de 1970 que se constata o início da 

atuação dos movimentos sociais na luta por infraestrutura, regularização fundiária, 

moradia, ocupações de terras organizadas. Esse período69 é marcado pelas políticas de 

autoconstrução estimuladas e conduzidas pelo BID e Banco Mundial (ROSSETTO, 1993). 

O BNH incorporou a prática da autoconstrução com a instituição dos “programas 

alternativos” que ofereciam uma habitação incompleta – “embriões” ou lotes 

urbanizados. 

É no contexto da implementação dos programas alternativos do BNH que se 

organiza no Rio Grande do Sul (RS), em Porto Alegre, o Programa de Assistência Técnica 

à Moradia Econômica (Atme), idealizado pelo Sindicato dos Arquitetos, Instituto de 

Arquitetos do Brasil (IAB) e Conselho de Arquitetura e Engenharia (Crea) do RS.  

Segundo a publicação do Ministério das Cidades: “Assistência Técnica, um Direito 

de Todos. Construindo uma Política Nacional” (ARRUDA; CUNHA; MEDEIROS, 2007), 

que apresenta parte da discussão desenvolvida sobre o programa, o período final do 

BNH transforma a assistência técnica à moradia em um debate sólido que veio 

impulsionar novas discussões no setor. 

Além disso, no período entre 1960 e 1990, é possível registrar no RS as 

experiências das cooperativas habitacionais e os mutirões no programa alternativo do 

                                                            
68  Em 2002, há atuação do Arquiteto Marcos Arimatéia no Programa Habitar Brasil – BID na cidade de 

Aparecida de Goiânia (GO), cujo projeto foi desenvolvido com a participação dos moradores e será 
apresentado no próximo capítulo, que trata das principais experiências no âmbito federal.  

69  Valladares (1983) denomina de “quarto período” o lançamento dos programas alternativos do BNH a 
partir de 1979: Em 1979 foi lançado o Promorar, um programa de urbanização de favelas, de tramas 
saneadas com núcleo de habitação e autoconstrução assistida, o programa do BNH acessível para as 
populações de baixa renda. Em 1984, é criado programa nacional de autoconstrução assistida João-de-
barro, destinada às famílias com renda inferior a 1,5 salários mínimo.  
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BNH João de Barro lançado em 1984.70 Trata-se de importante marco jurídico e político 

para o reconhecimento do trabalho dos assessores técnicos à instituição do Atme na 

cidade de Porto Alegre em 1976, projeto determinante para as conquistas legislativas 

nos anos subsequentes. Dessa forma, essa iniciativa será tratada mais adiante para 

contextualizar a implementação da Lei federal de Athis em 2008 e a discussão referente 

aos termos assessoria e assistência. 

Destaca-se nesse capítulo parte da formação das cooperativas habitacionais71 por 

apresentarem possibilidades de atuação dos técnicos com formatos distintos e 

facilitarem a compreensão da trajetória do RS até o PMCMV E. Como se verá adiante, a 

trajetória em torno das cooperativas habitacionais constitui indicador da expressiva 

presença do RS nos programas PCS e PMCMV E.  

As cooperativas estão vinculadas, num primeiro momento, ao processo de 

Orçamento Participativo (OP) no município de Porto Alegre durante a primeira gestão 

petista (1989-1992)72, que estabeleceu programas internos de incentivo às 

cooperativas, vinculados à política habitacional que se estruturava nos pressupostos de 

ajuda mútua, e debatidos desde a década de 1970. 

Assim como ocorreu em São Paulo, a experiência uruguaia foi referência na 

constituição das cooperativas. Em entrevista realizada por Drago (2011) na sua 

dissertação de mestrado, uma liderança com experiência na presidência e coordenação 

de cooperativas em Porto Alegre, relata que na época as cooperativas conheceram a 

experiência uruguaia, e ao mesmo tempo, o orçamento participativo motivava os 

moradores de áreas pobres da cidade a se organizarem para obter resultados concretos 

                                                            
70  As experiências de mutirão no programa João de Barro (BNH) são apresentadas por Eduardo Nunes 

Vieira (1990) que destaca três projetos implantados nas cidades de Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo e 
Porto Alegre. Os agentes promotores do programa, nesse caso, a Cohab – RS e o Demhab, constituíram 
os grupos técnicos formados por arquitetos, engenheiros, advogados, serviço social e economia 
(VIEIRA, 1990, p. 62). 

71  Segundo Genoveva Fruet (2004), as cooperativas são formas mais complexas de organização que 
associações ou sociedades. Em uma cooperativa, todos os membros contribuem para formar um 
patrimônio comum. Devem ser previstos em seus estatutos todos os direitos e deveres de seus 
membros, tais como: (a) as formas de entrada e saída da organização; (b) a avaliação do ganho de 
capital; (c) o tratamento das questões financeiras; (d) a definição do regime de propriedade; e (e) o 
pagamento, compra e venda das cotas-parte. 

72  Em 1989 foram iniciados os primeiros estudos para incluir as cooperativas na política municipal de 
habitação, através do seminário “Cooperativas Habitacionais”, promovido pelo Departamento 
Municipal de Habitação (DEMHAB). No final de 1991, formaram-se as duas primeiras cooperativas 
habitacionais de Porto Alegre, ambas originárias do movimento comunitário. Em 1992, foi fundada a 
primeira cooperativa de origem sindical (FRUET, 2004, p. 25). 



95 
 

(DRAGO, 2011, p. 64). Apesar da referência, as cooperativas do RS se diferem das de São 

Paulo e do modelo uruguaio por não contarem com financiamento por parte do Estado. 

Experiências anteriores de incentivo a cooperativas habitacionais de 
baixa renda, com o suporte institucional do Estado em países latino-
americanos, envolveram apoio financeiro, além do fornecimento de 
assistência técnica. Os casos de São Paulo e Montevidéu, por exemplo, 
tiveram em comum, além do envolvimento de agentes comunitários e de 
um Estado capacitador, como é o caso de Porto Alegre, o acesso a crédito 
financeiro para construção. [...] no caso das cooperativas habitacionais 
autogestionárias e do Demhab, em Porto Alegre, a parceria é de papéis, 
mais do que um empreendimento financeiro. Parcerias público privadas 
no campo da habitação e desenvolvimento urbano em países 
industrializados envolvem, em geral, governos estáveis e parceiros 
privados com sólidos recursos financeiros e/ou organizações não 
lucrativas com acesso a algum tipo de financiamento [...] os parceiros 
privados são de outro tipo. As cooperativas são organizações não 
lucrativas, e não estatais, com falta de acesso a crédito formal. O 
parceiro público, o Departamento Municipal de Habitação, não fornece 
financiamento direto para a construção das cooperativas, por serem 
estas entidades privadas (apesar de não lucrativas). Esse órgão fornece, 
no entanto, assistência técnica e assume o papel de intermediador entre 
terceiros e as cooperativas (FRUET, 2004, p. 25). 

Fruet (2004), apresenta o “Programa de Cooperativas Habitacionais”, 

implementado em 1993 e que pode ser definido como uma parceria entre o setor 

público, representado pelo Departamento Municipal de Habitação (Demhab) e pela 

Secretaria Municipal de Planejamento (SPM), e a sociedade civil, representada pelas 

cooperativas habitacionais. A assistência técnica ficou a cargo do Demhab e demonstrou 

ser crucial para o desenvolvimento de cooperativas recém-formadas. A autora afirma que 

o esforço do programa para a formação de cooperativas gerou frutos. No período de 

1993 a 1996, foram formadas 38 cooperativas habitacionais em Porto Alegre. Já no ano 

2000, esse número aumentou para 60 (FRUET, 2004, p. 26). 

Para o desenvolvimento da assistência técnica, o Demhab criou a “Equipe de 

Cooperativismo Habitacional”, constituída por técnicos do Departamento e pessoas 

ligadas às Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e sindicatos. Segundo Fruet (2004), o 

apoio técnico manifestava-se das seguintes formas: informações para o 

desenvolvimento de cooperativas habitacionais; cursos e seminários sobre legislação, 

autogestão e políticas habitacionais; elaboração de projetos para as cooperativas com 

famílias com renda igual ou menor do que três salários mínimos; a busca, em conjunto 

com as cooperativas, de financiamento nos programas da CEF; e a criação de uma 

comissão de assistência em casos de disputa de terra e negociações posteriores. 
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Além desses agentes, a assistência técnica também era executada por ONGs atuantes 

na formação das cooperativas e movimentos sociais em Porto Alegre: a Federação de 

Organizações para Assistência Social e Educacional (Fase), O Centro de Assessoria e Estudos 

Urbanos (Cidade) e a Assessoria para Cooperativas e Planejamento (Ascooplan).  

Vale destacar que as cooperativas de Porto Alegre podem ser caracterizadas de 

acordo com suas origens. Segundo Fruet (2004), há três categorias distintas: ocupação, 

comunitária e sindical. As de ocupação e comunitária têm origens nos movimentos 

sociais urbanos, e a diferença entre elas se dá pela forma de adesão e base geográfica. Em 

geral, a primeira forma cooperativa tinha como objetivo a regularização da posse da 

terra ocupada anteriormente a sua formação. Já a segunda foi formada por associações 

de moradores de determinadas áreas da cidade, muitas vezes vizinhos de bairro, que 

residiam de aluguel, em áreas irregulares, ou em casa de parentes.  

As cooperativas de origem sindical diferenciam-se pelo maior grau de 

organização e conhecimento dos membros, pois muitos já haviam participado de 

experiências organizativas anteriores. O nível salarial é um pouco mais alto que as 

demais cooperativas (3,5 a 10 salários mínimos) e essa renda mais elevada 

proporcionava a esta categoria condições de pagar por assessoria técnica, ao contrário 

da maioria das cooperativas de ocupação e comunitárias. 

Em relação à atuação dos técnicos, vale destacar a importância dos profissionais 

vinculados a órgãos públicos, como o Demhab, e a ONGs que incentivaram e atuaram na 

formação e no desenvolvimento das cooperativas e movimentos sociais. Ao contrário do 

que ocorreu em Goiás, não foram localizadas, no Rio Grande do Sul, as referências dos 

trabalhos desenvolvidos em São Paulo no mesmo período. 

O formato na relação entre as cooperativas, movimentos de moradia e as 

assessorias técnicas abrange uma grande gama de arranjos no país. A partir do exposto, 

pode-se constatar que as experiências no Rio Grande do Sul apresentam características 

distintas no processo produtivo da moradia em relação a São Paulo e Goiás, decorrente 

da histórica formação e do perfil das cooperativas habitacionais.  

No caso do Rio Grande do Sul, a continuidade na compreensão desses formatos e 

arranjos será apresentada a seguir. É a partir de 2004, no contexto do lançamento do 

Programa Crédito Solidário, que diversas pesquisas73 abordam as experiências de 

                                                            
73  Com relação às pesquisas sobre cooperativas na Região Metropolitana do RS, alguns estudos, como o 

de Genoveva Fruet (2004) e Julia Wartchow (2012), abordam as cooperativas habitacionais de Porto 
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produção habitacional autogestionária no âmbito federal no RS, assim como a relação 

das cooperativas com os movimentos de moradia e a atuação dos técnicos na elaboração 

dos projetos.  

 

2.5 Experiência Internacional – Portugal 
 

A problemática da habitação social e a defesa na participação da sociedade e o 

acesso à terra com infraestrutura, para prover moradias com mais qualidade e bem 

localizadas, é assunto comum em vários países. Assim como no Brasil, experiências 

participativas na produção habitacional também são encontradas em Portugal. 

Em Portugal, como já apresentado, a partir da década de 1970 são inaugurados 

projetos habitacionais construídos no âmbito do Programa Habitacional Serviço de 

Apoio Ambulatório Local (Saal). Criado a partir da Revolução dos Cravos74, o Saal era 

destinado à população residente75 que se encontrava alojada em situações precárias. 

O arquiteto Paulo Tormenta Pinto, em entrevista concedida à autora, destaca que 

os problemas habitacionais em Portugal surgem na década de 1950 decorrentes do 

êxodo rural.76 A partir da década de 1970, é possível identificar a continuidade do 

processo de pressão demográfica impulsionada pelo êxodo rural e a vinda dos 

imigrantes das antigas colônias: 

Os problemas habitacionais em Portugal iniciam nos anos 50. Quando 
chegamos ao período da Revolução nos anos 70 houve um 
desinvestimento muito grande na agricultura e começou a haver um 
investimento nas áreas das indústrias e das cidades. E as pessoas, a 

                                                                                                                                                                                          
Alegre e região metropolitana, pelo fato de a cidade ter um histórico desde a implementação do 
Orçamento Participativo, em fins da década de 1980, e pela postura facilitadora de sua prefeitura 
quanto à formação de cooperativas autogestionárias de habitação. A pesquisa de Felipe Drago (2011) 
apresenta o campo de relação atual, principalmente no Programa Crédito Solidário, das cooperativas 
ligadas aos movimentos sociais com o Estado. Já a pesquisa de Clarissa Friedrich (2015) analisa as 
cooperativas e empreendimentos habitacionais localizados na Região Noroeste do RS entre os anos de 
2005 e 2012. 

74  A Revolução dos Cravos pôs fim ao período ditatorial do Estado Novo, dando origem ao “Programa dos 
três D: Democratizar, Descolonizar e Desenvolver”. Em 25 de abril de 1975, ocorreram eleições livres 
para a Assembleia Constituinte, que elaborou uma nova Constituição, com fortes características 
socialistas, que instituiu o regime de democracia parlamentar, no qual a habitação digna foi 
apresentada como um direito da população e inscreveu o direito à habitação e ao urbanismo entre os 
direitos e deveres sociais. 

75  Nuno Portas (1986, p. 636) salienta que as ideias do Saal já estavam delineadas alguns anos antes da 
Revolução desde o final da década de 1960, aguardando condições políticas para despoletar a vontade 
dos próprios interessados – as populações – de aceitarem um negócio com o aparelho do Estado detentor 
de parte de meios imprescindíveis.  

76  Na década de 1950, a população de Lisboa aumentou em razão do êxodo rural. A ausência de 
infraestrutura e de transporte resultou na proliferação dos bairros de barracas nas periferias 
(ANTUNES, 2018, p. 260). 
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partir da década de 50, começaram a vir às cidades. Quando chegamos à 
década de 70 aí sim havia aglomerados de favelas muito grandes em 
volta das cidades. Depois quando se deu a Revolução se deu também a 
disponibilização de muitas pessoas que viviam em África, duplicou a 
população e os problemas de carência habitacional. (PINTO, 2017). 

De acordo com Bandeirinha (2014, p. 250), o Saal, que surgiu como uma resposta 

aos graves e acumulados problemas da crise de alojamento que explodiram súbita e 

espontaneamente, foi uma instituição paralela menos burocrática e sobretudo 

preenchida com funcionários identificados com a revolução. Sobre a atuação dos 

técnicos, o autor destaca que era considerada a cumplicidade com a resolução dos 

problemas da população, embora tenham atraído também profissionais mais dispostos a 

um papel de neutralidade técnica. 

Dessa forma, foi criada uma estrutura de elevada autonomia que pretendia 

contornar a burocracia (ANTUNES, 2018 p. 357) por meio de equipes técnicas – em sua 

maioria compostas por arquitetos, engenheiros e estudantes, denominadas brigadas 

técnicas77 –, que prestavam apoio local e faziam a identificação das áreas de intervenção, 

a definição das ações, o projeto e a construção.  

A Brigada não adopta posições simplistas do tipo: ”aprender com o 
povo" ou "ensinar o povo". Intervém, com a sua capacidade técnica, 
aceitando e criticando as circunstâncias da sua própria formação e 
aderindo totalmente ao objetivo de que o controle das zonas degradadas 
deverá caber às populações que as habitam, no sentido da sua 
apropriação e recuperação; controle que, à partida, deverá 
necessariamente ser alargado à própria cidade e à sua envolvente. 
(Arquiteto Álvaro Siza Vieira) (VIEIRA, 1976). 

Os residentes dos bairros de habitações precárias deveriam se organizar, discutir 

os problemas e deliberar as possíveis soluções. As brigadas eram chamadas ao local, e, 

caso as propostas fossem exequíveis, iniciava-se a intervenção. Esse método 

possibilitava a participação da população na construção, com mão de obra, recursos 

monetários ou combinações de ambos. O Estado, tanto central como local, era 

responsável pela organização e gestão do Saal, pela aquisição de terrenos e materiais de 

construção e realização de obras de infraestrutura viária (SANCHES; COELHO; 

MARQUES, 2014, p. 8). 

Bandeirinha (2014, p. 238) identifica um pouco mais de 90 projetos, dos quais 73 

foram parcialmente construídos. Vários arquitetos e engenheiros participaram na 

                                                            
77  Nuno Portas, nomeado Secretário de Estado da Habitação em 16 de maio de 1974, cita a criação de 

“brigadas de urbanismo activo” para descentralizar os serviços e contornar a burocracia, ainda 
teimosamente colada ás instituições (BANDEIRINHA, 2014). 
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elaboração dos projetos e nas brigadas e cada operação do programa manifestava-se 

com métodos e projetos diversos entre si. Segundo o autor, essa diversidade, se por um 

lado revelava certa dificuldade de expressão de uma intenção coletiva, por outro, 

comprovava que a participação dos moradores, o grau de convicção no processo e a 

pluralidade dos seus desejos foram determinantes para uma parte significativa dos 

resultados obtidos. 

A intensidade com que os arquitectos do Saal encararam a possibilidade 
de, pela primeira vez, trabalhar um programa de acordo com as 
intenções expressas directamente pelas populações pobres, repercutiu-
se, de forma genérica, no entusiasmo com que foram efectuadas as 
reuniões com os moradores, quer numa fase inicial, de definição dos 
princípios orientadores das grandes opções tipológicas e programáticas, 
quer nas fases subsequentes, de discussão e confronto acerca dos 
projectos, entretanto avançados. De qualquer modo, os processos de 
participação foram, logo desde início, conduzidos de formas diferentes e 
com graus de intensidade também muito diferentes. Consoante as suas 
características sociais e culturais, os próprios moradores, 
individualmente ou através das suas organizações, também assumiam o 
seu papel participativo com maior ou menor entusiasmo, com maior ou 
menor consciência crítica, com maior ou menor eficácia. Desde a 
extrema dificuldade em conceber, discutir ou prefigurar, por 
inexistência de modelos, a compartimentação duma habitação 
convencional, até à confiança “táctica” na equipa técnica e o 
subsequente “baixar de braços” na discussão dos novos fogos, passando, 
obviamente, pelo confronto dialéctico entre as suas posições e as dos 
arquitectos, que se revelaria, na maioria dos casos, muito proveitoso 
para ambas (BANDEIRINHA, 2014, p. 254). 

Além dos atributos sobre os processos participativos com uma perspectiva 

transformadora além das predefinições tipológicas (BANDEIRINHA, 2014, p. 251), o 

programa também é caracterizado pela presença de uma geração de arquitetos que, 

posteriormente, tornaram-se referências para a arquitetura portuguesa e mundial, com 

destaque para Álvaro Siza Vieira e Fernando Távora. 

Este plano se constitui como uma espécie caso de referência 
relativamente a vários fatores, não só aos fatores participativos, com 
uma rapidez na construção da habitação como também a integração 
neste programa de arquitetos que eram novos na altura e que vieram 
mais tarde a revelar-se e que a partir deste plano a consagrar e reforçar 
ainda mais a sua relevância no panorama da arquitetura (PINTO, 2017). 

De certa forma, a experiência do Saal revela o protagonismo dos técnicos com a 

população, por meio da aproximação na resolução dos projetos, com uma “negociação 

dialéctica” (BANDEIRINHA, 2014, p.252) potencializada pela virtude de “se trabalhar 

“com o povo” na concepção das casas “para o povo” (BANDEIRINHA, 2014, p. 253). 
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Após a experiência do Saal, os programas habitacionais implementados na década 

de 198078, como o Plano de Intervenção a Médio Prazo (Pimp) e o Programa Especial de 

Realojamento (PER), não houve a participação e colaboração significativa entre a 

população e arquitetos.  

Já passado mais ou menos uma década, portanto inicia-se, dado a 
entrada de Portugal na União Europeia em 86, há um programa que virá 
logo a seguir, que é o Pimp, que é um programa onde se constrói muita 
habitação, mas que também é um programa relativamente curto no 
tempo e, portanto depois aparece o PER que começa em 1993 para as 
principais cidades Porto e Lisboa, nas regiões Metropolitanas. Houve ao 
longo do PER uma interação social relativamente curta. Ou seja, os 
projetos na maior parte dos casos foram desenvolvidos pelos próprios 
municípios, portanto não houve tanta participação de uma classe de 
arquitetos com relevância. Os projetos foram desenvolvidos nos 
próprios municípios, eu próprio trabalhei nestes projetos ainda como 
arquiteto muito jovem e que tive a oportunidade de trabalhar neste 
período. (PINTO, 2017). 

O arquiteto ainda destaca que no PER79 houve uma “lacuna” do processo 

participativo e que poderia ter sido uma oportunidade para criar mecanismos de maior 

integração social para a população: 

Mas de facto houve essa lacuna naquilo que foi uma oportunidade de 
lançar uma política também de desenvolvimento social, ou seja, há todo 
um desenvolvimento baseado nas questões físicas, dar uma boa 
qualidade de casa, um melhorar o ambiente para as pessoas morarem, 
mas todo o projeto de realojamento das pessoas foi feito de certa 
maneira, ou por ordem de chegada ou simplesmente realojando as 
pessoas sem um acompanhamento de proximidade que pudesse ser 
visto como uma espécie de oportunidade para que estas intervenções 
fossem também não só melhorias de condições do território ou acabar 
com a habitação de barracas e aproveitar também para lançar alguns 
mecanismos para que estas pessoas pudessem se integrar socialmente, 
ter mais acesso ao emprego por exemplo, que são fatores relevantes 
(PINTO, 2017).  

                                                            
78  Destacam-se os programas de realojamento Pimp e PER. O Pimp foi realizado entre 1987 e 1993, com o 

objetivo de erradicar os “bairros de barracas” nos municípios do país. Em 1993, o Plano foi ampliado 
com a “necessidade de o poder central criar uma política alargada, de escala metropolitana ou regional, 
que permitisse realojar toda a população residente nos bairros de barracas” (ANTUNES, 2018, p. 438). 
Foi nesse contexto que se deu a criação do PER, que previa apoio financeiro para os municípios para a 
construção ou aquisição de habitação, destinadas ao realojamento na Área Metropolitana de Lisboa e 
Porto. Desde a sua criação, o PER recebeu muitas críticas, entre elas a falta de participação de técnicos 
e moradores. Isabel Guerra (1994) em seu artigo “As pessoas não são coisas que se ponham em 
gavetas” desperta a atenção para as questões habitacionais do programa e alerta sobre as repercussões 
negativas do realojamento massivo.  

79  Vale destacar o projeto de investigação “Experts” realizado desde 2016 por meio da parceria entre 
o ICS-ULisboa, o IGOT-ULisboa, e o CIES-IUL e financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
(FCT). A pesquisa pretende compreender o papel dos técnicos nas políticas públicas por intermédio 
do Programa Especial de Realojamento (PER). Para detalhes sobre a pesquisa, ver: 
https://expertsproject.org/about/.  

http://www.ics.ul.pt/instituto/?ln=e&mm=1&ctmid=1&mnid=1&doc=
http://www.igot.ulisboa.pt/portal/page?_pageid=407,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://expertsproject.wordpress.com/the-per/
https://expertsproject.org/about/
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Conforme apresentado no capítulo anterior, a retomada dos processos 

participativos no campo habitacional pode ser verificada com a implementação do 

programa nacional experimental e interministerial80 “Iniciativa Operações de 

Qualificação e Reinserção Urbana de Bairros Críticos”81 (IBC). A IBC foi criada em 2005 

(RCM nº 143/2005, de 2 de Agosto), no quadro da Política de Cidades, com o objetivo de 

“estimular e testar práticas institucionais, procedimentais e tecnológicas inovadoras em 

termos de concepção, implementação e avaliação da acção pública em áreas urbanas 

críticas” 82 

Respeitando a sua natureza experimental, duração e âmbito territorial limitado, a 

IBC foi circunscrita a dois bairros na Área Metropolitana de Lisboa (Vale da Amoreira, na 

Moita, e Cova da Moura, na Amadora) e um bairro na Área Metropolitana do Porto 

(Lagarteiro, no Porto). Embora o fato de terem em comum a vulnerabilidade crítica e 

alguma estrutura organizacional preexistente, constituem realidades com diferentes 

especificidades. O Vale da Amoreira e o Lagarteiro são bairros de habitação social de 

                                                            
80  Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade Social, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério da 
Administração Interna, Ministério da Saúde, Presidência de Conselho de Ministros e Ministério da Justiça. 

81  Verifica-se também a atuação dos agentes (técnicos, arquitetos e população) no Programa de 
reconversão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI). Em 1995, foi criado um regime jurídico 
específico (Lei nº 91/95, de 2 de setembro) para a intervenção nas áreas de construção clandestinas, 
existentes desde a década de 1960. De acordo com Silvia Branco Jorge (2011, p. 145), os loteamentos 
de gênese ilegal constituem “alternativas às insuficiências ou incapacidades da administração pública 
em responderem ao crescimento urbano e ao afluxo da cidade dos migrantes e mais tarde, dos 
imigrantes”. Em entrevista concedida à autora, Isabel Raposo afirma que as AUGIs “respondem a um 
mercado formal não acessível.” O programa distingue duas vertentes da intervenção: a reconversão 
urbanística do solo e a legalização das construções. Intervêm no processo a administração municipal e 
os proprietários e comproprietários, organizados em assembleia, por intermédio de uma comissão de 
administração por ela eleita. O diploma atribui aos proprietários ou comproprietários (e não à 
Administração) o dever da iniciativa de reconversão urbanística do solo e de legalização das 
construções. No regime das AUGI a Administração local e os seus técnicos tendem a ter uma 
intervenção proativa no processo participativo e no diálogo com os cidadãos e a suas organizações. 
(BARROS; CAMPOS, 2017). Apesar dos aspectos participativos dos técnicos e da compreensão da 
importância desse programa para a regularização dos loteamentos de Portugal, destaca-se com mais 
detalhes nessa tese o processo do IBC por conter correspondências que se aproximam mais da análise 
da trajetória dos técnicos atuantes no programa habitacional brasileiro objeto dessa pesquisa. Para 
mais detalhes sobre as AUGIs, ver: Jorge (2011); Craveiro (2011); Raposo e Valente (2010); Raposo 
(2011); Salgueiro (1977); Gaspar (1989); Ferreira (1985). 

82  Definidas como áreas em que a concentração de problemas sociais, o desfavorecimento e menor 
capacitação das populações e a concentração de grupos sociais mais vulneráveis a diferentes formas de 
discriminação constituíam um desafio urgente em termos de promoção da cidadania e da coesão social, 
representando um risco elevado de comportamentos suscetíveis de ameaçar a qualidade de vida e a 
competitividade das principais aglomerações metropolitanas (BARROS; CAMPOS, 2017). 
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promoção pública e a Cova da Moura83 é um bairro de construções ilegais em terrenos 

privados e do Estado. 

De acordo com Sousa (2008) a IBC procurou capitalizar experiências anteriores 

de programas nacionais e comunitários (como o Programa de Iniciativa Comunitária 

Urban (I e II), o Polis ou Programa de Reabilitação Urbana, entre outros)84, e ser um 

passo à frente no desenvolvimento da “governança multinívies”, com modelos de 

intervenção inovadores, que passam “pelo reforço das dinâmicas locais para o 

desenvolvimento e pelo encorajamento de fortes parcerias entre a administração 

central, regional e local, mas também entre organizações governamentais e não 

governamentais.” (2008, p. 69). 

Segundo Freitas (2017), “o nível local estava em conflito nos três bairros” e a IBC 

funcionaria como uma “administração central” para mediar os atores envolvidos. A 

Iniciativa distingue-se, assim, pelo seu caráter interministerial, pela estrutura de agentes 

que envolve – desde o nível ministerial a um nível mais informal –, pelo seu modelo de 

gestão, modelo de financiamento e ativação de recursos e pela metodologia de 

desenvolvimento e participação.  

Dessa forma, a intervenção de cada bairro obedeceu a um modelo organizacional 

(BARROS; CAMPOS, 2017): 

• Constituição de grupo de trabalho integrando a Administração central 

(representantes dos ministros de tutela das áreas de política setorial pertinentes 

para a intervenção), a Administração local (câmara municipal e junta de 

freguesia) e outras entidades com experiência de trabalho relevante no bairro; 

• Identificação das ações e projetos a desenvolver e preparação de um “protocolo 

de parceria” entre as entidades relevantes para a operação, estabelecendo: os 

objetivos e metas a atingir e o programa de ação a desenvolver; os compromissos 

assumidos por cada parceiro; os meios financeiros; e o modelo e composição de 

                                                            
83  Segundo a socióloga Maria João Freitas, que acompanhou o processo de implementação da IBC, em 

entrevista concedida à autora em 06/04/2017, no Bairro Cova da Moura havia um “nível de 
maturidade participativo presente, com associações de moradores” (FREITAS, 2017). Apesar disso, 
havia dificuldades de diálogo entre os moradores e a câmara municipal e a IBC “atua na intermediação 
desse diálogo para implementar o projeto de intervenção.” De acordo com o relatório “Registo do 
Processo” (SOUSA, 2012), a intervenção no bairro correspondia às ações de: realização de diagnóstico 
pelo LNEC, desenho do Plano de Pormenor, melhorias nos equipamentos sociais existentes e viário, 
projeto artístico, experimentação de um modelo de empregabilidade, entre outras. 

84  A Iniciativa Comunitária Urban foi realizada em dois períodos, entre 1994 e 1999 e entre 2000 e 2006 
em diversas cidades europeias. O Polis XXI é a designação que a Política de Cidades assumiu em 
Portugal entre 2007 e 2013. 



103 
 

uma “unidade de ação estratégica local”, estrutura de animação e 

acompanhamento das ações a desenvolver e órgão técnico local da operação; 

• Assinados os “protocolos de parceria”, constituição de uma “comissão de 

acompanhamento”, com os representantes dos ministros e da câmara municipal, 

incumbida de acompanhar e emitir parecer na execução do programa de ação e 

avaliar a operação; 

• Coordenação geral e apoio metodológico das operações pelo INH/IHRU, 

responsável por apoiar a elaboração dos “protocolos de parceria” e as “unidades 

de ação estratégica local”; assegurar os procedimentos administrativos para 

obtenção de financiamentos, o relacionamento com as entidades financiadoras85 

e a articulação com os serviços da Administração central; avaliar as experiências 

e incorporar os resultados nas políticas de qualificação e reinserção urbana. 

O Instituto Nacional de Habitação (atualmente Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana) coordenou a montagem do plano de ação para cada território. 

Freitas (2007), que esteve no Instituto entre 2005 e 2010, relata sua experiência inicial 

no processo de implementação da IBC: 

Estive no INH e IHRU entre 2005 e 2010. No quadro da IBC o meu papel 
foi receber a Resolução de 2005 e eu não tive nada a ver com a 
elaboração da Resolução. Lá dentro me deram essa tarefa de que, 
atribuem ao INH naquela altura a responsabilidade de montar dentro 
daqueles princípios e objetivos. Portanto coube a mim fazer o primeiro 
documento e depois acompanhei o processo todo. O processo teve 
basicamente duas fases, a primeira foi a de preparação que culminou 
com uma carta de compromissos entre os parceiros para cada um dos 
territórios. E a carta de compromisso era o que se iria privilegiar, o que 
se iria fazer, como buscar o dinheiro, quem é que fazia o quê, era no 
fundo o plano de ação. E depois, a partir da assinatura da carta de 
compromisso, foi por isto a andar. E há claramente, e é importante 
perceber que a IBC teve claramente essas duas fases, teve uma fase que 
foi de preparação, até porque o modelo de gestão antes da carta de 
compromisso é um e depois da carta de compromisso é outro. Há este 
marco. O meu papel foi ajudar a montar a carta de compromisso e 
ajudar a concretizar. (FREITAS, 2017). 

 
Em relação à obtenção de financiamento, vale destacar que a Iniciativa tinha a 

especificidade de não contar com uma fonte de recurso já estabelecida. De acordo com 

Sousa (2008, p. 72), essa abordagem traduz a intencionalidade da metodologia adotada, 

“de fazer depender os planos de intervenção locais da focalização no diagnóstico do 

                                                            
85  Incluindo o envolvimento de financiadores privados. 
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território, em lugar de os fazer depender de planos e montantes de financiamento 

previamente delimitados”. Nesse sentido, o plano experimental tinha várias fontes de 

financiamento e a articulação para a captação de recursos exigia também a participação 

e responsabilidade do conjunto de agentes envolvidos.  

No que se refere ao caráter das intervenções, deveria ser dada prioridade: a 

novas formas de organização para a prestação de serviços essenciais (incluindo a gestão 

e manutenção do espaço público e do edificado); à criação de oportunidades de emprego 

para os residentes e integração social de crianças e jovens; ao desenvolvimento de ações 

de formação e acompanhamento no acesso ao emprego; à disponibilização de espaços 

para atividades dos residentes (incluindo as econômicas); a iniciativas arquitetônicas, 

urbanísticas e ambientais inovadoras; e à reinserção funcional e urbanística do bairro na 

cidade envolvente (BARROS; CAMPOS, 2017). 

Já a ação dos técnicos na IBC foi incumbida às “unidades de ação estratégica local” 

com apoio dos serviços técnicos do IHRU. Estas “unidades” eram, todavia, estruturas 

reduzidas, cuja função primordial foi a dinamização, facilitação e coordenação dos 

processos locais. A elaboração de estudos e projetos de maior envergadura foi 

normalmente contratada a técnicos particulares na modalidade de prestação de serviços 

de consultoria. 

 
Figura 8: Esquema explicativo do modelo de gestão das unidades de ação de estratégia local 

 
Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados no Registo do Processo (SOUSA, 2012) e em Sousa (2008). 
 

A estrutura das intervenções, composta principalmente por Comissão de 

Acompanhamento, que integra representantes dos oito Ministérios, entidades 

governamentais e não governamentais, foi responsável: pelo monitoramento na 
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implementação do projeto; pela Comissão Executiva com representantes do IHRU, 

Câmara Municipal, Ministérios e entidades; e pelas Equipes Locais de Projeto, que 

incluem um chefe de projeto, equipe técnica local e parcerias executivas, que trabalham 

conjuntamente com a equipe técnica. 

Em 2012, cessaram as operações ao abrigo da IBC por iniciativa unilateral do 

IHRU, tendo as ações no terreno prosseguido de forma limitada, nos bairros do Vale da 

Amoreira e do Lagarteiro, por vontade e iniciativa dos moradores e das autoridades 

locais.  

 
2.5.1 Bairro do Lagarteiro 

 

O destaque para a operação no Bairro do Lagarteiro tem por objetivo apresentar 

as relações estabelecidas entre o corpo técnico, em especial o arquiteto, com o poder 

público e a população. Trata-se de significativa referência para a realidade brasileira 

esse novo modelo de estrutura organizacional participativa, que, construída em dois 

momentos no Bairro, revela a atuação distinta nos programas anteriores já citados (Saal, 

PER E PIM) e a importância da aproximação dos técnicos com a população.  

E tudo isso era necessário reconstruir. Isto que chamamos de 
participação obviamente tem muitos contornos e eu considero que no 
momento atual, no momento que nós vivemos, este fator participativo 
tem muito que ser visto neste prisma, ou seja, tentar encontrar 
mecanismos para diluir esta fragmentação que esta população tem que 
foi desmotivada por processos anteriores (PINTO, 2017). 

Ao contrário das ações no Vale da Amoreira86 e na Cova da Moura87, o Bairro do 

Lagarteiro tem dois eixos principais de intervenção. O primeiro concentra a intervenção 

                                                            
86  A intervenção no Vale da Amoreira foi dividida em cinco eixos principais, com enfoque em inserção de 

hortas urbanas, intervenções artísticas, formação profissional, empreendedorismo juvenil e 
requalificação do bairro. A atuação de arquitetos e engenheiros no Vale da Amoreira é realizada 
principalmente nos Eixos 1 e 2, com intervenções cromáticas para as edificações, desenvolvida pelo 
Laboratório da Cor da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, assim como a introdução 
de rede viária no interior do Bairro e inserção de estacionamento. Além disso, foi realizado o projeto 
para instalação de um Centro de Experimentações Artísticas (SOUZA, 2012). 

87  A intervenção na Cova da Moura foi dividida em oito eixos principais, a maioria com enfoque em medidas 
de integração social, questões ambientais experiências artísticas e apoio ao emprego. A participação de 
arquitetos e engenheiros na Cova da Moura é realizada principalmente na operacionalização do Eixo 
“Levantamento e caracterização do edificado e da ocupação: residencial, associativa e 
comercial/empresarial” do Plano de Ação do Bairro. O plano iniciou-se pelo LNEC em 2007. Foram 
constituídas equipas mistas compostas por técnicos do IHRU, mas também por alguns técnicos juniores 
(estudantes universitários de Arquitetura e/ou Engenharia), coordenadas e supervisionadas por técnicos 
do LNEC (Arqtº António Batista Coelho, Arqtº João Branco Pedro e Eng.º António Vilhena) e coordenadas 
por um técnico do IHRU e pela Chefe de Projeto. A intervenção na Cova da Moura também tinha como 
objetivo a elaboração do Plano de Pormenor e a resolução da questão fundiária (SOUZA, 2012). 
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de caráter urbanístico e o segundo foca no desenvolvimento de um conjunto de 

dinâmicas imateriais. De acordo com Pinto (2013), as “intervenções sociais” realizadas 

com a população concentraram-se mais nos grupos jovens, tentando aproximá-los por 

meio de uma variedade de workshops, como: jornalismo, fotografia, música e outros 

relacionados a esportes e treinamentos para inclusão social. 

O arquiteto ressalta a importância de as intervenções sociais realizadas pelo 

Gabinete do IHRU88 terem ocorrido antes das intervenções físicas, o que foi 

“fundamental para montar esse grupo”, pois resultou no conhecimento dos moradores 

sobre as alterações futuras no bairro e “teve como função agregar a população”: 

O IHRU nesta altura antes do projeto de reabilitação física se iniciar 
montou um gabinete de bairro com uma técnica do próprio IHRU que 
esteve no interior do bairro e que esteve a fazer trabalho com a 
população, portanto um trabalho de proximidade, essencialmente um 
trabalho feito com as crianças. Houve um trabalho de reconhecimento 
daquela população e eu considero que a existência deste gabinete foi 
essencial para a preparação da população com o quadro de mudança 
que iria ocorrer (PINTO, 2017).  

A intervenção física no Bairro do Lagarteiro foi composta por alterações nas 

áreas públicas, com um novo sistema viário para articular o bairro com seu entorno, por 

meio de novas conexões viárias para automóveis e pedestres; o redimensionamento das 

áreas verdes com novo desenho para permitir maior área disponível entre os 

arruamentos e os edifícios; a construção de muros de contenção devido à topografia 

irregular do terreno e também como recurso para ordenar os espaços e equipamentos 

existentes e a reabilitação e conservação dos edifícios. 

                                                            
88  Segundo Freitas (2017), os funcionários dos gabinetes locais eram formalmente contratados pelo 

IHRU, mas respondiam à Comissão Executiva. Pinto (2017) também afirma que eram funcionários 
públicos: “Embora a ação mais visível na preparação do bairro para a intervenção corresponde 
essencialmente a presença deste gabinete. O nome é Gabinete do IHRU com técnicos sociais e que 
tiveram durante um período a fazer este trabalho.” (Entrevistas concedidas à autora em 06/04/2017 e 
24/04/2017, respectivamente). 
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Foto 8: Intervenções no Bairro do Lagarteiro 
 

 
Fonte: http://www. domitianus.com/ lagarteiro.html. Acesso em: 15 maio 2019. 

 
Após a intervenção social realizada pelo gabinete local do IHRU, são lançados 

concursos para a escolha de arquitetos e projetos no Bairro do Lagarteiro. Nesse caso, o 

agente contratante foi a Câmara Municipal do Porto89, que atuou como mediadora dos 

arquitetos e das ações do bairro.  

Conforme já apresentado, o Arquiteto Paulo Tormenta Pinto participou da 

maioria das intervenções físicas realizadas no Bairro do Lagarteiro. Após vencer o 

concurso, as ações concentraram-se na requalificação do espaço público, e, em momento 

posterior, após o cancelamento da IBC, na reabilitação e conservação dos edifícios. O 

concurso para a reabilitação dos edifícios foi dividido em duas fases: a primeira, prevista 

para iniciar entre 2010 e 2011 e, a segunda, que deveria ocorrer em 2012, foi cancelada 

devido à finalização da Iniciativa. A intervenção nas edificações só foi possível após o 

financiamento do projeto pela Câmara Municipal.  

Os edifícios nós não ganhamos, a primeira parte. Eu fiz o espaço público 
todo e depois ganhamos a segunda parte dos edifícios. A parte edificada 
foi dividida em 2 concursos. E depois há um dado que é muito 
interessante, quando nós fizemos o segundo concurso para o Edificado 
já é a última fase de reabilitação do bairro e aí houve a crise financeira 
de Portugal, o IHRU cancelou todo o financiamento. O espaço público foi 
construído, a primeira fase do edificado foi construído e a segunda fase 
da reabilitação dos edifícios houve o concurso, entregamos os projetos e 
neste momento cancelou a IBC, foi radical, acabou. O Gabinete de bairro 
fechou e os projetos ficaram na gaveta. Depois houve eleições para a 

                                                            
89  Vale destacar as diferenças do Brasil. Em Portugal, é eleito um presidente da Câmara Municipal e uma 

equipe executiva. O presidente é eleito com uma equipe de vereadores, portanto, os vereadores não 
são votados separadamente como no Brasil. Além disso, há a Assembleia Municipal, local, para debates 
para as ações da Câmara. 
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Câmara do Porto e o executivo municipal decidiu com fundos da própria 
câmara financiar o projeto (PINTO, 2017).  

Pinto (2017) destaca que nesse segundo momento da intervenção houve maior 

possibilidade de participação da população no projeto desenvolvido, fato que não 

ocorreu no momento da intervenção dos espaços públicos.  

O que é muito interessante, que depois não existindo mais o gabinete de 
bairro, houve um contato promovido pela Câmara, agora do arquiteto 
com a população. E aí nós discutimos com a população as questões 
arquitetônicas e aí já foi um debate mais participativo. Antes não 
tínhamos nenhum contato com a população, somente no dia a dia da 
execução da obra, etc, mas não houve discussão do projeto (PINTO, 2017).  

A intervenção no Bairro do Lagarteiro revela algumas diferenças de atuação dos 

técnicos, em especial do arquiteto, relacionadas às experiências anteriores em Portugal, 

como o Saal, Pimp e PER. De acordo com Pinto (2017), ao contrário da proximidade 

entre arquitetos e a população no Saal, no Bairro do Lagarteiro os arquitetos foram 

convocados em uma fase posterior, no “segundo momento” do processo, após o 

desenvolvimento do trabalho social. Já no caso dos programas Pimp e PER, a diferença é 

ainda maior, a interação entre arquitetos e a população foi praticamente inexistente. 

Aqui nós percebemos uma grande diferença da ação, por exemplo, no 
caso do Saal, o que se verifica nos relatos que existem são os arquitetos 
junto à população a debater as questões arquitetônicas, a fazer 
maquetes para a população perceber como vão a ser as casas, etc., isto é 
significante. No caso dos outros programas, o Pimp e o PER, o arquiteto 
está completamente afastado, mas ele de certa maneira é um 
protagonista, é uma figura “iluminada”, que com seu conhecimento 
disciplinar sobre a arquitetura, sobre a história da arquitetura, sobre as 
experiências arquitetônicas, sua cultura arquitetônica, é lhe dada a 
confiança para desenhar o quadro da mudança. E, portanto, passamos 
para um “terceiro estágio” onde o arquiteto está fora e há todo um 
debate sobre a implementação deste modelo que está na esfera da 
economia social, da sociologia e da geografia (PINTO, 2017).  

A participação dos arquitetos na fase posterior no Bairro do Lagarteiro é 

analisada por Pinto (2017) como uma “certa lacuna” que está ligada, de certo modo, com 

“o efeito de uma ressaca” do protagonismo dos arquitetos estabelecido principalmente 

na década de 1990 na Europa, com grandes nomes da arquitetura mundial. Assim, em 

eventos como o Congresso da UIA em Barcelona, em 1996, por exemplo, “as pessoas na 

altura queriam tocar na Zaha Hadid, era uma coisa arquiteto um pouco estrela do rock”. 

Dessa forma, “a IBC seria certo efeito desta ressaca em Portugal, um processo onde é 

altamente criticado este certo protagonismo dos arquitetos”. 
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Eu acho que na IBC a ação dos arquitetos num momento secundário não é 
uma ação deliberada, é toda uma discussão que se vai iniciando dentro de 
outro setor que não reconhece a necessidade e a relevância. E também 
por que? Porque deixou de haver da parte dos arquitetos uma afirmação 
social e ideológica sobre o problema que eles próprios tratam. Por 
exemplo, no caso do Saal, há arquitetos que estão muito na linha da frente 
do debate político, são figuras intransponíveis que para além da sua 
atividade como arquiteto são pessoas que estão na linha da frente de toda 
a ideologia que envolve a Revolução de 25 de abril. De certo modo, o 
sucesso de “disciplinariedade” que a profissão foi adquirindo nos anos 
que seguiram acabou por potenciar um discurso muito mais “pra dentro”, 
da própria profissão do que pra fora. Não quer dizer que os arquitetos não 
tivessem uma opinião, não tivessem estas preocupações, não fossem 
sensíveis. Mas o que é certo é que tem a ver com o próprio 
posicionamento, digamos, cívico em torno destas matérias (PINTO, 2017). 

Nesse contexto, o arquiteto afirma que essa “lacuna” estabelecida na IBC revelou 

a necessidade de aproximação com a população. O contrato do trabalho com a Câmara 

do Porto não previa a intervenção de trabalho social, e a ação limitada nas intervenções 

físicas foi considerada insuficiente como prática participativa.  

Aquilo que me foi dado a observar, por uma curiosidade pessoal, pois 
estava como arquiteto, mas queria ver e queria saber como estava a ser 
feito, etc., embora não estivesse nas competências do meu contrato me 
envolver nestes processos. No meu contrato estava para eu desenvolver 
o estudo da intervenção física, precisamos de você “ assim e assim” e 
pronto. “Você é arquiteto e faz o projeto e responda as nossas 
necessidades”. Para mim era pouco. Foi importante um envolvimento 
ainda que não tenha resultado num primeiro momento, num 
envolvimento direto com a população, que eu acho que aqui pode ser 
considerada certa lacuna da IBC que foi esta integração dos arquitetos 
numa fase posterior (PINTO, 2017). 

 

*** 

 

As práticas apresentadas em São Paulo revelam a trajetória das experiências 

pontuais até a formação das assessorias técnicas no final da década de 1980 e as 

alterações resultantes dos dispositivos operacionais dos programas habitacionais que 

seguiram após a Gestão Erundina, como os programas de mutirões implementados pela 

CDHU. Inaugura-se um novo campo de possibilidades que, diferente daqueles apontados 

na década de 1980, contribuiu para marcar um retrocesso do processo autogestionário e 

na atuação das assessorias técnicas.  

Em Goiás observa-se um exemplo de como a temática do mutirão pode ser 

incorporada de maneira distinta dependendo do contexto local. Apesar de certa 
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referência nas experiências paulistas, a constituição de novos formatos desenvolvidos na 

“Vila Mutirão” na década de 1980 apresenta a perda do significado das experiências 

desenvolvidas em São Paulo. O projeto Goiânia Viva, por outro lado, apresenta 

características que se aproximam de práticas participativas com atuação de equipes 

multidisciplinares que buscam atuar conjuntamente com os movimentos de moradia.  

O Programa de Assistência Técnica à Moradia Econômica (Atme) no Rio Grande 

do Sul é um importante marco jurídico e político para o reconhecimento do trabalho dos 

assessores técnicos, além disso, as experiências pioneiras no estado apresentam um 

processo inicial das cooperativas que contribui para a compreensão de como as práticas 

participativas são apreendidas pelos grupos técnicos.  

Todas as experiências apresentadas servem para problematizar aspectos que 

envolverão a atuação de grupos técnicos e assessorias técnicas no Programa Minha Casa 

Minha Vida Entidades. Além disso, favorecem o início do entendimento das possíveis 

alterações e permanências das atuações e os formatos múltiplos dos grupos técnicos 

presentes no programa que serão apresentados adiante. Já nas experiências de Portugal, 

as diferenças no papel dos arquitetos, assim como de técnicos das ciências sociais90, 

revelam a importância da aproximação do conhecimento técnico com a população para o 

êxito das ações. Especificamente sobre a IBC, o que se coloca como virtude e que leva a 

possíveis contribuições para os casos brasileiros é a atuação dos técnicos em distintas 

escalas (administração central, regional, local e entidades), como um modelo de 

intervenção na tentativa de convergência horizontal dos agentes e a participação da 

população como condição para viabilizar positivamente as experiências.  

 

 

                                                            
90  Foram consideradas aqui principalmente as áreas da Sociologia, Geografia e Economia Social, que 

estavam presentes nas ações da IBC. 
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Para identificar e compreender a atuação das assessorias técnicas no contexto da 

política habitacional federal e com o entendimento que historicamente o trabalho delas 

está intrinsicamente relacionado às dinâmicas dos movimentos sociais, torna-se 

necessário recorrer ao histórico e apresentar suas ações conjuntas na luta pela 

participação nas políticas habitacionais federais. 

No decorrer de sua história, a política habitacional federal brasileira promoveu 

distintos programas e experiências A breve retomada de algumas atuações a partir do 

final da década de 1970, seguida da extinção do BNH91, é o percurso adotado para 

compreender quais são as alterações e permanências nas possibilidades de atuação das 

assessorias técnicas e movimentos de moradia até o PMCMV Entidades.  

Após longa fase de suspensão das liberdades democráticas, sob o regime militar, 

inicia-se a o período de redemocratização política com participação dos movimentos 

sociais. O movimento pela democratização da sociedade inaugura a atuação de lideranças 

sindicais, novos partidos políticos, organização de defesa de direitos, todos agentes de 

uma renovada participação política. No que se refere à questão habitacional, no período 

pós-ditadura houve algumas tentativas de inserção de experiências participativas no 

contexto da política urbana federal e na implementação de programas habitacionais 

federais.  

A década de 1980 apresenta uma das maiores crises habitacionais no país92. 

Iniciada com a extinção do BNH, é marcada por tentativas de redução de inadimplência 

dos seus mutuários. Azevedo (2007) resume o panorama do setor habitacional no início 

de 1985:  

[...] No início de 1985, quando se implantou a então chamada “Nova 
República”, o quadro existente no setor habitacional apresentava, 
resumidamente, as seguintes características: baixo desempenho social, 
alto nível de inadimplência, baixa liquidez do sistema, movimentos de 

                                                           
91  Em 1964 foi criado o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) que financiou mais de seis milhões de novas 

habitações em seus mais de trinta anos de existência. O BNH, órgão central do SFH até a sua extinção, 
assumia a tese de construção de casas para venda, conjuntos em áreas periféricas sem infraestrutura 
urbana e sem a participação dos moradores no processo de implementação. (AZEVEDO, 1988, 1995, p. 
295; ABIKO; COELHO, 2006). 

92  O SFH/BNH não resistiu à grave crise inflacionária no Brasil, principalmente nos primeiros anos da 
década de 1980, nos quais a inflação atingiu índices de 100% ao ano em 1981 e em 1982, chegando aos 
1.770% em 1989. Esta crise levou a uma forte queda do poder de compra do salário, principalmente da 
classe média, o público que havia se tornado alvo das políticas habitacionais deste sistema (GREMAUD, 
1996, p. 212). 
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mutuários organizados nacionalmente e grande expectativa de que as 
novas autoridades pudessem resolver a crise do sistema sem a 
penalização dos mutuários. 

Os programas federais no período BNH eram implementados de acordo com a 

seguinte linha institucional: o BNH era gestor dos recursos do FGTS, composto por 8% 

dos salários do mercado formal de trabalho. A implementação dos programas era feita 

pelos chamados agentes promotores, empresas como Cohabs em nível municipal, 

intermunicipal ou estadual, e pelos governos estaduais e municipais. Tais agentes 

gerenciavam o processo produtivo, englobando financiamento, promoção e 

comercialização (ROYER, 2002). 

Figura 9: Agentes e fluxo de investimentos do BNH 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de Lannoy (2006, p. 74). 

Após a extinção do BNH as atribuições na área habitacional são direcionadas para 

vários órgãos federais. Segundo Santos (1999), a distribuição ocorre entre o Banco 

Central (passa a ser o órgão normativo e fiscalizador do Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo – SBPE), a Caixa Econômica Federal (CEF, gestora do FGTS e agente 

financeiro do SFH), o Ministério Urbano do momento (formalmente responsável pela 

política habitacional)93 e a então chamada Secretaria Especial de Ação e Habitação 

                                                           
93  Durante quatro anos ocorreram alterações nos ministérios. Em 1985, a política habitacional estava 

concentrada no Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (MDU), que se transformou em 
Ministério da Habitação, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (MHU), depois em Ministério da 
Habitação e Bem-Estar Social (MBES). O MBES foi extinto em 1989, quando retornou ao Ministério do 
Interior (Ministério ligado ao BNH). 
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Comunitária (Sehac)94, órgão vinculado à Secretaria de Planejamento da Presidência da 

República e responsável pela gestão dos programas alternativos. 

A partir deste momento, a CAIXA passa a incorporar as atividades do BNH e a 

exercer com autonomia suficiente o papel central na política nacional de habitação. A 

absorção das funções do BNH pela CEF ensejou uma paralisia administrativa na gestão da 

política habitacional (MELO, 1989). As características de um banco comercial que busca 

equilíbrio financeiro e retorno do capital aplicado trouxeram efeitos significativos nos 

programas do SFH. Acentuou-se a incompatibilidade com os objetivos das políticas 

sociais, visto que necessitavam de altos subsídios, maior dinamismo nas operações de 

créditos e envolvimento institucional para viabilizar o atendimento de faixas de menor 

renda, fato já percebido no BNH (MOREIRA, 2009).  

Outro efeito deste período é a restrição orçamentária ao acesso a moradias, 

especialmente às Cohabs,95 com a justificativa de controle das dívidas do setor público. 

Esta medida alterou o papel das Cohabs, de agentes promotores para agentes 

assessores96, e acarretou na transferência à iniciativa privada os créditos para a produção 

habitacional e a redução de poder das companhias habitacionais.  

O papel subsidiário das Cohabs de órgão de assessoria e a impossibilidade de 

disciplinar as políticas habitacionais acarretam consequências negativas no período. 

Assim, segundo Melo (1989) e Azevedo (2007), ocorrem privatização de programas 

destinados para rendas acima de cinco salários mínimos, diminuição do papel dos estados 

e municípios e desaceleração dos programas alternativos destinados a renda inferior a 

três salários mínimos. 

 

 

 

 

 

                                                           
94  Instituída pelo Decreto nº 91500 de 30/07/1985. 
95  Em 1987, primeiro ano após a extinção do BNH, as Companhias Habitacionais (Cohabs) financiaram 

113.389 casas populares. Durante o primeiro semestre de 1988, esse número caiu para 30.646 unidades 
devido às mudanças da política habitacional a partir da Resolução 1464, de 26/02/88, do Conselho 
Monetário Nacional e normas posteriores (AZEVEDO, 2007). 

96  Conforme Circular Normativa nº 58, de 13/04/88, da Caixa Econômica Federal, as Cohabs são 
destituídas de seu papel de agentes promotores da política habitacional, cabendo-lhes tão só um papel 
subsidiário de órgãos de assessoria. Os agentes privados – empresas construtoras – têm a iniciativa na 
implantação de conjuntos (MELO, 1989). 
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3.1 A construção do percurso – BNH até FHC 
 
3.1.1 Os programas alternativos durante e após o BNH – Assessorias técnicas, 

autoconstrução e mutirão 
 

Em linhas gerais, a política habitacional desenvolvida pelo SFH/BNH apoiava-se no 

modelo de acumulação privada de setores da economia envolvidos com a produção 

habitacional a partir do acesso ao fundo público. Como consequência deste modelo, a 

eficiência desta produção habitacional baseava-se no número de unidades produzidas 

através da construção em massa, em detrimento da qualidade arquitetônica e inserção na 

malha urbana.  

Outra característica do programa foi o deslocamento dos objetivos iniciais de 

privilegiar a construção de moradias para a população com menores faixas de renda. 

Segundo Gabriel Bolaffi (1972), o BNH produziu alguns efeitos nada inócuos, mas 

radicalmente contraditórios com os seus propósitos manifestos (BOLAFFI, 1972). Além de 

Bolaffi, alguns autores (AZEVEDO; ANDRADE, 1982; AZEVEDO, 1988; ANDRADE, 1976; 

MARICATO, 1987) avaliam criticamente a política habitacional do sistema, apontando 

que, na prática, o programa beneficiou principalmente as classes média e alta, o que 

demonstra a opção por soluções empresariais em detrimento de políticas efetivas de 

resposta às necessidades reais para a baixa renda. 

No final dos anos 1970, com crise fiscal do Estado somada à constatação que a 

população com renda até três salários mínimos – alvo teórico e fonte de legitimação 

ideológica da atuação do BNH – não foi atendida de forma significativa, são criados os 

programas alternativos e reformistas97, que visavam basicamente a autoconstrução e 

atuar na reurbanização de áreas habitacionais degradadas. As soluções resultaram em 

três programas federais: o Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados (Profilurb), 

PROMORAR (programa de urbanização de favelas) e João de Barro (programa de 

autoconstrução destinado às rendas inferiores a 1,5 salário mínimo).98 Entretanto, 

tiveram baixo desempenho quantitativo, com menos de 6% das unidades financiadas ao 

longo da existência do BNH (AZEVEDO,1995). 

                                                           
97  O Governo Geisel (1974-1979) assinala historicamente um período de redefinição da política de 

habitação popular. É nesta gestão que emergiu um conjunto de programas de caráter reformista. Pode-
se afirmar que ele se inscreve num conjunto de reformas mais amplo inserido na estratégia de transição 
democrática avançada pelo núcleo dirigente do regime. Na esfera de habitação, como de resto para toda 
a política social, a nova estratégia reformista foi formulada num órgão colegiado instituído em 1974 – o 
Conselho de Desenvolvimento Social (MELO, 1989). 

98  Para o detalhamento dos programas, ver Sachs (1999), Royer (2002), Melo (1989) e Baravelli (2006). 
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O formato destes programas foi uma opção para atender esta demanda, por meio 

da redução dos custos de produção sem onerar excessivamente os cofres públicos. Esta 

fase marca a “abertura” do governo que busca uma “legitimação junto aos setores 

populares” (VERAS, 1980, p. 90-93 apud VALLADARES; FIGUEIREDO, 1986, p. 33). A 

principal base de sustentação destes programas era a autoconstrução coletiva e ajuda 

mútua (mutirão). Na maioria dos casos, os beneficiários não participavam das decisões e 

da gestão, forneciam somente a mão de obra do empreendimento: 

Apenas quando já se fazia notar a crise do financiamento habitacional 
devido ao crescimento de um quadro recessivo no país, o desatendimento 
crônico à habitação popular resultou na formulação de programas de 
financiamento que resolveram converter a autoconstrução, de problema, 
a solução para as políticas públicas de habitação. (BARAVELLI, 2006, p. 
91). 

A defesa da autoconstrução era justificada pela redução dos custos na eliminação 

dos recursos da mão de obra. Além disso, havia inúmeros argumentos a favor da sua 

institucionalização, do apelo à consciência da realidade da construção das cidades ao 

fomento à indústria e à comercialização de materiais de construção (ROYER, 2002).  

A institucionalização da autoconstrução neste período como alternativa para 

equacionar os problemas habitacionais passou a ser incentivada pelo Estado, não 

somente no Brasil, mas em todos os países de Terceiro Mundo, conforme experiências 

internacionais influenciadas pelas propostas de Jonh Turner (1983a, 1983b) e a 

incorporação de seus ideários no Banco Mundial.99 

No Brasil, o BNH era o agente que estimulava o desenvolvimento deste modelo de 

produção. Sua principal função era implementar linhas de financiamento a lotes 

urbanizados, materiais de construção e assessorias técnicas. Criaram soluções marginais, 

visando somente reduzir as despesas no processo de produção, a fim de tornar possível o 

acesso dos setores de menor renda ao universo de atendimento da política habitacional.  

O BNH só veio a adotar a autoconstrução em suas políticas no fim dos 
anos 70 em meio a uma crise de legitimação política que exigia programas 
mais baratos voltados ao mercado popular –legitimação, aliás, que 
corresponde a maior aparência das classes populares organizadas em 
movimentos reivindicatórios, como as lutas por água e luz nas favelas. Até 
então, a despeito do forte apelo à manutenção da ordem do regime militar 
através do acesso à propriedade, a necessidade de reativação da política 
econômica nacional através da indústria da construção pautava as ações 
do banco e relegava a questão social ao segundo plano. As políticas de 

                                                           
99  Para mais detalhamento do tema, ver Rosseto (1993).  
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autoconstrução apareceram, portanto, como soluções marginais ao 
sistema (CARVALHO, 2004, p. 21 apud BARAVELLI, 2006, p. 91). 

A autoconstrução, ou a “arquitetura possível”, como aponta Ermínia Maricato 

(1979), tem um papel significativo na ocupação do espaço urbano desde a década de 1960, 

principalmente nas Regiões Metropolitanas. 100 A partir da década de 1970, esse tema 

começa a ser alvo de linhas de pesquisas e de estratégias pontuais em projetos de 

governos municipais e estaduais, que buscavam o mutirão como solução para a produção 

habitacional para a população de baixa renda. 101 

O tratamento dispensado a essa parcela da população na criação de programas 

alternativos assim como as demais ações pontuais de Estados e municípios, que utilizaram 

como base a autoconstrução para o barateamento de recursos, refletiu a dificuldade em 

universalizar o acesso à habitação para a população de baixa renda, sem a existência de 

subsídio estatal ou sem a alocação de recursos públicos a fundo perdido.  

 

3.1.2 O programa alternativo Promorar (programa de urbanização de favelas) – 
Assessoria técnica no projeto Vila Nova Cachoeirinha, Nossa Senhora da 
Penha e Cachoeirinha Leste  

 
Conforme apresentado no capítulo anterior, o Promorar, por meio dos projetos 

Vila Nova Cachoeirinha, Nossa Senhora da Penha e Cachoeirinha Leste, apresentou uma 

das primeiras possibilidades, ainda que restrita, de atuação de técnicos junto à 

organização de moradores em um programa habitacional federal, com influência do 

contato com a experiência das cooperativas uruguaias. A relação entre os agentes do 

Promorar via Cohab, associação e a assessoria técnica neste projeto traz a discussão da 

participação, os limites operacionais e dificuldades encontradas pelos técnicos e órgãos 

no processo participativo vinculado à produção das moradias. 

Estes elementos também serão tratados nos demais programas habitacionais 

federais que apresentam a possibilidade de atuação de assessorias técnicas, com a busca 

                                                           
100  Segundo o censo de 1970, 47,1% da população da RMSP ocupavam moradias precárias. Outra pesquisa 

denominada “Diagnóstico 75” – elaborada na gestão do Governo Paulo Egydio (1975-1979) –concluiu 
que mais de 70% das casas construídas na Grande São Paulo foram realizadas através da autoconstrução. 
Como exemplo da atuação do Estado, é nesta época que a Prefeitura de São Paulo empreendeu uma 
experiência de mutirão com assistência técnica, ao transferir 100 famílias da favela da Traição (área que 
seria utilizada para a construção da Avenida Bandeirantes) para um loteamento situado na Estrada do 
M’Boi Mirim, em Santo Amaro. (AUTOCONSTRUÇÃO [...],1976). 

101  Além da autoconstrução, as favelas, loteamentos, uso do solo, movimentos sociais urbanos e a ação 
governamental também são temas presentes na discussão acadêmica neste período. Para maior 
detalhamento, ver: Valladares e Figueiredo (1981).  
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do entendimento do percurso vinculado com as possíveis evoluções e resoluções nos 

entraves na prática do trabalho junto aos movimentos sociais relacionados com a 

autogestão e mutirão.  

A adoção da autoconstrução, mutirão e a possibilidade, ainda que muito limitada, 

de atuação de técnicos e organizações de moradores passam a ser consideradas pelo BNH 

após o final da década de 1970 no desenho dos programas alternativos. Entre os três 

programas já citados102, o Profilurb e o Promorar apresentam certa continuidade entre si. 

Lançado em 1975, o Profilurb era um programa de urbanização de favelas que financiava 

apenas “tramas saneadas”, isto é, pequenos lotes dotados de abastecimento de água e 

afastamento de esgotos sanitários, e, a partir de 1978, foram criadas condições para o 

financiamento de núcleos hidráulicos – ducha e vaso sanitário.  

A substituição do Profilurb pelo Promorar, em 1979, foi uma tentativa de manter 

as mesmas diretrizes do programa anterior, mas agora com a possibilidade do 

reassentamento dos moradores dentro das favelas. O núcleo hidráulico foi convertido 

numa edificação mínima, com espaço no lote para futura ampliação. A continuidade da 

construção pelo morador estava alinhada com os preceitos do self-help então em adoção 

por bancos de desenvolvimento multilaterais e programas internacionais de habitação 

(BARAVELLI, 2006, p. 93). 

Enquanto o Profilurb era considerado um programa de prevenção contra 
o crescimento das favelas, o Promorar reconheceu sua existência e a 
impossibilidade de acabar com elas por meio da relocação dos favelados 
em lugares novos e distantes. Em outros termos, ele se engajava na 
mesma direção do Banco Mundial com seus programas de reabilitação de 
favelas (SACHS, 1999, p. 150). 

 

 Vila Nova Cachoeirinha 

Entre os oito empreendimentos financiados pelo programa Promorar em 
São Paulo, um deles acabaria se tornando o primeiro mutirão organizado 
no modelo das cooperativas de habitação por ajuda mútua da  Fucvam 
(Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua): 
Vila Nova Cachoeirinha [...] (BARAVELLI, 2006, p. 94). 

                                                           
102  O Programa João de Barro de autoconstrução assistida (coletiva ou individual), destinado a famílias 

marginalizadas pelo próprio Promorar, com renda inferior a 1,5 salário mínimo, foi implantado 
principalmente em pequenas cidades do interior nos estados do Nordeste. Há também experiências no 
Rio Grande do Sul relatadas por Vieira (1990). Segundo o autor, no interior do Estado do RS, o Programa 
não obteve maior sucesso, tendo sido executados pequenos núcleos nas Cidades de Arroio do Meio, 
Alecrim, Nova Prata e São Gabriel. E foi implantado também em cidades maiores, como Novo Hamburgo, 
Sapucaia do Sul e Porto Alegre (VIEIRA, 1990, p. 64-68). Ao contrário dos projetos pilotos em São Paulo 
aqui relatados e realizados pelo Promorar, os grupos técnicos que participaram dessas experiências no 
RS eram formados pelos agentes promotores do programa.  
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O projeto Vila Nova Cachoeirinha, iniciado no começo da década de 1980, está 

inserido nos oito projetos do Promorar no Município de São Paulo103 e foi o primeiro, 

dentre os três (Vila Nova Cachoeirinha, Nossa Senhora da Penha e Cachoeirinha Leste), a 

ser implementado no período. A meta para o município era a construção de 110 mil 

moradias, mas não chegou a 5 mil (BARAVELLI, 2006, p.93). Segundo Sachs (1999, p. 173), 

foi a partir deste projeto que se formulou um novo paradigma de autoconstrução coletiva 

assistida fundada no mutirão.  

A influência da experiência uruguaia e a possibilidade de viabilizar o projeto por 

meio do Promorar ensejaram a criação de duas cooperativas: a cooperativa de ajuda 

mútua para a construção das moradias e uma cooperativa de arquitetos e profissionais 

que garantiriam o enquadramento técnico dos projetos de construção.104 

Na mesma época, um filme que descrevia a experiência, aparentemente 
muito feliz, das cooperativas uruguaias de autoconstrução era projetado 
nos bairros periféricos de São Paulo. Daí veio a ideia de criar, por um lado, 
uma cooperativa de ajuda mútua, e, por outro, uma cooperativa de 
arquitetos e profissionais na construção civil (SACHS, 1999, p. 174). 

Formou-se, então, um grupo de técnicos para o trabalho com a Associação de 

Moradores da Vila Nova Cachoeirinha na busca da viabilidade do projeto. O Engenheiro 

Guilherme Coelho organizou a equipe de técnicos, com profissionais da prefeitura que 

apostavam na proposta da construção de moradias por ajuda mútua. A equipe105 era 

formada por uma estagiária, Laila Mourad, por três assistentes sociais do quadro da 

prefeitura e pelo arquiteto Henrique Reinach, que já tinha uma experiência anterior com 

o trabalho na favela Via Remo, e que contribuiu na relação entre técnicos da Associação. 

Segundo Mourad106: 

                                                           
103  Para as políticas de habitação operadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo, a “moradia evolutiva” do 

Promorar não passava de uma nova versão da “casa embrião” que sua empresa de habitação – a 
Cohab/SP –vinha construindo desde a década anterior em conjuntos habitacionais na periferia da 
cidade. No maior deles, Cidade Tiradentes, estão à mostra até hoje características marcantes desta 
urbanização (USINA, 2004 apud BARAVELLI, 2006, p. 93). 

104  Sobre o Vila Nova Cachoeirinha, Baravelli afirma ser o primeiro entre os oito empreendimentos 
financiados pelo programa Promorar em São Paulo, um deles acabaria se tornando o primeiro mutirão 
organizado no modelo das cooperativas de habitação por ajuda mútua da Fucvam. 

105  Atualmente, Henrique Reinach é sócio de um conhecido escritório de arquitetura, a estagiária, Laila 
Mourad, chegou a uma das diretorias do Ministério das Cidades depois de participar de diversos 
governos do Partido dos Trabalhadores, e as assistentes sociais ainda pertencem ao quadro funcional da 
Sehab, sendo que pelo menos uma delas, Inês Beltrão, teve participação destacada nos programas do 
Fundo de Atendimento à População Moradora em Habitação Subnormal (Funaps) durante a 
administração Erundina. (BARAVELLI, 2006, p. 100). 

106  Arquiteta Laila Mourad. Entrevista cedida à autora para dissertação do mestrado em 4 jan. 2001 
(BARROS, M.C., 2011, p. 48).  
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Comecei a trabalhar na Vila Nova Cachoeirinha como estagiária. 
Guilherme estava montando uma equipe e me convidou. Convidou 
também assistentes sociais e um amigo, o Henrique. Ele já tinha um 
trabalho desenvolvido na favela do Remo, tinha uma referência com a 
comunidade, que nos ajudou na Vila Nova Cachoeirinha (BARROS, M.C., 
2011, p. 48). 

Esta equipe apresentava um perfil composto por técnicos com distintos campos de 

atuação (arquiteto, engenheiro e assistentes sociais) e vínculos profissionais. A presença 

de um corpo técnico composto por funcionários da prefeitura traduzia-se, segundo 

Reinach (1985, p. 25), em uma situação muito especial, pois estes profissionais vinculados 

formalmente a um órgão público, prestando assessoria a um profissional independente 

(Engenheiro Guilherme Coelho) produziram maior versatilidade e liberdade de ação ao 

projeto.  

Baravelli (2006, p. 138) caracteriza este corpo técnico como a primeira assessoria 

técnica de movimentos de moradia em São Paulo. O trabalho desenvolvido por esta equipe 

independente e sem constituição jurídica não foi remunerado, uma vez que o Promorar, 

representado pela Cohab/SP, não reconhecia este agente como participante do Programa.  

A atuação municipal através das Cohabs é um ponto que deve ser destacado na 

gestão do programa. Com a crise fiscal no final da década de 1970 e a introdução da 

autoconstrução nos programas alternativos, as Cohabs tiveram que alterar parte da 

estrutura organizacional e se adaptar para conseguir atender a demanda da população de 

baixa renda.107  

Segundo Royer (2002, p. 18), a experiência de Vila Nova Cachoeirinha em São 

Paulo ajuda a entender a incorporação do projeto à máquina administrativa municipal. 

Ainda que ele possuísse caráter experimental, sua incorporação aos trâmites da Cohab 

demonstra como a entrada de projetos que não necessariamente obedeceram o ritmo da 

tradicional indústria da construção civil pode enfrentar dificuldades na execução das 

rotinas da Companhia. Mais adiante serão observados problemas semelhantes na 

operacionalização da CAIXA na implantação de empreendimentos do Programa MCMV 

Entidades. 

                                                           
107  Royer (2002, p. 17) apresenta os casos de adaptação da Cohab em dois municípios: Curitiba (PR) e 

Anastácio (MS). Em Curitiba houve modificações institucionais dentro da Cohab, com a criação de um 
setor apenas para o programa Um setor de autoconstrução fica subordinado ao departamento 
habitacional, e um outro subordinado ao departamento de planejamento. Na experiência de Anastácio, 
a Cohab contava com apoio do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e do Departamento de 
Pesquisas do BNH (DPEA) na assessoria técnica à intervenção. 
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Uma das dificuldades enfrentadas foi a obtenção do terreno. O contato da comissão 

de moradores com órgãos municipais resultou na doação de uma gleba no bairro Vila 

Nova Cachoeirinha pela Cohab. A gleba estava parcialmente ocupada por uma favela e era 

distante do local em que se formou o grupo de moradores, mas, apesar de não constituir 

o terreno ideal para o projeto, a comissão decidiu pela sua utilização (REINACH, 1985, p. 

25).  

A obtenção do financiamento para o projeto Vila Nova Cachoeirinha pela Cohab/SP 

também encontrou algumas dificuldades. A assinatura do contrato para a liberação dos 

recursos para este projeto que fugia da rotina (SACHS, 1999, p. 174), deu lugar a 

negociações prolongadas devido à necessidade de a Cohab adaptar-se a este novo modelo 

de autoconstrução assistida fundado no mutirão. Como forma de pressionar a liberação 

dos recursos, os técnicos elaboraram uma casa modelo do projeto para mostrar a sua 

viabilidade. Segundo Reinach: 

Enquanto aguardavam os recursos que a Cohab adiantaria para a 
construção das 40 primeiras unidades, decidiram pela construção de um 
protótipo ou casa modelo com recursos próprios. Tal iniciativa visava 
comprovar, na prática, que eles tinham condições de construir a unidade 
habitacional e demonstrar os baixos custos do empreendimento 
(REINACH, 1985, p. 32). 

Apenas neste momento a Cohab/SP decidiu financiar a obra. O financiamento das 

casas ocorreu em 1983 e, em 1985, a última construção foi concluída (BARAVELLI, 2006, 

p. 119). Segundo Reinach (1985, p. 32), a moradia em tamanho real produziu efeitos 

positivos e a divulgação da iniciativa pela imprensa fortaleceu o movimento. Ainda 

segundo o autor, aos poucos o projeto passou de um caráter especial e foi incorporado 

nos trâmites normais de um projeto de habitação da Cohab.108 

O trabalho em canteiro de obras desenvolvido também é descrito por Reinach 

(1985). O processo apresentado pelo técnico da prefeitura na época tem, em sua maioria, 

narrativas positivas da produtividade realizada através do mutirão e da autogestão. O 

aprendizado e formação da mão de obra, as relações com os técnicos da Cohab e a 

formação de equipes de trabalho, apesar de serem aspectos que geram certo tempo de 

adaptação no canteiro, são expostos com mínimos conflitos entre os agentes presentes.  

                                                           
108  Havia muitos entraves burocráticos com o Promorar (BNH) e a Cohab decidiu financiar diretamente um 

primeiro grupo de 40 casas somente depois da pressão das famílias. Mesmo assim, impôs como condição 
que apenas este grupo fosse financiado por vez, e teria que concluir as moradias para que outro grupo 
pudesse iniciar. Esta imposição desorganizou o planejamento de obras que o Engenheiro Guilherme 
Coelho elaborou com referência nas experiências uruguaias. (BARAVELLI, 2006; SACHS,1999). 
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O conhecimento pessoal de cada um mostrou-se muito importante para 
que se acertassem as equipes de trabalho. As afinidades pessoais contam 
muito nessas horas. A mão de obra, sendo fixa e vitalícia exige que os 
atritos com a equipe técnica, ou mesmo entre as famílias, sejam evitados 
ao máximo [...] muitos métodos dos profissionais das equipes se 
mostraram mais eficientes que os inicialmente sugeridos pela equipe 
técnica, num processo constante de troca [...]. (REINACH, 1985, p. 34)  

Por outro lado, há relatos que contrariam esta visão positiva apresentada por 

Reinach. A pesquisa de Aluízia Lima (1989) registra uma série de depoimentos dos 

mutirantes que participaram desta experiência, demonstrando que o processo do mutirão 

e autogestão não foi implementado da maneira pretendida pela assessoria técnica. Após 

o início das obras, segundo os mutirantes, os engenheiros e arquitetos da prefeitura 

passaram a conduzir de forma autoritária, contra os princípios da autogestão e, ao fim, 

contrataram uma empreiteira (LIMA apud ARANTES, 2002, p. 183).  

 

 Nossa Senhora da Penha e Cachoeirinha Leste 
 

Os projetos Nossa Senhora da Penha e Cachoeirinha Leste, inseridos na mesma 

gleba do projeto Vila Nova Cachoeirinha, contêm percursos semelhantes na defesa do 

mutirão e autogestão e também contam com a presença de grupos técnicos para o 

assessoramento dos moradores. Apesar da proximidade nos processos, há 

particularidades importantes que merecem ser destacadas nestes dois projetos, que 

contribuem para o entendimento da trajetória das assessorias técnicas nos programas 

habitacionais federais. 

O período de implementação e os programas habitacionais influenciaram na 

maneira que os projetos foram conduzidos. Enquanto o Vila Nova Cachoeirinha e o Nossa 

Senhora de Penha têm início em 1983 e 1985, respectivamente, e financiamento do 

programa Promorar em parceria com a Cohab, o Cachoeirinha Leste, com início nos anos 

1990, insere-se no padrão da gestão Luiza Erundina (1989-1992) na cidade de São Paulo. 

Conforme apresentado no Capítulo 2, este padrão permitia o financiamento de assessoria 

técnica e movimentos de moradia através do programa Funaps Comunitário. 

Os primeiros projetos de mutirões com propostas autogestionárias da gleba Vila 

Nova Cachoeirinha (Vila Nova Cachoeirinha e Nossa Senhora da Penha) têm o seu 

percurso inscrito no enfrentamento das regras de financiamento do Promorar e da Cohab. 

Ainda que fossem projetos de caráter experimental, as mobilizações pautavam-se no 
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reconhecimento da autogestão de projeto e obra pelas políticas governamentais de 

habitação para serem financiados e implementados.  

Cabe ainda ser esclarecido que o Penha foi se caracterizando, 
paulatinamente e por contingência, como um ‘projeto alternativo’, vale 
dizer, como algo que trazia implícito o questionamento a determinadas 
práticas então consagradas por setores da máquina oficial. Essa 
conformação não foi gratuita nem premeditada. Ela foi, na verdade, se 
desenhando ao longo do tempo, como uma reação espontânea aos 
obstáculos que se colocavam, um após outro, à viabilização do 
empreendimento (SOUZA E SILVA, 1989, p. 38 apud BARAVELLI, 2006, p. 
119). 

Como o Cachoeirinha Leste foi incorporado no programa Funaps Comunitário, as 

assessorias técnicas e movimentos de moradia encontram um campo de atuação apoiado 

e reconhecido pela administração municipal, com um formato diferente de organização 

daquele possibilitado no Promorar. Segundo Baravelli (2006, p. 121), o Cachoeirinha 

Leste é o primeiro projeto da gleba da Vila Nova Cachoeirinha a assumir a identidade 

integral de mutirão autogerido. 

A história da parceria das assessorias técnicas com movimentos de moradia em 

projetos habitacionais federais pode ser apresentada a partir das experiências na gleba 

da Vila Nova Cachoeirinha, com a iniciativa do Engenheiro Guilherme Coelho 

(BARAVELLI, 2006; ARANTES, 2002). Como já apresentado, o grupo técnico formado pelo 

Engenheiro Guilherme e que atuou no projeto da Vila Nova Cachoeirinha sofreu diversos 

conflitos para a implementação do projeto por não ser reconhecido como agente do 

processo pelo Promorar e pela Cohab. 

O mesmo ocorreu com os técnicos que participaram do projeto Nossa Senhora da 

Penha. A associação dos moradores contava com a assessoria do arquiteto Paulo Sérgio 

Souza e Silva, que era funcionário da Empresa de Urbanização da Prefeitura de São 

Paulo.109 Assim como no projeto Vila Nova Cachoeirinha, os técnicos e os moradores 

encontram dificuldades para o financiamento do Promorar e o projeto se efetivou 

mediante a ação da Cohab.  

Efetivamente, se o Penha existe é porque o governo municipal optou por 
atender à reivindicação de um grupo de 160 famílias [..].Esse grupo 
estabelecia como premissa a adoção da ajuda-mútua (mutirão) como 
sistema de construção de suas futuras casas [...] Eram consideradas 
inaceitáveis para o grupo, também como premissa, soluções análogas 

                                                           
109  Entre 1983 e 1985, atuou como coordenador geral de estudos e projetos urbanísticos e arquitetônicos 

referentes ao Projeto Mutirão Nossa Senhora da Penha. Disponível em: 
http://www.paulosergioss.org/principais_trabalhos.html. Acesso em: jul. 2018. 

http://www.paulosergioss.org/principais_trabalhos.html
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àquelas produzidas pelo Promorar” (SOUZA E SILVA, 1984, p. 35 apud 
BARAVELLI, 2006, p. 119). 

A Cohab solicitou o desenvolvimento do projeto ao IPT, que, neste momento, 

atuava como importante agente de pesquisa sobre ajuda mútua no Estado de São Paulo. A 

assessoria técnica fornecida pelo IPT aos movimentos de moradia e prefeituras 

disseminou um conhecimento técnico que muitas vezes não era possível de ser realizado 

no corpo técnico local de alguns municípios (ROYER, 2002). Este trabalho originou 

seminários que contavam com a presença de arquitetos das futuras assessorias 

técnicas110 e publicações como o “Manual de Tipologias de Projeto e de Racionalização das 

Intervenções por Ajuda Mútua” (IPT, 1985). 

Dentre as várias linhas de atuação da Divisão de Edificações do IPT, uma 
tem sido objeto, nos últimos três anos [isto é, 1985-1987], de ênfase 
especial: a relativa ao estudo de alternativas de produção de habitações 
que contem com a participação da população e sejam adequadas às 
realidades regionais do país (SALATA; KAUPATEZ; SOUZA E SILVA, 1987 
apud BARAVELLI, 2006, p. 120). 

O Manual reunia informações e recomendações técnicas sobre tipologias 

habitacionais, especificações de materiais, sistemas construtivos e organização do 

canteiro de obra. A publicação destinava-se ao auxílio dos técnicos que estavam 

envolvidos no campo habitacional com o sistema de mutirão: prefeituras, agentes 

financeiros e promotores da habitação, entidades de classe, associações comunitárias, 

universidades, profissionais liberais, estudantes e outras entidades. (IPT, 1985, p. 5). 

  

                                                           
110  O arquiteto Paulo Sérgio Souza e Silva, que trabalhou como assessor técnico nos empreendimentos 

Nossa Senhora da Penha e Cachoeirinha Leste, participou do “Simpósio Latino Americano Racionalização 
da Construção em 1981” e do “Seminário Habitação: dos Modelos Atuais às Possibilidades de 
Intervenção a Curto Prazo” em 1984, promovidos pelo IPT. Disponível em: 
http://www.paulosergioss.org/ seminarios_simposios.html. Acesso em: jul. 2018. 

http://www.paulosergioss.org/%20seminarios_simposios.html
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Foto 9: Capa do Manual 
 

 

Fonte: Foto da autora, 2018. 

 

As diferenças na atuação dos técnicos na gleba da Vila Nova Cachoeirinha ocorrem 

quando é realizado o projeto Cachoeirinha Leste na administração municipal Erundina 

através do Funaps Comunitário. Como o programa reconhecia as assessorias técnicas 

como agentes do processo, a partir deste momento surgem novos formatos e a 

possibilidade de emancipação. As assessorias técnicas encontraram nesta gestão 

municipal a possibilidade de organização jurídica e remuneração prevista pelo programa. 

O projeto foi promovido pela Associação de Moradia Unidos de Vila Nova 

Cachoeirinha com assessoramento técnico dos arquitetos Alexander Yamaguti e Paulo 

Sérgio Souza e Silva por meio da ONG Oficina de Habitação. O financiamento do projeto 

pelo Funaps Comunitário também trouxe possibilidades de avanços tecnológicos dos 

materiais e técnicas construtivas entre as assessorias e movimentos de moradia.111 

Os resultados alcançados pelos empreendimentos da gleba Vila Nova Cachoeirinha 

contribuíram para fortalecer os movimentos de moradia e as assessorias técnicas na 

defesa das práticas autogestionárias. A evolução nas atuações dos técnicos no percurso 

da implantação dos projetos evidencia o importante papel das assessorias técnicas no 

desenvolvimento da política habitacional conjuntamente com os movimentos de moradia, 

e torna-se fundamental para a interlocução com o poder público. 

                                                           
111  Para aprofundamento dos aspectos construtivos, ver as pesquisas de Baravelli (2006) e Yamaguti 

(2006), que abordam o avanço no uso de técnicas construtivas industrializadas na produção de moradias 
nos projetos da Vila Nova Cachoeirinha. 
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Sem a presença de assessoria técnica teria sido impossível na época aos 
movimentos formularem programas alternativos, estabelecerem formas 
de controle da ação do poder público e assumirem integralmente a gestão 
do processo de produção da moradia. Negar a importância deste papel é 
não reconhecer que existe um saber técnico que os setores populares não 
dominam [...] Não é por outra razão foram buscar esta assessoria – e não 
o contrário – , aspecto que merece ser ressaltado e que valoriza muito a 
presença dos técnicos (BONDUKI, 1992, p. 46 apud BARAVELLI, 2006, p. 
137). 

 

3.1.3 O programa nacional de mutirões habitacionais. O discurso da participação 
 

Após a extinção do BNH em 1986, com a crise do SFH112 e o agravamento da 

situação econômica e social no final da década, a solução da produção de moradia pelo 

BNH mostrou-se onerosa, e o aumento da inadimplência, a dificuldade dos mutuários em 

quitar suas prestações, fez com que o Governo continuasse a defesa da autoconstrução 

nos programas habitacionais como solução para a população de baixa renda. O efeito da 

redução da regulação do Estado na área habitacional culminou em ações pontuais e 

basearam-se no fortalecimento da lógica dos programas habitacionais alternativos do 

SFH e não em modificações do sistema propriamente dito (SANTOS, 1999).  

Neste momento de redemocratização do país, surgiram novos movimentos sociais 

que criaram as bases para uma rearticulação da sociedade civil, como os movimentos de 

moradia, que inauguraram o quadro de reivindicações populares na busca de moradia 

digna diante do cenário de desigualdades sociais, desemprego e o aumento de moradias 

irregulares.  

A busca de uma ‘nova’ política habitacional anunciada insistentemente no 
início do governo da ‘Nova’ República permitiu, de concreto, apenas que 
a pressão popular [...] impusesse a divulgação de reivindicações 
populares, tais como: reconhecimento da necessidade de que habitação 
popular fosse subsidiada, prioridade de atendimento às famílias com 
renda mensal de até três salários mínimos, participação popular nos 
programas habitacionais, reconhecimento de entidades populares como 
promotoras de projetos habitacionais, descentralização da política 
habitacional, situando a habitação no contexto da cidadania e percebendo 
a problemática habitacional como intrinsecamente vinculada à questão 
urbana, revelando sua natureza de caráter estrutural (SILVA apud 
DENALDI, 2003). 

                                                           
112  A crise do SFH vinculou-se à política recessiva, vivida no país a partir de 1980, que limitou a arrecadação 

de suas duas fontes financeiras (o FGTS e a caderneta de poupança), pelos elevados índices inflacionários 
que geraram crescente descompasso entre o pagamento das prestações da moradia e o saldo devedor 
remanescente no final dos contratos, fazendo com que, para atenuar a situação, os reajustes das 
prestações fossem superiores aos reajustes salariais no período compreendido entre 1983 e 1986 
(SILVA,1989, p. 134). 
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Na tentativa de estabelecer uma relação política com os movimentos, e, ao menos 

na teoria, reconhecê-los como interlocutores nos processos de decisão, o governo criou 

em 1985 a Secretaria Especial de Ação Comunitária (Seac), responsável pela 

operacionalização dos programas sociais. Com o slogan “tudo pelo social”, o governo 

Sarney inicia estratégias de participação por intermédio do Programa Nacional do Leite113 

e do Programa Nacional de Mutirões Habitacionais. 

O Programa Nacional de Mutirões Habitacionais foi lançado em 1987 e voltado 

para famílias de renda inferior a três salários mínimos. A gestão coube à Seac114 e os 

recursos aplicados ao programa procediam de uma política de subsídios do governo 

federal, através de um fundo perdido do Orçamento Geral da União (OGU). Este programa 

ilustra a tentativa do governo na relação com os movimentos sociais, por meio do discurso 

da participação: “[...] O Programa Nacional de Mutirões Habitacionais se efetiva pela 

participação efetiva da comunidade em todo processo de concepção, produção e 

financiamento da unidade habitacional” (BRASIL, 1988). 

Seu formato guarda semelhanças com os programas alternativos que o 

antecederam (os já citados Profilurb, Promorar e João de Barro), no que diz respeito ao 

papel do poder público local e a atuação da população na construção das moradias, 

através das práticas de autoconstrução e mutirão. (AZEVEDO, 2007).  

Segundo Otilia Carrion, em artigo (CARRION, 1990) apresentado no I Encontro 

Estadual de Luta por Moradia, realizado em 1990 na cidade de Porto Alegre, a alternativa 

que se colocou no programa via mutirão recuperou práticas anteriores, visto que havia 

limitação para financiar novos imóveis, aumento da inadimplência que se agravou com a 

crise dos anos 1980 e a população de baixa renda não disponibilizava de recursos para a 

compra da moradia pronta.  

O desenho institucional do Programa previa o estabelecimento de um convênio 

entre a Seac, a instituição conveniada – que poderia ser a prefeitura ou um órgão do 

governo estadual – e a “sociedade comunitária de habitação popular” (termo utilizado 

pelo programa para designar o grupo de participantes dos projetos). A sociedade 

                                                           
113  Decreto n. 93.120, de 18 de agosto de 1986. Destina-se ao atendimento das crianças com idade até sete 

anos, pertencentes a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos. Foi operacionalizado 
mediante a entrega de cupons às famílias beneficiadas, através de associações comunitárias. 

114  A trajetória institucional da Seac exemplifica bem a falta de uma política clara para o setor. Vinculada 
inicialmente à Secretaria de Planejamento, ela passa posteriormente para a Casa Civil da Presidência da 
República, Ministério da Habitação e do Bem-Estar Social, Ministério da Previdência e, por fim, ao 
Ministério do Interior. (AZEVEDO, 2007). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2093.120-1986?OpenDocument
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comunitária seria constituída por representantes dos futuros moradores e da Seac. No 

documento que apresenta o Programa no Estado de São Paulo115, há as atribuições de cada 

representante:  

Dois representantes dos mutirantes, dois representantes do órgão 
conveniado com a Seac, um representante da Seac, a quem caberá 
representar a sociedade em atos como: — assinaturas de convênios — 
recebimento de materiais, áreas, etc. — decidir sobre ocupação das casas 
— promover a ocupação justa e legal das casas-transmitir a propriedade 
das casas, em caráter definitivo, após cinco anos de contribuição ao 
Fundo Comunitário Habitacional (Estatuto Social da Sociedade 
Comunitária de Habitação Popular, 1987 apud SÃO PAULO, 1987).  

 

Figura 10: Páginas do documento de divulgação do Programa Nacional de Mutirões 
Habitacionais, com redação de Anísio Teixeira (Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento e 

Coordenação da Presidência da República) e Orestes Quércia (Governador de São Paulo) 

 

 

Fonte: Disponível em: http://ninive.selfip.com:8080/quercia/handle/123456789/22629.  

Acesso em: maio 2018. 

 

O mesmo documento apresenta as atribuições dos técnicos e reforça a necessidade 

de participação junto aos moradores, desde a concepção do projeto até a construção da 

moradia. Para os técnicos vinculados ao poder público estadual ou municipal havia, entre 

outras funções, a possibilidade de “dar assessoria técnica aos mutirantes no 

desenvolvimento da obra”, já aos futuros moradores, as principais atribuições eram de 

                                                           
115  Na maioria dos estados, o escritório local da Seac realizava diretamente convênios com as prefeituras. 

Em alguns deles, suas atividades foram centralizadas em um único órgão estadual, que coordenava e 
promovia o programa, normalmente com um nome de identificação estadual.  

http://ninive.selfip.com:8080/quercia/handle/123456789/22629
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“elaborar o projeto do conjunto habitacional”, “administrar e manter um banco de 

materiais” e construir casa modelo para teste e aperfeiçoamento”. 

A comunidade, em contato direto com o Poder Público Municipal ou 
Estadual, deve procurar arquitetos e funcionários especializados para 
que, em conjunto, somem experiências e, do debate, tirem o modelo 
básico de construção [...] É importante a participação de um técnico 
especializado desde o desenho da divisão de um terreno até a casa. O 
projeto deverá ser analisado, desde o traçado geral do terreno, 
(disposição das ruas, formas de ligação das casas com as calçadas, com a 
vizinhança, com os espaços comunitários) até o projeto da casa. Não se 
trata apenas de fazer a casa. É importante que exista a participação 
conjunta desde o primeiro momento. 

Informe-se da existência em sua região de projetos elaborados para 
habitação de baixo custo e procure os autores destes projetos e de que 
forma eles poderão contribuir. Converse, oriente-se com técnicos de 
diferentes áreas, pois nas trocas de informações, experiências, a 
comunidade terá contato (SÃO PAULO, 1987).  

O Presidente José Sarney, em documento que apresenta o lançamento de outros 

programas sociais vinculados a SEAC116, descreve as ações e metas do Programa Nacional 

de Mutirões Habitacionais: 

Este Programa Nacional de Mutirões Habitacionais lançado em 87, atende 
a população que enfrenta os maiores rigores do déficit habitacional, que 
são pessoas com renda inferior a 2 salários mínimos. Este programa já 
deu teto a quase 3 milhões e 700 mil desabrigados ou favelados e deve 
construir 3 milhões e 100 mil casas populares para abrigar 18 milhões de 
pessoas. As novas regras do Sistema Financeiro de Habitação que 
adotamos reduziram os juros para a habitação popular, ampliaram 
prazos de financiamento e possibilitaram a redução de prestações para 
mutuários de baixa renda (BRASIL,1989). 

No mesmo documento, em defesa ao programa, Sarney compara o desempenho 

quantitativo do mutirão ao sistema do BNH: 

A proposta do mutirão tem dado mostras de sua validade com números 
bem eloqüentes. Basta comparar as 430 mil casas construídas pela Seac, 
em 88, com cerca de 1 milhão e 100 mil casas construídas pelo sistema do 
BNH, em 19 anos. Sem falar que as habitações que hoje construímos são 
acessíveis justamente àquela legião de brasileiros situada na faixa da 
pobreza (BRASIL,1989). 

Em relação à participação das assessorias técnicas e movimentos de moradia, as 

iniciativas do governo Sarney para a questão habitacional foram debatidas no I Encontro 

Estadual de Moradia em Porto Alegre, com o objetivo de definição de uma política 

habitacional com reconhecimento da participação destes agentes. Segundo Carrion 

                                                           
116  O documento apresenta o pronunciamento do Presidente no “Lançamento dos Programas de Lotes 

Beneficiados e do Programa Nacional do Mutirão Habitacional Rural” (BRASIL, 1989).  
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(1990), as sugestões de linhas de ação pautavam-se em financiamentos compatíveis com 

a renda, novas fontes de recursos além do FGTS, uso de tecnologias alternativas, 

programas de assessoria técnica, descentralização nas decisões devido às distintas 

realidades das regiões do país e coibir a especulação imobiliária através de instrumentos 

urbanísticos.  

Conforme já apresentado, a possibilidade de atuação dos agentes foi apresentada 

no estatuto do programa (técnicos e a “sociedade comunitária de habitação popular” – 

SCHP), mas a sua participação efetiva não foi contemplada. Segundo o programa, a SCHP 

deveria ter uma organização própria com ingerência direta do Estado, composta por dois 

representantes da comunidade e três técnicos do Governo e excluía os representantes de 

organizações comunitárias, movimentos de moradia e assessorias técnicas (BRANDÃO, 

2001).  

Ainda em Porto Alegre, o Arquiteto Eduardo Nunes Vieira – que foi membro do 

CIDADE (Centro de Assessoria e Estudos Urbanos) – ONG fundada em 1988 em Porto 

Alegre (RS) – em artigo publicado no livro “O Rio Grande do Sul Urbano” (VIEIRA, 1990) 

verifica o distanciamento existente entre o discurso oficial, impresso nos manuais de 

divulgação do programa, e o ocorrido na prática, e que na verdade não houve mutirão 

(VIEIRA, 1990, p. 70). Em algumas localidades na Região Metropolitana do RS verificou-

se o emprego do mutirão, porém em outras cidades houve a contratação de empresas para 

o fornecimento de materiais e execução das obras.  

Segundo o autor, em Porto Alegre, que é o caso mais significativo em função do 

número de unidades construídas, cerca de 1.200, verifica-se a inobservância quase total de 

todos os preceitos apregoados pelo Programa. Não houve trabalho prévio com as 

comunidades beneficiadas, e muitas famílias foram contempladas a partir de critérios 

duvidosos. Todas as casas foram executadas em madeira, com espera para banheiro em 

alvenaria. Com raras exceções, a qualidade da madeira e dos padrões de acabamento foi 

insuficiente, e em alguns casos comprometeu a habitabilidade dos imóveis e a segurança 

dos moradores. 

Benedito Barbosa, Advogado da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, 

em entrevista concedida à autora, relata que os movimentos de moradia não atuaram na 

elaboração e execução do programa. 

Na época do Sarney tinha um programa de autoconstrução, lá no 
Heliópolis teve e foi feito por associações, “as casinhas do Seac”. Este 
programa nós não participamos, isto foi uma criação de cima pra baixo e 
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eu não me lembro de nós termos participado de qualquer atuação. Eles 
falavam de cooperativas, mas nunca soubemos direito, quem construíam 
estas casas, mas os movimentos populares nunca participaram, em São 
Paulo pelo menos, não tenho nenhum conhecimento disso. (BARBOSA, 
2018). 

Apesar do grande aporte de recursos orçamentários a fundo perdido117 e da 

proposta da construção de 3, 1 milhões de unidades até o ano de 1991 (SÃO PAULO, 

1987), pelo menos um terço das unidades financiadas não foi construído118, devido a 

fatores como má utilização dos recursos e da inexistência de uma política clara de 

prioridade para a alocação de recursos (SANTOS, 1999). 

Segundo Melo (1989), esse programa assinala uma mudança no estilo da política 

habitacional, pois a falta de uma política clara no que se refere à destinação dos recursos, 

resultou no formato tipicamente clientelista. Devido a este frágil formato institucional o 

programa extinguiu-se junto com o mandato do Presidente José Sarney, o primeiro 

presidente civil da chamada Nova República. 

[...] O programa de mutirões assinala também uma mudança de estilo na 
política habitacional. Esta passa a apresentar um formato tipicamente 
clientelista, tanto no que se refere à alocação de recursos – de corte 
distributivista – quanto à escolha das localidades contempladas, que se 
pauta por um jogo clientelístico de alianças ad hoc visando a sustentação 
de curto prazo de medidas governamentais [...] (MELO, 1989, p. 43). 

Vieira (1990, p.72) também relata que o problema maior do Programa Nacional de 

Mutirões Habitacionais foi ter encarado a habitação sob a ótica assistencialista, apoiando-

se em estruturas muito frágeis e com objetivo da produção quantitativa de habitações, o 

que abriu espaço para o clientelismo, o mau emprego de recursos públicos e o desgaste dos 

organismos encarregados de implementação. 

 

                                                           
117  Pela primeira vez os recursos da OGU (Orçamento Geral da União) foram destinados a um programa 

habitacional federal. Além disso, houve a tentativa de inovação com o instrumento "Contrato de 
Concessão do Direito Real de Habitação", que confere ao usuário o direito de morar na unidade 
construída, mediante o pagamento mensal do valor equivalente a 10% do salário mínimo durante 60 
meses. Findado esse período, a concedente compromete-se a vender o imóvel ao concessionário pelo 
valor de sua avaliação na data de assinatura do contrato. Vieira (1990, p. 71) relata que de forma geral, 
foram raros os casos de emprego do Contrato de Concessão. 

118  O programa teve uma expansão quantitativa notável, tendo alcançado a cifra de 550.000 financiamentos 
desde que foi instituído até agosto de 1988 (MELO, 1989). 
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3.1.4 O programa de habitação popular – Prohap comunidade – o financiamento 
para assessorias técnicas  

 
Ainda no Governo Sarney, devido aos fatores de ausência de diretrizes nacionais 

para políticas habitacionais, restrições orçamentárias e o não reconhecimento da 

participação nas iniciativas promovidas pelo governo federal no período pós-BNH, os 

movimentos de moradia emergiram articulações para reivindicar e propor ações para o 

governo federal no campo habitacional. 

As articulações traduziram-se em organizações de caravanas para Brasília com o 

objetivo de reivindicar recursos para a produção de moradia, elaboração de política 

nacional de habitação e denunciar a carência habitacional do país (PAZ, 1996). A primeira 

caravana ocorreu em 1988 e resultou na abertura do diálogo com a CEF, que se 

comprometeu a implantar um projeto de acordo com as reivindicações dos movimentos. 

A segunda realizou-se no ano seguinte e teve como pauta reivindicatória a denúncia da 

má administração dos recursos do FGTS para o financiamento de projetos de habitação 

de baixa renda. 

Neste mesmo período, a atuação das assessorias técnicas junto aos movimentos de 

moradia pode ser apresentada pelas reivindicações na CEF, com a cobrança da criação de 

um projeto habitacional, compromisso assumido durante a primeira caravana em 1988. 

Como resultado das pressões, a CEF cria, em conjunto com a assessoria e movimentos, um 

programa-piloto denominado Programa de Habitação Popular Prohap – Comunidade, 

destinado a financiar diretamente as associações, com recursos do FGTS, projetos de 

mutirões autogeridos. Segundo Leonardo Pessina, da assessoria técnica do Centro de 

Assessoria à Autogestão Popular (Caap): 

A gente teve uma reunião com o presidente da CEF naquele momento. Ele 
topa fazer um projeto-piloto, e a gente com a Claudia Serpa, a gente bola 
o Prohap Comunidade que não chegou a ser uma linha de financiamento, 
nem um programa, mas constrói (sic) três propostas: uma em São 
Bernardo, uma em Diadema e outra na Zona Leste. Mas na Zona Leste não 
se viabiliza por problema na terra, e acabam sendo duas (MOREIRA, 
2009, p. 60). 

Benedito Barbosa recorda do contato dos movimentos de moradia com as 

assessorias técnicas e a influência dos agentes como a experiência uruguaia e as 

experiências pioneiras do Recanto da Alegria e Vila Nova Cachoeirinha:  

No Prohap – Comunidade a gente participou nos projetos de Diadema e 
São Bernardo do Campo. Em 87 a gente encontra os movimentos de 
moradia explodindo nas ocupações e o Leonardo Pessina aparece aí neste 
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momento. Como as entidades já tinham um contato com o Leonardo, 
muitas pessoas da universidade já tinham ido ao Uruguai e contato com a 
experiência de mutirão, tivemos os projetos do Recanto da Alegria, 
Cachoeirinha, algumas experiências embrionárias ainda na gestão do 
prefeito Mário Covas (BARBOSA, 2018). 

Os projetos financiados pelo Prohap – Comunidade contaram com a atuação de 

duas assessorias técnicas. Em São Bernardo, na Vila Industrial, o projeto contemplava a 

produção de 50 sobrados e o acompanhamento de obra foi realizado pela assessoria 

técnica Caap. O projeto de Diadema, denominado “Buraco do Cazuza”, foi produzido pela 

Prefeitura de Diadema e acompanhamento de obra pela assessoria técnica Usina. O 

projeto previa a construção de 100 unidades habitacionais, distribuídas em casas 

sobrepostas e apartamentos (MOREIRA, 2009, p. 61). 

Nenhum programa conseguia atender esta proposta, aí nós conseguimos 
dois financiamentos, eram pra ser três, mas por algum motivo virou dois, 
de empreendimentos com autogestão. Isto foi resultado de pressões que 
a União fez, as caravanas, fomos para Brasília e concretizou estes 
empreendimentos (RODRIGUES, 2018).  

Pode-se considerar que as experiências do Promorar e do Prohap – Comunidade 

revelam as primeiras ações das assessorias técnicas em programas habitacionais federais. 

Mesmo com características de projetos-pilotos, esses empreendimentos refletem a 

importância do financiamento e ações desses agentes no processo de luta por políticas 

habitacionais junto aos movimentos de moradia. 

 

 Assessoria técnica Caap e o Projeto Vila Industrial 

 

O Projeto Vila Industrial, resultado de uma trajetória de parceria existente desde 

os anos 1980 entre a Associação Comunitária de São Bernardo do Campo e a Assessoria 

Técnica Caap119, sofreu influências de experiências anteriores. Conforme apresentado 

anteriormente, o projeto Vila Comunitária em SBC, realizado na década de 1980, foi um 

dos primeiros empreendimentos promovidos por esses agentes com recursos provindos 

                                                           
119  Conforme apresentado no Capítulo 2, a Caap inicia sua atuação através do vínculo direto com a 

Associação Comunitária de São Bernardo do Campo em 1983, e era denominada “Equipe de Habitação 
Popular”.  A manutenção da Equipe de Habitação nos projetos iniciais na década de 1980, assim como 
os recursos financeiros para os técnicos nos demais projetos desenvolvidos posteriormente pela Caap, 
só foram possíveis mediante as contribuições provindas de cooperações internacionais e entidades 
nacionais. 
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da CDHU, antes mesmo da modalidade mutirão autogestionado tornar-se parte dos 

programas habitacionais estaduais.120 

Mas é com o projeto Vila Industrial que a atuação da Caap se inscreve nas políticas 

habitacionais federais e apresenta importante papel para a implementação deste projeto 

em conjunto com os movimentos de moradia na busca por financiamentos em programas 

habitacionais para a população de baixa renda. Após o projeto-piloto da Vila Comunitária, 

a Associação Comunitária de SBC e a Caap organizam-se e integram-se aos movimentos 

de moradia de São Paulo para aumentar a reivindicação de projetos habitacionais. 

A Caap sempre assessorou a União. Está com o movimento desde a sua 
fundação, ajudou na sua criação. É difícil pensar na história da União sem 
a Caap, ela está na história desde os projetos do ABC, na formulação das 
propostas de programas habitacionais, na articulação com outras 
entidades nacionais e internacionais, sempre ajudando a refletir as ações 
e participando de todas as lutas. A história do movimento não se escreve 
sem a presença da Caap (Benedito Barbosa, VAZ, 2000, p. 54).  

Sob orientação da Caap, grupos de moradores constituíram várias Associações de 

Construção Comunitária por Mutirão (ACCM)121 para aprimorar as articulações e propor 

ações para as distintas esferas do governo no campo habitacional. A ACCM do Jardim 

Industrial foi a primeira a se constituir e concretizou o projeto da Vila Industrial em SBC 

(VAZ, 2000, p. 51).  

Com o estreitamento dos vínculos com os movimentos de moradia que surgem no 

final da década de 1980, em especial a União dos Movimentos de Moradia de São Paulo 

(UMM), a Caap e a Associação Comunitária de SBC passam a elaborar propostas em 

conjunto para políticas e programas habitacionais. Devido às dificuldades de diálogo com 

os governos municipais e estaduais no período122, a busca por financiamentos 

habitacionais na esfera federal tornou-se uma alternativa para a continuidade dos 

projetos.  

O projeto do Jardim Industrial representou, no início, um grande desafio, 
pois foi rejeitado em várias instâncias devido a sua localização. Situado 
na encosta do morro, representava alto custo de terraplenagem e 

                                                           
120  Neste período, a CDHU não atuava com programas habitacionais dirigidos para a modalidade mutirão 

autogestionária, que só foi inserida em 1991, na Gestão Fleury através do Programa Mutirão União dos 
Movimentos de Moradia (UMM).  

121  As ACCMs se constituíram de duas formas. A primeira era pelo cadastramento de pessoas que 
procuravam a Associação Comunitária de SBC em busca de soluções para a moradia. A assessoria técnica 
dividiu os grupos de acordo com as faixas de renda e recebia informações sobre os processos 
organizativos de uma associação. Outra forma de constituição deu-se através de grupos que já estavam 
organizados nos bairros e que também procuravam a Associação na busca de moradia. (VAZ, 2000). 

122  Antes de solicitar recursos à esfera federal, houve várias tentativas de liberação de fundos para o projeto 
nos órgãos municipais e estaduais. Para mais detalhes, consultar Vaz (2000).  
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infraestrutura, demonstrando mais uma vez que as terras acessíveis à 
população se encontram na periferia, onde não chegam os benefícios da 
urbanização (VAZ, 2000, p. 61). 

Conforme já apresentado, as reivindicações dos movimentos neste período 

traduziram-se nas caravanas para Brasília. Na segunda caravana em 1989, os movimentos 

de moradia, com a participação da Caap, elaboram propostas com para os seguintes 

aspectos: terra e infraestrutura, financiamento e tecnologia construtivas para programas 

e políticas habitacionais (VAZ, 2000, p. 59). Entre elas, estava liberação de recursos para 

os projetos da Vila Industrial e Cazuza, que foi contemplado com financiamento da CEF 

através do Prohap Comunidade no mesmo ano.  

A concretização do mutirão do Jardim Industrial foi resultado do 
empenho da UMM em conseguir fazer aprovar na CEF o Prohap 
Comunidade que representou o reconhecimento da proposta 
autogestionária no âmbito federal (VAZ, 2000, p. 61) 

O projeto inicial contemplava 150 habitações no terreno, mas devido às 

dificuldades em conseguir financiamento, foram construídas somente 50 casas pelo 

Prohap Comunidade entre 1990 e 1991. Segundo Vaz (2000), o governo federal e a CDHU 

trataram como projeto-piloto e recusaram-se a financiar o restante das 100 casas. Sem 

financiamento, as 100 casas foram realizadas por meio da autoconstrução e a Caap 

participou até a fase da implantação do projeto. 

Em 1997 abrem-se negociações com a CDHU para financiamento do 
segundo grupo, que não é elevada a efeito. O grupo desistiu de esperar, 
decidindo-se pela autoconstrução, da qual a Caap participa somente da 
fase de implantação do projeto da unidade (VAZ, 2000, p. 67) 

 

 Assessoria Técnica Usina e o Projeto Cazuza 
 

Assim como o Vila Industrial, a viabilidade do projeto Cazuza foi resultado das 

reinvindicações dos movimentos de moradia realizadas nas caravanas a Brasília 

promovidas pela UMM, no intuito de cobrar o governo federal a abertura de linhas de 

crédito para a habitação de baixa renda. 

O projeto Cazuza localiza-se na cidade de Diadema (SP) e foi construído em duas 

etapas: entre 1990 e 1992 e entre 1994 e 1998. O projeto contemplava 184 casas 

sobrepostas e seis edifícios de quatro pavimentos, totalizando 280 unidades 

habitacionais. A primeira etapa com 100 unidades foi financiada pelo Prohap 

Comunidade, com recursos do FGTS/Caixa Econômica Federal. A segunda, com 180 
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unidades, foi financiada pela Prefeitura de Diadema e pela poupança privada dos 

moradores. 

Em 1990, os arquitetos da assessoria técnica Usina foram convidados pela 

Associação Comunitária de Diadema para reformular o projeto de arquitetura elaborado 

anteriormente pelos técnicos da prefeitura do município. Naquele momento, a 

movimentação de terra necessária para o arruamento já tinha sido realizada – assim como 

as fundações de dois edifícios –, o que impossibilitou qualquer alteração substancial no 

desenho. (CERQUEIRA, 2016, p. 38).  

Este projeto apresentou aspectos relevantes no que se refere às condições de 

atuação da assessoria técnica na formalização como pessoa jurídica e da impossibilidade 

de reconhecimento do mutirão autogerido pelos órgãos públicos no programa Prohap 

Comunidade. Outra questão importante relaciona-se ao pioneirismo do sistema 

construtivo na execução do empreendimento por mutirão, que foi a primeira experiência 

de mutirão verticalizado no país. 

De acordo com Cerqueira (2016, p. 38), a experiência do Cazuza foi pioneira no 

Brasil no aspecto do sistema construtivo. Para a realização em mutirão, os blocos de 

concreto previstos foram substituídos pelos de cerâmicos portantes nas casas 

sobrepostas e autoportantes nos edifícios, dispensando a execução das estruturas 

verticais. Desta forma, facilitou-se o trabalho das famílias que não tinham familiaridade 

com a construção civil. O empreendimento provou que os mutirões poderiam viabilizar 

edifícios de vários pavimentos, e não apenas casas térreas, como se imaginava até então. 

João Marcos de Almeida Lopes, arquiteto da Usina, em uma fala com os moradores 

do Cazuza, ilustra a intenção da assessoria técnica em divulgar o novo processo 

construtivo do mutirão:  

Existem algumas opções, jeitos de fazer, de construir um prédio. Esse 
prédio aqui, o projeto [do Cazuza] não é nosso, a gente não fez o projeto 
desde o começo. Ele já estava começado e a gente teve que adequar o 
projeto ao mutirão, para que o mutirão pudesse construir. E pra que fosse 
barato, e que fosse bonito – que tivesse qualidade. Então, assim, a gente 
optou por não fazer colunas. O prédio não tem nenhuma coluna. Ele só 
tem cintamento. Só tem amarração na horizontal, porque o prédio inteiro 
é uma coluna. Todas essas paredes são o que a gente chama de portantes: 
a parede inteira aguenta o peso da laje e do pavimento de cima. Isso 
significa que a gente deixa de usar madeira pra fazer forma, deixa de 
gastar um monte de concreto e de fazer uma série de coisas que são 
trabalhosas e que gastam muito dinheiro. Esse tijolo é mais caro, mas no 
final das contas, por não ter concreto, por não ter aço e essas coisas todas, 
acaba ficando mais barato. (João Marcos Lopes, CERQUEIRA, 2016, p. 82) 
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Segundo Rizek, Barros e Bergamin (2003), a experiência da construção vertical por 

mutirão no Cazuza foi saudada como uma grande vitória dos movimentos de moradia, 

signo de sua capacidade técnica e de sua potencialidade como agente credenciado na 

produção em escala de habitação social. Esta experiência influenciou posteriormente o 

método construtivo do projeto Copromo em Osasco, financiado pela CDHU na década de 

1990 através do Programa UMM.123  

Sobre as possibilidades de atuação da assessoria técnica e da associação no 

programa, as autoras apresentam as designações do contrato público entre os agentes 

junto ao órgão financiador para a execução das unidades habitacionais e as dificuldades 

encontradas no reconhecimento do estatuto jurídico do trabalho do mutirão frente aos 

órgãos públicos, acarretando problemas posteriores para a regularização do conjunto. 

O contrato com a CEF intitulava como “contratado” a Associação Comunitária de 

Diadema que tinha a responsabilidade da gestão dos recursos da obra e a contratação de 

assessoria técnica para o acompanhamento e gerenciamento dos trabalhos em canteiro e 

elaboração dos projetos. Em relação ao mutirão, era atribuição da associação 

disponibilizar mão de obra não remunerada para a construção das unidades. A assessoria 

técnica figurava como “interveniente”, com responsabilidade técnica diante dos órgãos 

fiscalizadores da construção civil e o vínculo de trabalho era estabelecido exclusivamente 

com a associação (RIZEK, BARROS; BERGAMIN, 2003). 

O financiamento do programa foi estabelecido para a primeira etapa do projeto das 

100 unidades habitacionais. Esta etapa apresentou uma teia de tensões relacionadas com 

a impossibilidade de reconhecimento formal ou institucional do trabalho dos moradores 

no canteiro de obras (mutirão) em órgãos públicos, como o INSS. A invisibilidade deste 

trabalho, não contabilizável, gerou efeitos negativos sobre a previdência social e 

seguridade do trabalho, além de não incluí-lo na amortização do financiamento. 

O círculo de não reconhecimento do caráter contratual e contabilizável 
do trabalho de mutirão se completa no contrato individual de 
financiamento que, em nenhuma cláusula, traz qualquer referência ao 
trabalho dos mutirantes na obra, nem mesmo no pagamento das parcelas 
do financiamento. Este trabalho também não pode ser transformado 
inteiramente (a não ser como diminuição de custos) em compensação 

                                                           
123  Quando o projeto do Copromo começou a ser desenvolvido, em 1991, a assessoria técnica Usina 

acompanhava as obras do Mutirão Cazuza, em Diadema (SP). Vale destacar que no projeto Copromo, 
financiado pela CDHU, a Usina adotou uma solução inovadora para os mutirões autogeridos: a utilização 
da escada em estrutura metálica independente, montada logo após a execução das fundações 
(CERQUEIRA; CONSTANTE, 2015). 
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financeira com a diminuição dos valores pagos pelas famílias dos 
mutirantes-moradores (RIZEK; BARROS; BERGAMIN, 2003, p. 38). 

Apesar do programa Prohap Comunidade ter financiado somente duas 

experiências de mutirão (Jardim Industrial e Cazuza), é importante destacar que ele se 

tornou paradigmático na elaboração de programas habitacionais autogeridos posteriores 

– exemplo do Funpas Comunitário –, por apresentar o “tripé” de parceria entre as agentes: 

poder público, movimento de moradia e assessoria técnica. Foi a partir destas 

experiências que se realizou um contrato público com o reconhecimento do movimento 

de moradia e assessoria técnica como sujeitos autônomos para a execução de moradias 

por autogestão e mutirão no governo federal. 

 
3.1.5 O Programa de Ação Imediata para Habitação (PAIH) assessoria técnica 

Caap e associação de construção comunitária de Santo André 
 
Os poucos contratos feitos com recursos do FGTS no campo habitacional entre 

1987 e 1990 no Governo Sarney seguiram a tendência dos anos 1980 de retração dos 

investimentos do poder público no campo habitacional. No Governo Collor (1990-1992), 

com a extinção do Ministério de Desenvolvimento Urbano, a atribuição da política 

habitacional passa para o Ministério da Ação Social e apresenta uma visão assistencial da 

questão. Há o retorno expressivo das operações do FGTS, caracterizadas por 

investimentos na produção de novas moradias e executadas pela iniciativa privada.124 

Cerca de 95% do total de investimentos em habitação popular entre 1990 e 1991 foram 

realizados através do FGTS (DENALDI, 2003; ROYER, 2002).  

Um dos programas habitacionais lançados no Governo Collor foi o PAIH125, 

apresentado como medida emergencial e que propunha construir 245 mil habitações em 

180 dias. O PAIH era composto por três linhas de atuação: o Programa de Moradias 

Populares (produção habitacional), o Programa Lotes Urbanizados e Cesta Básica e o 

Programa de Ação Municipal para Habitação Popular. Foi totalmente financiado com 

recursos do FGTS e pretendia atender as famílias com renda familiar média de até cinco 

salários mínimos (DENALDI, 2003, p. 19).  

                                                           
124  Moreira (2009) apresenta dados do investimento do FGTS no Governo Sarney e Collor. No governo 

Sarney foram contratados R$ 2.197.452 pelo FGTS, já no Governo Collor, este valor eleva-se para  
R$ 7.687.537. 

125  Resolução no18 de 1990 do Conselho Curador do FGTS. Para mais detalhamento do programa, ver 
Freitas (2004).  
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Assim como o Prohap, a estrutura original no PAIH não contemplava a atuação de 

assessorias técnicas e movimentos de moradia. O programa foi destinado à construção 

de novas unidades habitacionais em parceria com o setor privado. Segundo Azevedo 

(1996 apud DENALDI, 2003, p. 19), o programa não cumpriu várias metas, entre elas o 

custo médio financiado, que foi superior ao fixado, o prazo, que foi estendido, e a meta 

de produção de unidades, que foi reduzida. A distribuição regional da produção não 

obedeceu aos percentuais fixados pelo conselho do FGTS, desviando-se para objetivos 

clientelistas. 

De caráter populista, este governo lançou o Plano de Ação Imediata para 
a Habitação (PAIH) que previa o atendimento a demanda popular de 
menor renda. Na realidade este programa favoreceu somente as 
empreiteiras, dilapidando recursos do FGTS, desviando verbas dentro 
de um esquema de corrupção que caracterizou esta gestão, que 
terminou com o impeachment do presidente (VAZ, 2000, p. 68) 

Com a descontinuidade do Prohap Comunidade, o PAIH foi visto pelos 

movimentos de moradia como única possibilidade de financiamento para projetos 

autogestionários no governo federal. Como as normas do programa não reconheciam 

esta modalidade, novamente as reivindicações das caravanas de Brasília surtiram efeito 

e conquistou-se o “PAIH - Excepcionalizado”, criado para atender algumas solicitações 

dos movimentos, com o aumento do valor de financiamento e a associação de moradores 

como agentes promotores do programa. 

O único projeto contemplado pela excepcionalidade do programa foi realizado em 

Santo André, através da gestão da Associação de Construção Comunitária de Santo 

André (ACCSA) e da assessoria técnica Caap. Naquele momento já estavam com a posse 

de um terreno126 e o projeto arquitetônico aprovado na prefeitura, o que contribuiu nas 

negociações com a CEF para a obtenção do financiamento (VAZ, 2000, p. 69). Leonardo 

Pessina, arquiteto da Caap, resume a trajetória do projeto em Santo André através do 

PAIH após o Jardim Industrial no Prohap Comunidade: 

Aí, foi super elogiado, teve uma avaliação positivíssima na CEF, mas não 
deu em nada. E na mesma linha, quando assume o Collor, um cara que 
tinha trabalhado comigo na CDHU virou Diretor Nacional da Habitação, 
e numa caravana também falamos com ele. Mostramos um projeto em 
Santo André. O cara se encantou com o projeto e excepcionaliza um 
PAIH (PESSINA, 2008, apud MOREIRA, 2009, p. 60). 

126  A ACCSA constitui-se em 1987. Em 1989 conseguiram o compromisso de compra e venda de um 
terreno de 40.000 m² no bairro Erasmo Assunção em Santo André. A associação fez o pagamento da 
entrada e o restante seria financiado pela CEF. 
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O financiamento foi aprovado pela CEF em 1991 e previa recursos para a compra 

do terreno e construção das unidades. A elaboração do projeto não foi financiada, visto 

que estava finalizado antes da concepção do PAIH. O projeto previa a construção de três 

tipologias: 62 unidades térreas de 50m² e 176 sobrados de 70m², constituindo estes com 

duas tipologias distintas (VAZ, 2000, p. 70). Em relação à elaboração do projeto, a Caap 

buscou a participação das famílias na definição do projeto. Segundo depoimento de um 

morador:  

Discutimos muito com os técnicos do CAAP e eles junto com a gente 
estudaram todos os jeitos para ninguém sair do projeto. Se tinha alguma 
coisa da casa que eu não gostava, eles davam uma explicação bem clara. 
A gente assim entendia que eles não eram só arquitetos, eram amigos. 
(Depoimento de um morador do projeto de Santo André. VAZ, 2000, p. 
71) 

A obra foi realizada através do mutirão e foi entregue somente em 1997. Apesar 

das reivindicações da associação e assessoria técnica para a inserção deste projeto no 

PAIH, mais uma vez não passou de um projeto-piloto. O “PAIH Excepcionalizado” não foi 

continuado e não houve outros financiamentos regulares no programa destinado aos 

projetos dos movimentos de moradia e assessorias técnicas.  

 

 Fundo Nacional de Moradia Popular 
 

A partir de experiências existentes, os movimentos de moradia construíram um 

projeto de lei de iniciativa popular para a criação do Fundo Nacional de Moradia Popular 

(FNMP) e o Conselho Nacional de Moradia Popular. O projeto de Lei, apresentado em 

1991, ainda no Governo Collor ao Congresso Nacional na 4º caravana a Brasília, continha 

a concepção de um sistema descentralizado e democrático, em que outras esferas 

governamentais, no caso, estados e municípios deveriam constituir seus próprios Fundos 

de Moradia e serem geridos por Conselhos com a participação popular. 

A Constituição estabeleceu alguns critérios para que pudesse exercer os 
processos de participação e hoje a gente considera absolutamente 
insuficiente, mas naquele momento foi uma vitória. E em 91 o Movimento 
de Moradia faz o primeiro projeto de Lei de iniciativa popular, de 
participação direta que foi o projeto para a criação do Fundo Nacional de 
Moradia Popular com mais de um milhão de assinaturas para criar o fundo 
e a política nacional de habitação de interesse social (BARBOSA, 2018).  

Até este momento, as reivindicações referentes ao destino dos recursos federais 

para a habitação social concentravam-se em torno do Sistema Financeiro da Habitação 

(SHF) – FGTS e SBPE. O projeto do FNMP buscava outra organização para a utilização dos 
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recursos, através de composição de recursos onerosos e não onerosos de fontes distintas 

e de vinculação do orçamento público. Outros princípios presentes no projeto de lei 

concentravam-se no reconhecimento dos movimentos como agentes promotores dos 

programas, a definição de recursos específicos, uma política de subsídio para a população 

de baixa renda e diversidade de programas e projetos habitacionais (RODRIGUES, 2013, 

p. 50). 

Em relação a atuação conjunta entre outros agentes e movimentos de moradia, PAZ 

(1996, p. 72) lembra que nos primeiros anos de existência da UMM-SP, foi constituída uma 

‘Secretaria de Assessorias’, que reunia os diversos agentes para discussão de questões 

específicas relacionadas às políticas habitacionais. Durante a campanha do FNMP esse 

espaço foi muito produtivo e foram nessas reuniões que começaram a se esboçar as 

primeiras ideias do que viria a ser o Projeto de Iniciativa Popular. Na elaboração do 

projeto de lei do FNMP estavam presentes diversos participantes, entre eles, algumas 

assessorias técnicas: Caap, Usina, AD, TEO, entre outras.  

[...] Inicialmente, ressaltamos que na dinâmica da organização e ação da 
UMM-SP, e na campanha do Fundo Nacional de Moradia Popular, 
participaram as seguintes ONGs:  

- ONGs de educação popular como a Fase–São Paulo;  

- ONGs de assessoria jurídica: a Associação de Defesa da Moradia – 
(ADM);  

- ONGs de assessoria técnica como Centro de Assessoria à Autogestão 
Popular (Caap), Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado (Usina), 
Grupo de Assessoria aos Movimentos de Habitação (Gahma), Ação Direta 
(AD), Assessoria de Movimentos Populares (Teto), entre outras. (PAZ, 
1996, p. 68). 

João Marcos Lopes, arquiteto da assessoria técnica Usina, também destaca que as 

discussões da Lei iniciaram-se na UMM em São Paulo e que contou com a presença das 

assessorias técnicas:  

O Fundo começou a ser pensado dentro da UMM, nas reuniões da UMM, 
na coordenação da UMM, participávamos eu, o Leonardo Pessina, uma 
série de pessoas e fazíamos a reunião no gabinete do Henrique Pacheco, 
que era vereador. Depois disso, ampliou para reuniões do movimento de 
moradia no Centro Pastoral do Belém. A partir dessa situação, desse 
contexto, a coisa foi ganhando corpo, teve um encontro nacional dos 
Movimentos de Moradia em Ipatinga, em Minas Gerais. Em Ipatinga se 
costurou um acordo entre o movimento de São Paulo e Ipatinga, e um 
pouco do resto do país. Essa Lei foi costurada e o deputado Nilmário 
Miranda assumiu, colocou a lei debaixo do braço e foi aí que chegou as 
assinaturas para a primeira Lei de iniciativa popular. Depois de muito 
tempo, já no governo Lula, isso virou o FNHIS (LOPES, 2019).  
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Além das contribuições das assessorias técnicas, o projeto de lei obteve grande 

influência dos projetos de mutirões anteriores já apresentados, da experiência uruguaia 

e do programa Funaps Comunitário. A referência ao programa Funaps Comunitário 

relaciona-se, por um lado, pela formatação do programa baseada em um fundo composto 

por orçamento público que permite subsídios, por outro, por concretizar a ideia de um 

programa habitacional para a população de baixa renda através da autogestão e mutirão 

através do reconhecimento dos movimentos e assessorias como agentes do processo. 

As experiências de mutirão, as influências do sistema uruguaio e o 
programa Funacom (Funaps Comunitário) 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 (PAZ; SILVA; 
WANDERLEY, 2006, p. 108). 

Outra questão importante deste processo de mobilização do FNMP está na 

constituição de uma rede de articulação nacional dos movimentos de moradia127 – entre 

eles São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul – para o recolhimento das assinaturas e a 

consequente formação da União Nacional de Moradia Popular (UNMP)128.  

O Movimento de Moradia, isso foram os 4 Movimentos Nacionais que 
tiveram a liberdade, a ousadia de colher um milhão de assinaturas, para 
que fosse criado o primeiro Programa para financiar moradia para família 
de baixa renda (Depoimento de uma liderança dos movimentos de 
moradia, JESUS, 2015, p.178). 

Pode-se afirmar que esta mobilização em torno da pauta da habitação no Congresso 

Nacional, na busca por políticas e programas que atendessem a população de baixa renda e 

por participação da sociedade civil na gestão dos programas, influenciaram, em certo 

sentido, na definição de algumas diretrizes dos programas habitacionais formulados na 

gestão Itamar Franco. As possíveis aberturas de diálogos com a sociedade trouxeram 

impactos simbólicos, após um período de denúncias de corrupção que resultaram no 

impeachment do presidente Collor (MOREIRA, 2009, p. 64). 

Como veremos adiante, o Projeto de Lei do FNMP foi aprovado somente em 2005 

como Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) – que incluiu o Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e o Conselho Gestor do Fundo Nacional 

                                                           
127  Entre elas a Conam, a Federação de Moradores do Rio de Janeiro, a Ansur, a Coordenação Nacional de 

Movimentos de Moradia e a Pró-Central de Movimentos Populares. 18 estados participaram da coleta de 
assinaturas: SP, RJ, PR, SC, RS, MS, MT, RO, MA, PA, PI, PB, CE, BA, MG, ES, GO e DF (MOREIRA, 2009, p. 63).  

128  Atualmente, a UNMP está presente em 19 Estados brasileiros: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, 
Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal. 
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de Habitação de Interesse Social – e necessitou ser posteriormente alterado pela Lei no 

11.578/2007, para que pudesse apoiar a produção de moradia em autogestão. 

 
3.1.6 Programa Carta de Crédito Associativo e Habitar Brasil (BID) 
 

Após quase dez anos do fim do BNH, um novo “paradigma” da política 
habitacional brasileira se inicia. Foi quando se introduziu, claramente, 
princípios de mercado na provisão da habitação. Além de procurar 
ampliar a participação do setor privado, o novo “paradigma” previa a 
descentralização da alocação dos recursos federais e a introdução de uma 
política de crédito para o mutuário final (SHIMBO, 2010, p. 66). 

Com o impeachment do Presidente Collor em 1992, toma posse o vice-presidente 

Itamar Franco (1992-1995) e posteriormente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) 

129. Uma das características dos programas habitacionais do início da década de 1990 foi 

a instituição de conselhos gestores com participação comunitária local e a contrapartida 

financeira dos governos locais aos investimentos da União, com a justificativa de alcançar 

maior participação popular e descentralização. Nesse período, para ter acesso a 

financiamentos habitacionais, havia uma exigência obrigatória, que era a criação de um 

Conselho e Fundo municipal ou estadual, para onde os recursos deveriam ser canalizados 

com a intenção de melhorar o controle social e dar transparência à gestão administrativa 

(DENALDI, 2003; ROYER, 2002). 

No início da década de 1990, o Governo Federal começa a estimular a 
criação de fundos e conselhos municipais com a justificativa de alcançar 
maior participação popular e descentralização. Nesse período, para se ter 
acesso a financiamentos habitacionais, havia uma exigência obrigatória, 
que era a criação de um Conselho e Fundo municipal ou estadual, para 
onde os recursos deveriam ser canalizados. A proposta avança, no sentido 
de que estimula o processo participativo e propõe democratizar as 
decisões em nível municipal e estadual. No entanto, da forma como 
ocorreu, repentina e legalista, acabou também promovendo a criação de 
instrumentos meramente formais (DENALDI, 2003, p. 20). 

Os principais programas formulados na gestão Itamar Franco foram o ‘Habitar 

Brasil’,130 voltado para os municípios com mais de 50 mil habitantes, e o ‘Morar Pequenas 

Comunidades’, destinado aos municípios de menor porte. Estes programas estavam 

                                                           
129  No período FHC (1995-2002), no discurso oficial, há grandes avanços no que se refere à questão das 

favelas. Há o reconhecimento da ‘cidade ilegal’, do déficit nas faixas de menor renda, da necessidade de 
subsídios, a integração com a política urbana e a instituição de programas para promover a urbanização 
de favelas, que deixam de ser ‘programas alternativos’. No entanto, diante dos inexpressivos recursos 
para as faixas de menor renda, o governo fracassa no atendimento a esta população e parece pressupor 
que o nível municipal resolverá o problema (DENALDI, 2003, p.30). 

130  O programa Habitar Brasil atendeu cerca de 15 mil famílias em 1993 e, no ano seguinte, considerando 
as contribuições do programa “Morar Município”, foram atendidas 35 mil famílias (DENALDI, 2003). 
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desvinculados com o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e os recursos eram 

provenientes do Orçamento Geral da União – OGU e da cobrança do Imposto de 

Movimentação Financeira (IPMF). O primeiro, contudo, contava com empréstimos do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)131, ao invés do tradicional FGTS. 

Tinham como objetivo a construção de moradias, urbanização de favelas, produção de 

lotes urbanizados e melhorias habitacionais para a população de baixa renda.  

Os dois programas funcionariam mediante parcerias entre União e governos locais. 

Em relação ao papel dos agentes, os custos relacionados a projetos, materiais de 

construção, urbanização e pavimentação eram de responsabilidade do governo federal. 

Aos estados e municípios caberia fornecer contrapartida financeira para prestação de 

assessoria técnica composta por equipe multidisciplinar para auxiliar a construção das 

casas no regime de mutirão e autogestão (MOREIRA, 2009, p. 67). 

Apesar dos mecanismos influenciados por alguns princípios contidos na proposta 

do FNMP, como os avanços na tentativa de democratizar a participação popular e a 

descentralização com criação de conselhos e fundos em estados e municípios para ter 

acesso aos financiamentos dos programas habitacionais, o governo federal não 

institucionalizou espaços de participação mais ampla com a sociedade civil, reivindicados 

pelos movimentos populares, sindicatos e até representantes do setor empresarial 

(CASTRO, 1999 apud DENALDI, 2003, p. 20). 

Tais programas foram mantidos no governo de Fernando Henrique Cardoso e 

serviram de base para a reformulação dos programas de habitação para a população de 

baixa renda. Este período também foi marcado por uma efervescente organização social 

de luta pelas questões habitacionais e urbanas. No congresso, circulavam as propostas do 

Estatuto da Cidade e do Sistema Nacional de Habitação (JESUS, 2015, p. 45). 

Em relação aos programas desenvolvidos, o ‘Habitar Brasil’ foi mantido e 

reestruturado e foi lançado o ‘Programa de Ação Social e Saneamento’(PASS), ‘Pró-

Moradia’ e ‘Pró-Saneamento’, todos para o setor público e ‘Carta de Crédito Associativo’ e 

‘Carta de Crédito individual’ para pessoas físicas e associações. Estes programas podem 

ser classificados segundo a fonte de recurso. O ‘Habitar Brasil’, que vem do governo 

                                                           
131  Nota-se, neste contexto, a convergência entre as diretrizes das agências internacionais para a elaboração 

de políticas habitacionais. O BID exerceu forte influência no desenho do Programa Habitar Brasil, que tinha 
como pressuposto a descentralização na execução da política habitacional, destinada ao fortalecimento 
institucional do setor habitacional dos municípios. Estas proposições estavam coerentes com a 
metodologia proposta pelo BID. Para mais detalhes sobre a agenda internacional, sugere-se: Klink (2002). 
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anterior, é o único financiado com o Orçamento Geral da União (OGU), os demais 

utilizaram recursos do (FGTS). 132 

Os programas ‘Carta de Crédito Associativo’ e ‘Carta de Crédito Individual’ foram 

medidas tomadas para atender um novo modelo baseado no financiamento diretamente 

a pessoas físicas com renda mensal de até 12 salários mínimos e que marca a redução da 

responsabilidade do governo na oferta de moradia. Para a concessão do financiamento, as 

famílias deveriam buscar uma agência da CEF para avaliação da capacidade de 

endividamento e assim ser concedido o crédito a ser utilizado em uma das modalidades 

do programa (aquisição/reforma de imóveis e compra de materiais de construção).  

Tal programa, de acordo com o governo, representa uma importante 
mudança na estratégia de concessão de financiamentos imobiliários que, 
no modelo vigente até 1994, eram majoritariamente direcionados às 
empresas construtoras. O crédito direto ao consumidor, segundo esse 
raciocínio, garantiria maior liberdade de escolha para o cidadão, que 
poderia optar por uma série de alternativas que vão desde a compra de 
imóveis prontos novos ou usados (no modelo anterior o financiamento 
era concedido apenas para a compra de imóveis novos) até a compra de 
terrenos ou de materiais de construção (SANTOS, 1999, p. 25). 

O ‘Carta de Crédito Associativo’ funciona no mesmo molde do individual, 

financiando as pessoas físicas organizadas, como sindicatos, associações, entidades 

privadas e cooperativas e previa alguma gestão dos movimentos de moradia e assessoria 

técnica, mas não propunha como público-alvo a faixa até três salários mínimos. Como 

exemplo, o Arquiteto Juan Gonzales (2018), da assessoria técnica Fábrica Urbana (São 

Paulo), relata que mesmo sendo um programa destinado ao mercado e que alguns dos 

seus projetos tenham sofrido problemas durante a execução, o Carta de Crédito 

Associativo foi visto como um “avanço”, já que havia a possibilidade da gestão dos 

recursos pelos movimentos, que ele identifica como uma “forma de autogestão”. 

No começo do Governo Fernando Henrique foi criado o Programa Carta 
de Crédito Associativo, era um programa de mercado, não tinha subsídio, 
era de habitação social até certo ponto. Não era um programa dirigido 
para os movimentos. A gente começou a usar esse programa. Com esse 
programa a gente fez 3 projetos em Santo André para a Associação Santa 
Luiza de Construção Comunitária, era um grupo dirigido pelo Jurandir 
Galo, que depois se elegeu vereador. Essa foi a inovação do governo 
Fernando Henrique, que foi positiva, o crédito era para o grupo e não para 
a construtora. O BNH...a lógica do BNH era o crédito para a construtora, 
para o empresário. Quando vem a Carta de Crédito Associativo, a gente na 
época saldou isso como um avanço, o crédito era dado ao grupo. A gente 
contratava a construtora e quem chefiava essa relação era a entidade, eu 

                                                           
132  Habitar Brasil: Portaria MPO nº 20, 16/04/97. Pró-Moradia: Resolução CCFGTS 246 e 249/96. 
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considero uma forma de autogestão, para o bem ou para o mal. Por 
exemplo, um dos conjuntos que a associação estava construindo, 
começou e não terminou na época. (GONZALEZ, 2018) 

Já o ‘Habitar Brasil’ e o ‘Pró-Moradia destinam recursos para a urbanização de 

favelas, infraestrutura e construção ou melhoria habitacional para atender a população 

com renda de até três salários mínimos. O ‘Pró-Saneamento’ visa financiar obras de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, destinação de resíduos sólidos 

e desenvolvimento institucional, para famílias com rendimento de até 12 salários 

mínimos e, na modalidade de saneamento, de até três salários mínimos. O programa 

‘PASS’ também foi destinado à implantação desses serviços, e seus beneficiários seriam a 

população de baixa renda.133 

Cabe destacar no segundo governo FHC o início de uma experiência do Habitar 

Brasil - BID coordenada pelo Arquiteto Marcos Arimatéia no bairro “Nova Cidade” na 

cidade de Aparecida de Goiânia (GO). O projeto “Comunidade Legal” previa reurbanização, 

regularização fundiária, novas habitações e trabalho social. Como já apresentado, 

Arimatéia atua em alguns projetos no Programa Minha Casa Minha Vida Entidades em 

Goiânia e destaca os processos participativos realizados no projeto desenvolvido no 

Habitar Brasil - BID: 

Eu era secretário e com essa experiência do concurso Favela Bairro 
apareceu uma oportunidade de um convênio com a Habitar Brasil - BID 
que aí eu que coordenei o trabalho em Aparecida de Goiânia e considero 
que deu 100% certo, é o projeto Comunidade Legal. Era um bairro com 
aproximadamente 300 famílias em que nós colocamos tudo, era a região 
mais crítica da cidade, criminalidade alta, sem infraestrutura, e todo o 
processo foi participativo [...]. Fizemos um trabalho com assistente social, 
psicólogos, trouxemos vários estudantes de arquitetura e de 
administração e fizemos um diagnóstico socioambiental do bairro e a 
partir disso fizemos o projeto. Mesmo no canteiro de obras a gente ia 
envolvendo a comunidade. Era um projeto de reurbanização, 
regularização fundiária, produção de novas habitações, tiramos as 
famílias que moravam no fundo de vale e realocamos em uma área que 
desapropriamos junto mesmo adjacente ao perímetro de trabalho nosso, 
colocamos infraestrutura, água, esgoto, tudo com recurso do BID, na 
época era 13 milhões de reais. Toda quinta-feira tinha reunião com os 
moradores para discussão de um tema. As habitações foram construídas 
por construtoras, mas com todo o acompanhamento nosso e de trabalho 
social. Depois que ocuparam as casas o projeto continuou com eles com 

                                                           
133  Apesar dos avanços na recuperação de áreas degradadas (urbanização de favelas) com a utilização de 

recursos orçamentários, principalmente no âmbito dos programas ‘Habitar Brasil’, revisto em 1996 e 
PASS, e com recursos do FGTS no âmbito dos programas ‘Pró-Moradia’ e ‘Pró-Saneamento’, os recursos 
orçamentários são irrisórios e sua destinação tem sido exclusivamente clientelista, por meio da 
aprovação de ‘emendas carimbadas’ feitas ao orçamento da União por deputados federais (DENALDI, 
2003, p. 23) 
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acompanhamento dessas famílias. Esse foi um dos primeiros projetos que 
participei aqui em Goiás com participação (ARIMATÉIA, 2018). 

Ainda nesse período, foi criado o Programa de Arrendamento Residencial (PAR)134 

e foram formulados alguns instrumentos para possibilitar a implantação da política 

habitacional. Foi criado o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH)135 

e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano. Também foi aprovado o Estatuto da 

Cidade e criada a Secretaria de Política Urbana (Sepurb) 136. 

A maioria dos recursos destinados à habitação nos governos Itamar Franco e FHC 

foi dirigida às populações acima de cinco salários mínimos. Conforme apresenta Zamboni 

(2004, apud MOREIRA, 2009), dos R$ 54 bilhões investidos, somente 8,7% foram 

aplicados na faixa de até três salários mínimos. Além de não atingir de forma significativa 

a população desta faixa salarial, não estão presentes, assim como na gestão anterior do 

Presidente Itamar Franco, programas habitacionais que reconheçam e legitimem a 

participação significativa das assessorias técnicas e movimentos de moradia na esfera 

nacional.  

Maricato (1988 apud DENALDI, 2003) lembra que o Governo FHC, no decorrer da 

gestão, desmobilizou ou fechou os frágeis canais de participação anteriormente existentes 

e rejeitou parceiros como as centrais sindicais, movimentos de moradia, representações 

de empresários da construção e de entidades de classe; no entanto, foi sensível às 

demandas do mercado imobiliário, viabilizando, por exemplo, em curtíssimo prazo, o SFI, 

que, devido às turbulências no quadro econômico nacional e internacional, não logrou ser 

implantado. 

                                                           
134  Criado pela Medida Provisória nº 1823, de 29/04/99. O PAR é desenvolvido em duas fases distintas. A 

primeira é a compra do terreno e contratação de empresa privada responsável pela construção das 
unidades. A segunda fase é o arrendamento das unidades para as famílias com opção de compra no final 
do período contratado. A propriedade do imóvel é do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) e as 
famílias pagam uma taxa de arrendamento mensal, por um período de 15 anos, quando poderão obter o 
direito de optar pela aquisição do imóvel, mediante pagamento ou financiamento do saldo devedor. É 
destinado à população com renda de até seis salários mínimos, selecionadas pelos municípios 
pertencentes a regiões metropolitanas ou municípios com mais de 100 mil habitantes, sob forma de 
arrendamento residencial com opção de compra. 

135  O PSH foi direcionado para o atendimento da população de até três salários mínimos através de 
subsídios diretos para a aquisição de unidades habitacionais. Os recursos provinham da OGU e 
complementação financeira do poder público local (municípios). O programa foi a primeira medida 
desde 1995 que visou o acesso a novas unidades habitacionais à população de baixa renda. Até então, as 
possibilidades para esta faixa de renda estavam concentradas somente nos programas Pró – Moradia e 
Habitar Brasil, voltados à urbanização de assentamentos precários e que, a partir de 1998 sofreram 
restrições orçamentárias (MOREIRA, 2009, p. 77). 

136  PSH - Medida Provisória nº 2.212 de 2001; Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano - Medida 
Provisória nº 2.220 de 2001; Estatuto da Cidade – Lei 10.257/2001. 
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No entanto, vale destacar que foram propostos instrumentos inovadores de gestão 

e financiamento importantes para a retomada da política habitacional no governo Lula. 

Segundo Bonduki (2013, p. 32), pode-se citar como exemplo as primeiras modalidades de 

subsídio habitacional no PSH, o ‘mix’ de recursos onerosos e não onerosos presentes no 

PAR, o programa Carta de Crédito como possibilidade de acesso ao crédito habitacional e 

a criação de um programa nacional voltado para urbanização de assentamentos precários 

através do Habitar Brasil – BID. 

Apesar das inovações citadas na execução da política habitacional, o problema da 

moradia para a população da baixa renda, que compõe cerca de 90% do déficit 

habitacional, não obteve soluções formais significativas. Diante deste cenário, tomaram 

para si a tarefa de solucionar a questão através da produção informal de moradias. 

De acordo com o Ministério das Cidades (BRASIL, 2004, p. 22), entre 1995 e 1999, 

do total de 4,4 milhões de habitações novas produzidas no país, 700 mil foram construídas 

pela iniciativa privada e pelo setor público, e as demais (3,7 milhões) pela própria 

população. Em relação às favelas, entre 1991 e 1996 houve um aumento de 16,6% (557 

mil) no número de domicílios e, entre 1991 e 2000, de 22,5% (717 mil). 

 
3.2 Avanços e formulações de propostas para a política e programas de 

habitação 
 
3.2.1 Projeto Moradia 
 

Lançado em 2000, o ‘Projeto Moradia’ foi um conjunto de propostas e diagnósticos 

para o enfrentamento da problemática habitacional do país promovido pelo Instituto 

Cidadania137 com a participação de técnicos e lideranças de movimentos de moradia138. 

Não se tratava de um programa de governo, mas de uma plataforma de propostas de 

políticas de habitação” (RODRIGUES, 2018). O projeto inspirou a criação do Ministério das 

Cidades, do Conselho Nacional das Cidades e de programas habitacionais e de saneamento 

básico.  

O Projeto Moradia foi uma articulação que foi para constituir [...] o Lula 
estava prevendo que ele poderia ser candidato à presidência, ele faz uma 
articulação com vários setores dos movimentos sociais e urbanos e 
também da universidade para fazer uma ampla discussão no país sobre 

                                                           
137  A entidade alterou o nome em 2011 para Instituto Lula. 
138  Sob a supervisão de Lula e a coordenação geral de Clara Ant, a coordenação foi formada por André de 

Souza, Ermínia Maricato, Evaniza Rodrigues, Iara Bernardi, Lúcio Kowarick, Nabil Bonduki e Pedro Paulo 
Martoni Branco, com a gerência executiva de Tomás Moreira. 
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uma Política Nacional de Habitação. O Projeto Moradia vai dar depois na 
construção do Ministério das Cidades, e da lei da assistência técnica, é a 
discussão embrionária da construção do Ministério das cidades. E nele 
traz o diagnóstico da política habitacional do país, perspectivas, desenho 
institucional de uma nova política, é uma proposta de programa de 
governo. Esta política estava toda dispersa, no governo Sarney houve a 
extinção do BNH, tem a implantação de alguns programas depois, mas 
depois acabou se extinguindo no caminho. No governo Collor, ele faz o 
Programa PAIH que implanta projetos de construtoras e não tinha 
assessoria técnica nenhuma (BARBOSA, 2018). 

O projeto incorporou três dimensões: gestão e controle social, projeto financeiro e 

urbano-fundiário e o enfrentamento da questão no âmbito do governo federal com a 

participação de agentes públicos e privados que atuam na área da habitação no país 

(BONDUKI, 2009). Para este conjunto de agentes está prevista a participação, entre 

outros, de movimentos sociais, organizações não governamentais e agentes técnicos: 

O enfrentamento da moradia no Brasil exige uma ampla participação de 
toda a sociedade brasileira, governo, setor privado, legislativo, judiciário, 
movimentos sociais, organizações não governamentais, universidades, 
agentes técnicos e entidades de classe. O Projeto Moradia parte do 
princípio que nenhum destes agentes pode ficar de fora de um esforço 
nacional que objetiva garantir uma moradia digna para cada cidadão 
brasileiro (INSTITUTO CIDADANIA, 2000, p. 42). 

Em relação aos agentes técnicos, o projeto especificou que estes teriam o papel de 

assistência técnica para os agentes promotores (Cohabs) e para a população que viabiliza 

a moradia através da autoconstrução. Além disso, contariam com o reconhecimento da 

sua atuação através de um estatuto próprio no Sistema Nacional da Habitação e seriam 

remunerados pelos empreendimentos ou diretamente pelo fundo, através de programas 

de assistência técnica.  

Apesar de o ‘Projeto Moradia’ não relacionar diretamente os agentes técnicos com 

o grupo das assessorias técnicas que desenvolviam projetos e obras com os movimentos 

de moradia nos programas habitacionais já apresentados, vale destacar que há o 

reconhecimento da importância da atuação de técnicos de diferentes áreas (física, social, 

jurídica e financeira) para o enfrentamento do problema habitacional. 

Ainda fazendo parte do Sistema Nacional de Habitação estariam os agentes 
técnicos [...] Considerando que grande parte da população enfrenta o 
problema habitacional sem qualquer apoio técnico e financeiro, o papel dos 
agentes técnicos é essencial para um adequado equacionamento da questão. 
Os agentes técnicos seriam remunerados pelos empreendimentos que 
contassem com sua assessoria ou diretamente pelo fundo, particularmente 
nos programas de assistência técnica aos autoempreendedores. Os agentes 
técnicos teriam um estatuto próprio no Sistema Nacional de Habitação, 
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tendo sua atuação regulamentada pelos Conselhos (INSTITUTO CIDADANIA, 
2000, p. 45). 

Entre as diretrizes estava a criação do Sistema Nacional de Habitação, formado 

pelos três entes da Federação, que atuariam de forma estruturada sob a coordenação de 

um novo Ministério (Ministério das Cidades). O Conselho Nacional das Cidades e órgãos 

nos estados e municípios exerceriam o papel do controle social, na gestão dos fundos de 

habitação direcionados para a população de baixa renda.  

Para a efetivação dos fundos, seria necessária a aprovação do projeto de lei de 

iniciativa popular para a instituição do FNMP, apresentado pelos movimentos de moradia 

e que tramitava no Congresso Nacional desde 1991. Em relação à fonte de recursos, o 

projeto previa uma política de subsídios com recursos não onerosos do OGU e onerosos 

do FGTS, com o objetivo de viabilizar crédito para a população de baixa renda.  

Em relação à questão urbana, vale destacar que o Projeto Moradia, acima de tudo, 

buscou combater a visão que o problema de moradia se restringe à construção da unidade 

habitacional e que não deve ser desvinculada da inserção urbana (BONDUKI, 2008; 

MARICATO; ROYER, 2017). Como será visto adiante, as questões relacionadas à 

incorporação da moradia na cidade e ao reconhecimento dos agentes técnicos através de 

programas e estatutos próprios foram ignoradas na formulação do Programa Minha Casa 

Minha Vida lançado em 2009. 

 

3.2.2 Governo Lula: Ministério das Cidades e a Nova Política Habitacional 
 

Os princípios pautados no Projeto Moradia fundamentaram a criação do Ministério 

das Cidades em 2003139 sob o comando no Ministro Olívio Dutra140. O objetivo era criar 

uma Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) de longo prazo, que pudesse 

inverter a lógica da intervenção dos bancos públicos (BNH, CEF) nas definições destas 

diretrizes políticas e ocupar um vazio institucional que afastava o governo federal da 

discussão e da coordenação política e técnica das questões urbanas (BONDUKI, 2008; 

MARICATO, 2006). 

O desenho do Ministério das Cidades se estruturou em secretarias nacionais a 

partir de quatro eixos: habitação; saneamento ambiental; mobilidade; e política fundiária 

                                                           
139  Em 2019 o Ministério das Cidades foi encerrado e sua pasta incorporada no novo Ministério do 

Desenvolvimento Regional. 
140  O Ministro Olívio Dutra tinha reconhecida experiência do governo de Porto Alegre (RS), em que foram 

desenvolvidas iniciativas de orçamento participativo em seus mandatos como governador e prefeito. 
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e planejamento. Esta última temática teria o papel de fornecer diretrizes e orientação para 

os governos municipais e metropolitanos para programas urbanísticos integrados, tais 

como: regularização fundiária, reabilitação de áreas centrais e a aplicação de 

instrumentos do Estatuto da Cidade (MARICATO, 2014, p. 37).  

Outra característica deste novo arranjo institucional141 relaciona-se à gestão 

democrática participativa. Seguindo as pautas contidas no Projeto Moradia, houve a 

construção de canais de participação, como a Conferência das Cidades (realizada em 2003, 

2005, 2007, 2010 e 2013 e a 6º com previsão para 2019) e o Conselho Nacional das 

Cidades142, resultado das reivindicações dos movimentos ligados ao Fórum Nacional da 

Reforma Urbana143 que tinham como proposta a continuidade da narrativa do Projeto 

Moradia, o controle social da política urbana e a produção habitacional através da prática 

da autogestão. 

Para dar unidade às diretrizes da política de habitação, definição de 
programas, critérios para a alocação de recursos, distribuição de 
subsídios, definição de critérios para a habilitação de Agentes 
Promotores e Agentes Financeiros, propõe-se a implantação de um 
sistema de Conselhos de Desenvolvimento Urbano que, associados 
aos Fundos de Moradia Popular, irão dar solidez ao Sistema 

                                                           
141  No campo da habitação, os recursos orçamentários são de significativa transformação. Os investimentos 

em 2002 estavam na ordem de R$ 7 bilhões e em 2009 eleva-se para mais de R$ 62 bilhões. O Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) aplicava R$ 1,7 bilhão em 2002. Em 2009, atingiu algo 
próximo a R$ 33 bilhões. A faixa de renda entre zero e três salários mínimos, na qual se concentra o 
déficit habitacional, recebia 32% dos investimentos, em 2002, chegou a 77%, em 2007, e se estabilizou 
em 64% em 2008 e 2009 (IPEA, 2011, p. 4).  

142  Decreto n. 5.031 de 2004 e Decreto n. 5.790 de 25 de 2006. Sua concepção, entretanto, antecede este 
momento. Em termos normativos, o Estatuto das Cidades (Lei n. 10.257 de 2001), em seu Capítulo IV – 
Da Gestão Democrática da Cidade, já preconizava a existência de “órgãos colegiados de política urbana, 
nos níveis nacional, estadual e municipal”. 

143  FNRU é uma articulação nacional e foi criado em 1987. Atualmente reúne movimentos populares, 
organizações não governamentais, associações de classe e instituições acadêmicas e de pesquisa em 
torno da defesa da reforma urbana, da gestão democrática e da promoção do direito à cidade. Constitui-
se de uma Coordenação Nacional e de diversos fóruns regionais, estaduais e locais, autônomos entre si. 
Compõe a coordenação nacional: MNLM - Movimento Nacional de Luta por Moradia, UNMP - União 
Nacional por Moradia Popular, CMP - Central de Movimentos Populares, CONAM – Confederação 
Nacional de Associações de Moradores, MLB – Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, ActionAid 
do Brasil, Cáritas Brasileira, CAAP – Centro de Assessoria à Autogestão Popular, Cearah Periferia, 
Cendhec – Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, Fase – Federação dos Órgãos para 
Assistência Social e Educacional, Fundação Bento Rubião, Habitat para Humanidade Brasil, Ibase – 
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, Instituto Pólis – Instituto de Estudos, Formação e 
Assessoria em Poíticas Sociais, Terra de Direitos, Abea – Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura 
e Urbanismo, AGB – Associação dos Geógrafos Brasileiros, ANT – Associação Nacional de Transportes 
Públicos, CFESS – Conselho Federal de Serviço Social, Fenae – Federação Nacional das Associações de 
Empregados da Caixa Econômica, Fenea – Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e 
Urbanismo, FNA – Federação Nacional de Arquitetos, Fisenge – Federação Interestadual dos Sindicatos 
de Engenheiros, Observatório das Metrópoles – Ippur/UFRJ/Fase. Além dessas organizações, também 
fazem parte da coordenação os fóruns regionais de reforma urbana organizados no Nordeste, na 
Amazônia Oriental, na Amazônia Ocidental e no Sul. In: www.forumreformaurbana.org.br.  

http://www.forumreformaurbana.org.br/
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Nacional de Habitação, garantindo controle social e participação da 
sociedade. Os Conselhos de Desenvolvimento Urbano devem ser 
instâncias decisórias e não meramente consultivas. Todas essas 
transformações devem ser acompanhadas de um grande processo de 
formação e informação (INSTITUTO CIDADANIA, 2000, p. 38, grifo 
nosso). 

O Conselho Nacional das Cidades foi uma resposta a esta demanda que desde os 

anos 1980 contabiliza um percurso de luta ao acesso à terra urbanizada e bem localizada 

e de conquistas nas políticas urbanas nos últimos anos. Entre elas, o Estatuto da Cidade, a 

Medida Provisória 2.220/2001 (Concessão Especial de Uso para fins de Moradia e criação 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano – CNDU); o Ministério das Cidades em 

2003; as Conferências Nacionais das Cidades; um Programa de Regularização Fundiária 

inédito em nível federal em 2003; o Conselho das Cidades em 2004 que aprovou no 

mesmo ano a Política Nacional de Habitação; a Lei Federal 11.445/2007 (Código de 

Saneamento Ambiental); a Lei Federal 11.107/2005 (Consórcios Públicos); a Campanha 

Nacional do Plano Diretor Participativo, em 2006, a Lei Federal 12.587/2012, que 

instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, entre outros. (MARICATO, 2012; 

FERREIRA, 2012, apud CAMARGO, 2016, p. 64). 

A composição do Conselho Nacional das Cidades envolve representantes de 

entidades e se dá através da eleição entre os delegados presentes nas Conferências 

Nacionais das Cidades. O total de 86 conselheiros está distribuído entre representantes 

do poder público federal, estadual, municipal, setor empresarial, organizações sindicais, 

entidades profissionais e acadêmicas, organizações não governamentais e movimentos 

sociais. 144 O Conselho tem por finalidade, segundo os decretos, propor normas gerais de 

direito urbanístico, critérios para distribuições, do ponto de vista setorial e territorial, do 

orçamento do Ministério das Cidades e critérios para implementação – e adesão dos entes 

subnacionais – de programas vinculados à pasta (TATEMOTO, 2016, p. 72). 

Entre as pautas discutidas e aprovadas nas Conferências e nos Conselhos, estavam 

as reivindicações dos movimentos sociais acerca do tema da habitação. Em 2004 foi 

aprovada a Política Nacional de Habitação (PNH) e os instrumentos para viabilizar sua 

implementação, com destaque para o Sistema Nacional de Habitação (SNH) e o Plano 

                                                           
144  Para mais detalhes sobre a composição e compreensão do papel desenvolvido pelo Conselho Nacional 

das Cidades, sugere-se: Tatemoto (2016). 
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Nacional de Habitação (PlanHab)145. O SNH foi subdividido para atender as faixas de 

maior e menor renda. Para a população de baixa renda, foi aprovada a Lei 11.124/2005 

que instituiu o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e criou o Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). Estes instrumentos foram criados a 

partir da aprovação do Projeto de Lei de Iniciativa Popular (FNMP), enviada ao Congresso 

Nacional em 1991 (MAGALHÃES, 2013, p. 17). 

 
Figura 11: Política Nacional da Habitação 

 
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

 Legislação Federal: Assessoria ou Assistência 
 

É neste contexto que se restaura a possibilidade de atuação de equipes 

multidisciplinares para o desenvolvimento de projetos e construção de moradias para a 

população de baixa renda ou das assessorias técnicas no âmbito federal. Como o Conselho 

era composto também por entidades que regulamentam a profissão da arquitetura e 

urbanismo e engenharia146, e apoiados na diretriz presente no Estatuto da Cidade que 

apresenta este serviço como um instrumento da política urbana que deve ser oferecido 

gratuitamente à população de baixa renda, estas entidades buscaram introduzir a questão 

na aprovação de uma Lei que garantisse o atendimento à população de baixa renda na 

                                                           
145  O PlanHab foi elaborado pelo Consórcio PlanHab, composto pelo Instituto Via Pública, Laboratório de 

Habitação e Assentamentos Humanos da FAU/USP e Logos Engenharia e coordenada pela Secretaria 
Nacional de Habitação e Ministério das Cidades (MAGALHÃES, 2013, p. 17). 

146  Entre as entidades, estava presente a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA). 
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esfera nacional.147 Essas articulações resultaram na aprovação da “Lei da Assistência 

Técnica” em 2008 (Lei Federal 11.888/2008). 

Não havia representantes de assessorias técnicas no Conselho. O 
Conselho é composto por entidades com articulação nacional, a única 
entidade que entrou foi a FNA e a partir deles começou a discutir o 
programa de assistência técnica e também a Frenavu (Frente Nacional de 
Vereadores Pela Reforma Urbana). Como o Nabil Bonduki participou da 
construção desta articulação, ele ajudou bastante a discutir esta pauta da 
assistência técnica no primeiro mandato do Conselho das Cidades e o 
presidente da FNA na época, o Ângelo Arruda. A pauta ficou muito no 
tema da assistência técnica, não entrou no tema das assessorias 
técnicas locais, não entrou nisso (BARBOSA, 2018). 

Importante ressaltar que, foi somente após mais de vinte anos desde a execução dos 

primeiros projetos-pilotos, que os serviços de assistência técnica para o desenvolvimento 

de projetos e construção de moradias para a população de baixa renda aparece como 

dispositivo legal vinculado a um dos instrumentos da política urbana. Para designar este 

trabalho, o Estatuto da Cidade utiliza o termo assistência técnica e jurídica gratuita a 

comunidades e grupos menos favorecidos148. Desta forma, o termo “assistência” prevaleceu 

no campo legislativo que consolidou o direito aos serviços de arquitetura e engenharia para 

habitação de interesse social na legislação federal (SANTO AMORE, 2016, p. 2). 

Esta ação revelou uma discussão referente ao uso dos termos “assessoria” e 

“assistência”. Apesar do reconhecimento do trabalho técnico multidisciplinar junto às 

populações de baixa renda e de atuarem no mesmo campo de trabalho, as origens dos 

termos podem apresentar duas maneiras – diversas e complementares – de 

enfrentamento do problema. O Arquiteto Ângelo Arruda, que foi Conselheiro do Conselho 

Nacional das Cidades e Presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, 

afirma que a origem do termo “assistência técnica” está ligada ao programa Assistência 

Técnica a Moradia Econômica (Atme), criado na década de 1970 em Porto Alegre (RS).149 

                                                           
147  Resoluções do Conselho Nacional das Cidades que trata de recomendações para a alocação de recursos 

ao trabalho de assistência técnica após a criação da Lei 11.888/2008: Resolução recomendada nº 119 
de 10 de junho de 2011: Recomenda ao Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social a alocação de recursos para estados, Distrito Federal, municípios e entidades sociais sem fins 
lucrativos, para implementação de assistência técnica pública e gratuita. 

 Resolução recomendada nº 159 de 02 de outubro de 2013: Recomenda a reabertura de processo de 
seleção pública para Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários e Assistência Técnica no âmbito 
do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) (TATEMOTO, 2016, p. 116). 

148  O Artigo 4, inciso V, letra “r” da Lei 10.257/2001 deixa claro que a ‘assistência técnica’ é um instrumento 
da política urbana que deve ser oferecido gratuitamente para grupos sociais menos favorecidos.  

149  Arruda destaca os primeiros encaminhamentos para a aprovação da Lei a partir de 2004: “Então, quando 
a gente começou a discutir a propositura, ainda em 2004, no Seminário Nacional de Habitação onde eu 
fiz uma reunião com o Clóvis e o Zezéu Ribeiro, nós três, o Zezéu era deputado e o Clóvis tinha um projeto 
de lei de Assistência Técnica tramitando no Congresso Nacional que estava parado. E aí então, nesse 
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Assessorias Técnicas é uma nomenclatura paulista que foi criada lá no 
governo Erundina e foi criado para resolver um problema específico no 
âmbito do programa municipal de habitação de São Paulo. Essa palavra 
nunca existiu no vocabulário da discussão que não fosse à cidade de São 
Paulo. O CONFEA chamava de “arquitetura pública” e a FNA chamava de 
“assistência técnica”. A origem é o programa ATME (Assistência Técnica 
a Moradia Econômica) do Rio Grande do Sul que foi criado em 1976 em 
Porto Alegre (ARRUDA, 2018). 

Em relação aos termos “assessoria” e “assistência’, no estado e município de São 

Paulo, o termo que se consagrou foi o de ‘assessoria técnica’, que traz para o debate o 

percurso histórico dos grupos assessorados e de equipes técnicas independentes 

(CARDOSO; SANTO AMORE, 2018, p. 8). Apesar da disputa de sentidos que relaciona a 

origem (assessoria) e o termo apropriado pela legislação federal (assistência), que coloca 

de um lado as equipes técnicas formadas a partir dos anos 1980 e de outro, o atendimento 

a população de forma individual por técnicos (arquitetos, engenheiros, entre outros) 

através do serviço público, deve-se considerar que o direito à moradia não é relacionado 

somente aos movimentos organizados e sim, a toda a população que não tem 

possibilidade de inserção no mercado habitacional privado, organizada ou não.  

Além disso, a Lei Federal apresenta alguns pontos que merecem destaque e que 

estão alinhadas com o que foi construído e defendido – desde as primeiras experiências 

aqui já relatadas – na atuação das assessorias técnicas e movimentos de moradia. Entre 

eles, evidenciamos que a assistência técnica pode ser oferecida mediante regime de 

mutirão às famílias ou a cooperativas, associações de moradores ou outros grupos 

organizados e que a prestação de serviços pode ser realizada por Organizações não 

governamentais (ONGs), profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas 

jurídicas.150 

Desta forma, a ‘polêmica’ entre “assistência” ou “assessoria” como campo de 

trabalho multidisciplinar pode ser minimizada ao se reconhecer que tanto os movimentos 

sociais – com protagonismo nas políticas públicas – como a população de baixa renda não 

organizada em movimentos e associações “devem ser assistidos pelos serviços dos 

                                                           
Seminário a gente resolveu dar segmento ao assunto de maneira política e nacional. Foi aí que em 2005, 
no Fórum Social Mundial em Porto Alegre nós fizemos uma oficina de Assistência Técnica e convidamos 
todos os agentes públicos, privados, comunitários, FNA, IAB, Asbea, Confea, Fenea, os movimentos 
populares de luta por moradia, enfim, todo mundo”.  

150  Lei 11.888/2008. A prestação de serviço também pode ser realizada por servidores públicos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios e Profissionais inscritos em programas de residência 
acadêmica em arquitetura, urbanismo ou engenharia ou em programas de extensão universitária, por meio 
de escritórios-modelos ou escritórios públicos com atuação na área. 
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arquitetos e urbanistas, pela dimensão pública da profissão e de forma direta e específica 

na qualificação de seus espaços de moradia” (CARDOSO; SANTO AMORE, 2018, p. 2). 

Diante dos agentes envolvidos nas conquistas relacionadas à atuação das 

assessorias técnicas em programas habitacionais federais, o recorte desta pesquisa 

privilegia o reconhecimento das equipes de técnicos independentes formadas a partir do 

processo de redemocratização do país em conjunto com os movimentos de moradia, as 

“assessorias técnicas”. O que não significa que a pesquisa não considere que estas 

conquistas na legislação federal e nas instituições aproximaram a profissão do arquiteto 

e urbanista das demandas sociais.  

A presente pesquisa considera relevantes as ações realizadas neste campo desde a 

aprovação do Estatuto da Cidade em 2001: a Lei de Assistência Técnica em 2008, a 

formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo em 2012 e suas ações para a 

implementação da Lei151, os seminários e encontros para a discussão da Lei e 

apresentação de experiências locais, e, antes disso, desde a década de 1990, as 

experiências nos cursos de arquitetura e urbanismo através de extensões universitárias e 

escritórios modelos152. As conquistas no campo legislativo e institucional ampliaram o 

campo de trabalho do arquiteto e urbanista, no entanto, é necessário o reconhecimento 

das limitações na formação do profissional para enfrentar esta problemática 

habitacional.153  

De acordo com Santo Amore (2016, p. 9), ao tratar do problema individual de 

precariedade na habitação, se lida também com a dimensão pública da habitação e estas 

questões devem estar necessariamente alinhadas, visto que esta ampliação no campo de 

trabalho proporcionada pela Lei é “consequência de uma política habitacional inclusiva e 

                                                           
151  Desde 2017, o CAU exigiu que 2% da receita líquida de todos os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 

das unidades da federação fossem empregados para a assistência técnica. Atualmente está em discussão 
a possibilidade de elevação deste percentual. As ações são traduzidas atualmente em editais com o 
objetivo de financiar a formação e atuação do arquiteto e urbanista em projetos de habitação de 
interesse social. Disponível em: http://www.caubr.gov.br/cau-sp-abre-consulta-publica-para-editais-
de-apoio-a-projetos-de-assistencia-tecnica/. 

152  Cabe destacar os escritórios modelos realizados na UFBA, disponível em: https://residencia-
aue.ufba.br/curiar-escritorio-modelo-de-arquitetura-e-urbanismo, os Seminários Nacionais dos 
Escritórios Modelo, que tem periodicidade anual, chamados SENEMAUs, disponível em: http://www. 
fenea.org/poema, e o curso de extensão universitária da Universidade Mackenzie, disponível em: 
https://www.mackenzie.br/cursos-extensao/universidade/arquitetura-e-design/estrategias-e-
assistencia-tecnica-para-habilitacao-de-interesse-social/. 

153  Santo Amore (2016) aponta questões relativas às limitações na formação dos arquitetos e urbanistas 
nas Universidades e o distanciamento dos estudantes perante esta realidade, que deveriam implicar em 
uma mudança estrutural no ensino, “com consequências que se façam sentir nas políticas públicas de 
habitação”. 

http://www.caubr.gov.br/cau-sp-abre-consulta-publica-para-editais-de-apoio-a-projetos-de-assistencia-tecnica/
http://www.caubr.gov.br/cau-sp-abre-consulta-publica-para-editais-de-apoio-a-projetos-de-assistencia-tecnica/
https://residencia-aue.ufba.br/curiar-escritorio-modelo-de-arquitetura-e-urbanismo
https://residencia-aue.ufba.br/curiar-escritorio-modelo-de-arquitetura-e-urbanismo
https://www.mackenzie.br/cursos-extensao/universidade/arquitetura-e-design/estrategias-e-assistencia-tecnica-para-habilitacao-de-interesse-social/
https://www.mackenzie.br/cursos-extensao/universidade/arquitetura-e-design/estrategias-e-assistencia-tecnica-para-habilitacao-de-interesse-social/
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abrangente, não o seu contrário. Ou seja, a política habitacional não pode ter como fim a 

política de uma categoria profissional”. (SANTO AMORE, 2016, p. 10). 

 

 Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) – Programa Habitação 
de Interesse Social 
 

Após as experiências embrionárias e projetos-pilotos já apresentados, há a 

possibilidade de atuação dos técnicos em um programa federal destinado à prestação de 

assistência técnica para Habitação de Interesse Social. Fruto das pautas e reivindicações 

discutidas pelos movimentos de moradias, o Ministério das Cidades criou, em 2007, o 

‘Programa Habitação de Interesse Social’154 e teve validade até 2011. Os serviços de 

assistência técnica eram previstos na linha da ação155 “Apoio à Provisão Habitacional de 

Interesse Social – modalidade: Prestação de Serviços de Assistência Técnica”. 

A linha de ação ‘Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social’ englobava 

quatro modalidades destinadas aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios: 

Produção ou Aquisição de Unidades Habitacionais; Produção ou Aquisição de Lotes 

Urbanizados; Requalificação de Imóveis e Prestação de Serviços de Assistência Técnica 

(IPEA, 2011, p. 25).  

Entre os objetivos da modalidade para a Assistência Técnica estava a 

conformidade com a Lei de Assistência Técnica de 2008, a contratação de projetos, 

serviços de acompanhamento para obras executadas em regimes de mutirão, 

autoconstrução ou autogestão com a participação dos movimentos de moradia. 

A Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, em consonância 
com a Lei no 11.888/2008, possibilita a contratação de serviços para 
elaboração de projetos – urbanização, edificações, regularização 
fundiária e trabalho técnico social –, tendo como inovação, ainda, a 
possibilidade de contratação de serviços de acompanhamento e de mão 
de obra para melhorias habitacionais em áreas consolidadas – desde que 
tais obras sejam executadas pelas próprias famílias beneficiárias, em 
regime de mutirão, autoconstrução ou autogestão. Esta modalidade, 
assim, atende a demanda e a necessidade expressa pelos movimentos 
sociais pela moradia, e viabiliza assistência técnica a melhorias 
incrementais da moradia, adequando-se a situações comuns em 
assentamentos autoproduzidos no Brasil (IPEA, 2011, p. 26). 

                                                           
154  Instrução Normativa nº 46, de 29 de setembro de 2009. 
155  Outras duas modalidades eram previstas no programa: Apoio à produção social da Moradia e Apoio à 

elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social. Para mais detalhes destas ações, ver: Ipea 
(2011). 
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A origem dos recursos para o pagamento destes serviços era proveniente do 

Orçamento Geral da União (OGU) e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

(FNHIS) e estavam compostos de acordo com a modalidade contratada. Para projetos de 

urbanização de assentamento precários, limitava-se a 3% do valor previsto para execução 

do empreendimento, obtido por intermédio da multiplicação da estimativa do número de 

famílias a serem beneficiadas por R$ 11.000,00. Para projetos de produção de habitação 

de interesse social, o limite era de 1,5% do valor previsto para execução do 

empreendimento, obtido por intermédio da multiplicação da estimativa do número de 

famílias a serem beneficiadas por R$ 30.000,00 (BRASIL, 2009b). 

Já para o acompanhamento ou execução de obras, o cálculo para repasse dos 

recursos limitava-se a 25% do valor previsto para a execução do empreendimento para 

as modalidades ‘melhoria habitacional’ e ‘produção habitacional’. Estes valores eram 

obtidos através da multiplicação da estimativa do número de unidades habitacionais por 

R$ 10.0000,00 e R$ 30.000,00, respectivamente (BRASIL, 2009b).  

Em relação ao número de contratações, a modalidade não obteve significativa 

atuação. Entre 2007 e 2011 foram contratados 77,92 milhões de reais para propostas com 

assistência técnica financiada pelo FNHIS156, totalizando 379 operações. Destas, apenas 

18% foram concluídas até 2011, e grande parte não foi iniciada (SALAZAR et al., 2014 

apud CARDOSO; SANTO AMORE, 2018).  

Segundo dados da Caixa Econômica, em relação à Ação de Assistência 
Técnica do FNHIS, de todos os contratos assinados entre 2007-2011 o 
balanço no Brasil inteiro aponta para 81% de contratos não iniciados e, 
desta porcentagem, apenas 4,2% dos contratos foram concluídos. Então, 
se estamos aqui para discutir Assistência Técnica, precisamos avaliar 
porque um dos programas para fazer a Assistência Técnica com recursos 
do FNHIS não funcionou muito bem no país inteiro (Arquiteta Sandra 
Kokudai, SALAZAR et al., 2014 apud CARDOSO; SANTO AMORE, 2018). 

As críticas levantadas pelos técnicos e movimentos de moradia em relação ao 

programa referem-se às dificuldades de aprovação dos projetos, à redução dos recursos 

ao passar dos anos, que pode ter impedido do fortalecimento da assistência técnica 

(CARDOSO; SANTO AMORE, 2018, p. 11), e à alteração para um modelo único de provisão 

                                                           
156  Conforme dados do Ministério das Cidades, entre 2007 e 2008, foram aplicados R$ 25,57 milhões de 

recursos federais para atender projetos de assistência técnica postulados por estados e municípios. Os 
projetos receberam recursos que variaram entre 9,5 mil e 40 mil reais e visavam à mobilização e 
organização comunitária e ao atendimento individual ou coletivo de famílias. Fonte: 
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/fnhis/resultado-daselecao-
fnhis-2007 . Acesso em 20 ago. 2018. 

http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/fnhis/resultado-daselecao-fnhis-2007
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/fnhis/resultado-daselecao-fnhis-2007
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habitacional com o lançamento do PMCMV, que concentrou a maioria dos recursos 

nacionais destinados à habitação157, e impediu políticas alternativas e a implementação 

de diretrizes presentes na Lei de Assistência Técnica.  

[...] da forma que o Programa foi feito, parece que era para não 
desenvolvermos os projetos, porque tudo tinha que passar pelo Siconv, 
que é um sistema de transparência, muito interessante, mas por outro 
lado é muito burocrático. E as nossas estruturas de entidades não 
conseguem atender perfeitamente (Arquiteto Alexandre Correia da 
Fundação Bento Rubião – RJ, SALAZAR et al., 2014 apud CARDOSO; 
SANTO AMORE, 2018). 

Os dados apresentados no Relatório de gestão do FNHIS (BRASIL, 2009b) apontam 

que no lançamento do PMCMV, os recursos foram redistribuídos e a ação ‘Provisão 

Habitacional de Interesse Social’, em que está inserida a modalidade de ‘Prestação de 

Serviços de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social’ não obteve destinação 

de recursos em 2009. 

Constatou-se a priorização de recursos na ação ‘Apoio à Melhoria das Condições de 

Habitabilidade de Assentamentos Precários’, que chegou a 87% do valor das seleções do 

FNHIS e a redução de recursos para a ação ‘Produção Social da Moradia’ (5%).  

Vale observar que a concentração de investimentos em Urbanização de 
Assentamentos Precários deve-se ao fato de que com a criação do 
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), em julho de 2009, através 
da Lei nº 11.977, passando [sic] este programa a concentrar e priorizar a 
aplicação de recursos para a provisão habitacional (Relatório de gestão 
do FNHIS, 2009 apud IPEA, 2011, p. 29). 

Evaniza Rodrigues destaca a importância e a defesa dos movimentos de moradia 

para a manutenção de um programa destinado aos serviços de assistência técnica, visto 

que poderia contribuir para as dificuldades encontradas pelos técnicos nos programas 

Crédito Solidário e Programa Minha Casa Minha Vida Entidades. 

O FNHIS tinha uma linha de assistência técnica, então nós priorizamos 
apresentar propostas na assistência técnica, de elaboração de projeto. E 
que pra nós era um modelo que deveria continuar, mas isto acabou. Tinha 
uma questão importante, tanto para o Crédito Solidário e o MCMV, para o 
movimento poder acessar estes recursos, eles tinham que fazer projeto, 
não tinha compra antecipada no começo. Então exigia grana, 
profissionais para trabalhar sem receber por um ano, um ano e meio, as 

                                                           
157  O PMCMV teve um destaque excepcional em relação àqueles financiados pelo FNHIS. Os projetos do 

FNHIS receberam 77,92 milhões de reais em cinco anos, já o PMCMV, lançado em 2009, mobilizou 34 
bilhões para construção de novas unidades habitacionais, e chegou em 2016 com um investimento de 
mais de 100 bilhões de reais, com recursos diretos do orçamento e com recursos do principal fundo 
voltado a habitação desde os anos de 1960, o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) 
(CARDOSO; SANTO AMORE, 2018, p. 12). 
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famílias podem contribuir, mas precariamente, que não bancava o custo 
do projeto. Então tem um problema pra acessar o programa, por isso que 
nós defendemos um programa de assistência técnica que não seja 
necessariamente colado com financiamento de obra. (RODRIGUES, 
2018).  

A existência de um programa com recursos para pagamentos de projetos e 

acompanhamento de obras torna-se essencial para o reconhecimento e o fortalecimento 

dos serviços prestados pelas assessorias técnicas. Este modelo, se continuado e 

aperfeiçoado, poderia resolver, ou ao menos minimizar, alguns dos obstáculos 

encontrados pelas assessorias no desenho dos programas habitacionais federais 

subsequentes, como o Crédito Solidário e o Programa Minha Casa Minha Vida Entidades. 

 
 

*** 
 

Os primeiros projetos da Vila Nova Cachoeirinha do início da década de 1980 não 

obtiveram recursos para as assessorias técnicas e a atuação pode ser interpretada como 

um enfrentamento das regras de gestão e financiamento existente. O mesmo 

posicionamento na atuação pode ser apresentado nas experiências posteriores inseridas 

no Prohap e PAIH, mas aqui há certos avanços que são resultados das reivindicações dos 

movimentos de moradia nas caravanas para Brasília no final da década de 1980: três 

projetos habitacionais com reconhecimento das assessorias técnicas e movimentos de 

moradia na execução de projetos com mutirão e autogestão nesses programas. Já nos 

programas Habitar Brasil e Carta de Crédito inaugurados na década de 1990, o 

reconhecimento desses agentes não é aprimorado e os dois exemplos citados (Santo 

André e Aparecida de Goiânia) não correspondem às prioridades do setor habitacional no 

período.  
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Figura 12: Programas habitacionais federais com participação 
de assessorias técnicas entre 1981 – 2003 

 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Esse capítulo propôs apresentar as alterações e permanências nas possibilidades 

de atuação das assessorias técnicas e movimentos de moradia até os programas 

habitacionais federais Crédito Solidário e Minha Casa Minha Vida. Apesar da baixa 

produção quantitativa realizada nos programas “alternativos” e “projetos pilotos” e de 

impossibilidade de atuação das assessorias técnicas e movimentos de moradia, as 

experiências apresentadas tiveram significativa influência na trajetória de reivindicação 

de novas políticas habitacionais promovidas por autogestão. 
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ASSESSORIAS TÉCNICAS NA POLÍTICA HABITACIONAL  

RECENTE: O PROGRAMA CRÉDITO SOLIDÁRIO E O  

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA ENTIDADES 
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No capítulo anterior foram apresentadas as possibilidades de atuação das 

assessorias técnicas nos programas habitacionais federais desde o BNH até o período de 

avanços relacionados com a formulação de políticas e programas habitacionais. A 

construção dos programas Crédito Solidário e Minha Casa Minha Vida Entidades está 

inscrita a partir das reivindicações dos movimentos de moradia e assessorias técnicas, 

que possibilitou, ainda que limitada, a participação desses agentes. 

Este capítulo discutirá a formulação e o desenho operacional desses programas, 

em especial o Minha Casa Minha Vida Entidades, com o objetivo de compreender as 

permanências, alterações e limites da prática das assessorias técnicas conjuntamente 

aos movimentos de moradia e os sentidos da autogestão na perspectiva da produção de 

moradia. 

 
4.1 O Programa Crédito Solidário  
 

[...] O Crédito Solidário foi um ano de trabalho para criar um programa 
para os movimentos, não tinha fonte de recurso, a gente vinha muitos 
anos tentando fazer proposta para o FGTS e nunca conseguia, a gente 
esbarrava na garanta financeira para entrar no FGTS, tentamos no PAR 
no FHC, fizemos algumas conversas com o Conselho Curador do FGTS 
pra tentar modelar e sempre esbarrava nisso [...]. (RODRIGUES, 2018). 

A década de 1990 foi marcada por uma série de reinvindicações e articulações 

para a implementação da autogestão na política habitacional federal.158 As experiências 

pontuais desenvolvidas no país estiveram desarticuladas e não lograram uma atuação 

mais abrangente no que se refere à participação dos movimentos de moradia e 

assessorias técnicas.159  

Foi durante o Governo Lula que os movimentos de moradia apresentaram 

propostas e pressionaram o governo no sentido da criação de um programa de habitação 

                                                           
158  Moreira (2009) denomina a década de 1990 como o período de “banho-maria” para a autogestão na 

provisão habitacional. Enquanto o projeto de Lei de Incentivo Popular tramitava no Congresso desde 
1991, experiências pontuais foram realizadas sem articulação com os programas habitacionais federais 
vigentes.  

159  Os programas habitacionais criados antes do Crédito Solidário sofreram alterações e houve o 
redirecionamento do público-alvo para as camadas mais pobres: Carta de Crédito Individual, Carta de 
Crédito Associativo, Apoio à Produção de Habitação e o Pró-Moradia (que operam com recursos do 
FGTS), o Programa de Arrendamento Residencial (do FAR), e os programas Habitar-Brasil (que 
posteriormente passou a chamar Habitar- Brasil/BID), Programa de Subsídio Habitacional e PBQP-H22 
(com recursos do OGU) continuam sendo operados. O Crédito Solidário foi o único programa criado no 
governo Lula (MOREIRA, 2009). 
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de interesse social voltado para a autogestão. Segundo Mineiro e Rodrigues (2012, p. 23), 

a proposta continha princípios a serem atendidos na mudança da política de habitação 

vigente, tais como: a destinação de subsídios para as famílias de baixa renda e a retirada 

de restrições para o acesso das famílias, recursos para assessoria técnica, mais 

transparência nos procedimentos de aprovação dos projetos, destinação de terras 

públicas para HIS e uso misto das edificações para comércio ou equipamentos sociais.  

Em 2003, com a criação do Ministério das Cidades, houve a proposta de utilização 

do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS)160 para o programa autogestionário. O FDS 

era uma fonte de importância secundária para o Governo, que estava inoperante desde o 

Governo FHC. Para os movimentos de moradia, o programa seria de caráter temporário, 

enquanto não se conquistava a aprovação do Fundo Nacional de Moradia Popular, ainda 

sem consenso no governo e sem aprovação no Congresso Nacional (MINEIRO; 

RODRIGUES, 2012, p. 24).  

Como ele não foi investido no FHC, ele gerou um excedente, ele gerou 
um valor que não era de ninguém e se construiu o financiamento do 
Crédito Solidário com a seguinte composição: Você tinha o principal que 
era o FDS, recurso dos bancos que deveria retornar e tinha os juros que 
tinha que voltar pro banco, o seguro e risco e isto é fundo perdido. FDS 
ficou um empréstimo mais barato (RODRIGUES, 2018). 

Em se tratando de um programa destinado à população prioritariamente com 

renda de até três salários mínimos, a utilização do FDS solucionaria a condição da falta 

de garantias e exigências bancárias para o agente operador e financeiro (CEF). É possível 

perceber como a lógica bancária está consolidada nestes agentes, acostumados a atuar 

com a iniciativa privada e empreendimentos para outras faixas de renda. A criação do 

Programa Crédito Solidário (PCS) representou, em certa medida, uma resistência na 

transformação estrutural da CEF, que passou a atender novos agentes: movimentos de 

moradia e assessorias técnicas. 

A utilização de recursos não onerosos do FDS e a não cobrança de juros das parcelas 

garantiram o barateamento do financiamento e o acesso ao crédito para a população de 

baixa renda. Sem dúvida, essa foi uma característica importante do programa, no contexto 

                                                           
160  O Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) foi criado em 1991 no Governo Itamar Franco, para 

financiar, exclusivamente ao setor privado, projetos de investimentos de interesse social nas áreas de 
habitação popular, saneamento básico, infraestrutura urbana e equipamentos comunitários. Trata-se 
de um fundo composto por recursos privados, geridos pelo Conselho Curador do FDS (CCFDS). O 
CCFDS é responsável por definir diretrizes para concessão de crédito, desenhos operacionais de 
financiamento e respectivo retorno, acompanhamento e controle dos andamentos dos financiamentos, 
entre outras atribuições.  



167 
 

que se iniciava no governo e na CEF, linhas de financiamento de habitação pautadas por 

políticas de subsídios até então inexistentes (MOREIRA, 2009, p. 107). 

[...] Como é que dava a garantia financeira que a obra ia ficar pronta? E 
tomam como pressuposto que os movimentos não têm como dar 
garantia. E aí o Jorge Hereda traz o FDS para o cenário. A gente nem 
sabia direito que existia este dinheiro na verdade, ele ficou sem investir 
nada na gestão FHC, era um fundo dos bancos, é um compulsório que os 
bancos têm que depositar neste fundo dos investimentos e aplicações 
dele, mas é um depósito, não é uma doação, ele fica rendendo. 
Conseguiu-se montar uma condição de financiamento melhor que o 
FGTS (RODRIGUES, 2018). 

Apesar destes avanços, a criação do programa envolveu certa resistência da CEF – 

o agente operador do programa – que parecia não reconhecer a trajetória dos 

movimentos de luta por moradia na criação de um programa habitacional pautado na 

autogestão. Em entrevista concedida à Moreira (2009, p. 103), Claudia Gomes, gerente 

dos Fundos de Governo da CEF e Conselheira do FDS na época, relatou o 

desconhecimento das propostas apresentadas pelos movimentos: Da nossa parte não 

conhecia essa parte dos movimentos, esta figura não existia, quando a gente estava 

criando o programa. 

Outra constatação da autora é que nenhuma das experiências anteriores de 

produção habitacional por mutirão e/ou autogestão nas três esferas do governo, ou até 

mesmo nos outros países, não serviram como modelo para a elaboração das primeiras 

propostas apresentadas pela CEF para o programa. A única referência que se tinha era 

das cooperativas do BNH (Inocoop), o que gerou certo estigma sobre este modelo, 

devido às experiências negativas relacionadas às dívidas deixadas no período (GOMES 

apud MOREIRA, 2009, p. 104).  

Toda vez que a gente levava esta questão pra Caixa, pro Governo 
Federal, eles traziam uma memória muito negativa que era o processo 
de cooperativas ligadas ao Inocoop (RODRIGUES, 2018).  

Segundo Naime (2009, p. 120), o PCS parece ter “dupla paternidade”. De um lado, 

é fruto das reivindicações levadas por quatro entidades nacionais (UNMP, MNLM, 

Conam e CMP). Por outro, o seu objetivo era dar destino aos recursos acumulados do 

FDS desenhados e operados pela CEF, cujos técnicos desconheciam a trajetória de luta e 

articulações dos movimentos.  

Eu participei desde a primeira reunião (no CCFDS), a parte financeira 
toda fomos nós que desenhamos, e eu não tinha conhecimento de 
movimento social até aquele momento [do lançamento do Programa]. Aí 
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depois, teve uma reunião que eu fiquei sabendo da existência de 
movimento social. Por incrível que pareça! [...] é até engraçado porque 
eles [os movimentos] falam assim: ‘nós criamos esse programa’, e hoje a 
gente até entende que foi com a ajuda deles que criou, mas só que 
naquela época [da criação do Programa] a gente não tinha 
conhecimento... eu não sabia da existência deles. E nem o restante do 
pessoal da Caixa (Econômica Federal) (GOMES apud NAIME, 2009, p. 
120). 

Esta informação é relevante na medida em que apresenta interesses e 

perspectivas distintas na criação do PCS, que culminou em um desenho que se mostrou, 

sob alguns aspectos, não ajustado para o atendimento de seu público-alvo. A 

preocupação da CEF em garantir o retorno dos recursos privados do FDS, 

proporcionando maior segurança ao agente operador, refletiu em um desenho 

operacional apoiado na lógica de um financiamento de crédito tradicional do sistema 

bancário, ainda que o empréstimo tenha juro zero ao tomador e que outras condições 

tenham sido flexibilizadas. 

O PCS foi criado em abril de 2004, através da aprovação da Resolução nº 93 pelo 

Conselho Curador do FDS (CCFDS).161 O PCS, portanto, “nasce como um programa social 

de habitação, sustentado pelo movimento popular e viabilizado por recursos privados de 

um fundo de importância secundária, cujo desenho operacional foi formulado pela CEF, 

agente operadora dos recursos do FDS, a ser operacionalizado por um banco” 

(MOREIRA, 2009, p. 104). 

Os beneficiários finais, na condição de público-alvo do programa, são as famílias 

de baixa renda, que deveriam ser organizadas pelo agente proponente – “Entidade 

organizadora” (associações, cooperativas, sindicatos ou entidades da sociedade civil 

organizada) – responsável por apresentar a demanda dos beneficiários finais, solicitar 

os pedidos de financiamento e assistência técnica para os projetos e realização das 

obras.  

Segundo as regras do programa, a entidade organizadora poderia escolher entre 

quatro modalidades operacionais e três regimes de construção: aquisição de material de 

construção, aquisição de terreno e construção, construção em terreno próprio e 

conclusão, ampliação ou reforma de unidade habitacional. As possibilidades do regime 

de construção eram definidas pela autoconstrução, mutirão ou administração direta, 

com contratação de profissionais ou empresas para a execução de serviços 

especializados.  
                                                           
161  A Resolução nº 93/2004 que cria o PCS e Instrução Normativa nº 11/2004. 
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Figura 13: Fluxograma que representa as relações 
entre os agentes na implementação do PCS 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

A composição do investimento incluía os custos do terreno (aquisição e despesas 

de regularização, elaboração do projeto (o custo inicialmente não poderia ultrapassar 

1,5% do valor total do financiamento, a construção (custos da obra e contratação de 

profissionais para a execução), material de construção (referente a sua aquisição e 

custos com mão de obra especializada e assistência técnica ) e os custos indiretos 

(prêmios de seguro de crédito, de morte e invalidez permanente e de danos físicos sobre 

o imóvel; e de despesas de legalização, para regularização e taxas de contratação do 

crédito). 

Do valor total do investimento, 95% poderiam ser financiados pelo FDS e os 5% 

finais deveriam ser da contrapartida a ser aportada pelo beneficiário, integralizada com 

mão de obra mutirante a ser computada no item do investimento ou mediante parcerias 

com os agentes facilitadores, como prefeituras, governos do estado, como por exemplo, 

doações de terrenos.  
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Para cada entidade organizadora, foi limitado o número máximo de 200 famílias 

por empreendimento habitacional.162 Os valores máximos de financiamento foram 

definidos segundo a modalidade operacional, porte e localização do município. Após a 

conclusão do empreendimento, o valor máximo de avaliação da unidade habitacional era 

de R$ 35.000,00. 

O prazo para o financiamento ficou determinado em função do tempo de 

execução das obras, limitando-se em 12 meses a partir da data de assinatura dos 

contratos e liberação dos recursos. O prazo máximo de amortização poderia alcançar 

240 meses, e o valor das parcelas chegaria ao limite de 25% da renda familiar, conforme 

a capacidade de pagamento do mutuário, calculada pelo agente financeiro com base no 

custo da unidade habitacional e no valor do seguro. 

O primeiro contrato foi assinado em 2005, um ano após o lançamento do 

programa, e já demonstrou as dificuldades para a operacionalização e as Entidades 

apresentaram diversas críticas as regras do programa. O desenho do programa atribuiu 

às famílias uma capacidade inicial de investimento além do que poderiam oferecer e os 

custos com obtenção da documentação, registro e aprovação do empreendimento 

oneravam o orçamento familiar, sem a garantia da contratação do financiamento.163  

Nessa etapa, começam a surgir as grandes dificuldades para as 
entidades, já que o grau de exigência para os empreendimentos, por um 
lado, e a dificuldade das entidades, por outro, inviabilizava a maioria das 
propostas selecionadas (MINEIRO; RODRIGUES, 2012, p. 24).  

O PCS, desde sua criação, passou por algumas alterações. Dentre elas, vale 

destacar a criação do Fundo Garantidor (FG) em 2005, que visava criar uma alternativa 

de garantia de crédito, mas que onerou a parcela de cada contrato em relação ao valor 

inicial, e elevou a capacidade de pagamento a ser comprovada pelo beneficiário. Além 

disso, houve a inclusão de nova modalidade operacional, o aumento do valor de 

avaliação do imóvel e os prazos de financiamento e amortização (24 meses e 264 meses 

respectivamente), alteração do limite de renda familiar e a análise dos projetos 

passaram a ser responsabilidade das Gidurs e não mais os Escritórios de Negócios da 

                                                           
162  Para municípios que não tinham população superior a 50 mil habitantes, que não são capitais estaduais 

e não pertencem a regiões metropolitanas, o limite máximo era de 100 participantes por 
empreendimento habitacional.  

163 Um dado que demonstra as dificuldades encontradas pelas entidades é que na primeira seleção do 
programa, em 2004, o Ministério recebeu 2.759 propostas e selecionou 684 em quase todo o país. 
Destas, durante os anos de 2005, 2006 e 2007, apenas 158 empreendimentos chegaram à efetiva 
contratação (MINEIRO; RODRIGUES, 2012, p. 24).  
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CEF, o que atribui importância ao olhar técnico. Também foram definidos prazos limites 

para a análise técnica da CEF e para contratação das propostas selecionadas (NAIME, 

2009, p.136). 

Em 2007, por ocasião da 3ª Conferência das Cidades, o PCS passou por mais 

alterações e em 2008 foi consolidada a segunda fase do programa (PCS 2) através da 

Resolução nº 121/2008 2008 e Instrução Normativa 14/2008. O PCS 2 acatou algumas 

propostas levantadas pelos movimentos de moradia, como por exemplo a antecipação 

das liberações mensais, condicionada à medição e comprovação de que a etapa prevista 

no cronograma já estivesse finalizada, e o desembolso parcial dos recursos. Outra 

novidade foi a retirada dos custos indiretos pagos pelos beneficiários, previstos no PCS 

1. No PCS 2 estes encargos foram transferidos ao FDS. 

No PCS 1 havia alguns encargos a serem pagos durante a obra, como a 
atualização monetária do financiamento e o seguro, o que resultou em 
desequilíbrio financeiro em diversas obras, já que as famílias 
encontraram dificuldades em arcar com tais pagamentos, especialmente 
os idosos que tinham premio de seguro com valores às vezes maiores 
que a própria prestação da moradia. Esse tema foi alvo de muitas 
reivindicações dos diversos movimentos. Uma das mudanças mais 
importantes do PCS 2 foi que o FDS passou a arcar também com esses 
custos. (MINEIRO; RODRIGUES, 2012, p. 28) 

Moreira (2009, p. 172) destaca que, apesar da aderência as reivindicações dos 

movimentos, estas ações explicitaram um contrassenso do Programa que somente teve 

seu caráter social ampliado pela introdução de mecanismos financeiristas para a operação 

do Programa. Outra contradição apontada é a incorporação formal do termo autogestão, 

entre outras formas possíveis, e a incorporação da empreitada global na Resolução 

121/2008.164 Estas ações refletem a não importância dos meios de produção da 

habitação, já que as duas formas apresentam propostas e princípios antagônicos. 

Como será visto adiante, estas contradições referentes aos meios de produção e 

outros aspectos relacionados à participação dos movimentos e assessorias técnicas têm 

continuidade nas regras do PMCMV E, em que são alvos constantes de alterações, 

supressões ou complementações. O termo autogestão, por exemplo, surge e ausenta-se a 

cada revisão do conjunto de instrumentos normativo, ora sendo admitido como um 

regime de construção em meio a outros, ora inserido enquanto princípio diretivo do 

programa.  

                                                           
164  Resolução 121/2008. Item 4 – “Formas de atuação”, línea c) administração direta e autogestão pelas 

cooperativas, associações e demais entidades da sociedade civil, ed.) empreitada global. 
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Apesar destes avanços conquistados na ciranda de forças (MOREIRA, 2019, p. 

172) em torno do desenho operacional do programa, prevaleceu a perspectiva da CEF e, 

paradoxalmente, o programa foi dirigido por critérios financeiros que permitiram, 

principalmente a partir de 2008, alguma flexibilidade no atendimento da população de 

baixa renda. 

Não foram criados instrumentos e condições favoráveis para proporcionar e 

fortalecer a atuação dos agentes envolvidos no meio de produção, como os movimentos 

de moradia e assessorias técnicas e nem tão pouco foram criados meios para romper 

com a falta de tradição da autogestão no país. O lugar das formas participativas, da 

autogestão e da atuação das assessorias técnicas em conjunto com os movimentos de 

moradia nas políticas habitacionais é objeto de constante luta após o PCS, e está 

presente nas reivindicações e propostas levantadas por estes agentes no PMCMV E. 

 

 Distribuição territorial dos empreendimentos. Os estados de São Paulo, Goiás e Rio 
Grande do Sul 

 

Os estados de São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul – recorte desta pesquisa – se 

sobressaem, desde o PCS, na quantidade de empreendimentos, unidades habitacionais 

produzidas e na distribuição dos recursos do programa. Até agosto de 2011, O PCS 

contratou 341 empreendimentos, envolvendo a construção de 21.695 unidades 

(FERREIRA, 2012, p. 145).  

Rio Grande do Sul é o estado com maior número de empreendimentos 

contratados (104), o que pode ser explicado pelo menor porte na maioria das suas 

habitações.165 Dentre os três, São Paulo é o estado com menor número de 

empreendimentos (22), mas com maior número de unidades habitacionais em cada 

empreendimento contratado. Já o estado de Goiás tem o maior número de unidades 

habitacionais contratadas (3.290 unidades) e 42 empreendimentos. 

  

                                                           
165  Ferreira (2012, p. 147) identifica uma grande incidência de pequenos empreendimentos (até 50 

unidades habitacionais) em todo o norte e noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Segundo a autora, 
uma possível explicação, a ser verificada, para essa “mancha” de empreendimentos autogestionários é 
a presença na área da rede de agricultura familiar e do tradicional sistema cooperativista rural, 
presentes na região sul do país. Já na região sudeste, próximas às regiões metropolitanas, a autora 
verifica a incidência de empreendimentos de maior porte, de até ou mais de 200 unidades. 
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Gráfico 1: Empreendimentos contratados no PCS por estado, 2005/2011 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de FERREIRA (2012, p. 146). 

 

 
Gráfico 2: Unidades habitacionais contratadas no PCS por estado (2005/2011) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de FERREIRA (2012, p. 146). 

 

A hipótese mais provável para explicar a significativa presença dos três estados 

no PCS está na trajetória da proposta autogestionária reivindicada pelos movimentos de 
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moradia no campo habitacional, assim como a existência de experiências participativas e 

autogestionárias anteriores ao programa.  

Esses programas (PCS e PMCMV E) foram não apenas pauta de 
reivindicação dos movimentos de moradia, mas foram sendo 
impulsionados e aperfeiçoados graças às ações desses movimentos que 
sentaram em mesa de negociações, fizeram caravanas, passeatas, 
ocupações de imóveis públicos vazios e de sede de órgãos públicos, 
como o Ministério das Cidades e a Caixa e chegaram até a porta da 
residência do presidente da república para levar questões não 
resolvidas e propostas (MINEIRO; RODRIGUES, 2012, p. 19).  

No caso do Rio Grande do Sul, a sua trajetória em torno da criação das 

cooperativas habitacionais vinculadas ao processo do Orçamento Participativo em Porto 

Alegre é um indicador da expressiva presença do estado no programa.166 A concepção 

das cooperativas e dos movimentos, que estavam mobilizados desde os anos 90167, teve, 

assim como em São Paulo, influência das cooperativas uruguaias. 

Em São Paulo, a considerável incidência nos programas pode ser relacionada ao 

acúmulo de experiências pioneiras dos movimentos de moradia em torno da produção 

dos mutirões autogeridos surgidos na década de 1980 (como por exemplo, os projetos 

da Vila Nova Cachoeirinha, Vila Comunitária, entre outros) e posteriormente o 

aprimoramento destas práticas no programa Funaps Comunitário entre 1989-1992.  

A década de 1980 marca também a participação de movimentos de moradia em 

experiências de mutirões habitacionais no Estado de Goiás. Segundo Moraes (2003, p. 

186), o final da década de 1970 já apresenta experiências de autoconstrução e mutirão 

em Goiás. A ausência de políticas públicas para o setor habitacional de menor renda fez 

com que a população se organizasse em busca de moradia. No início, as reivindicações 

eram isoladas e com pequenas ocupações de terras, fenômeno que ocorria desde a 

década de 1930, na época da construção da cidade de Goiânia.168 

                                                           
166  Drago (2011) apresenta a descrição das ações praticadas em empreendimentos habitacionais no PCS 

de movimentos e cooperativas no RS vinculados a organizações de abrangência nacional (CMP, CONAM 
e MNLM). Participaram do programa as cooperativas e movimentos UAMA, Coohrreios, Coohagig, 
Cohaterra, Coopernova, Coophabom, entre outros.  

167  Arquiteto Álvaro Pedrotti em entrevista concedida à autora em 12/07/2018. Álvaro Pedrotti atua 
como assessor técnico junto aos movimentos sociais e cooperativas na Região Metropolitana de Porto 
Alegre (RS). 

168  Goiânia foi planejada para 50 mil habitantes. Atualmente, de acordo com o último censo, tem cerca de 
1,3 milhão de habitantes. A partir desse período, as ocupações são organizadas através de associações 
e “Ligas de moradores”. 
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A partir dos anos 1980 há a constituição de movimentos de moradia no Estado 

com articulação nacional. Para a autora, esse fato é um dos motivos que justifica o 

número expressivo dos empreendimentos no PCS e PMCMV–E:  

Porque tem este grande número de conjuntos em Goiás? Nós temos um 
movimento de moradia forte desde os anos 80. Que inclusive ajudou a 
construção destes movimentos a nível nacional. O primeiro movimento 
a ser criado foi o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, inclusive a 
coordenação nacional era aqui em Goiânia, com o Vidal, Maurício. E nós 
tínhamos Federação Goiana de Inquilinos e Posseiros Urbanos (Fegip). 
Criou-se a articulação nacional do solo urbano (Ansur). E a Ansur foi 
junto com o Movimento de Moradia de Goiânia, e a partir deste 
momento o Movimento de Moradia de Goiânia passa a fazer parte dos 
Movimentos a nível nacional (MORAES, 2018).169 

Representantes dos movimentos de moradia em São Paulo destacam de forma 

positiva as experiências autogestionárias anteriores ao PCS, principalmente em São 

Paulo e no Rio Grande do Sul, mas as características dessas experiências relacionadas à 

autogestão não foram incorporadas pelo programa. Para Mineiro e Rodrigues (2012, p. 

26), apesar da expectativa sobre a capacidade de financiamento habitacional, o 

programa teve uma curva de aprendizagem, referindo-se ao tempo de adaptação dos 

movimentos às regras e agentes do programa, e vice-versa.  

Vai mudando o conceito da autogestão. Quando no Governo Federal 
começam a discutir a proposta do Crédito Solidário, ele traz uma série 
de experiências ruins externas e também é pouco permeável as boas 
experiências de autogestão que existiram anteriormente em São Paulo, 
Rio Grande do Sul, etc. (RODRIGUES, 2018). 

 

4.1.1  Programa Crédito Solidário – O Lugar da Assessoria Técnica 

A relação entidade/assessoria técnica constitui, historicamente, a 
essência da proposta autogestionária. Isso permite conceber a moradia 
não apenas como uma mercadoria a ser consumida, mas como uma 
forma de inclusão dos cidadãos nos processos econômicos, sociais e 
políticos (MINEIRO; RODRIGUES, 2012, p. 39). 
 

As negociações durante a criação e implementação do PCS contaram também com 

contribuições das assessorias técnicas. A participação em reuniões em Brasília e as 

pautas reivindicadas junto aos movimentos de moradia, especialmente a União dos 

                                                           
169  A Fegip surge a partir da União dos Posseiros Urbanos na década de 1980. A Federação teve 

participação na criação do Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU), articulação nacional de luta 
por moradia. Esse fórum foi responsável pela apresentação de uma proposta de lei relacionada ao 
planejamento urbano e função social da propriedade. Essa proposta resultou nos artigos 182 e 183 da 
atual Constituição Brasileira.  
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Movimentos de Moradia de São Paulo (UMM-SP), são relatadas pela Arquiteta Isabel 

Cabral, da assessoria técnica Ambiente Arquitetura. 

De fato a gente esteve bastante junto com a União (UMM-SP) nestas 
propostas todas que foram levadas e muito pelo trabalho que a gente 
estava já realizando, isto foi bastante forte para poder mostrar o que é 
possível, enfim. Nós fomos várias vezes para Brasília e tiveram algumas 
reuniões com a Caixa, Ministério das Cidades, na época do Crédito 
Solidário e depois no Minha Casa Minha Vida, nos dois momentos, até no 
Minha Casa Minha Vida 1 mesmo, antes da compra antecipada e tal. 
Foram 3 momentos, Crédito estivemos também, mas foi menos, a 
abertura foi pequena, mas mesmo assim, nós fomos junto com o 
movimento (CABRAL, 2018). 

Cabral destaca que as articulações baseavam-se em apresentar questões técnicas 

para a viabilidade do projeto sempre em conjunto com a defesa da autogestão: “O que 

interessava muito era mostrar que era viável, era a coisa mais importante que a gente 

tinha que levar. Mas sempre com a discussão da autogestão, nunca levamos a discussão 

para que não fosse com autogestão.” Outro ponto era a dificuldade encontrada no 

diálogo com a CEF, em que a postura do banco acostumado a trabalhar com as 

construtoras não reconhecia a importância das assessorias técnicas no desenho 

operacional do programa.  

Nunca, em nenhum momento, em nenhuma reunião mudou uma 
postura que é de Caixa (CEF), de banco, e de técnicos que estavam 
acostumados a tratar com construtoras. O nosso grande apoio para 
avançar nestas discussões técnicas eram algumas figuras mais no 
Ministério das Cidades, principalmente na primeira turma e tinha a 
questão do movimento junto obviamente, e tinha alguns técnicos sociais 
também, pois a gente não fazia a reunião só sobre questões da obra em 
si, eram muitos técnicos sociais de Brasília e daqui de São Paulo que 
eram mais fácil lidar e tratar destes assuntos, dava pra evoluir na 
discussão, mas a gente levou muito destes elementos das nossas obras, 
de projetos, a participação, a qualidade (CABRAL, 2018). 

Benedito Barbosa também relata a participação das assessorias técnicas na 

implementação do programa e que a atuação conjunta com os movimentos de moradia 

no âmbito federal inicia-se no PCS. 

Onde as assessorias atuaram nacionalmente? No momento que 
construímos o programa Crédito Solidário, por diversas vezes fizemos 
reuniões com a Caixa para discutir o papel das assessorias, o Ricardo 
(Gaboni) da Ambiente (Assessoria Técnica Ambiente Arquitetura) atuou 
neste processo orientando outros técnicos na construção de assessorias 
locais (BARBOSA, 2018). 

Barbosa (2018) ainda observa as dificuldades na inserção das assessorias 

técnicas no programa e a importância da parceria com os movimentos de moradia as 
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reivindicações durante as reuniões com a CEF com o objetivo de fortalecer a atuação 

destes agentes no PCS e também no MCMV–E. E que, apesar das experiências pontuais 

existentes no país durante as décadas de 1980 e 1990, como o Funaps Comunitário em 

São Paulo, Minas Gerais (Belo Horizonte e as experiências autogestionárias em Ipatinga), 

Rio de Janeiro (Fundação Bento Rubião), Goiânia (Bairro Goiânia Viva), Mato Grosso do 

Sul (programa estadual Che Roga Mi), Fortaleza (programa Comunidades) e Porto 

Alegre (Cooperativas Habitacionais), não existiam articulações nos estados entre estas 

práticas e algumas delas estavam desvinculadas de programas públicos habitacionais.170 

Quando há o programa Credito Solidário, tinha muita dificuldade. São 
Paulo já tinha uma experiência, Minas Gerais já tinha certa caminhada, 
as experiências de Ipatinga, as prefeituras de Belo Horizonte, o Rio de 
Janeiro também com a experiência do Bento Rubião, mas o resto do 
Brasil não tinha muita articulação com assessoria. Então o que se fazia? 
Reuniões com a Caixa para discutir os projetos e a gestão em outros 
estados. Tínhamos uma deficiência muito grande de apoio técnico no 
Credito Solidário. Fizemos algumas reuniões com assessorias e 
membros da Gidur da Caixa na época para fortalecer a participação no 
Crédito Solidário e no MCMV–Entidades também algumas reuniões para 
fortalecer a atuação das assessorias (BARBOSA, 2018). 

Embora as reclamações referentes à consolidação do trabalho das assessorias 

técnicas estivessem presentes no contexto da implementação do PCS, o desenho do 

programa dificultou a atuação dos técnicos. 

A regra inicial do Crédito Solidário não se dedicou a detalhar o que seria 
o conteúdo do trabalho de assessoria técnica. E, país afora, a concepção 
pode variar da simples assistência técnica que elabora o projeto e 
coordena a produção das unidades habitacionais até a construção 
coletiva da escolha dos terrenos, da elaboração dos projetos, da 
capacitação das famílias para o processo autogestionário e para a 
execução da obra de maneira compartilhada (MINEIRO; RODRIGUES, 
2012, p. 39). 

No seu formato inicial, havia a previsão de recursos para assessoria técnica como 

um dos componentes do financiamento total contratado, mas a assessoria não 

configurou como “participante” ou “agente” do programa, e as suas atribuições na 

Resolução estavam vinculadas no item que apresentava os regimes de construção 

permitidos:  

As formas de execução das obras serão de livre escolha pelos 
contratantes e usuários do crédito, sempre supervisionadas por 
assistência técnica, entre as seguintes alternativas: 

                                                           
170  Serão destacadas as experiências que tratam do recorte desta pesquisa e que serão mais detalhadas no 

próximo capítulo: Os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás. Para as demais experiências, 
sugere-se: Moreira (2009). 
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a) autoconstrução, pelos próprios contratantes; 

b) sistema de auto-ajuda ou mutirão; e 

c) administração direta, com contratação de profissionais ou empresas 
para execução de serviços que demandem maior especialização 
(Resolução Nº 93, de 28 de abril de 2004, item 4.) 

Além do não reconhecimento deste agente pela normativa, outro grave problema 

refere-se à liberação do financiamento. O empreendimento deveria ser apresentado 

como amplamente viável, ou seja, o projeto deveria ser pré-aprovado pela CEF e pelos 

órgãos competentes da administração pública para que os recursos fossem liberados. 

Desta forma, o pagamento seria efetuado somente após o processo final de aprovação. 

Os projetos eram realizados sem a garantia do recebimento em curto prazo, visto que 

dependia do tempo de aprovação dos órgãos. Além disso, o custo inicial estava sujeito à 

disponibilidade de recursos próprios dos técnicos e em alguns casos, como forma de 

driblar esta questão, provinha da arrecadação de poupança das famílias. 

Sobre estas questões, Naime (2012, p. 84) apresenta relatos de técnicos da CEF 

de Porto Alegre (RS) que reforçam os obstáculos apresentados acima e a importância do 

apoio das assessorias aos movimentos –- no projeto, trabalho social e gestão da obra – 

que são essenciais para o sucesso do empreendimento, já que garantem um projeto melhor 

e são agentes importantes no processo (NAIME, 2012). 

Eu lembro algumas conversas com esses profissionais de engenharia e 
arquitetura: muitas vezes eles têm que fazer um contrato de risco, quer 
dizer, ‘eu vou fazer o projeto, mas eu não sei se essa proposta vai ser 
contratada’. É muito complicado! Eu acho isso aí uma coisa que 
atrapalha: aquela incerteza de que vão ou não receber pelo trabalho. 
Muitos sim acreditaram e fizeram um trabalho gratuito. Essas entidades 
não têm recurso para contratar um profissional de arquitetura, “tá aqui 
o projeto então toma (o pagamento)” (Gustavo Meinhardt, técnico da 
GIDUR POA, NAIME, 2012, p. 84)  

Drago (2011, p. 81) relata um exemplo da atuação das assessorias técnicas nos 

empreendimentos do PCS no Rio Grande do Sul. Devido às limitações já apresentadas, a 

contrapartida arrecadada pelas famílias de uma Entidade171 foi a solução encontrada 

para o pagamento dos técnicos em um empreendimento na cidade de Alvorada. O 

projeto, neste caso, foi doado pelo proprietário da terra que, em contrapartida, segundo 

o autor, valorizou os terrenos do bairro em que o empreendimento estava inserido, visto 

                                                           
171  A União de Associações de Moradores de Alvorada (Uama) realizou a contrapartida de R$ 820,00 por mês 

para pagar os custos do engenheiro e técnico social que acompanhavam a obra (DRAGO, 2011, p. 81). 
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que criou um muro entre a vila ao lado que tem problemas de infraestrutura (Osmar – na 

época secretário da Entidade – em entrevista ao autor, DRAGO, 2011, p. 82). 

Esta ação exemplifica práticas e aspectos existentes na relação de algumas 

entidades e proprietários de terra e as dificuldades de atuação das assessorias técnicas 

no PCS. No período de transição do PCS para o PMCMV E foram realizados alguns 

estudos e pesquisas que apontavam questões que mostravam a urgência da discussão 

acerca desse modelo de produção habitacional, que, em tese, estruturava-se a partir da 

autogestão. Camargo (2016, p. 21) apresenta alguns aspectos presentes no Relatório da 

Pesquisa “Gestão Compartilhada e Habitação Social”, desenvolvida pela Assessoria 

Técnica Peabiru em 2010, que mapeou a produção habitacional dos quatro movimentos 

nacionais (CMP, Conam, MNLM, UNMP) no PCS.172  

Em relação ao papel das assessorias técnicas -– composto pela elaboração e 

aprovação dos projetos, a representação junto à CEF e a relação com os movimentos de 

moradia – a pesquisa revela diferenças em algumas situações, como a de São Paulo, 

principalmente nos municípios pertencentes à Região Metropolitana, em que as 

assessorias técnicas “tinham uma relação de mais de 20 anos com os movimentos” 

(Relatório da OXFAM GB/Peabiru, 2010, CAMARGO, 2016, p. 30) desde a gestão 

Erundina (1989-1992).  

O PCS não previa remuneração para a viabilidade dos empreendimentos, 

composto pelo serviço de projeto, organização de demandas, antes que o 

empreendimento se mostrasse plenamente viável. Desta forma, a atuação das 

assessorias técnicas era bastante dificultada. Em muitos casos, a pesquisa apontou para 

conjuntos que se constituíram a partir de esquemas de empreitada global, em que a 

construtora incorpora o projeto, o acompanhamento de obra e, algumas vezes, viabiliza 

o terreno, ainda que esta modalidade operacional não se apresentasse como uma opção 

no programa. 

                                                           
172  Além dos trabalhos de Moreira (2009), Ferreira (2012), Drago (2011) e Naime (2012) já citados, pode-

se destacar a pesquisa realizada através de convênio entre a Oxfam Grã Bretanha e a Peabiru – 
Trabalhos Comunitários e Ambientais – Gestão Compartilhada e Habitação Social. Panorama e 
Dificuldades na Produção Habitacional em parceria com Organizações Populares. Um olhar sobre o 
Programa Crédito Solidário, 2003 a atualidade. O trabalho mapeou a produção vinculada aos 4 
Movimentos (CMP, Conam, MNLM, UNMP) articulados no Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU) 
no período de 2003 a 2010. A pesquisa contemplou cinco eixos de análise: Acesso à Terra, Assistência 
Técnica, Aspectos Produtivos, Autogestão e Pós – Ocupação. A síntese do relatório final está disponível 
em: http://www.peabirutca. org.br/?painel_projetos=panorama-oxfam. Acesso em: 25 out. 2018. 
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O trabalho social, presente no escopo da atuação das assessorias técnicas, por sua 

vez, quando não estava vinculado ao corpo técnico, era realizado como algo à parte, 

diretamente com os movimentos. Apesar de este trabalho ser reconhecido na estrutura 

do PCS, os recursos destinados eram insuficientes ou estabelecidos a partir de 

parâmetros insuficientes – como a remuneração do trabalho social por família – que não 

davam conta de mensurar o trabalho (CAMARGO, 2016, p. 31). 

Como já apresentado, é neste período, após quatro anos do lançamento do PCS, a 

aprovação da Lei de Assistência Técnica (Lei Federal nº11.888/2008). Apesar de os 

serviços de assistência técnica aparecerem como dispositivo legal vinculado a 

instrumentos da política urbana, uma das conclusões da análise da pesquisa revela a 

inexistência de ações ligadas à recém-aprovada ‘Lei de Assistência Técnica’” (CAMARGO, 

2016, p. 30), e que não produziu efeitos na atuação dos profissionais no PCS: 

[...] não provocou qualquer efeito sobre esses processos e, a despeito da 
mobilização de alguns poucos setores de classe, como a FNA (Federação 
Nacional dos Arquitetos Urbanistas) e sindicatos a ela filiados em torno 
da aprovação e implementação da lei, esses mesmos órgãos de classe 
permanecem ausentes do debate e da prática da assistência, restando a 
profissionais, isoladamente, a prestação desse serviço de forma precária 
(CAMARGO, 2016, p. 72). 

Sobre o aspecto da participação dos movimentos nacionais por moradia, visto 

que o PCS foi uma resposta à reivindicação das quatro entidades nacionais (Conam, CMP, 

MNLM, UNMP)173 que buscavam um programa apoiado nas práticas autogestionárias e 

participação popular para atender as famílias de baixa renda, a pesquisa buscou também 

assinalar a participação desses movimentos nacionais no PCS e revelou outras formas 

associativas na produção do programa.  

O Relatório Final da Oxfam/Peabiru aponta que, dos 336 contratos firmados até 

Julho de 2009, somente 89 empreendimentos (26% do total) estavam vinculados aos 

movimentos nacionais por moradia e 247 (74% do total) por demais entidades. Um 

estudo posterior elaborado por Ferreira (2012, p. 158) constata que, até agosto de 2011, 

o número de contratos dos movimentos nacionais por moradia diminui para 73 

empreendimentos, 22% do total de 341 empreendimentos, o que representa 35% 

(7.522) das unidades contratadas e 38% (aproximadamente R$ 147 milhões) do volume 

de recursos. 

                                                           
173  Central dos Movimentos Populares (CMP), Confederação Nacional das Associações de Moradores 

(CNMP), Movimento Nacional de Luta pela Moradia Digna (MNLM) e União Nacional por Moradia 
Popular (UNMP). 
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Após o PCS, foi idealizado o Programa “Ação de Produção Social da Moradia 

(APSM)”, lançado em 2008.174 após a modificação da Lei do SNHIS (Lei 11.578/2007), 

que garantia o acesso das associações e cooperativas ao FNHIS. Apesar de reconhecer as 

associações, organizações comunitárias e assessorias técnicas como agentes promotores 

de habitação de interesse social, o programa não conseguiu sair do papel.175 As seleções 

para os projetos resultaram em 61 empreendimentos em 21 estados do Brasil, sendo 

55% vinculados aos movimentos nacionais (UNMP, Conam, CMP, MNLM) (FERREIRA, 

2012, p. 163).  

Os problemas iniciam-se após a primeira seleção de projetos em 2009. O FNHIS 

prevê recursos orçamentários provindos da OGU. Para o repasse desses recursos às 

entidades, foram feitas as mesmas exigências para os estados e municípios. Os recursos 

só poderiam ser destinados a entes púbicos e excluía as entidades e cooperativas como 

agentes promotoras. 

As entidades, que já haviam se organizado com o PCS, se depararam com 
uma lógica completamente distinta e que se referia muito mais a estados 
e municípios do que a entidades sem fins lucrativos. Além disso, o 
Sistema de Convênios ainda estava sendo ajustado e carecia de diversos 
aperfeiçoamentos. Como todo o processo é baseado na Lei de Licitações, 
induzia à contratação por empreitada global, pois, no caso da 
autogestão, cada compra, ou contratação de mão de obra, deveria ser 
antecedida de um processo licitatório, o que, na prática, o inviabilizaria. 
Por fim, o FNHIS não poderia antecipar parcelas de recursos para obras, 
o que é fundamental para a atuação das entidades que não possuem 
capital de giro (RODRIGUES, 2013, p. 71). 

Em 2009 verificam-se três programas habitacionais construídos no quadro de 

reivindicações para o acesso a recursos federais a partir de 2004, durante a aprovação 

do Plano Nacional da Habitação e do FNHIS: PCS (2004), APSM (2008) e PMCMV (2009). 

O lançamento do PMCMV em 2009 concorreu com o Programa Social de Moradia 

(RODRIGUES, 2013), contou com mais valores para o financiamento e não tinha as 

mesmas regras de repasse do APSM. Assim, o APSM não incentivou a produção para as 

entidades. 

 

  

                                                           
174  Aprovada em 19 de março de 2008 no Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social (Resolução nº 18, de 19/03/2008). 
175  O único empreendimento levado a cabo foi o “Projeto Construindo Juntos”, com 50 unidades 

habitacionais entregues em fevereiro de 2011, construídas pelo Movimento Nacional de Luta por 
Moradia, na cidade de Fortaleza de Tabocão, no Estado de Tocantins. (FERREIRA, 2012, p. 128).  
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4.2  O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e o Programa Minha Casa 
Minha Vida Entidades (PMCMV E) 

 

Após o percurso de construção da política habitacional no país, iniciada em 2000 

com o lançamento do Projeto Moradia, a criação do Ministério das Cidades e Conselho 

Nacional das Cidades (2003), a aprovação do PNH (2004), SNH/SNHIS/FNHIS (2005), 

Plahhab (2008), e programas habitacionais como o PCS (2005) e APSM (2008), 

esperava-se que o próximo programa habitacional pudesse, enfim, abarcar as 

necessidades presentes e ser coordenado em consonância com os novos marcos 

normativos e regulatórios da política habitacional.  

Em sua origem é um programa concebido pelos Ministérios da Casa Civil e 

Fazenda176, formatado em diálogo com o setor imobiliário e da construção civil. O 

surgimento do programa promoveu mudanças no SNHIS, sendo uma das principais a 

inutilização do FNHIS, o principal instrumento de sua efetivação para a provisão de 

habitação social no país, o que causou uma desorganização na política habitacional 

federal.  

Em relação ao trabalho das assessorias técnicas, apesar das experiências e 

programas anteriores que continham a possibilidade ínfima de atuação e da legislação 

federal atual (Lei de Assistência Técnica), a formulação do programa não prioriza esse 

campo de trabalho, assim como não há, nesse período, programas ou linhas de 

financiamentos no nível federal estruturados para essa forma de atuação junto aos 

movimentos de moradia.  

Inês Magalhães, na época Secretária Nacional da Habitação, aponta a inexistência 

de financiamento federal para as assessorias técnicas em razão de ações pontuais 

presentes em alguns municípios no país:  

[...] Para as linhas de assistências técnicas e melhorias habitacionais, 
todavia, não foram desenhados programas estruturados na esfera 
nacional, razão porque essas ações vêm sendo progressivamente 
implementadas em alguns municípios, com variações locais. 
(MAGALHÃES, 2013, p. 24). 

Em relação à Lei de Assistência Técnica aprovada em 2008 de autoria do 

deputado federal Zezéu Ribeiro, o arquiteto Ângelo Arruda recorda que ela não surtiu 
                                                           
176  As repercussões na mudança dos Ministérios – após a saída de Olívio Dutra, a agenda foi dirigida 

apenas por partidos conservadores da base do governo –, também se fizeram sentir na atuação do 
próprio Conselho das Cidades. Em linhas gerais, a substituição significou, de certo modo, um empecilho 
político na integração de políticas públicas formatadas no bojo de uma agenda pautada pela ideia da 
Reforma Urbana (TATEMOTO, 2016, p. 67).  
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efeito no programa e que a proposta foi vetada pela Secretaria Nacional de Habitação na 

época: 

Aprovada a Lei em 2008, nós não conseguimos fazer com que a medida 
provisória que foi elaborada pela Dilma juntamente com a Inês 
Magalhães (Secretária Nacional da Habitação) contivesse a Assistência 
Técnica no escopo do processo. E aí tem uma questão de natureza séria 
e política quando a lei do Zezéu foi aprovada, o Palácio do Planalto 
enviou a Lei para cinco Ministérios, como faz com as leis que saem do 
Congresso Nacional. O Ministério das Cidades e a Secretaria Nacional de 
Habitação encaminhou uma proposta de veto, o primeiro parecer que foi 
dado pela Secretaria Nacional de Habitação foi de veto. Havia um clima 
muito ruim dentro do SNH com a saída do Jorge Hereda, da Ermínia, 
ficou ali um pessoal da economia, assistência social, poucos arquitetos e 
engenheiros. Então na redação final do MCMV a assistência técnica ficou 
fora. Zezéu reclamou, foi na comissão fazer as emendas, fez as emendas, 
mas o presidente Lula com o apoio dos partidos que eram da base do 
governo, aprovou a medida provisória quase sem nenhuma emenda e 
ficou como ficou. O movimento popular foi brigar pelo programa e 
surgiu o Entidades e acabaram utilizando a ferramenta da assistência 
técnica, então o MCMV Entidades foi a salvaguarda para a assistência 
técnica a ser utilizada como um instrumento de política habitacional no 
âmbito de um programa público federal (ARRUDA, 2018).  

Vale destacar a ausência de discussão sobre o desenho do PMCMV entre os 

segmentos populares, Conselho Nacional das Cidades, movimentos de moradia e 

assessorias técnicas. Do ponto de vista que interessa a essa pesquisa, essa questão é de 

extrema relevância. Apesar de representar uma “vigorosa retomada do Estado no 

subsídio à Habitação” (FERREIRA, 2012, p. 129), a falta de diálogo e de participação dos 

agentes citados na sua formulação e a impossibilidade de atuação das assessorias 

técnicas – conquistada através de reivindicações somente na Modalidade Entidades –

resulta em entraves permanentes inscritos no deslocamento do desenho do programa 

diante dos conteúdos que diferenciam a práticas desses agentes – assessorias técnicas e 

movimento de moradia. 

Diferente do Funaps Comunitário que tinha um percentual específico de 
assessoria técnica, o problema no Minha Casa Minha Vida é não ter 
qualificado qual que é o papel da assessoria. (RODRIGUES, 2018). 

 

4.2.1 Programa Minha Casa Minha Vida – Aspectos gerais 
 

Ao lançar o MCMV, o Governo acabou com o FNHIS, passou por cima do 
sistema e deixou o Movimento de fora. No dia do lançamento em 
Brasília, ninguém do Movimento foi chamado para falar e nós 
protestamos. Somente empresários e empreiteiros tinham sido 
chamados. Aí o Movimento se organizou mais uma vez e pressionou o 
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Governo que, finalmente, criou o Entidades com o qual a Associação ou 
movimento pode acessar diretamente esse financiamento e ser o gestor 
do Projeto. Isto é legal! Mas, por outro lado, é um risco, porque esses 
Movimentos surgiram para contrapor. Esses Movimentos iam para as 
ruas em cima das suas bandeiras de reforma urbana, de transformação 
social. E, a partir desses Projetos correm o risco de virar meros 
prestadores de serviços do Estado[...] (Marcelo Edmundo, Coordenador 
da Central dos Movimentos Populares (CMP), membro do Conselho 
Nacional das Cidades e da Coordenação Executiva do Fórum Nacional de 
Reforma Urbana, entre outras atividades – apud SALAZAR; STROHER; 
GRAZIA, 2014). 

Lançado em março de 2009177, na segunda gestão do governo Lula, o PMCMV tinha 

o objetivo de combater a crise econômica, incentivar a cadeia produtiva da construção 

civil, financiar a produção habitacional e promover um desenvolvimento econômico com 

alcance quantitativo excepcional, visando contribuir para a redução do déficit 

habitacional por meio da concessão de incentivos à produção e de subsídios conforme 

critérios de seleção de demanda instituídos em lei.  

O programa conta com um conjunto de subprogramas, modalidades, diferentes 

fontes de recursos, linhas de financiamento, tipologias habitacionais, agentes 

operadores e apresenta condições específicas para diferentes faixas de renda (faixas 1, 

1,5, 2 e 3) com valores distintos dos subsídios, mecanismos financeiros e comerciais, A 

faixa 1 (até R$ 1.800,00) contempla até 90% de subsídio do valor do imóvel e os 

moradores podem pagar em até 120 prestações mensais, de, no máximo, R$ 270,00 sem 

juros.178 As operações financeiras são garantidas pelo Fundo Garantidor (FG), e assim 

permite a eliminação dos seguros no custo do financiamento.  
 

Quadro 1: Fases do Programa MCMV e dispositivos legais 
 

Fases Dispositivos legais Início Fim 

PMCMV 1 MP459/09 | Lei 11.977/09 Abril/2009 Junho/2011 

PMCMV 2 Lei 12.424/11 Junho/2011 Dezembro/2014 

PMCMV 3 MP698/15 | Lei 13.274/16 Março/2016 - 

Fonte: Elaboração própria (2018), com base em informações retiradas nas páginas da internet do 
Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

                                                           
177  Instituído pela MP no 459 de 25/3/09, substituída pela Lei no 11.977 de 7/7/09 e regulamentado pelos 

Decretos no 6819 de 13/4/09 e no 6962 de 19/9/09. 
178  Os limites de custo por imóvel (unidades habitacionais) são estabelecidos pelas instruções normativas 

do programa e variam de acordo com o número de habitantes e a localização do município. Os valores 
a serem pagos, no entanto, não se alteram, pois não correspondem, na faixa 1, diretamente ao valor 
financiado e sim à capacidade de pagamento da família beneficiária.  
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Para a faixa 1 (até R$ 1.800,00), apresenta-se o Programa Nacional de 

Habitação Urbana – PNHU, que abrange as modalidades reconhecidas como 

PMCMV/FAR179 Construtoras, Oferta Pública de Recursos (para municípios com até 

50 mil habitantes) e o PMCMV/FDS Entidades. Ainda incluiu o Programa Nacional de 

Habitação Rural – PNHR180, destinado a famílias cuja renda familiar bruta anual não 

ultrapasse R$ 78.000,00. 

O Minha Casa Minha Vida Entidades atende financiamentos realizados por 

entidades e associações comunitárias. Nesse caso, a fonte de recursos é do Fundo de 

Desenvolvimento Social (FDS), que também financia o Programa Crédito Solidário (PCS), 

porém, agora, com recursos provenientes do Orçamento Geral da União (OGU). Nas 

faixas 1,5, 2 e 3 a construção e comercialização são realizadas diretamente com as 

construtoras. O Governo Federal repassa recursos diretamente para as construtoras que 

apresentam projetos ao órgão financiador (CEF), que analisam e autorizam o 

lançamento e a comercialização das moradias. O financiamento para essas faixas é 

obtido através dos recursos do FGTS, que exige retorno e cobrança de juros. 

 
Quadro 2: Faixas de renda, fases do programa e fonte de recursos 

 
Faixas de 

renda | 
PNHU 

MCMV 1 MCMV 2 MCMV 3 Fonte de 
Recursos Lei 

11977/09 Normativas Lei 
12424/11 Normativas Lei 

13274/16 

Faixa 1 3 SM R$ 1.395,00 R$ 1.395,00 R$ 1.600,00 Até R$ 
1.800,00 

FAR | FDS 
(com 

subsídios) 

Faixa 1,5 --- ---- --- --- Até R$ 
2.600,00 

FGTS (com 
subsídios) 

Faixa 2 6 SM R$ 1.396,00 
R$ 2.790,00 

R$ 1.396,00 
R$ 2.790,00 

R$1.601,00 
R$ 3.275,00 

Até R$ 
4.000,00 

FGTS com 
subsídios 
(PNHU) 

Faixa 3 10 SM R$ 2.791,00 
R$ 4.650,00 

R$ 2.791,00 
R$ 4.650,00 

R$ 3.275,00 
R$ 5.000,00 

Até R$ 
9.000,00 FGTS 

Fonte: Elaboração própria (2018). Com base nas informações das Leis e Normativas do PMCMV 

 

                                                           
179  O Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) é utilizado na faixa 1 e destinado à aquisição de terrenos 

e construção de imóveis em operações realizadas diretamente pelas prefeituras, construtoras ou em 
parceria entre estes agentes. O município pode disponibilizar terra e promover “chamamentos” para 
que construtoras apresentem o pacote completo da produção: projetos, licenciamentos e obras. Apesar 
de prever convênio entre municipalidades, ou órgãos estaduais para produção habitacional, tem se 
mostrado livremente a serviço da associação entre proprietários de terras, construtoras e órgãos 
públicos, onde prevalece o interesse privado, em detrimento da política pública. 

180  Portaria nº268 de 22 de Março de 2017, que regulamenta o Programa Nacional de Habitação Rural, 
integrante do Programa Minha Casa Minha Vida.  
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Em que pesem os resultados quantitativos e a disponibilidade de recursos 

volumosos para a produção habitacional181, o programa, até o momento, apresenta 

algumas características que reproduzem práticas urbanas, imobiliárias e produtivas 

negativas para as cidades e que, desde o período do Banco Nacional de Habitação (BNH), 

as políticas públicas de provimento habitacional, ou pelo menos boa parte delas, ao 

invés de enfrentá-las criticamente, acabam por reforçá-las. As críticas ao programa são 

construídas a partir de aspectos significativos: aderência ao déficit habitacional, o 

padrão das tipologias das unidades habitacionais e empreendimentos, a ausência de 

maiores controles sobre a localização e a reprodução do modelo periférico de expansão 

urbana, que implanta conjuntos habitacionais para além da malha urbana consolidada. 

Vários estudos182 tratam da aderência do PMCMV ao déficit habitacional no país e 

chamam a atenção para o descolamento entre déficit e as metas de produção. Estima-se 

que 90% do déficit habitacional estão concentrados nas faixas de menor renda (até três 

salários mínimos) e menos da metade (cerca de 40%) dos recursos foi direcionada para 

esta faixa. 

Em nível nacional, o programa destinou originalmente 47% dos seus 
recursos financeiros para famílias enquadradas na faixa 1, proporção 
elevada na fase 2 para 60%. Porém o déficit habitacional na faixa de até 
3 SM é de 89,6%, segundo cálculo da Fundação João Pinheiro (BRASIL, 
2011). Consequentemente, o déficit na faixa 1 “pode ser reduzido pelo 
PMCMV em 7,13%, enquanto que na faixa de 3 a 10 SM o déficit seria 
reduzido em 99,63% (NASCIMENTO; TOSTES, 2011). 

Sobre os aspectos urbanísticos e de inserção urbana, a inexistência de maiores 

controles do programa em relação à localização dos empreendimentos até o lançamento 

da fase 3183, ocasionou um ciclo de produções habitacionais em localizações periféricas e 

análises empíricas presentes em diversas pesquisas184 que examinaram a distribuição 

                                                           
181 De acordo com dados obtidos no Ministério das Cidades/Portal da Transparência em setembro de 

2018, entre julho de 2009 e julho de 2018, o Programa contratou 5.357.940 milhões de UH para 
diferentes faixas de renda. Desse total, 34,63% foram contratações para a Faixa 1 (até R$1.800) e 
somente 1,46% (aproximadamente 76 mil) das unidades contratadas foi destinado à Faixa 1 – 
modalidade Entidades. No que se refere aos recursos contratados, apenas 0,51% do total do programa 
foi destinado à modalidade Entidades. 

182  Entre eles destacam-se: Arantes e Fix (2009); Bonduki (2009); Nascimento e Tostes (2011); Rolnik et 
al. (2015); Santo Amore, Shimbo e Rufino (2015); Balbim; Krause e Neto (2015); Pequeno (2015). 

183  Na tentativa de coibir a localização distante dos empreendimentos, a terceira fase do programa altera 
os incentivos referentes à localização dos empreendimentos e aos parâmetros de implantação para a 
Faixa 1 (FAR e FDS) em relação às duas fases anteriores. A Portaria no 146/16 apresenta exigências 
mínimas relacionadas a implantação do empreendimento. 

184  A principal bibliografia utilizada nessa tese refere-se à pesquisa realizada pela Rede Cidade e Moradia 
em parceria com o Observatório das Metrópoles (SANTO AMORE; SHIMBO; RUFINO, 2015) que reuniu 
11 núcleos de pesquisa de várias instituições do país, contempladas em seleção de edital público 
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espacial de empreendimentos do PMCMV em diferentes regiões do país e buscaram 

também questionar as articulações entre as políticas habitacionais, déficit habitacional e 

inserção urbana do Programa.185 

 
4.2.2  Concepção e agentes 
 

A modalidade Entidades do PMCMV localiza-se na Faixa 1 e foi criada como 

resultado da pressão dos movimentos de moradia e, em alguns momentos em conjunto 

com assessorias técnicas. A modalidade é voltada especificamente para entidades sem 

fins lucrativos, incluindo neste grupo as associações e cooperativas habitacionais 

autogestionárias.186 À medida que o PMCMV se estruturou, a modalidade Entidades 

também se ajustou e muitas das conquistas foram obtidas sob a pressão dos 

movimentos de moradia e assessorias técnicas, sendo algumas delas incorporadas. 

Nós fizemos propostas com as assessorias para melhoria do PCS quanto 
do MCMV. Em alguns momentos foi só a União e em alguns momentos 
foram os quatro movimentos nacionais. A gente fez alguns momentos de 
reflexão conjunta e com as assessorias pra poder elaborar estas 
propostas. A última vez que foi do MCMV 2 para o 3 a gente fez um 
conjunto com mais de 80 propostas. E se você comparar os normativos e 
colocar no meio as nossas propostas, contribuições, muito dos avanços 
das normativas foram contribuições que a gente fez. E a elaboração 
destas contribuições foi feita em conjunto com as assessorias e com os 
movimentos. Mas aí vem a história do protagonismo, quem foi lá levar 
estas propostas foi o movimento, mas a elaboração foi conjunta. Fizemos 
alguns seminários, reuniões. Teve um seminário bem interessante que 
foi lá em Brasília, foram as assessorias, o Ministério, foi um “quebra 
pau”, mas foi bom. (RODRIGUES, 2018). 

                                                                                                                                                                                     
(2012) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Ministério das 
Cidades. O resultado da pesquisa foi publicado em 2015 no livro “Minha Casa e a Cidade? - Avaliação do 
Programa Minha Casa Minha Vida em seis Estados Brasileiros. Chamada Universal MCTI/Cnpq 
N.14/2012. Cada equipe desenvolveu sua pesquisa a partir de recortes espaciais específicos: (1) 
LABCAM FAU-UFPA (RM Belém e Sudeste do Pará); (2) Lehab DAU-UFC (RM Fortaleza); (3) LaHabitat 
Darq – UFRN (RM Natal); (4) Praxis Escola de Arquitetura –UFMG (RM Belo Horizonte); (5) IPPUR-
UFRJ (RM Rio de Janeiro); (6) CiHaBe Prourb-UFRJ (RM Rio de Janeiro); (7) Polis-SP, (8) Nemos – 
Cedepe – PUC-SP (RM São Paulo / Osasco); (9) LabCidade FAU-USP (RM São Paulo e RM Campinas); 
(10) IAU-USP São Carlos + Peabiru (RM São Paulo); (11) IAU-USP São Carlos (Regiões Administrativas 
de São Carlos e Ribeirão Preto). 

185  O PMCMV incorpora as primeiras exigências referentes à localização dos empreendimentos e aos 
parâmetros de implantação apenas no segundo ano do programa, com a edição da Medida Provisória 
nº 514/2010, no momento em que já havia a produção de cerca de 1 milhão de unidades sem nenhum 
critério urbanístico. Outros estudos sobre inserção urbana do PMCMV complementam a análise: Rolnik 
(2015); Marques e Rodrigues (2013, 2015); Pequeno (2013); Cardoso (2013); Mercês (2013); Araújo, 
Cardoso e Jaenish (2013); e Jesus e Denaldi (2018). 

186  Resolução no 141 de 10 de junho de 2009: “Regulamenta a utilização de recursos da União previstos no 
Art. 17 da MP nº 459, de 25 de março de 2009, e no Art. 16 do Decreto nº 6.819 de 13 de abril de 2009, 
criando o Programa Habitacional Popular – Entidades – Minha Casa, Minha Vida voltado ao 
atendimento das necessidades habitacionais de famílias de baixa renda, organizadas em cooperativas 
habitacionais ou mistas, associações e demais entidades privadas sem fins lucrativos.” 
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A arquiteta Isabel Cabral destaca a participação da Assessoria Técnica Ambiente 

na formulação da modalidade Entidades:  

O que nós levávamos muito eram as planilhas com os valores e baseado 
no que a gente tinha de índice, de tudo. Tinha que ser muito técnico pra 
eles, para que pudesse entender, este era o suporte que se dava, na luta 
igual, mas sempre levando muito isso [...] (CABRAL, 2018). 

Em termos da sua concepção, subsiste alguma semelhança em relação ao PCS 

lançado em 2004. Isto porque foi o primeiro programa de financiamento operado pela 

CEF que previa a possibilidade de execução da obra por autogestão com ou sem mutirão. 

No âmbito federal, o PCS representou a quebra do paradigma de execução de obras 

somente por construtoras. Isso solicitou uma transformação na estrutura das gerências 

técnicas da CEF187, que passaram a atender as Associações de moradia sem fins 

lucrativos – denominadas pelo programa Entidades Organizadoras (EO) – e por 

Assessorias Técnicas, para prover habitações para famílias com ganho de até 

R$ 1.800,00.  

No PMCMV E as diferenças marcantes estão na equação financeira. No PCS tem os 

recursos onerosos nos depósitos do FDS e o beneficiário retorna o valor integral do 

investimento sem juros em até 20 anos. O PMCMV E tem recursos da OGU que são 

repassados para o FDS. Dessa forma, foi possível adotar subsídio quase integral com 

prazo de amortização menor e o valor do financiamento fixado em percentual 

relacionado com a capacidade de pagamento da família beneficiária. 

 
Quadro 3: Prestação mensal, segundo renda familiar bruta mensal 

 
Renda Familiar Bruta Mensal (RFBM) Prestação mensal 

Até R$ 800,00  R$ 80,00  
R$ 800,01 a R$ 1.200,00   10% da RFBM  
De R$ 1.200,01 a R$ 1.800,00   25% da RFBM - R$ 180,00  
R$ 1.800,01 a R$ 2.350,00   36% da RFBM - R$ 378,00  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Portaria 96/2016. 

 

                                                           
187  Desde a reorganização do FGTS, com os programas criados no governo FHC e operados pela CAIXA, 

seus técnicos estavam habituados a trabalhar com a iniciativa privada promovendo empreendimentos 
para outras faixas de renda. Mesmo o Programa Carta de Crédito Associativo, que previa alguma gestão 
por partes das associações de moradia, não propunha como público-alvo a faixa três salários mínimos. 
Além disso, a participação das associações como agentes de fundamental importância no programa, 
vinha acompanhada da possibilidade da produção de Habitação de Interesse Social (HIS) superar, ou 
ao menos oferecer uma alternativa, a toda sorte de mazelas que historicamente as acompanha, entre 
outras: baixa qualidade construtiva, empreendimentos sem vitalidade, rotatividade de moradores, etc.  
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Além disso, o PMCMV E apresenta a exclusão da exigência da análise cadastral 

dos beneficiários, a adoção do regime de construção por empreitada global e se 

diferencia no acesso à terra urbanizada, com a possibilidade da Compra Antecipada, 

através do estabelecimento de um contrato preliminar específico para a compra do 

terreno e pagamento antecipado dos projetos às assessorias técnicas. 

No esquema apresentado a seguir, a Entidade aparece ao lado dos movimentos de 

moradia, mas não são representantes ou substitutos diretos, pois no programa as 

entidades não configuram como figuras jurídicas representativas dos movimentos, visto 

que sua habilitação para participar do programa depende de um tempo mínimo de 

existência.  

As EOs se apresentam com origem e trajetórias difusas e com estratégias 

distintas. Podem se associar para se ajustarem ao desenho do programa, com o objetivo 

de constituir grandes conjuntos habitacionais. Aos movimentos de moradia há a função 

de constante reivindicação por mais recursos e possibilidades de participação, na busca 

de aproximar dos objetivos construídos no processo de luta por moradia desde sua 

constituição. 

A adoção do regime de empreitada global pelo programa, quando uma 

construtora assume os serviços da obra, reduziu as possibilidades de gerir diretamente 

todas as etapas de construção, mas a EO continua como agente central no processo, 

sendo responsável pela contratação, gerenciamento e repasse dos recursos para a 

construtora, além da necessidade de constituir comissões internas para fiscalizar essas 

etapas perante a CEF188 

Em relação à atuação das assessorias técnicas, o PMCMV, assim como o PCS, 

poderiam representar uma tentativa de continuidade e resgate – na esfera federal e com 

recursos significativos – das experiências iniciadas durante as décadas de 1970, 1980 e 

1990, mas o que se observa é que a estrutura desses programas fez com que essa rede 

diminuísse. Muitos profissionais que atuaram nas décadas citadas, deslocaram seu 

                                                           
188  As EOs devem formar a Comissão de Acompanhamento de Obras (CAO) e a Comissão de 

Representantes (CRE), constituída, no mínimo, por um representante da EO e dois representantes dos 
beneficiários, que devem ser distintos entre si. A CRE é responsável pelo acompanhamento financeiro 
do empreendimento e pela abertura e movimentação da conta bancária que receberá os recursos. A 
CAO acompanha a execução do empreendimento e/ou acompanha a elaboração, apresentação e 
aprovação dos projetos, juntamente com os beneficiários e a Entidade Organizadora. Mas não foi assim 
desde o início do programa, em vários momentos a construtora substitui a EO em algumas funções.  
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trabalho para outras áreas (iniciativa privada, docência, etc.) e são poucos os escritórios 

de Assessorias Técnicas que mantêm ativa essa prática. 

Como será visto no próximo capítulo, o programa permite formatos distintos de 

prestação de serviços aos movimentos de moradia e, em alguns momentos, eles são 

assumidos pelas Entidades, que criam vínculos com equipes técnicas com diversos perfis 

formadas por profissionais isolados ou escritórios, com ou sem experiência anterior. 

Constata-se também que esses serviços são realizados em forma de apoio das 

prefeituras ou órgãos estaduais, com o fornecimento de projetos, trabalho social e 

acompanhamento de obras. Outro eixo de atuação é realizado pelas construtoras, que, 

com a vantagem de maior agilidade na obra, executam projeto próprio com mínima ou 

nenhuma participação das famílias. As condições gerais do programa fazem com que o 

trabalho das assessorias técnicas permaneça na contramão na busca da continuidade da 

prática autogestionária em projetos e programas habitacionais.  

O banco público CEF representa o Estado no programa e é o Agente Financeiro do 

FDS responsável, entre outras funções, pela habilitação das EOs, análise para 

enquadramento de propostas e seleção, análise e contratação de propostas de 

intervenção habitacional selecionadas pelo Órgão Gestor sob os aspectos jurídico, 

técnico e cadastral e acompanhamento das atividades da obra – e Agente Operador – 

responsável por alocar o orçamento ao Agente Financeiro (no caso, a própria CEF) de 

acordo com a distribuição orçamentária por região, enviar propostas de intervenção 

habitacional e monitorar as operações contratadas. 189 

O Ministério das Cidades foi o órgão gestor do programa até o ano de 2018. 

Atualmente, essa função é de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento 

Regional190 que tem a atribuição de definir as diretrizes, prioridades, sanções, 

estabelecer critérios e procedimentos básicos para análise e contratação das propostas, 

bem como avaliar as ações desenvolvidas no programa. Até o momento em que o 

MCidades figurava como gestor do programa, além da função de organização das regras, 

decidia também sobre a “excepcionalização” para autorizar a CEF contratar projetos que 

não atendiam às especificações mínimas, valores acima do teto operacional e demais 

aspectos não contemplados nas normativas.  

                                                           
189  Conforme Instrução Normativa nº 12 de 7 de Junho de 2018. 
190  O Ministério das Cidades foi o Órgão Gestor do Programa até o ano de 2018. O Ministério do 

Desenvolvimento Regional foi criado em 2019 e integra as pastas dos Ministérios da Cidade e da 
Integração Nacional. 
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Figura 14: Esquema explicativo dos agentes e regimes de construção 
(autogestão e cogestão) no PMCMV E 

 
Fonte: Adaptado e complementado pela autora a partir de esquema elaborado  

por IAU-USP/Peabiru (2014) apud CAMARGO (2016, p. 87). 

As prefeituras e governos estaduais participam do programa de diversas 

maneiras. Podem intermediar a viabilização da terra, dar contrapartidas financeiras, 

fornecer apoio técnico para desenvolvimento de projetos arquitetônicos e 

complementares, executar etapas específicas da obra (infraestrutura, equipamentos 

públicos, etc.) e indicar demandas dos próprios cadastros. Cada possibilidade de atuação 

é definida a partir do contexto e empreendimento habitacional e depende também da 

articulação e vínculos das entidades.191 Por outro lado, é importante destacar que a 

                                                           
191  No estado de Goiás, por exemplo, a Agência Goiana de Habitação (Agehab), é responsável por fornecer 

uma quantidade significativa de projetos arquitetônicos para as entidades no programa. Outros 
exemplos apresentam as distintas operações entre prefeituras e governos estaduais. Alguns 
empreendimentos localizados em São Paulo, que contaram com a participação da assessoria técnica 
CEP, obtiveram a doação de terrenos pela Cohab, já quando o terreno era do governo estadual (CDHU), 
foi necessário realizar a compra. Segundo a Engenheira Patrícia Chapina, da assessoria técnica CEP, a 
compra do terreno da CDHU praticamente anulou a contrapartida do governo estadual de R$ 20 mil 
previstos pelo programa para cada unidade: [...] a CDHU vende o terreno, e é caro. Todo aquele trabalho 
que ela fez, de vigilância, levantamentos, sondagens, todos esses custos são incorporados ao valor da 
desapropriação. Por exemplo, o empreendimento Curuça, foi R$ 19 mil, quer dizer, a contrapartida de 
R$ 20 mil na realidade foi R$ 1 mil, no Tiradentes deu R$ 17 mil. Pela Cohab, alguns terrenos foram 
doações e aí deram mais R$ 10 mil de contrapartida para projetos com prédios altos com elevador. Além 
disso, Patrícia relata as dificuldades de aprovações dos projetos no município de Itaquaquecetuba (SP), 
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operação do programa pode ocorrer sem a participação de prefeituras ou governos 

estaduais, exceto pela necessidade de licenciamentos e aprovação de projetos. 

 

4.2.3  Normativas e Distribuição da Produção Quantitativa 
 

O PMCMV E surge como anexo à estrutura principal do Programa que tem como 

agente operador uma instituição bancária que historicamente tratou com o mercado 

imobiliário, a CEF. O conjunto de normativas do programa apresenta os participantes e 

suas atribuições, modalidades operacionais ou de financiamento, regimes de construção, 

composição do valor do investimento, diretrizes gerais e etapas do trabalho social, 

limites operacionais, das condições do financiamento, especificações mínimas e 

diretrizes para elaboração de projetos, processo de seleção de projetos e procedimentos 

de monitoramento e avaliação do programa. 

Desde o lançamento do programa em 2009 até novembro de 2018 foram 

lançadas 18 (dezoito) resoluções, 34 (trinta e quatro) portarias e 16 (dezesseis) 

instruções normativas, com destaque para aquelas que trataram de aspectos que 

influenciaram a atuação das assessorias e entidades no programa.  

A “compra antecipada” foi regulamentada na primeira fase do programa, através 

da Instrução Normativa 143/2009. Como será visto a seguir, a conquista dessa 

modalidade pelos movimentos de moradia permitiu a elaboração de um contrato 

preliminar para a compra do terreno e pagamento de projetos para a assessoria técnica.  

A Resolução 190/2012 apresenta a modalidade PJ/PJ, que reconhece o 

protagonismo das entidades e permite que seja a substituta temporária dos 

beneficiários. Antes da Resolução, as contratações para a etapa de obras eram realizadas 

por meio de um contrato individual, e cada família assumia o compromisso de executar a 

obra e iniciar o pagamento do financiamento após a sua conclusão. A entidade figurava 

apenas como organizadora, uma espécie de procuradora das pessoas físicas.  

 

  

                                                                                                                                                                                     
porque a prefeitura queria indicar metade da demanda, e também em Guarulhos (SP): a prefeitura 
aprovou o projeto, mas não fazia relatório de demanda, era um empreendimento grande e precisava 
desse relatório para saber qual era o impacto, equipamentos existentes, se haveria plano de atendimento, 
eles se negaram e ficaram vários anos segurando. (CHAPINA, 2018). 
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Quadro 4: Normativas do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades 
Tipo Número Data Descrição 

Fase I 
Medida 
Provisória 
 

 

459  25.03.2009 
 

Fase I | Dispõe sobre o Programa Minha Casa, 
Minha Vida–PMCMV 

Lei 11.977 07.07.2009 
 Regulamenta a Medida Provisória 459/2009 

Resolução 141 10.06.2009 
 

Regulamenta a utilização de recursos da União 
previstos criando o PMCMV E 

Instrução 
Normativa 
 

36 15.07.2009 
 

Regulamenta a Resolução 141/2009, para efeito 
de habilitação, seleção e contratação de projetos; 
Estabelece critérios e condições básicas para 
adesão ao financiamento (renda bruta mensal 
familiar de até R$1.395,00; valor da prestação 
igual a 10% da renda ou R$50,00 – o que for 
maior); Define os Limites Operacionais (número 
máximo de 50 a 200 UHs) considerando a 
população do município para regime de 
empreitada global e modalidade de aquisição de 
terreno e construção, com redução de 8% para 
os demais regimes e modalidades. 
Assessoria Técnica (AT) nos itens: Aquisição 
de Terreno, Composição do Investimento e 
Contratação Direta pela Entidade Orga-
nizadora 

Instrução 
Normativa 
 

44 15.09.2009 
 

Altera a IN 36/2009. Dá prioridade às mulheres 
chefes de família, pessoas com deficiência, idosos 
e populações em vulnerabilidade social; 
Enquadra as tipologias de unidades sobrepostas 
(apto) e unidades assobradadas (casa) para 
efeito do valor máximo de operação; Estabelece 
critérios para habilitação de EOs, com dispensa 
do processo em projetos que estejam voltados 
para comunidades quilombolas, pescadores, 
ribei-rinhos, índios e demais comunidades 
tradicionais, localizadas em áreas urbanas.  

Instrução 
Normativa 
 

57 12.11.2009 
 

Altera a IN 36/2009. Dispõe sobre a habilitação 
de entidades participantes de outros programas 
habitacionais federais; Exclui percentual máximo 
de substituição de beneficiários.  

Resolução 
 143 26.11.2009 

 

Define modalidade de repasse de recursos a EO 
(Compra Antecipada). Define percentual 
máximo de 15% do valor da operação para 
financiamento do terreno. Estabelece percentual 
para pagamento de projetos: 3% para projetos 
com até 50 UHs, 2% para projetos com mais de 
50 e até 100 UHs e 1,5% para projetos com mais 
de 100 UHs. 

Resolução 
 154 24.03.2010 

 

Altera a Resolução 141/2009. Cria excepcio-
nalidades para: aumento do número máximo de 
500 UHs por projeto e aumento de três projetos 
por Entidade. Cria garantias de hipoteca e 
alienação fiduciária para o FDS. 

Portaria 
 140 05.04.2010 

 
Estabelece critérios de elegibilidade e 
procedimentos para a seleção de beneficiários. 

(continua) 



194 
 

Quadro 4: Normativas do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades 
Tipo Número Data Descrição 

Resolução 
 156 08.04.2010 

 

Autoriza a transferência dos recursos da Conta 
Subsídios do FDS para a conta específica do FDS, 
para aporte à conta equalizadora.  

Instrução 
Normativa 
 

28 20.05.2010 
 

Altera a IN 36/2009. Altera o valor máximo de 
avaliação do imóvel conforme grupos de 
municípios e seu número de habitantes.  

Portaria 
 313 01.07.2010 

 

Apresenta diretriz geral e cronograma (exercício 
2010) para habilitação de entidades privadas 
sem fins lucrativos no âmbito do APSM e 
Entidades, executadas com recursos do FNHIS e 
do FDS, respectivamente.  

Portaria 
 434 09.09.2010 

 

Acrescenta ao Anexo I da Portaria 313/2010 a 
necessidade de entidades já habilitadas 
promoverem atualização cadastral.  

Instrução 
Normativa 
 

55 
 

14.09.2010 
 

Altera a IN 36/2009. Modifica a redação do 
artigo que prevê a excepcionalidade de 
contratação de obra de edificação verticalizada 
em regimes de construção que não a empreitada 
global.  

Resolução 
 166 15.09.2010 

 

Altera a Resolução 141/2009. Inclui a 
possibilidade de se acrescerem, ao valor máximo 
de operação, os custos relativos à aquisição e 
instalação de equipamento de energia solar.  

Instrução 
Normativa 
 

68 
 

29.10.2010 
 

Altera a IN 36/2009. Regulamenta o disposto na 
Resolução 166/2010; Prioriza a seleção de 
propostas com sistema de aquecimento solar.  

Fase II 

Medida 
Provisória 

514 
 

01.12.2010 
 

Fase II | 
Altera a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, que 
dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha 
Vida– PMCMV 

Portaria 
 618 14.12.2010 

 

Estabelece as condições para seleção e 
qualificação das entidades privadas sem fins 
lucrativos, bem como critérios para avaliação de 
Plano Pós-Ocupação a ser apresentado pelas 
mesmas, com vistas à indicação de beneficiários 
para imóveis oriundos do FRGPS (Fundo do 
Regime Geral de Previdência Social) destinados 
ao MCMV - FAR.  

Lei 12.424 16.06.2011 
 

Altera a Lei 11.977/2009. Conversão da MP 
514/2010.  

Portaria 
 355 29.07.2011 

 

Relação dos imóveis do FRGPS ao PMCMV e 
cronograma para habilitação e seleção de 
Entidades Privadas sem Fins Lucrativos 

Resolução 182 18.08.2011 
 

Revoga a Resolução 141/2009 e regulamenta o 
MCMV II: Renda bruta mensal passa para 
R$1.600,00; Ampliação de UH por projeto e dos 
limites operacionais; Possibilidade de unidades 
comerciais junto a edifícios multifamiliares e de 
equipamentos comunitários desde que 
vinculados ao empreendimento; Etapas de TTS; 
Liberação antecipada de parcela para regimes de 
construção que não a empreitada global. 
Modalidade de contratação direta com a EO 
(Pessoa Jurídica). Prioridades na escolha da 
demanda pela EO. Reserva de percentual de UHs 

(continua) 
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Tipo Número Data Descrição 

para idosos e pessoas com deficiência. Determina 
os custos diretos e indiretos. Número máximo de 
200 UHs por projeto. AT nos itens: 
Participantes e atribuições 

Portaria 
 408 02.09.2011 

 
Altera a Portaria nº 355/2011 que trata do 
cronograma de habilitação e seleção de EOs 

Portaria 
 415 09.09.2011 

 

Cria Comissão para análise e seleção de 
propostas de EOs para os imóveis oriundos do 
FRGPS.  

Instrução 
Normativa  
 

34 28.09.2011 
 

Regulamenta a Resolução 182/2011. Fixa em até 
8% do valor da operação para AT e em 1,5% 
para o TTS, quando se tratar de loteamento, e 2% 
quando se tratar de condomínio.  

Resolução  
 

183 
 

10.11.2011 
 

Revoga a Resolução 182/2011, mantendo seu 
conteúdo e incorporando o disposto na Portaria 
Interministerial 464/2011 (FDS para PNHU).  
 

Portaria  
 610 26.12.2011 

 

Revoga a Portaria 140/2010. Estabelece critérios 
de priorização e as condições e procedimentos 
para a seleção de beneficiários. EO pode 
estabelecer três critérios para a escolha da 
demanda.  

Portaria  
 

105 
 

02.03.2012 
 

Estabelece diretrizes gerais, cronograma e 
critérios para habilitação: regularidade 
institucional e qualificação (nível e abrangência 
de atuação) (exercício 2012).  

Medida 
Provisória  
 

561 08.03.2012 
 

Transfere a propriedade do imóvel para a 
mulher em caso de separação.  
 

Portaria  
 291 28.06.2012 

 

Altera a Portaria 105/2012, modificando o 
calendário de habilitação de EOs (exercício 
2012).  

Resolução  
 190 07.08.2012 

 

Altera o item 6 da Resolução 183/2011 com a 
criação da Modalidade PJ/PJ (contrato direto 
com a EO); Estabelece mais critérios para 
substituição das famílias beneficiárias, de forma 
a dar maior segurança às famílias beneficiárias e 
à EO.  

Resolução  
 193 30.10.2012 

 

Altera a Resolução 183/2011. Diminui o valor da 
parcela mensal para 5% ou mínimo de R$25,00; 
Aumenta os limites operacionais; Fixa o BDI em 
até 8% para composição de custos por regime de 
Empreitada Global; Altera itens de composição 
de custos diretos; Estabelece que custos 
cartorários sejam de responsabilidade do FDS 
sem incidência sobre o valor da operação.  

Instrução 
Normativa  
 

45 08.11.2012 
 

Revoga a IN 34/2011 e regulamenta a Resolução 
183/2011 e suas alterações.  
 

Resolução  
 194 12.12.2012 

 

Revoga a Resolução 183/2011 e suas alterações, 
em virtude do novo exercício, sem grandes 
alterações. 

Portaria  
 107 26.02.2013 

 

Estabelece diretrizes gerais, cronograma e 
critérios para habilitação: regularidade 
institucional e qualificação (nível e abrangência 
de atuação). Amplia pata o máximo de 500 UHs 

(continua) 



196 
 

Quadro 4: Normativas do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades 
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por EO definidos nos níveis de qualificação e cria 
possibilidade de excepcionalização. 

Portaria 169 15.04.2013 
 

Altera a Portaria 107/2013, modificando o 
calendário de habilitação de EOs (exercício 
2013).  

Portaria 261 07.06.2013 
Dispõe sobre o cronograma para habilitação de 
entidades privadas sem fins lucrativos, de que 
trata o Anexo III da Portaria nº 107/2013. 

Resolução  
 196 13.06.2013 

 

Estabelece o plano de metas, diretrizes gerais e 
distribuição regional (conforme o PNAD 2008) 
para a aplicação dos recursos do FDS, alocados 
ao MCMV Entidades: R$1,1 bilhão e 20 mil UHs 
(exercício 2013).  

Instrução 
Normativa  
 

14 10.07.2013 
 

Revoga a IN 45/2012 e regulamenta a 
Resolução194/2012, em virtude do novo exer-
cício. Estabelece as diretrizes gerais e o calen-
dário para habilitação de entidades privadas sem 
fins lucrativos, como Entidade Organizadora.  

Resolução  
 198 13.08.2013 

 

Altera a Resolução 194/2012, no que condiz à 
Compra Antecipada (limite de contratação em 
1/3 do total de 600 mil UHs previstas no 
Plano de Metas do MCMV Entidades - 
exercício 2011/2014).  

Portaria  
 

595 
 

18.12.2013 
 

Dispõe sobre os parâmetros de priorização e 
sobre o processo de seleção dos beneficiários. 
Estabelece que, em caso de empate, a EO proceda 
com sorteio.  

Resolução  
 199 31.12.2013 

 

Estabelece o plano de metas, diretrizes gerais e 
distribuição regional (conforme o PNAD 2008) 
para a aplicação dos recursos do FDS, alocados 
ao MCMV Entidades: R$1,1 bilhão e 20 mil UHs 
(exercício 2014).  

Portaria 
 21 21.01.2014 

 Manual do Trabalho Técnico Social. 

Portaria  
 

247 
 

06.05.2014 
 

Organiza os critérios para avaliação da 
regularidade institucional e qualificação de 
entidades em um Manual de Instruções.  

Resolução  
 200 05.08.2014 

 

Revoga a Resolução 194/2012. Estabelece 
maiores faixas para valores de projetos, 
licenciamento e serviços jurídicos; Fixa em até 
0,5% as despesas administrativas; qtde. de UHs 
fica condicionada ao porte do município e ao 
déficit urbano, respeitada a estimativa 
populacional do IBGE; Aponta limites de UHs por 
empreendimento e por EO a partir de produção 
simultânea e/ou em área contígua (distância de 
1km entre empreendimentos); Estabelece 
mínimo de 1% do valor do financiamento e/ou 
contrapartida para equipamentos comunitários; 
Reclassifica os regimes de construção (sob 
autogestão e sob cogestão); Permitida 
contratação de AT no regime de cogestão 
(com construtora). Prevê a possibilidade de 
substituição de EO se desrespeitadas as 
exigências do programa.  
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(continua) 

Portaria  
 

747 
 

01.12.2014 
 

Mantém os critérios previstos na Portaria 
247/2014 do Manual de Instruções e centraliza o 
processo na CEF. 

Portaria  
 778 11.12.2014 

 
Altera a Portaria 747/2014 no que se refere às 
documentações exigidas para as entidades.  

Resolução  
 201 18.12.2014 

 

Estabelece o plano de metas, diretrizes gerais e 
distribuição regional (conforme o PNAD 2008) 
para a aplicação dos recursos do FDS, alocados 
ao MCMV Entidades: R$1,3 bilhão e 20 mil UHs 
(exercício 2015).  

Instrução 
Normativa  
 

38 19.12.2014 
 

Distribuição regional das metas do programa. 
Total de R$ 1,1 bilhão e 20 mil UHs.  

Instrução 
Normativa  
 

39 19.12.2014 
 Regulamenta a Resolução 200/2014.  

Portaria  196 31.03.2015 Prorrogação das habilitações das EOs 
Instrução 
Normativa  
 

03 09.04.2015 
 

Altera a IN 39/2014.  
 

Portaria 412 06.08.2015 Aprova o Manual de Instruções para seleção de 
beneficiários do Programa 

Fase III 

Portaria 96 30.03.2016 

Apresenta meta de contratação: 112 mil UHs 
até 2018. Autoriza execução de equipamentos 
públicos; Ampliação do teto do imóvel para R$ 
96.000,00; Melhorias Habitacionais; Ampliação 
do limite de faixa de renda para R$1.800,00. 

Portaria  146 26.04.2016 

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de 
projeto e aprova especificações mínimas da UH e 
especificações urbanísticas do empreendimento 
(conectividade, mobilidade, diversidade, infraes-
trutura e sustentabilidade e sistema de espaços 
livres). 

Instrução 
Normativa  9 28.04.2016 

Dá nova redação à IN39/2014.Apresenta os 
valores e novos procedimentos para a 3. Etapa 
do MCMV–E. Estabelece possibilidade de 
percentual superior a 8% nos itens "projeto", 
"assistência técnica" e "administração da obra". 
Apresenta valores de acordo com o porte do 
município e localização (máximo de R$ 96 mil). 
Dispões sobre novo processo de “qualificação 
das propostas” (etapa anterior a análise e 
contratação).  

Portaria  163 06.05.2016 
Institui o Sistema de Cadastro Nacional 
Habitacional (SCNH) Aprova o Manual de 
Instruções de Seleção dos Beneficiários. 

Portaria  173 10.05.2016 

Divulga propostas selecionadas e autoriza a 
contratação de 6.250 UHs. Orienta a CEF e SNH a 
ampliação de cinco mil UHs, totalizando 11.250 
Uhs. 

Portaria 180 12.05.2016 Divulga propostas selecionadas e acrescenta 
outras EOs. 
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Portaria  186 13.05.2016 Revoga a Portaria 173/2016 e 180/2016 
(continua) 

Portaria  258 16.06.2016 

Divulga propostas selecionadas e autoriza a 
contratação de 6.250 UHs. Orienta a CEF e SNH a 
ampliação de cinco mil UHs, totalizando 11.250 
Uhs. Estabelece a substituição do MCidades pela 
CEF para a responsabilidade da seleção e 
contratação das propostas. 

Resolução  214 15.12.2016 

Revoga a Resolução 200/2014. Aprova o MCMV–
E. Prevê retomada de obras dos 
empreendimentos contratados anteriormente à 
vigência da Resolução 214/2016. 

Instrução 
Normativa 14 22.03.2017 

Regulamenta a Resolução 214/2016. Dispõe 
sobre a possibilidade de gestão dos recursos 
pelas construtoras na modalidade sob cogestão. 
Altera o % do pagamento do somatório de 
projetos, AT e AD. Relaciona o percentual de 
acordo número de unidades habitacionais do 
empreendimento (7%, 7,5% e 8%) 

Portaria 269 22.03.2017 

Revoga a Portaria 146/2016. Dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração de projeto e aprova 
especificações mínimas da UH e especificações 
urbanísticas do empreendimento. Acrescenta 
requisitos para contratação dos projetos. 
Apresenta limites máximos de UHs de acordo 
com o porte do município (50UHs até 500 UHs). 

Instrução 
Normativa  18 24.04.2017 

Dá nova redação à IN 14/2016. Mantém os 
critérios para o investimento ($) dos projetos ( 
percentual do valor de acordo com o número de 
UHs do empreendimento); Apresenta diretrizes 
para implantação dos empreendimentos e 
centralidades; Divulga prazos para contratação; 
Na modalidade sob autogestão, é obrigatória a 
apresentação de acervo técnico da AT. 

Resolução 217 01.11.2017 

Altera o anexo da Resolução 214/2016. 
Redefinição da modalidade cogestão (restrição 
para contratação de AT nos casos de empreitada 
global). Altera as garantias para alienação 
fiduciária e hipoteca. Altera custos diretos e 
indiretos da obra, inclui como custo indireto 
administração da sede da EO, limitado a 0,5% do 
valor do financiamento (presente na Resolução 
200/2014).  

Portaria 162 27.02.2018 
Divulga propostas habilitadas para a contratação 
de empreendimentos. Estabelece prazo de 30 
dias para apresentação das propostas.  

Portaria  232 28.03.2018 Altera a Portaria 162/2018. Estabelece prazo de 
60 dias para apresentação das propostas. 

Resolução  219 11.04.2018 

Altera o anexo da Resolução 214/2016. 
Estabelece mais critérios para a representação 
dos beneficiários pela EO. Alterações no regime 
de construção e assessora técnica.  

Instrução 
Normativa 12 07.06.2018 

Revoga a IN14/2017. Regulamenta as 
Resoluções 214,217 e 219/2018. Mantém os 
critérios para o investimento ($) dos projetos 
(percentual do valor de acordo com o número de 
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UHs do empreendimento). 
(continua) 

Portaria  367 07.06.2018 

Regulamenta o processo de seleção de propostas 
para o MCMV–E. Apresenta etapas (enquadra-
mento e hierarquização) e documentos para 
apresentação das propostas pela EO. Meta de 
contração de dez mil UHs 

Portaria  524 09.08.2018 
Especifica diretrizes para contratação de 66 
empreendimentos no Brasil para a Fase 2 (Fase 
Obras). 

Portaria  595 25.09.2018 Divulga propostas habilitadas para a contratação 
de empreendimentos (mais de 8500 UHs). 

Portaria  606 02.10.2018 

Dispõe sobre o processo de contratação de 
entidades selecionadas para apresentarem 
propostas nos imóveis oriundos do FRGPS 
(INSS). 

Portaria 660 14.11.2018 

Revoga a Portaria 269/2017. Dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração de projetos e 
estabelece as especificações técnicas mínimas da 
unidade habitacional e as especificações 
urbanísticas dos empreendimentos. 

Fonte: Elaboração da autora (2018). 

 

O panorama da produção do PMCMV E até o mês de novembro de 2018 revela 

que foram contratadas aproximadamente 76 mil unidades habitacionais distribuídas em 

539 empreendimentos em 22 estados nas cinco regiões do país. O comportamento da 

produção não se deu de forma linear. Observa-se que no primeiro ano do programa a 

transição do PCS, e dadas as vantagens da equação financeira do PMCMV E, alguns 

projetos em andamento foram adaptados às novas regras, o que deixou o PCS 

obsoleto.192  

Além disso, os dados também expressam uma retração em 2011 e 2012, 

primeiros anos de vigência da segunda fase do programa, com crescimento até o ano de 

2014. Em 2015, novamente são os contratos estabelecidos, no contexto do lançamento 

da terceira fase do programa e na perspectiva de um conjunto de alterações nas 

normativas, provocadas e “negociadas” entre o governo e os movimentos de moradia. 

(CAMARGO, 2016, p. 96). Já no período entre 2016 e 2018 foram contratadas 

aproximadamente 16 mil unidades distribuídas em 16 estados no país. 

 

  

                                                           
192  O PCS contratou 26 empreendimentos após o lançamento do Minha Casa Minha Vida Entidades 

(FERREIRA, 2012, p. 143).  
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Gráfico 3: Número de unidades habitacionais contratadas (contratos de obra sem compra 
antecipada + contratos compra antecipada) no MCMV Entidades 

março 2009 / abril 2019 
 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da CEF e Ministério do 

 Desenvolvimento Regional disponibilizados pela CEF e e-SIC (abril/2019). 
 

Os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás somam 39.705 unidades e 

representam 51% do total de unidades habitacionais contratadas pelo programa. Os 

mapas a seguir apresentam a localização dos empreendimentos por ano de contratação 

e observa-se que a maioria dos empreendimentos foi contratada na segunda fase do 

programa nos três estados.  

12785 

18160 

6748 

25313 

13105 

Centro - Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

UHs
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Mapa 1: Localização dos empreendimentos e ano de contratação no Estado e RM de São Paulo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora e Gabriel Marques da Silva com base nos dados da CEF e- Sic. 
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Mapa 2: Localização dos empreendimentos e ano de contratação no Estado e RM de Goiás  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora e Gabriel Marques da Silva com base nos dados da CEF, e-Sic. 
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Mapa 3: Localização dos empreendimentos e ano de contratação no estado e RM do Rio Grande do Sul  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora e Gabriel Marques da Silva com base nos dados da CEF, e-Sic. 
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Em Goiás, nos 36 municípios do total de 246 no estado estão localizados os 75 

empreendimentos contratados, e 24 empreendimentos estão distribuídos em oito 

municípios da Região Metropolitana. No Rio Grande do Sul, os 105 empreendimentos 

contratados estão distribuídos em 75 do total de 497 municípios do estado, e quinze 

municípios estão localizados na Região Metropolitana. Enquanto em Goiás há maior 

distribuição entre a Região Metropolitana e os demais municípios do Estado, no Rio 

Grande do Sul observa-se concentração significativa na região norte e noroeste. Já em de 

São Paulo, 64 dos 82 empreendimentos concentram-se na Região Metropolitana e os 

demais estão distribuído em dez municípios no interior do estado e baixado santista.  

 

Figura 15: Imagem ilustrativa do projeto arquitetônico Jardim das Oliveiras (Goiânia – GO) 
desenvolvido pela Argumento Arquitetura em Goiás 

 

 
Fonte: Disponibilizado pela Argumento Arquitetura. 

 

Figuras 16 e 17: Imagens ilustrativa de um dos modelos de casas desenvolvidos pela equipe 
do arquiteto Humberto Kzuere – Cerquera para a Agehab em Goiás (esquerda) e o principal 

modelo fornecido pela Agehab para os movimentos de moradia em Goiás, denominado  
“Casa 2” (à direita) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Disponibilizado pelo Arquiteto Humberto Kzure – Cerquera e AGEHAB. 

 

Em relação ao porte dos empreendimentos, o gráfico apresenta dados de todos os 

estados do país com empreendimentos contratados e revela que 53% têm até 100 UHs e 
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24% mais que 200 UHs. Essa classificação não considera o fenômeno de contiguidade200 

que caracteriza parte dos conjuntos habitacionais, ou seja, grandes conjuntos 

habitacionais compostos por mais de um contrato que configuram portes de mais de mil 

unidades habitacionais em alguns casos. 

Gráfico 4: Porte dos empreendimentos no MCMV Entidades  
março 2009/abril 2018  

 

 
 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da CEF e Ministério do  
Desenvolvimento Regional disponibilizados pela CEF e e-SIC (novembro/2018). 

 
Já a distribuição espacial dos empreendimentos apresentados nos mapas a seguir 

também leva em conta os números de unidades presentes em cada contrato201, mas 

foram considerados os casos de contiguidade que revelam uma característica de 

inserção urbana do programa, quando há grandes empreendimentos com localização 

próxima ou na mesma gleba compostos por mais de um contrato e viabilizados por um 

                                                           
200  Conforme já apresentado, a pesquisa elaborada por Rolnik et al. (2015) avalia a inserção urbana dos 

empreendimentos do PMCMV nas Regiões Metropolitanas de São Paulo e Campinas. A pesquisa 
apresenta a análise da categoria de contiguidade e empreendimentos contíguos: “Avaliou-se que, para 
retratar a distribuição dos conjuntos do programa por faixas de porte, seria mais importante levar em 
conta sua materialidade urbanística do que simplesmente processar informações constantes numa 
tabela com dados formais das operações.” (ROLNIK et al., 2015, p. 135). Alguns exemplos de 
empreendimentos contíguos: Alexius Jafet (São Paulo - SP) com 1.104 UHs divididos em três contratos 
de 384, 420 e 300 UHs; Santa Genoveva (Guarulhos – SP), também com 1104 UHs divididos em três 
contratos de: 364,408 e 332 UHS; Luiz Gonzaga (Fortaleza – CE), com 976 UHs divididos em três 
contratos de 352,304 e 320 UHs e Jardim das Figueiras (Porto Alegre – RS) com 1080 UHs divididos em 
três contrados de 360 UHs cada (Fonte: CEF, 2018). 

201  Há casos de empreendimentos não contíguos e com um só contrato entre 500 e 2.000 UHs. No Estado 
de São Paulo há três empreendimentos (Copa do Povo Gleba B com 684 UHs e Altos de Mauá com 840 
UHs) e no Estado do Pará (Residencial Dom Pedro com 518 UHs). Já acima de 1000 UHs está o 
empreendimento “Copa do Povo Gleba A” com 2.002 UHs, localizado em São Paulo (SP). O projeto de 
arquitetura e trabalho social dos empreendimentos Copa do Povo é de responsabilidade da assessoria 
técnica GTA. 
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grupo de entidades, resultantes da agregação de unidades como se fosse um único 

empreendimento. 

No Estado de São Paulo há a predominância de empreendimentos de grande 

porte (501 até 2.650 UHs) na região metropolitana e na área periférica do Município de 

São Paulo. Já os empreendimentos de pequeno e médio portes (39 até 500 UHs) estão 

distribuídos na área central e periférica do Município de São Paulo e nas regiões 

metropolitanas de Campinas e Ribeirão Preto. 
 

Figuras 18 e 19: Imagens do empreendimento Parque Estela (Guarulhos – SP) desenvolvido 
pela assessoria técnica Peabiru (esquerda) e do empreendimento Bragança J 

(Bragança Paulista – SP) desenvolvido pela CDHU e arquiteto da entidade (direita) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Parque Estela: sítio eletrônico da assessoria técnica Peabiru; Bragança J:  
Disponibilizada por Bruno Leonardo Leme, coordenado do projeto junto a entidade. 

 

Os empreendimentos de grande porte no Estado de Goiás (501 até 900 UHs) e 

médio porte (101 até 500 UHs) localizam-se na região metropolitana e na região norte e 

nordeste do estado, respectivamente. Chama a atenção que os empreendimentos de 

pequeno porte no Estado de Goiás correspondem a 40% do total (24 até 100 UHs) e 

estão distribuídos predominantemente em municípios que não pertencem à região 

metropolitana. O mesmo fenômeno ocorre no Estado do Rio Grande do Sul, mas 

evidenciam maiores proporções. 72% do total dos empreendimentos são de pequeno 

porte (4 até 100 UHs) e localizam-se na região norte e noroeste do estado. Já na região 

metropolitana concentra-se a maioria dos empreendimentos de portes médio (101 até 

500 UHs) e grande (501 até 1080 UHs).202 

                                                           
202  Entre os empreendimentos de pequeno porte, vale destacar que no Rio Grande do Sul há diversos 

projetos de casas térreas com até 50 UHs e algumas têm a característica de serem pulverizadas, ou 
seja, as casas pertencem a um mesmo contrato, mas são implantadas em terrenos pulverizados em 
vários bairros no município. O arquiteto Álvaro Pedrotti, que atua como assessoria técnica no estado, 
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Figuras 20 e 21: Imagens do Loteamento CooTraHab (São Leopoldo – RS)  
desenvolvido pelo arquiteto Álvaro Pedrotti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Disponibilizado pelo arquiteto Álvaro Pedrotti. 

                                                                                                                                                                                     
desenvolveu vários projetos nesse formato: “A família tem um lote regularizado com matrícula 
individualizada e infraestrutura disponível, porém mora em uma habitação precaríssima, geralmente 
casas em madeira com péssimas condições de saneamento. É feita a substituição por uma unidade 
habitacional nova em alvenaria. A família permanece onde morava, mantendo o vínculo social, cultural, 
econômico, etc.” (Entrevista concedida em 12.07.2018). 
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Mapa 4: Porte dos empreendimentos no Estado e RM de São Paulo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora e Gabriel Marques da Silva com base nos dados da CEF, e-Sic. 
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Mapa 5: Porte dos empreendimentos no Estado e RM de Goiás  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora e Gabriel Marques da Silva com base nos dados da CEF, e-Sic. 
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Mapa 6: Porte dos empreendimentos no Estado e RM do Rio Grande do Sul  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora e Gabriel Marques da Silva com base nos dados da CEF, e-Sic. 
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4.2.4 Acesso a terra – Compra Antecipada 
 

A Compra Antecipada nunca foi bem aceito, ele foi imposto pelas 
reivindicações dos movimentos e pelos dirigentes do governo, então 
assim, “porrada na mesa” foi pouco, os técnicos da Caixa não queriam 
fazer esta modalidade. (RODRIGUES, 2018). 

Outra conquista dos movimentos de moradias no PMCMV E é a viabilização da 

terra. Durante o PCS e início do PMCMV E, as entidades buscavam terrenos em 

imobiliárias e com proprietários de terra, até conseguirem um preço acessível, viável 

tecnicamente pela CAIXA e com possibilidade de ser adquirida após a aprovação do 

empreendimento pelo agente financeiro. A aprovação dos beneficiários era feita 

individualmente, e existindo problema com algum membro, o processo era interrompido 

e iniciava-se nova seleção.  

Algumas entidades perdiam a compra do terreno com a desistência do 

proprietário, devido à morosidade do processo. Durante a análise da viabilidade técnica, 

na tentativa de garantir a terra, todo o custo de elaboração e aprovação dos projetos era 

arcado pelas famílias e pelas assessorias técnicas. (BARROS et al., 2016, p.5). 

A arquiteta Janaína de Holanda Camilo203, que desenvolve projetos e obras no 

programa com as entidades no Estado de Goiás, aponta as dificuldades na aquisição do 

terreno vinculada à aprovação dos projetos: 

Você quer aprovar os projetos e a pessoa não quer te vender o terreno 
mais. Eu vivenciei isto tanto com as entidades que queriam atuar, por 
exemplo, em Aparecida de Goiânia. Eu estava na prefeitura e vivenciava 
com eles essa dificuldade. De aprovação e da finalização dos 
empreendimentos. Por conta do tempo de aprovação dos projetos frente 
ao que o proprietário queria receber o terreno. Os processos se 
delongam demais, nisso o valor do terreno fica deficiente em relação ao 
valor de mercado e depois que você luta pelo processo de aprovação, o 
cara não quer te vender mais. (CAMILO, 2018).  

Diante disso, as entidades idealizaram para o PMCMV E a garantia da aquisição do 

terreno antes da aprovação do projeto, a chamada “Fase I” do empreendimento. Nele há a 

compra antecipada do terreno e a contratação de projetos, junto às ATs e sua aprovação pela 

CAIXA e órgãos públicos. 

Na União a gente foi construindo uma série de propostas, foi incidindo 
mesmo na mudança do Programa. Por exemplo, a compra antecipada foi 
inventada nesta sala. Não foi nenhum órgão que pensou, nem o 
Ministério, a Caixa, ninguém. Fomos nós que pensamos aqui e levamos. 
(RODRIGUES, 2015). 

                                                           
203  Arquiteta do escritório “Argumento Arquitetura” localizado em Goiânia (GO). Entrevista concedia à 

autora em fevereiro de 2018. 
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A proposta da Compra Antecipada foi apresentada no início da primeira fase do 

PMCMV E pela União dos Movimentos de Moradia (UMM) e com a participação das 

assessorias técnicas de São Paulo, como a Ambiente Arquitetura: 

No ‘último bloco’ vamos dizer assim, que a gente foi trabalhando com o 
movimento, pois estava se perdendo muita coisa e tinha esta proposta 
de comprar antes o terreno. Isto fomos nós e os movimentos que 
levamos. Consequência do que o movimento estava perdendo, eu acho 
que a gente teve um papel muito importante, as assessorias, nessa 
proposta. A gente estava buscando caminhos para a viabilidade e um 
deles era este, os terrenos estavam aumentando, então foi uma saída 
excelente. E a gente conseguiu na Leste que foi a primeira compra 
antecipada, o empreendimento Florestan Fernandes José Maria Amaral 
(CABRAL, 2018). 

A mobilização para a implementação da modalidade também ocorreu no Estado 

de Goiás. Mas diferente de São Paulo, o apoio apresentou-se por meio dos gestores 

políticos. Segundo a arquiteta Janaína de Holanda Camilo204, Goiânia e Aparecida de 

Goiânia são os municípios que interferiram nesse processo: 

Houve apoio sim por parte de vereadores. Os vereadores fizeram 
pressão para que a coisa acontecesse no prazo mais curto. Isso 
aconteceu em Goiânia, já em Aparecida de Goiânia havia pressão por 
parte do prefeito e do secretário de habitação. (CAMILO, 2018). 

A Resolução 143/09 regulamentou a Compra antecipada, com sua inclusão dos 

subitens na Resolução 141/09, que cria o PMCMV E: 

Contratar em duas etapas: 1º Liberar recursos (2% a 4% do valor do 
empreendimento + custo do terreno) para aquisição de terrenos, 
projetos, topografia e sondagem e capacitação do grupo pra autogestão 
na fase pré-obra, mediante entrega da documentação para análise da 
viabilidade; após elaboração dos projetos e aprovações, realiza-se a 2ª 
contratação para construção das casas; o terreno ficaria em nome da 
associação até a contratação do 2º contrato de financiamento das 
moradias. A garantia real para a CAIXA seria o próprio terreno 
(MINEIRO; RODRIGUES, 2012, p. 34).  

Esse procedimento representou um ganho substancial permitindo o início das 

obras com os projetos executivos, aprovações, orçamentos e terreno comprado. Para 

Mineiro e Rodrigues (2012), a compra antecipada é vista como uma ferramenta 

importante que, ao mesmo tempo, reconhece as dificuldades das entidades no mercado 

imobiliário, colocando alguma vantagem em suas mãos e também faz, pela primeira vez, 

um contrato com a associação ou cooperativa, que será individualizado exclusivamente 

                                                           
204  Arquiteta do escritório “Argumento Arquitetura” localizado em Goiânia (GO).  



213 
 

na segunda etapa do processo, rompendo o formato de financiamento somente ao 

beneficiário.  

O Arquiteto João Carlos Alves Maia, coordenador da Gerência de Habitação da 

CEF de Goiânia (GO), destaca que a compra antecipada foi uma solução para “fugir” dos 

interesses imobiliários e conseguir financiar os projetos no processo de elaboração:  

Outra coisa que foi o principal quando surgiu a pessoa jurídica. A Caixa 
teve que chamar todas as entidades do Brasil na época do Hereda 
presidente, chamou todas, eu participei com as entidades daqui lá em 
Brasília para a gente poder ensinar como trabalhar com pessoa jurídica, 
porque tava todo mundo com medo. Foi bom principalmente pra gente 
tentar fugir da especulação imobiliária e comprar um terreno antes dele 
valorizar e pagar os projetos no decorrer da sua elaboração. Na hora que 
deu a opção de compra e venda, que é a compra antecipada. Os dois 
grandes avanços de pessoa jurídica foram estes. E a entidade passava a 
ser substituta temporária dos beneficiários e a gente só assina com os 
beneficiários na fase 3. Tudo deu uma evolução muito grande. Hoje o 
programa tem três fases, na hora que a gente voltar e assinar o contrato 
com cada beneficiário é a fase 3. (Coordenador da Gerência Executiva de 
Habitação da CEF de Goiânia, MAIA, 2018) 

Um dos entraves que acompanha a atuação das assessorias técnicas nos 

programas habitacionais é a falta de estrutura financeira para a viabilização dos 

trabalhos. A possibilidade de pagamento dos projetos205 através da Compra Antecipada 

“destravou” alguns processos que se prolongavam demais em função da necessidade da 

aprovação de projetos executivos complementares. Contudo, apesar dos avanços, a 

modalidade não resolve de forma definitiva essa questão e também oculta a resistência 

do Ministério e CEF em aceitá-la como forma de garantir melhores projetos, além de não 

enfrentar as questões de acesso a terra, quando determina às entidades a 

responsabilidade de disputa por terras disponíveis no mercado aquecido pelo próprio 

programa.  

O que aconteceu foi o seguinte, com a criação da Compra Antecipada 
esta questão deu uma amenizada, mas não resolveu o problema de 
forma integral e permanente. Você tem uma quantidade de trabalho 
antes aqui que não é remunerado, mas esta quantidade diminui do 
modelo contrato e obra. Deu uma baixada na fervura dessa questão com 
a compra antecipada. O Ministério e a Caixa falam: “Vocês estão 
reclamando que não tem projeto, mas tem várias associações na minha 
porta que já tem projeto, pra que vou financiar projeto se já tenho gente 
que já tem projeto?” Mas são projetos feitos por construtoras, 
repetições, projetos ruins e nos lugares que precisa menos construir. 

                                                           
205  Correspondente aos projetos de engenharia, trabalho técnico social e de documentação, inclusive 

levantamentos, sondagens, pareceres, laudos, capacitação para autogestão na fase pré-obra, 
licenciamentos e demais elementos necessários à execução da obra. 
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Então para a política habitacional é uma opção ruim, você não vai chegar 
com um projeto legal em uma área complexa em seis meses. Então você 
vai ter o que? Vai ter estes projetos repetitivos. (RODRIGUES, 2018).  

Algumas assessorias técnicas também compreendem a modalidade como certo 

avanço na viabilização de recursos para o pagamento de projetos e compra do terreno, 

mas algumas questões não são resolvidas pela Compra Antecipada, como os desafios de 

acesso e preço da terra, a dificuldades que ocorrem devido às particularidades de cada 

empreendimento e as relações entre os agentes.  

Eu lembro que o MLCP foi o primeiro processo de antecipação de 
recurso para compra do terreno em Goiás, isto foi muito significativo 
para a entidade. Pelo menos iniciamos primeiro, não lembro se no final 
ele foi o primeiro a ser adquirido. Fizemos o mesmo processo de compra 
antecipada com a Vida Nova. Um dos grandes gargalos da produção da 
habitação é o preço da terra, sem dúvida alguma, e o pior que isto fica 
indexado ao programa. Se sobrar recurso, o proprietário ou o 
negociante sobe o valor da terra. Esta questão do preço da terra é 
fundamental. (CAMILO, 2018). 

Resolveu até certo ponto. O empreendimento Jabuticabeiras foi Compra 
Antecipada, mas tivemos que apresentar o projeto aprovado antes da 
compra do terreno, devido a alguns problemas anteriores em compras 
de terrenos. Tivemos que fazer um acordo com a entidade, a gente 
precisava de algum recurso. O projeto anterior, o São Francisco, não foi 
compra antecipada e ficamos dois anos trabalhando sem recursos. 
(GONZALES, 2018). 

Além dessas questões, o recurso disponibilizado para o pagamento dos projetos 

não inclui os procedimentos para apresentar a viabilidade técnica do empreendimento – 

etapa anterior para o pagamento dos projetos e compra do terreno. Para realizar a 

viabilidade técnica (relatórios técnicos e aprovações parciais em órgãos públicos, e que 

necessitam de desenhos preliminares do empreendimento) é necessário o investimento 

da entidade e assessorias técnicas. Esse procedimento pode gerar questionamentos e 

dificuldades referentes às mobilização e participação das famílias na discussão de uma 

proposta preliminar sem apropriação de recursos pelo programa em um terreno ainda 

não viabilizado, além de possibilitar distintas dinâmicas na relação entre assessorias e 

movimentos. 
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Gráfico 5: Unidades habitacionais contratadas (Compra antecipada e obra) no MCMV E  
março 2009/abril 2018 

 

 
 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da CEF e Ministério do  

Desenvolvimento Regional disponibilizados pela CEF e e-SIC (abril/2019). 
 

Destaca-se que há divergências nas planilhas recebidas pela CEF e pelo Ministério 

do Desenvolvimento Regional em momentos distintos da pesquisa. Alguns 

empreendimentos não estavam classificados nas duas planilhas e não havia também 

consenso nos dados referentes ao modelo de contratação (Compra Antecipada ou Obra). 

Para aproximar os números à realidade do programa nos estados de Goiás, Rio Grande 

do Sul e São Paulo, a busca dessas informações também foi alimentada com as entidades, 

assessoria técnicas e algumas construtoras dos empreendimentos.206 

 

  

                                                           
206  Os empreendimentos que obtiveram a compra antecipada têm normalmente dois contratos 

apresentados nas planilhas (fase projeto e fase obra), o que duplica no cálculo o número real de 
unidades habitacionais contratadas. Para a presente análise, foram excluídas as linhas que continham 
os contratos fase “obra” de empreendimentos de todos os estados com compra antecipada, pois 
repetiam as informações das unidades habitacionais por compra antecipada e a diferença final é 
bastante expressiva. Além disso, o total de unidades habitacionais contratados não corresponde 
necessariamente ao número de unidades habitacionais efetivamente contratadas para início de obras. 
Os contratos de Compra Antecipada são exclusivos para aquisição do terreno e pagamento de projetos 
para a assessoria técnica e não envolvem obra na primeira fase (projeto).  
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Gráfico 6: Empreendimentos | Obra e compra antecipada no MCMV E (março 2009/abril 2018), 
Goiás, Rio Grande do Sul e São Paulo 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da CEF e Ministério do  
Desenvolvimento Regional disponibilizados pela CEF e e-SIC (abril/2019). 

 
Os números de empreendimentos nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste 

destacam-se pela produção dos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás, 

respectivamente. Esses estados evidenciam um número significativo de contratações de 

compra antecipada e obra, e os demais estados que compõem essas regiões ficam com 

uma produção menor em relação aos primeiros. Chama a atenção o número de 

empreendimentos de compra antecipada nos estados de Goiás, Rio Grande do Sul e São 

Paulo, que correspondem a 71% (106) dos contratos de compra antecipada do 

programa. Em relação à produção total do programa, a compra antecipada em todos os 

estados corresponde a 56% (146) dos contratos firmados no programa. 

 

4.2.5 Regimes de construção: o lugar da autogestão 
 

As dimensões da autogestão em relação aos movimentos de moradia 

pressupõem, em tese, a gestão autônoma dos recursos provenientes dos fundos públicos 

para o financiamento da produção habitacional, a autogestão do trabalho de produção 

em canteiro e a autogestão do projeto de moradias a ser discutido com os movimentos 

por habitação e futuros trabalhadores/usuários (RIZEK; BARROS, 2006, p. 381). 

Verifica-se, entre os movimentos de moradia e nas relações com os demais agentes do 
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processo, a falta de consenso sobre seu formato. A discussão dos regimes de construção, 

em especial a autogestão e empreitada global, é necessária como reflexão para que se 

possa detectar como o programa, mediante as normativas, determinam as possibilidades 

de atuação de movimentos e assessorias técnicas e os múltiplos sentidos dessas práticas.  

O termo “autogestão” é alvo de deslocamentos no conjunto de instrumentos 

normativos, ora sendo admitido como um regime de construção em meio a outros, ora 

sendo colocado enquanto princípio diretivo do programa, a partir do qual se 

estruturariam os regimes construtivos. As entidades que tinham a autogestão em sua 

concepção política e organização adaptaram-se na terminologia utilizada pelo programa 

para a “autogestão” e optaram pelo regime de “administração direta” com mutirão 

parcial. Para Evaniza Rodrigues207, “administração direta” retrata similaridade com os 

conceitos da lei de licitações e que, aos poucos, foi interpretada e assumida pelas 

entidades como uma prática vinculada à autogestão:  

Aí o governo chamou de administração direta. Trazendo um conceito da 
lei de licitações. O que é administração direta na lei de licitações? É 
quando o governo federal faz um contrato de repasse com o município e 
o município executa aquela obra com seus próprios funcionários. 
Quando foram fazer isso que a gente estava reivindicando, o que a gente 
chama de autogestão que na época se tinha menos ainda conhecimento 
[...] Acho que pra gente faltou também sistematizar melhor, definir 
melhor o que a gente estava falando. Eles falaram então isso que vocês 
querem ai fazer [...] É a administração direta. Aí colocaram 
administração direta. E colocaram empreitada global como uma das 
opções. Que é também uma modalidade da lei de licitações, que é 
quando você pega um objeto e contrata ele integralmente. Não 
colocaram a empreitada parcial, que talvez se a gente fosse falar o que a 
gente faz hoje também podia chamar de empreitada parcial. Que é 
quando você pega o trabalho, divide em coisas e você contrata várias 
empresas pra fazer aquelas coisas. [...] A gente foi conseguindo mudar o 
conceito de administração direta. Quando foi na penúltima revisão do 
normativo. Fui até eu que levei a história de colocar autogestão como 
um regime. Só que colocou só que não conceituou adequadamente. 
Então hoje, há uma confusão, na minha opinião. (RODRIGUES, 2014) 

Nessa modalidade, a entidade contrata uma assessoria técnica, que elabora o 

projeto, acompanha a execução das obras e forma um grupo gestor para tarefas 

administrativas. As etapas das obras são contratadas individualmente, com prestadores 

de serviços diversos e não há uma construtora responsável por toda a obra (MINEIRO; 
                                                           
207  Entrevista concedida em Maio/2014 para a pesquisa “Desenvolvimento de Procedimentos 

Metodológicos para Avaliação das dimensões relativas ao Processo, Produto e Impactos do Programa 
Minha Casa Minha Vida e do eixo de Urbanização de Assentamentos Precários do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC-Urbanização de Assentamentos Precários).” Chamada Universal CNPq 
14/2012. 
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RODRIGUES, 2012, p. 36). As famílias participam através das assembleias, comissões de 

obra e do trabalho mutirante, sendo que este último persiste em alguns casos como 

forma de criar e fortalecer laços de convivência, atualmente mais vinculado ao Trabalho 

Técnico Social e com redução da carga horária de trabalho em canteiro. 

A única possibilidade de participação das famílias regulamentada nas normativas 

serão a Comissão de Acompanhamento de Obras (CAO) e a Comissão de Representantes 

do Empreendimento (CRE). Cada uma das delas é formada, no mínimo, por um 

representante da entidade e dois dos beneficiários e devem ser distintos entre si. A CAO 

tem a competência de coordenar a obra e a CRE, de gerenciar os recursos do FDS. Em 

todos os empreendimentos – por autogestão ou empreitada global – devem ser eleitas as 

duas comissões. Na modalidade de empreitada global, a entidade contrata uma 

construtora para a execução da obra por preço fechado, devendo acompanhar o 

cronograma, solicitar e acompanhar as medições de obra e prestar contas ao agente 

financiador, mensalmente (MINEIRO; RODRIGUES, 2012).  

Os formatos relacionados aos regimes de construção não são padronizados e cada 

empreendimento constitui um processo individual, que depende das especificidades 

locais, das possibilidades de arranjos entre os agentes que irão interferir diretamente na 

forma de organização e da produção da moradia, como, por exemplo, o nível de 

qualificação da mão de obra local, de formalização e regularidade contratual, que irão se 

estabelecer entre as entidades, assessorias técnicas e pequenas empreiteiras ou 

construtoras que ficarão responsáveis pela obra, total ou parcialmente (CAMARGO, 

2016, p. 103). 

Os regimes de construção admitidos pelo programa são apresentados nas 

normativas a partir da Resolução 141/2009: autoconstrução, sistema de autoajuda ou 

mutirão, administração direta e autogestão e empreitada global, sem a definição clara de 

cada regime. A Instrução Normativa 36/2009, que regulamenta a Resolução 141/2009, 

retira a autogestão dos regimes de construção e não há definição clara do regime de 

administração direta e que o diferencia de mutirão e autogestão. 

É na fase 2 do programa que se constatam significativas alterações nas 

denominações dos regimes de construção. Enquanto nas primeiras normativas da fase 1 

são encontrados quatro regimes de construção possíveis, na fase 2, através da Resolução 

182/2011, observa-se a separação dos termos “administração direta” e “autogestão”.  
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A autogestão aparece desde o início da legislação do programa, com o seguinte 

significado: administração direta da Entidade Organizadora, com contratação de 

profissionais ou empresas para execução parcial dos serviços necessários. Ainda na fase 2 a 

Instrução Normativa 34/2011, que regulamenta a Resolução 182/2011, o termo 

“autogestão” desaparece novamente das conceituações dos regimes e é retomado e 

separado do regime de administração direta na Resolução 183/2011 e na Instrução 

Normativa 45/2011. Assim a autogestão se aplicaria na utilização de meios próprios e 

contratação de profissionais ou empresas para execução parcial dos serviços 

necessários e a administração direta, tal como o anterior, também prevê a contratação 

de profissionais ou empresas para execução parcial dos serviços necessários. 

Os regimes de construção permitidos pelo programa (autoconstrução, 

autogestão, administração direta, empreitada global) sofreram reorganização no final da 

fase 2 do programa. A Resolução 200/2014 e a Instrução Normativa 39/2014 

redefiniram os regimes em duas modalidades: autogestão e cogestão. A autogestão 

contemplou a autoconstrução, mutirão e administração direta, já a empreitada global 

vinculou-se com a modalidade cogestão.208 
 

Quadro 5: Regimes de construção | Deslocamentos no PMCMV E 
MCMV 1 | 2009 MCMV 2 | 2011 MCMV 2 | 2014 MCMV 3 | 2018 

SOB AUTOGESTÃO 

Autoconstrução Autoconstrução Autoconstrução Autoconstrução 

Sistema de 
autoajuda 
ou mutirão 

Sistema de 
autoajuda ou 
mutirão 

Mutirão ou 

ajuda mútua 
Mutirão ou 

ajuda mútua 

ADMINISTRAÇÃO  

 DIRETA E 

AUTOGESTÃO 

AUTOGESTÃO  
ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA 
 

 
ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA 
 

ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA PELA EO 

Empreitada global Empreitada global Empreitada global SOB COGESTÃO 
Empreitada global 

Fonte: Elaboração própria a partir das normativas do PMCMV E (2009 / 2018). 

                                                           
208  Cabe destacar que o regime de cogestão foi enfraquecido pela possibilidade de gestão direta dos 

recursos pela construtora. A Instrução Normativa 14/2017 definiu que a entidade pode conceder 
autorização, junto ao agente financeiro, para que a empresa construtora receba diretamente as parcelas 
relativas às obras e serviços executados. Essa medida representou um retrocesso na já reduzida 
participação das famílias, visto que impossibilitaria a gestão dos recursos pela CRE. No ano seguinte, a 
Instrução Normativa 14/2017 foi alterada pela Instrução Normativa 12/2018 e o procedimento de 
gestão direta dos recursos pela construtora foi revogado.  
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4.2.6 Assessorias Técnicas – possibilidades de atuação presentes nas normativas 
 

As questões que se referem à assessoria técnica no programa, em geral, estão 

voltadas às atividades desenvolvidas na elaboração do projeto arquitetônico, urbanístico 

e complementares, o acompanhamento dos serviços e da obra, e a elaboração e 

desenvolvimento do projeto de trabalho técnico social, envolvendo profissionais dos 

campos da Arquitetura e Urbanismo e Assistência Social, principalmente.  

Nas primeiras normativas do programa a assessoria técnica não figurou como 

participante. Suas funções – de elaboração, licenciamento e execução do projeto – foram 

atribuídas junto ao item que desenvolveu a composição dos custos pertinentes a cada 

contrato. Ainda na primeira fase do programa, um decreto relacionou as assessorias com 

o regime de construção de mutirão ou autoconstrução, ampliando seu espectro de 

atuação para atividades de elaboração dos projetos, acompanhamento e gerenciamento 

do empreendimento. Somente na segunda fase do programa as normativas incluem a 

assessoria técnica no tema “Participantes e Atribuições” junto aos demais agentes 

envolvidos. (CAMARGO; BARROS, 2018, p. 5). 

 

Quadro 6: Assessoria Técnica | Deslocamentos no PMCMV E 

MCMV 1 | 

2009 
Instrução Normativa 36/2009 | 
Composição do Investimento 

“Assistência técnica: valor correspondente ao 
custo de elaboração, licenciamento e execução 
do projeto.” 

MCMV 1 | 

2009 

Decreto 6962/2009| Relaciona 
as assessorias técnicas com o 
regime de construção (mutirão 
ou autoconstrução) 

“A assistência técnica deve fazer parte da 
composição de custos das ações admitidas no 
âmbito do PNHU, nos casos de obras e serviços 
realizados em regime de mutirão ou 
autoconstrução.” 
 

MCMV 2 | 

2011 

Resolução 182/2011 e Instrução 
Normativa 39/2014 | 
Participantes e Atribuições 

“Equipe ou órgão de assessoria técnica, 
contratada pela E.O, responsáveis pela 
elaboração dos projetos, acompanhamento e 
gerenciamento da execução do 
empreendimento.” 

MCMV 3 | 
2016 

Instrução Normativa 14/2017 | 
Participantes e Atribuições 

“Equipe ou órgão de assessoria técnica, 
contratada pela EO, com anuência da CAO, 
responsáveis pela elaboração dos projetos, 
acompanhamento, fiscalização e gerenciamento 
da execução do empreendimento”. 

Fonte: Elaboração própria a partir das normativas do PMCMV -E (2009 / 2018) 

Em relação aos valores permitidos para o pagamento dos serviços prestados 

pelas assessorias técnicas, os limites financeiros pagos para projetos e acompanhamento 

de obra são vinculados com o número de unidades habitacionais do projeto e, neste 
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sentido, quanto maior o número de unidades habitacionais, menor é o percentual pago 

em relação ao valor total do empreendimento.  

Esse critério para os pagamentos dos projetos e administração de obras passou 

por algumas alterações no decorrer do programa. A fase 2 altera essa composição e 

limita a 8% do valor do empreendimento e apresenta os valores disponíveis para o 

Trabalho Técnico Social, que ficam limitados a 1,5% do valor da operação, quando se 

tratar de loteamentos, e 2% para empreendimentos sob a forma de condomínios. O 

desenvolvimento do Trabalho Técnico Social é previsto em três etapas de 

desenvolvimento, sob responsabilidade da EO: I) Pré-Obras, iniciada preferencialmente 

em até 90 (noventa) dias antes do início das obras; II) Durante as Obras e; III) Pós-

Ocupação, iniciada imediatamente após a conclusão das obras, com duração de até 90 

(noventa) dias. O trabalho, segundo as normativas, deveria ser realizado por um 

profissional de área compatível e experiência comprovada em desenvolvimento 

comunitário. 

Posteriormente, ainda na fase 2, os limites dos valores voltam a ser vinculados 

com o porte do empreendimento, mas com aumento na quantidade máxima de unidades 

habitacionais em relação à fase 1 do Programa. Já no final da fase 2, o limite máximo de 

8% é retomado e na fase 3 há novamente o retorno dos valores vinculados ao número de 

unidades habitacionais e regimes de construção (autogestão e cogestão), com o aumento 

nos percentuais máximos.  
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Quadro 7: Valores permitidos para Assessoria Técnica e Trabalho 
Técnico Social | Deslocamentos no PMCMV E  

MCMV 1 | 2009 

Resolução 143/2009 | 
projetos de engenharia, 
trabalho técnico social, 
levantamentos, sondagens, 
laudos, capacitação para 
autogestão na fase pré-
obra, licenciamentos e 
demais elementos 
necessários. 

3% do valor da operação para projetos com até 50 
unidades habitacionais; 2% do valor da operação 
para projetos com mais de 50 e até 100 unidades 
habitacionais; e, 1,5% do valor da operação para 
projetos com mais de 100 unidades habitacionais. 

 

MCMV 2 | 2011 

Instrução Normativa 
34/2011 
Instrução Normativa 
39/2012 
Instrução Normativa 
14/2013 
 

Trabalho Social: 1,5% do valor da operação para 
loteamentos e 2% para empreendimentos para 
condomínios. Nos casos de Compra Antecipada, a EO 
poderia alocar até 15% do valor previsto para o 
Trabalho Social na etapa pré-obras. 

 
O somatório dos itens "projeto", "assistência 
técnica" e "administração da obra", financiados pelo 
FDS, estão limitados a 8% (oito por cento) do Valor 
da Operação. 

MCMV 3 | 2016  Instrução Normativa 
14/2017 

3% do valor total da operação para até 100 UHs 
subtraído do valor correspondente aos custos 
indiretos para legalização das unidades; 2,5% do 
valor total da operação, entre 100 e 300 UHs 
subtraído do valor correspondente aos custos 
indiretos para legalização das unidades; 2% do valor 
total da operação para mais de 300 UHs, subtraído 
do valor correspondente aos custos indiretos para 
legalização das unidades. 

MCMV 3 | 2016 

Instrução Normativa 
12/2018 
Vincula os limites dos 
valores com as unidades 
habitacionais e regime de 
construção – autogestão e 
cogestão 

8% e 7,5% do valor da operação para 
empreendimentos com até 100 unidades habitacio-
nais a serem construídos nos regimes de autogestão 
e cogestão, respectivamente; 
7,5% e 7% do valor da operação para empreen-
dimentos com mais de 100 e limitados a 300 
unidades habitacionais a serem construídos nos 
regimes de autogestão e cogestão, respectivamente; 
7% e 6,5% do valor da operação para empreen-
dimentos com mais de 300 unidades habitacionais a 
serem construídos nos regimes de autogestão e 
cogestão, respectivamente. 

Fonte: Elaboração própria a partir das normativas do PMCMV–E (2009 / 2018) 

No que diz respeito ao escopo dos serviços, a falta de caracterização e a 

indefinição de um formato de equipe multidisciplinar permitem que o PMCMV E admita 

a contratação de um profissional isolado que nem sempre tem vínculos estabelecidos 

com a entidade ou com os futuros moradores. A inexistência de instrumentos para 

qualificar os projetos somados às regras das especificações mínimas possibilita a 

aprovação de projetos que reproduzem práticas problemáticas para as cidades e que, 

desde o BNH, boa parte das políticas públicas habitacionais, ao invés de enfrentá-las 

criticamente, acabam por reforçá-las.  
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Além disso, o programa dispensa o cadastro prévio de arquitetos e engenheiros 

para a elaboração dos projetos, assim como não há análise de crédito das entidades, que 

só precisam apresentar um currículo simplificado da assessoria técnica ou da 

construtora, que vai depender da opção de regime de construção. No caso de construção 

verticalizada209 é exigido da construtora ou assessoria técnica a comprovação de acervo 

técnico compatível com o projeto elaborado.  

A arquiteta Janaína Camilo, que atua nos projetos com movimentos de moradia 

em Goiás, afirma que a falta de exigência de cadastro no início do programa resultou em 

aprovações de projetos “bem ruins”. Além disso, destaca o papel da CEF em Goiás no 

aprimoramento das aprovações, na medida em que se exigiu cumprimento das 

especificações e qualidade dos projetos: 

A Caixa passou a exigir um contrato de prestação de serviços de 
assessoria. Para projeto a Caixa não exigia capacitação técnica e por isso 
existem inúmeros projetos assinados pelos engenheiros, banheiros de 
1,20 x 1,20 falando que eram acessíveis. Só depois a Caixa começou a 
exigir o cumprimento das especificações. Foi o João (Arquiteto João 
Carlos Alves Maia da CEF) que começou este processo na Caixa. Exigir 
mais qualidade nos projetos, na análise. Ele é um militante na Habitação. 
E aí ele foi agregando outros profissionais, a gerência dele atuava 
positivamente neste sentido. Mas não existia formalmente um cadastro 
de profissionais. Foi uma inciativa pessoal. Para dar melhor resultado 
plástico, ele assumia, por exemplo, a responsabilidade do bloco 
cerâmico, ou de uma concessão ou outra era a postura desta gerencia. 
Mas há outros técnicos que enxergam como um número como uma meta 
a ser batida. Para eles não tinha diferença a qualidade dos projetos. No 
começo foram aprovados projetos bem ruins. Depois a coisa foi se 
profissionalizando, tanto as entidades como nós fomos aprendendo a 
trabalhar com o Minha Casa Minha Vida. Por isso Goiás contratou tanto, 
porque a gente aprendeu depois. (CAMILO, 2018). 

O arquiteto João Carlos Alves Maia, coordenador da Gerência de Habitação da CEF 

de Goiânia (GO), destaca que “nenhuma unidade da Caixa tem instrumento hoje pra 

cobrar qualificação de projeto, basta ser graduado e estar no Conselho de Engenharia e 

Arquitetura, RT ou RRT” e explica quais instrumentos de controle de qualidades são 

exigidos para os responsáveis pelo projeto, obra e construtoras:  

O PBQP – H equivale ao ISO 9000 é para as construtoras e obra e o PSQ 
para os materiais. A gente não exige para os profissionais de projeto, já 
tem normatizado como deveria ser, é uma qualificação que vai ter uma 
certificadora que apresenta uma proposta, vai ter que pagar para a 
certificadora. Nenhuma unidade da Caixa tem instrumento hoje pra 

                                                           
209  Instrução Normativa 7/2018: “Considera-se construção verticalizada aquela acima do térreo e com 

mais de um pavimento”. 
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cobrar qualificação de projeto, basta ser graduado e estar no Conselho 
de Engenharia e Arquitetura, RT ou RRT. Para obra é outra história, tem 
que ter o PBQP – H e tem que ter o Geric, que é análise de risco da Caixa, 
pra verificar a capacidade de construção. Para obra, tem que comprovar 
através de certidões de acervo técnico emitido pelo Crea ou pelo CAU, 
uma capacidade no mínimo do empreendimento proposto. Vem um 
profissional aqui e me mostra um projeto que não é interessante, uma 
tipologia padrão, eu falo para ele: eu também sou arquiteto, como é que 
você estudou este tempo e mostra isso para mim? Mas vou te falar, a 
gente é obrigado a aceitar (MAIA, 2018) 

Vale destacar que para os empreendimentos que têm convênio com a CDHU, o 

único regime de construção permitido é o da Cogestão (Empreitada Global) e essa 

determinação também resulta em outras possibilidades de arranjos entre as assessorias 

técnicas, entidades e construtoras. 

Todos os terrenos que são e foram da CDHU, aqueles que eles vendem, a 
CDHU não permite mais projetos em mutirão, tem que ser CoGestão, 
Empreitada Global. Para a CDHU aprovar a venda do terreno, para 
repassar o terreno, ela exige a CoGestão. Ela assina como incorporadora, 
e ela se apega nisso, se ela vai ter responsabilidade como incorporadora 
prefere que seja empreitada global, ela quer uma garantia que não vai 
ter problema na obra. Ficamos sabendo disso em 2017, no processo de 
enquadramento. (CHAPINA, 2018). 

No que se refere à possibilidade de atuação nos regimes de construção além da 

administração direta, a Cogestão permite que as assessorias técnicas configurem o papel 

de fiscalizadora das obras. Apesar de não especificar e não atribuir essa função 

diretamente para as assessorias técnicas, a normativa do programa exige, no caso de 

Cogestão, a contratação de responsável técnico empregado pela entidade para fiscalizar 

a obra realizada pela construtora.210  

E nós defendemos e colocamos, e ninguém cumpre a regra, isto quando 
estava na Caixa, de que mesmo com uma construtora, empreitada global, 
tem que ter uma assessoria ligada à entidade, está na normativa 
(RODRIGUES, 2018). 

A assessoria técnica CEP (São Paulo) destaca um dos casos em que será 

fiscalizadora da obra junto à construtora: 

Os projetos da Santa Genoveva começaram com a Pentarco e terminou 
com a Nova TTS, que é outro escritório. Nós fizemos a gestão em relação 
ao acompanhamento da aprovação do projeto. Nós não recebemos o 
projeto, mas vamos fiscalizar a obra, junto com a construtora. A 
Entidade é obrigada a contratar uma fiscalização no caso de empreitada 

                                                           
210  De acordo com a Instrução Normativa 12/2018, no regime construtivo por empreitada global “é 

obrigatório a indicação, pela E.O, de responsável técnico pela fiscalização da obra com registro no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU”.  
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global, independente da vontade da construtora, vai ter a fiscalização lá. 
(CHAPINA, 2018). 

As pesquisas de Guerreiro (2018) e Camargo (2016) apresentam o caso do 

projeto João Cândido no Município de Taboão da Serra 211, contratado por empreitada 

global e que a assessoria técnica Usina – uma das mais antigas assessorias técnicas 

formadas na década de 1990 – cumpriu um papel, de certa forma, um pouco 

controverso, o de fiscalizadora junto à construtora. Chama atenção esse caso pela 

movimentação entre diversos agentes e revela como as práticas das assessorias se 

alteram em função do programa. 

O terreno foi comprado pela CDHU e o projeto iniciado pela Usina.  A partir daí 

ocorre a “novela” (CAMARGO, 2016, p. 197) na disputa pelo projeto e pela atuação da 

assessoria técnica. Após resistência da CDHU na aprovação do projeto, a entidade 

dispensou a assessoria e optou pelo projeto da CDHU, por estar nos “moldes da 

companhia” e “por dar uma resposta mais rápida à população” (CAMARGO, 2016, p. 

199). Após os projetos finalizados, que demoraram mais tempo que o previsto, a 

entidade procurou a assessoria técnica novamente para exercer a fiscalização do 

empreendimento junto à construtora.  

A Usina desenvolveu um projeto para o MST e aí lá na frente quiseram 
fazer o projeto da CDHU e depois voltou e pediu pra Usina acompanhar 
a obra, e acompanharam a obra, fiscalizaram. Foi a obra João Candido 
em Taboão da Serra com a modalidade Empreitada Global. A Usina 
atuou como uma terceirizada (LOPES, 2019).  

De acordo com Guerreiro (2018, p. 379), a atuação da assessoria técnica como 

fiscal contratada pela entidade revela que o programa permite “uma articulação 

idiossincrática de agentes” e que, embora a construtora ser contratada pela entidade, 

“qualquer problema com a obra é de responsabilidade da Entidade, que por sua vez não 

tem acesso ao fluxo de caixa da construtora e não tem como saber quais as origens de 

qualquer desequilíbrio”. 

A atuação junto às construtoras divide posicionamentos entre as assessorias 

técnicas e movimentos de moradia. Como exemplo, em algumas assessorias em São 

Paulo, como a Ambiente Arquitetura, não há envolvimento com construtoras na 

                                                           
211  Entidade organizadora: Associação de Moradores do Acampamento Esperança de um Novo Milênio 

(MST Taboão da Serra e MTST).  
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execução da obra e optam pelo trabalho de mutirão com a contratação de pequenos 

empreiteiros:212 

A nossa opinião, nossa postura na Ambiente é não trabalhar com 
construtora. Quando coloca lá com autogestão, quando coloca no regime 
de administração direta, é o que a gente tem feito [...] (CABRAL, 2018). 

O arquiteto Juan González, da assessoria técnica Fábrica Urbana, revela que a 

relação com as construtoras envolve “constante negociação” e muitas vezes geram 

conflitos como alterações de projetos e na mediação do diálogo com a entidade: 

No projeto Jabuticabeiras houve muito conflito, foi muito complicado. 
Interferiram muito no projeto, fizeram alterações. No final da obra, 
quando as relações não estavam assim muito amigáveis, eles faziam “a 
ponte” direto com a entidade, na tentativa de isolar, e eu acabava sendo 
minoritário. Existem alguns complicadores, por exemplo, essa mesma 
empresa está construindo outro prédio que também é nosso projeto, 
tem muita grana envolvida e a gente fica sem força pra negociar. Se a 
gente tem o apoio da entidade, é uma coisa, mas quando a entidade, por 
razões dela, não te dá apoio, você fica vendido. (GONÇALO, 2018). 

Evaniza Rodrigues destaca o posicionamento da União dos Movimentos de 

Moradia (UMM) em relação ao papel das construtoras e afirma que falta definir melhor 

as atribuições do regime de construção cogestão e que a empreitada global “faz sentido 

em uma prefeitura, que vai fazer com construtora, faz uma licitação, com objeto certo, 

recursos fechados” e que em algumas entidades não há questionamentos, e “todo mundo 

acha ótimo” e “quem faz autogestão é radical”.  

Em relação aos movimentos que trabalham com construtora e não com 
autogestão, eu acho que falta seriamente um trabalho de definição de 
cogestão. Eu não vou fazer isto, eu não trabalho com cogestão, mas eu 
acho que quem trabalha deveria aprofundar um pouco até pra colocar 
mais claramente nos programas. Há muita diferença, eu imagino que 
haja, de alguém que entrega uma obra com empresa, e a gente tem 
situação que membro da empresa é o representante da entidade na CRE, 
ele assina cheque, o projeto a empresa que elaborou, o terreno a 
empresa que trouxe, a obra a empresa que toca, a entidade e as famílias 
não têm papel nenhum. Tem um nível que a gente chama de “barriga de 
aluguel” e tem outras formas de fazer com construtora uma gestão 
diferente [...]. Extingue-se o termo Empreitada Global e substitui por 
cogestão, mas na prática ela continua sendo Empreitada Global [...]. Você 
traz para o movimento alguns elementos que são bastante 
questionáveis, por exemplo, em um dos encontros que teve aí, a gente 
“metendo o pau” em construtora, falando da autonomia, do 
protagonismo, e uma participante de outro estado falou assim: “vocês 
estão falando assim da construtora, a nossa construtora é diferente, até 
nossa passagem pra vir pra São Paulo eles pagaram”. São os favores [...] 

                                                           
212  O próximo capítulo apresenta com mais detalhes algumas relações das assessorias técnicas com os 

procedimentos atuais do mutirão nos empreendimentos. 
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então você traz para nosso meio isso. A Entidade que contrata a 
construtora, a Entidade que recebe o recurso e repassa pra construtora, 
não tem nenhum processo licitatório, a única coisa exigida é que ela seja 
“gericada” (Geric: Processo de análise de risco para as construtoras da 
CEF). (RODRIGUES, 2018). 

 
*** 

 

Esse capítulo buscou apresentar, a partir do Programa Crédito Solidário e o 

Programa Minha Casa Minha Vida Entidades, algumas ressignificações de conteúdos 

relativos às atribuições das assessorias técnicas e dos vínculos entre os regimes de 

construção previstos e os princípios da autogestão. A construção desses programas foi 

permitida pelas reivindicações e trajetória dos movimentos de moradia e assessorias 

técnicas, que desde a década de 1980 atuam na luta pelo reconhecimento nos programas 

habitacionais e pela formação de sujeitos políticos em torno do direito à moradia.  

Com o objetivo de direcionar o olhar do leitor nas questões que seguem no 

próximo capítulo, foi apontado o início da compreensão das porosidades existentes na 

atuação das assessorias técnicas em virtude dos desenhos operacionais nos dois 

programas, que permitiram certa remodelação e outros arranjos possíveis entre os 

agentes (entidade, assessoria técnica, construtoras) e regimes de construção permitidos. 
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Quadro 8: Linha do tempo – políticas habitacionais, assessorias técnicas e movimentos de moradia 
 

 
Fonte: Elaboração e complementação da autora com base nos dados sobre as políticas habitacionais disponíveis em Moreira (2009). 
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Os dois primeiros capítulos desta tese analisam as principais narrativas sobre os 

processos participativos e autogestionários no campo habitacional do país e no debate 

internacional, assim como as primeiras práticas das assessorias técnicas e experiências 

nos estados de São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul. Além disso, estabelecem uma 

aproximação com as ações desenvolvidas em Portugal no sentido de contribuir com a 

compreensão das possibilidades de atuações dos arquitetos e aprimorar a avaliação das 

experiências brasileiras. 

O resgate das narrativas e práticas busca compreender o percurso das assessorias 

técnicas e de experiências que serviram como referência para a elaboração das políticas 

públicas habitacionais com dimensões participativas. Já os Capítulos 3 e 4 localizam e 

investigam as alterações e permanências das atuações das assessorias técnicas e 

movimentos de moradia nos programas habitacionais federais a partir da década de 1970 

até o Programa Minha Casa Minha Vida Entidades. 

A partir deles, o presente capítulo extrai dois campos de análise que, por meio dos 

estudos já apresentados e que são transversais entre si, avança, no primeiro eixo, na 

identificação dos distintos arranjos “permitidos” entre os agentes técnicos (assessorias 

técnicas, construtoras, escritórios convencionais, profissionais isolados, entre outros) 

resultantes das possibilidades e reconfigurações impulsionadas na operacionalidade do 

Programa Minha Casa Minha Vida Entidades. 

Como segundo eixo de análise, identificam-se os perfis a partir da composição do 

quadro técnico e personalidade jurídica. Além disso, há a tentativa de apresentar os 

formatos que guardam referências, alterações e permanências nas experiências de São 

Paulo (1980/1990), além de novas configurações com o desenvolvimento de trabalhos que 

se aproximam de práticas participativas. Esse eixo é conduzido por entrevistas abertas 

realizadas com algumas assessorias técnicas e líderes dos movimentos de moradia. 

Vale destacar que esses formatos não são padronizados e que cada 

empreendimento constitui um processo específico. Além disso, são muitas as 

características locais, as possibilidades de arranjos entre os agentes, que irão interferir 

diretamente na forma de organização e produção da moradia. Apesar de o programa 
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reconhecer a assessoria técnica como parte do processo212, observa-se que não há em sua 

normativa orientação em relação ao formato e composição da equipe técnica. Também 

não se exige que ela seja multidisciplinar.  

Essa indistinção permite a contratação de profissionais isolados, nem sempre com 

vínculos com as entidades ou com os futuros moradores. Dessa forma, o programa 

permitiu a algumas entidades a aproximação de equipes técnicas com diversos formatos 

e sem relações com os percursos anteriores dos grupos que, apresentados como figura 

jurídica sem fins lucrativos, atuavam desde a década de 1980 ao lado dos movimentos de 

moradia na implementação de políticas participativas e de programas em regime de 

mutirão com autogestão. 

A diversidade nos formatos também é decorrente das estratégias de atuação das 

entidades, que, com “vínculos ou não vínculos” (CAMARGO, 2016) com os movimentos 

nacionais de moradia, assim como as suas formas organizativas com ou sem experiências 

nos programas autogestionários anteriores, estabelecem distintas relações com as 

assessorias técnicas e demais profissionais contratados.  

Os campos de análise pretendem principiar uma sistematização ao elaborar 

possíveis cruzamentos com os dados localizados no decorrer da pesquisa, e não 

pretendem criar categorias rígidas para a acomodação das características reveladas. A 

investigação nos estados de São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul objetiva compreender 

os distintos modelos de organização relacionados à prestação de serviços técnicos às 

entidades permitidas pelo programa nesses territórios. Vale destacar que, diante da 

dimensão territorial e do grande número de empreendimentos contratados nos três 

estados foi feito um recorte e criados critérios para cada estado.  

 

5.1 São Paulo 
 

O acúmulo de experiências que envolveram assessorias técnicas e movimentos de 

moradia no Estado de São Paulo, sobretudo entre as décadas de 1980 e 1990, representam 

                                                           
212  Vale lembrar, conforme apresentado no Capítulo 4, que as assessorias técnicas figuram nas normativas 

como participantes – no item “Participantes e Atribuições” – somente na segunda fase do programa. Nas 
primeiras normativas a assessoria técnica não figurou como participante. Suas funções – de elaboração, 
licenciamento e execução do projeto – foram atribuídas junto ao item que desenvolveu a composição 
dos custos pertinentes a cada contrato. Ainda na primeira fase do programa, um decreto relacionou as 
assessorias com o regime de construção de mutirão ou autoconstrução, ampliando seu espectro de 
atuação para atividades de elaboração dos projetos, acompanhamento e gerenciamento do 
empreendimento.  
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pontos importantes de inflexão na atuação desses agentes, em especial a assessoria 

técnica, no Programa Minha Casa Minha Vida Entidades. 

No que se refere às assessorias técnicas formadas no final da década de 1980 e 

início de 1990 – localizadas no “tripé da autogestão”213, e vinculadas às experiências 

pioneiras e aos Laboratórios de Habitação, atuando na Gestão Luiza Erundina (1989-

1992), foram identificadas somente duas214 que, diante das instabilidades políticas 

habitacionais que se seguiram, permaneceram e desenvolveram seus trabalhos no 

PMCMV E. 

Já a maioria das assessorias técnicas formadas a partir da década de 1990, que 

atuaram na gestão Marta Suplicy (2001-2004), está, não sem passar por entraves, 

presente no programa. Há também aquelas assessorias técnicas formadas nos anos 2000 

e outras, que têm atuação significativa nas “práticas alternativas” (CAMARGO; BARROS, 

2018) permitidas pelo programa. 

 

 

  

                                                           
213  Conforme apresentado no Capítulo 2, o tripé da autogestão foi apresentado por Ronconi (1995) como 

esquema explicativo da estrutura existente no programa Funaps Comunitário. O autor destaca que nesse 
período foram formadas cerca de vinte assessorias técnicas. 

214  Trata-se das assessorias técnicas Usina CTHA e Ambiente. Há casos de assessorias técnicas que passaram 
por processos de reformulação e que resultaram em novos grupos, compostos, muitas vezes, por 
técnicos com experiências em assessorias “mais antigas”, como a Teto, Oficina de Habitação e Gahma. 
Conforme apresentado no Capítulo 2, as assessorias que tiveram esse percurso e foram constituídas 
posteriormente são a CEP, Peabiru e Grão. Na tabela a seguir destacamos aquelas que mantiveram sua 
atuação, com ou sem reformulações, até o PMCMV E. 
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Figura 22: Esquema explicativo das ATHIS formadas entre as décadas de 1980 e 2000 que 
atuam no PMCMV E no Estado de São Paulo. 

 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de Santo Amore (2004)  
e entrevistas realizadas pela autora. 

 

5.1.1 Arranjos 

 

Procurou-se aqui relacionar os distintos arranjos na elaboração dos projetos 

arquitetônicos em “categorias”, que variam de acordo com a presença e combinação dos 

agentes em cada empreendimento. Vale destacar que, de acordo com as especificidades 

locais, essa metodologia também foi desenvolvida para os estados de Goiás e Rio Grande 

do Sul, e serão apresentados adiante. 

No caso de São Paulo, a categoria “ATHIS”215 relaciona-se a projetos, aprovações e 

licenciamentos elaborados somente por assessorias técnicas formadas entre as décadas 

de 1980 e 2000 com experiências anteriores em programas habitacionais 

autogestionários. Em geral, a participação dessas assessorias técnicas no programa está 

                                                           
215  ATHIS: Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social. Esse acrônimo foi aqui utilizado para 

sistematizar os grupos técnicos como assessorias técnicas.  
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vinculada às entidades que têm a autogestão em sua concepção e que se adaptaram ao 

regime de construção estabelecido na normativa – “administração direta” – que permite 

a realização da obra com autogestão e com mutirão parcial. 

Além dos serviços de elaboração de projetos, o regime de administração direta 

permite que as assessorias técnicas realizem o acompanhamento e gestão de obras, com 

a contratação de pequenos empreiteiros associados ao trabalho de mutirão. Chama a 

atenção alguns empreendimentos que a assessoria técnica elaborou os projetos e 

viabilizou as aprovações e oficialmente o regime de construção contratado foi 

administração direta, mas a obra foi realizada por uma construtora gerenciada pela 

entidade. Nesses casos, há tentativas do trabalho técnico-social da entidade de inserir 

mecanismos para a participação dos futuros moradores, mas são permeados por entraves 

na relação com a construtora.  

Além disso, há casos em que a assessoria técnica desenvolveu trabalhos em 

empreendimentos que executaram a obra em regime de construção empreitada global. 

Esses cenários demonstram que na composição dos elementos dos regimes de construção 

transitam procedimentos que caracterizam a empreitada global e a autogestão 

habitacional.  

Camargo (2016, p.159) afirma que, apesar da possibilidade da contratação por 

administração direta, uma característica do programa vinculada ao Estado de São Paulo, 

predominam os processos do regime empreitada global. A autora ressalta que “o próprio 

programa ‘empurra’ as entidades para soluções deste tipo, ao dar preferência a este 

regime ou restringir a administração direta, quando em casos de empreendimentos 

verticalizados”. 

A presença do mutirão e dos procedimentos autogestionários restringe-se às 

entidades e assessorias técnicas que mantêm vínculos históricos com essa prática, mas 

percebe-se que não há um padrão no método empregado por esses agentes. A tentativa 

de distinção das atuações de algumas assessorias técnicas referentes ao mutirão e 

autogestão será analisada adiante no eixo “perfil”.  

Algumas assessorias técnicas formadas entre 1980 e 2000 com experiências 

anteriores em programas habitacionais autogestionários atuam no Programa Minha Casa 

Minha Vida Entidades em diferentes combinações com as construtoras, com possíveis 

deslocamentos e reconfigurações dos “formatos originais” da sua atuação histórica. Neste 
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trabalho, designou-se a categoria “ATHIS + CONSTRUTORA” para as ATHIS que realizam 

essa prática no programa, na elaboração de projeto, trabalho social e fiscalização de obra.  

As relações entre as assessoras técnicas e as construtoras desdobram-se em quatro 

formulações, e seus limites de atuação dependem também do regime de construção 

contratado para a execução da obra. A maioria dos empreendimentos identificados com 

esses formatos foi contratada pelo regime de empreitada global e há predominância de 

ATHIS que atualmente não realizam o trabalho de mutirão na execução das obras. 

 
Figura 23: Esquema explicativo dos arranjos entre construtoras  

e ATHIS no PMCMV E no Estado de São Paulo 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
Uma dessas articulações incomuns que o programa possibilita foi denominada por 

“ATHIS FISCAL + CONSTRUTORA”. A ATHIS desempenha o papel de “agente fiscalizador” 

da execução do empreendimento, cujo projeto e obra são de responsabilidade técnica de 

uma construtora Para esse modelo, foram constatados quatro empreendimentos com 

atuação das ATHIS Usina216 e CEP. 

Já na conjunção “ATHIS PROJETO + CONSTRUTORA” o projeto que é desenvolvido 

pelas construtoras tem a colaboração das assessorias no que se refere a ajustes para as 

análises e aprovação da CEF e a apresentação do projeto para as entidades. A maioria dos 

                                                           
216  Como já apresentado no Capítulo 4, a atuação das assessorias técnicas na fiscalização dos 

empreendimentos é permitida no regime de construção Empreitada Global. Anteriormente, foi 
apresentado como exemplo o caso da assessoria técnica Usina no empreendimento João Candido, no 
município de Taboão da Serra (SP), relatado nas Teses de Doutorado de Camila Moreno Camargo (2016) 
e Isadora de Andrade Guerreiro (2018). 
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empreendimentos com esse formato tem a presença da ATHIS CEP. A engenheira Patrícia 

Chapino apresenta exemplos desses arranjos: 

Quase todos serão com construtora. Nos terrenos maiores uma projetista 
veio com o projeto de uma construtora e mostrou pra ele. O projeto 
Renato de Oliveira, por exemplo, é da Pentarco e nós ajudamos na 
aprovação, Santa Genoveva também é da Pentarco. A CEP auxiliou as 
análises da Caixa, e os complementares, e apresentamos a reunião para 
os movimentos. A Pentarco é uma empresa que faz projeto, são 
projetistas contratados pela entidade, não faz a assessoria técnica. Os 
projetos da Santa Genoveva começaram com a Pentarco e terminou com 
a Nova TTS, que é outro escritório. Nós fizemos a gestão em relação ao 
acompanhamento da aprovação do projeto. Nós não recebemos o projeto, 
mas vamos fiscalizar a obra, junto com a construtora. A Entidade é 
obrigada a contratar uma fiscalização no caso de empreitada global, 
independente da vontade da construtora, vai ter a fiscalização lá. 
(CHAPINA, 2018). 

A categoria “ATHIS PROJETO + FISCAL + CONSTRUTORA” apresenta mais 

variações. O projeto e o trabalho social são realizados pela assessoria técnica, que também 

atua como “agente fiscalizador” do empreendimento realizado pela construtora. Já na 

“ATHIS SOCIAL + CONSTRUTORA”, o projeto e a obra são de responsabilidade da 

construtora, cabendo à assessoria técnica a elaboração e desenvolvimento do trabalho 

técnico social durante a construção do empreendimento. A GTA é a ATHIS que articula 

todas essas configurações identificadas. O arquiteto Geraldo Juncal destaca as ações de 

fiscalização, projeto e trabalho social nos empreendimentos: 

No Residencial São Matheus, o Dandara, o projeto é da construtora SUGOI 
e a GTA está fazendo o trabalho social (JUNCAL, 2018).  

No caso da Copa do Povo, nós vamos acompanhar a obra, por exemplo, é 
uma exigência. Tem uma parte do recurso que é acompanhamento de 
obra que vão pagar dois técnicos nossos que vão acompanhar. O Projeto 
físico, arquitetura e social é da GTA. É um projeto que sofreu muita 
alteração, mudou zoneamento, projeto estava sendo aprovado e teve uma 
lei de alinhamento viário, etc. [...] e o legal disso é que a gente ta 
discutindo o projeto físico e social junto. E no projeto social a gente ta 
trabalhando com a formação das pessoas também, estamos prevendo uso 
misto de algumas coisas, trabalhando a auto sustentação do movimento 
e das pessoas, do condomínio e tal [...]. A gente já está trabalhando antes 
da obra, estamos organizando uma cooperativa de costura, uma 
cooperativa de cozinha, e as pessoas estão absorvendo o projeto físico e 
social e estamos transformando isso também em um processo de 
formação política, no bom sentido da palavra, cidadania, etc. (JUNCAL, 
2018).  

A “ATHIS COOPERATIVA” tem como referência a especificidade de uma 

cooperativa habitacional que atua desde a década de 1990 com projetos habitacionais. Os 

futuros moradores são selecionados mediante o cadastro prévio na cooperativa e a cada 
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oportunidade de novo empreendimento é feita uma triagem que tem como critério o 

maior tempo de cadastro na cooperativa somado com a faixa de renda solicitado pelo 

programa habitacional.  

Por ser uma cooperativa, a estrutura organizacional no escopo de serviços difere das 

demais assessorias técnicas. No caso do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades, a 

cooperativa cumpre uma dupla função, de entidade organizadora (EO) e assessoria técnica. 

Embora os projetos sejam elaborados por seus arquitetos e engenheiros, ela também pode 

realizar parcerias com profissionais externos. Além disso, as obras são executadas por 

construtoras e a cooperativa atua como gerenciadora e fiscalizadora da obra, com o apoio 

de um “escritório interno local” no empreendimento. 217  

As demais combinações não têm a participação efetiva das ATHIS no 

desenvolvimento de projetos e na execução do empreendimento. Há casos excepcionais, 

como a categoria “CDHU+ARQUITETO DA ENTIDADE ORGANIZADORA”, em que o 

desenvolvimento do projeto é realizado pela CDHU e, posteriormente, revisado por um 

arquiteto membro da entidade organizadora. Outra formulação singular é a 

“CONSTRUTORA + PREFEITURA”, com a realização de projetos por arquitetos e 

engenheiros funcionários da prefeitura e também representantes das entidades e a 

construtora218. 

As duas últimas categorias “CONSTRUTORA” e “ESCRITÓRIO CONVENCIONAL” 

também são exemplos dos casos de elaboração de projetos por grupos técnicos sem 

relações com os percursos anteriores das práticas autogestionárias com os movimentos 

de moradia. Entende-se aqui como “convencional” um típico escritório de arquitetura, que 

elabora outros modelos de projetos, como comerciais, residenciais, corporativos, entre 

outros, sem o método de trabalho do apoio técnico como ferramenta participativa em todo 

o processo. Além disso, não são constituídos, na maioria dos casos, por equipe 

                                                           
217  Trata-se aqui da Cooperativa Cooperteto, localizada no município de Americana (SP), que já realizou 

obras com mutirão até 2009. Segundo o Arquiteto Bruno Batista Marques, funcionário da cooperativa, 
“hoje não dá mais para fazer mutirão”. O Programa Minha Casa Minha Vida Entidades atua com 
processos participativos via trabalho técnico social, formação de comissões (saúde, condominial, 
esporte, etc.) e realiza assembleias para o acompanhamento das etapas do empreendimento pelas 
famílias. As informações foram obtidas com o Arquiteto Bruno Batista Marques da Cooperteto em 20 
abr. 2018. 

218  Conforme já apresentado, essa situação ocorreu no município de São João da Boa Vista (SP). A Tese de 
Doutorado da Arquiteta Mariana Garcia de Abreu (2018) relata todo o processo da formação da entidade 
pelos funcionários da prefeitura, a habilitação da entidade, elaboração dos projetos e execução de obra 
pela construtora. A autora aponta que, para esse caso, “Não se trata de questionar o apoio de qualquer 
municipalidade em criar mecanismos de apoio à movimentos de moradia [...] o que salta aos olhos é o 
conjunto de impropriedades que a Modalidade Entidades pode abrigar” (ABREU, 2018, p. 140). 
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multidisciplinar com formação ou experiência na luta pelo direito à moradia digna junto 

aos movimentos sociais.  

Para Evaniza Rodrigues (2018), a diferença entre os profissionais das assessorias 

técnicas e do escritório convencional está no “compromisso político” aliado ao 

conhecimento técnico. Para ela, o recorte para classificar as assessorias técnicas está no 

compromisso em transformar o compromisso político em “experimentação concreta”. 

E pra mim acho que isto até hoje é onde consigo fazer um divisor de 
águas de profissionais que além do conhecimento técnico têm um 
compromisso político com um projeto político diferente. Então o que 
diferencia outro profissional do profissional que atua com o movimento, 
as assessorias, seja diretamente nas obras, ou em Ongs, ou na formação 
na Universidade é o compromisso político. E dos que atuam diretamente 
nas obras mesmo das assessorias, têm compromisso político, têm 
conhecimento profissional e querem executar, querem transformar este 
compromisso em coisas concretas. Ou seja, você pode construir este 
conhecimento na Universidade, mas a ideia de trabalhar na 
experimentação concreta, na atuação concreta é diferente. Este é o 
recorte que eu faço do que a gente considera assessoria técnica. 
(RODRIGUES, 2018) 

Como será visto adiante, essas características podem ser visualizadas na maioria 

das assessorias técnicas em São Paulo. No entanto, há aspectos que determinam os 

diferentes tipos de atuação com o “compromisso político” e que revelam a porosidade de 

arranjos e perfis. Algumas atuações aproximam-se do que é conhecido como assessoria 

técnica no centro do processo de luta por moradia nas décadas de 1980/1990 e outras 

revelam certo deslocamento desse “escopo original” e se ajustam conforme o contexto 

do programa e nas relações com as entidades. 

As tabelas, gráficos e mapa a seguir apresentam o nome dos empreendimentos, 

os responsáveis técnicos219, as categorias, a entidade organizadora responsável e a sua 

filiação com os movimentos de moradia nacionais. Além disso, ilustram as categorias 

predominantes e a localização nos municípios.  

Do total de 82 empreendimentos contratados, 61 (74%) estão localizados na 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Em relação à distribuição das categorias, a 

RMSP concentra a totalidade dos empreendimentos com as distintas combinações entre 

ATHIS e Construtoras e a maioria dos projetos elaborados por ATHIS, Construtoras e 

Escritórios Convencionais. Já na Região Metropolitana de Campinas e na Baixada 

Santista há a predominância da ATHIS Cooperativa e Construtora, respectivamente. 
                                                           
219  Em alguns casos, não foi informado o nome da empresa de alguns grupos técnicos, como as 

construtoras.  
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Gráfico 7: Distribuição das categorias no Estado de São Paulo 
 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 1: Arranjos das ATHIS e demais grupos técnicos na elaboração de projetos e participação em obras 

Empreendimento Contratação UH Município Resp. Técnico| Projeto Categoria Entidade Filiação 

Chiquinha Gonzaga 2009 160 Itaquaquecetuba Construtora Construtora CCECA Independente 
Condomínio Vanguarda 2  2010 68 Santos Peabiru TCS Athis Cortiços Centro UNMP 

Jardim das Azaleias  2010 117 
São João da Boa 
Vista 

Pref + Eng. José P. Cirto 
Construtora + 
Prefeitura 

Jardim das Azaléias Independente 

Sonho Meu 2010 200 Mauá Construtora Construtora Amova Independente 

Parque Estela 2010 218 Guarulhos Peabiru TCA Athis Assoc. Luta Moradia MNLM 

Residencial Novo Mundo 
Modulo II 

2010 110 Campinas Construtora Construtora Coop Araras CMP 

Florestan Fernandes  2010 198 São Paulo Ambiente Arquitetura Athis Sem Terra Leste UNMP 

José Maria Amaral 2010 198 São Paulo Ambiente Arquitetura Athis Sem Terra Leste UNMP 
São Francisco do Lajeado  2010 252 São Paulo Fábrica Urbana Athis Fórum Cortiços Independente 

Zorilda Maria Dos Santos 2010 80 Suzano Brasil Habitat Athis Cemos UNMP 

Dom José I  2010 200 São Paulo Brasil Habitat  Athis AAC Modelar UNMP 

Alexius Jafet  2010 404 São Paulo Ambiente Arquitetura Athis Anjos da Paz UNMP 

Alexius Jafet_ Lote B 2010 400 São Paulo Ambiente Arquitetura Athis Ass. Trab Z. Noroeste UNMP 

Alexius Jafet_ Lote C 2010 300 São Paulo Ambiente Arquitetura Athis AHD-SP UNMP 

Vila de São Miguel 2011 138 Itaquaquecetuba CEP Assessoria Técnica Athis Promoção Humana 
Pastoral da 
Moradia 

Nova Conquista 2011 120 Santo André Construtora Construtora Amova Independente 

Dom Jose II  2011 200 São Paulo Brasil Habitat Athis Amjca-SP UNMP 

Jardim das Azaleias 2  2011 79 
São João da Boa 
Vista 

Pref + Eng. José P. Cirto 
Construtora + 
Prefeitura 

ASCSJ Independente 

Ana Maria  2012 198 Diadema Equilíbrio Arquitetura 
Escritório 
Convencional 

Pro Liberdade CMP 

Cid.Tiradentes I 2012 216 São Paulo Atitude Urbana  
Athis Proj+ 
Constr 

M.M.C CMP 

Cid.Tiradentes II 2012 222 São Paulo Atitude Urbana  
Athis Proj + 
Constr 

MDM Conam 

Cid.Tiradentes III 2012 228 São Paulo Atitude Urbana  
Athis Proj + 
Constr 

MDM Conam 

Cid.Tiradentes IV 2012 228 São Paulo Atitude Urbana  Athis Proj + Constr Ammo CMP 

Barra do Jacaré I  2012 295 São Paulo Brasil Habitat Athis Vale das Flores UNMP 

Barra do Jacaré II  2012 297 São Paulo Brasil Habitat Athis Vale das Flores UNMP 
(continua) 
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Tabela 1: Arranjos das ATHIS e demais grupos técnicos na elaboração de projetos e participação em obras 

Empreendimento Contratação UH Município Resp. Técnico| Projeto Categoria Entidade Filiação 

Jabuticabeiras 2012 200 São Paulo Fábrica Urbana Athis Fórum Cortiços Independente 
Altos de Mauá  2013 840 Mauá Coelho Engenharia Construtora Mnis Independente 

João Candido B 2013 192 Taboão da Serra Engecon Construtora Amaenm MTST 

Santa Sofia II  2013 192 São Paulo Ambiente Arquitetura Athis Mohas UNMP 

João Candido A 2013 192 Taboão da Serra 
CDHU + Usina 
CTAH+Constr 

Athis Fisc+ Constr Amaenm MTST 

Vitória  2013 228 Diadema Equilíbrio Arquitetura 
Escritório 
Convencional 

Pro Liberdade CMP 

Yamagata  2013 220 Diadema Equilíbrio Arquitetura 
Escritório 
Convencional 

Pro Liberdade CMP 

Santa Terezinha III  2013 500 Taboão da Serra Ambiente Arquitetura Athis Ass Famil.Feliz  UNMP 

Maria da Penha I 2013 300 Itaquaquecetuba Construtora Maré Construtora ACEC Independente 

Odete Cordeiro Lopes II 2013 300 Itaquaquecetuba Construtora Maré Construtora ACEC  Independente 

Santo Dias III 2013 340 Itaquaquecetuba Construtora Maré Construtora Moradia Para Todos Independente 

Santo Angelo 2013 280 Guarulhos Nova TTS Construtora Ass. Jd. Helena Independente 

São Dionisio 2013 280 Guarulhos Nova TTS Construtora Frente Paulista Independente 

Renato Oliveira 2014 200 Itaquaquecetuba CEP + Pentarco Engen. Athis Proj + Constr Promoção Humana 
Pastoral da 
Moradia 

Frei Tito  2014 500 
São Bernardo do 
Campo 

P4 Engenharia Construtora Frei Betto  Independente 

Nelson Mandela 2014 300 
São Bernardo do 
Campo 

P4 Engenharia Construtora Frei Betto Independente 

Morada do Sol 2014 122 Serrana Kadima Engenharia Construtora Mohas UNMP 

Novo Pinheirinho 2014 410 Santo André Gca Eng/Multipla / Pentarco Construtora Amaenm MTST 

Santo Dias  2014 500 Santo André Gca Eng/Multipla / Pentarco Construtora Amaenm MTST 

Claraiba  2014 300 Bertioga Nova TTS Construtora Ass. Jd. Helena Independente 

Flamboyant  2014 300 Bertioga Nova TTS Construtora Mpmsuzano Independente 

Ganandi  2014 300 Bertioga Nova TTS Construtora Ass. Jd. Helena Independente 

Quaresmeira  2014 300 Bertioga Nova TTS Construtora Frente Paulista Independente 
Reseda  2014 300 Bertioga Nova TTS Construtora Mpmsuzano Independente 

Santa Genoveva 1 2014 364 Guarulhos 
CEP +Nova TTS + 
Pentarco  

Athis Proj + 
Constr 

Assirmalu Independente 

(continua) 
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Tabela 1: Arranjos das ATHIS e demais grupos técnicos na elaboração de projetos e participação em obras 

Empreendimento Contratação UH Município Resp. Técnico| Projeto Categoria Entidade Filiação 

Santa Genoveva 2 2014 408 Guarulhos 
CEP +Nova TTS + 
Pentarco  

Athis Proj + 
Constr 

APML II Independente 

Santa Genoveva 3 2014 332 Guarulhos 
CEP +Nova TTS + 
Pentarco  

Athis Proj + 
Constr 

Assirmalu Independente 

Ipiranga 2014 120 São Paulo Integra Athis ULC-SP UNMP 

5 de dezembro  2014 56 Suzano Usina CTHA Athis  Ass. de Morad. Jd. Miriam UNMP 

Tania Maria  2014 88 Suzano Usina CTHA Athis Ass. de Morad. Jd. Miriam UNMP 

Condomínio Muro Azul  2015 98 Americana Cooperteto Athis Cooperativa Cooperteto UNMP 

Copa do Povo Gleba A 2015 2002 São Paulo GTA 
Athis Proj + Fisc + 
Constr 

Amaenm MTST 

Copa do Povo Gleba B  2015 648 São Paulo GTA 
Athis Proj + Fisc + 
Constr 

Amaenm MTST 

Azul A 2016 198 São Paulo Peabiru TCA Athis Sem Terra Leste UNMP 

Azul B 2016 198 São Paulo Peabiru TCA Athis Santa Zita UNMP 

Dom Pedro II  2016 64 Americana Cooperteto Cooperativa Cooperteto UNMP 

Aprumar  2016 239 Assis Planass Arquitetura 
Escritório 
Convencional 

Aprumar  Independente 

Santa Clara de Vila Rosina 2016 116 Caieiras Excellece Construções Construtora Assoc. Filantr. Sta. Clara  UNMP 

Condomínio de HIS 2016 440 Limeira Cooperteto Athis Cooperativa Cooperteto UNMP 

Condomínio HIS_ Área Major  2016 300 Limeira Cooperteto Athis Cooperativa Cooperteto UNMP 

Jose Camarotto  2016 208 Osasco Construtora Novo Lar Athis Cooperativa Viva Quintauna UNMP 

Dorothy Stang  2016 286 São Paulo Usina CTHA Athis Sem Terra Leste UNMP 

Jerônimo Alves  2016 200 São Paulo Usina CTHA Athis Sem Terra Leste UNMP 

Martin Luther King  2016 214 São Paulo Usina CTHA Athis Sem Terra Leste UNMP 

Maria Domitila 2016 245 São Paulo Integra Athis ULC-SP UNMP 

Estrela do Amanhã 2018 50 Itatiba Tera Incorp. e Constr. Construtora Ass. Sem Terra Itatiba Independente 

Bragança Paulista J  2018 168 Bragança Paulista CDHU + Arqto da Eo 
CDHU + Arqto da 
EO 

Grupo SRS Independente 

Curuca I  2018 97 São Paulo CEP + Construtora  Athis Fisc+ Constr Promoção Humana 
Pastoral da 
Moradia 

Cidade Tiradentes V  2018 39 São Paulo CEP + Construtora  
Athis Fisc + 
Constr 

Promoção Humana 
Pastoral da 
Moradia 

(continua) 
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Tabela 1: Arranjos das ATHIS e demais grupos técnicos na elaboração de projetos e participação em obras 

Empreendimento Contratação UH Município Resp. Técnico| Projeto Categoria Entidade Filiação 

São Jose I (Agudos A) 2018 227 São Paulo CEP + Construtora  
Athis Fisc + 
Constr 

Promoção Humana 
Pastoral da 
Moradia 

Empreendimento Associação 
Vila Sapo  

2018 136 Santos Peabiru TCA Athis Ass. Hab. Vila Sapo UNMP 

Igarapé do Índio 2018 25 São Paulo Integra Athis ULC-SP UNMP 

Igarapé do Frade  2018 25 São Paulo Integra Athis ULC-SP UNMP 

Lord Hotel 2018 176 São Paulo Peabiru TCA Athis Assoc. Amigos Jd. Ipanema CMP 

Osasco W (Antigo 
Condomínio Mimosa)  

2018 140 Osasco Construtora Construtora Grêmio Recreativo Independente 

Cambridge 2018 121 São Paulo Peabiru TCA Athis Mov. Sem Teto do Centro CMP 

São Matheus (Dandara)  2018 216 São Paulo GTA + Constr. Sugoi 
Athis Social+ 
Constr 

Amaenm MTST 

TOTAL UH 20.966  

 Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da CEF, e-Sic, entidades, técnicos e entrevistas. 
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Mapa 7: Localização dos empreendimentos e as categorias nos projetos no PMCMV E no Estado de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora e Gabriel Marques da Silva a partir de dados da CEF, e- Sic e entrevistas realizadas pela autora. 
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5.1.2 Perfis 

 

E você tem mudanças nas assessorias, com formas diferentes de 
trabalhar. Por exemplo, tem a Ambiente, Usina e a Peabiru que tem muito 
esta questão de fortalecimento do saber local, de articulação com 
mutirão, etc. Tem esta aqui do centro que trabalha com a ULC, a Integra, 
que é outro perfil, assim como a GTA, CEP (BARBOSA, 2018) 

Apresentados os arranjos e categorias na elaboração dos projetos no PMCMV E no 

Estado de São Paulo, partiu-se para a identificação dos perfis de alguns grupos técnicos 

da categoria ATHIS e ATHIS + CONSTRUTORA a partir de elementos que permeiam a 

discussão e as experiências autogestionárias no campo habitacional desde a década de 

1980. 

O quadro técnico das ATHIS e ATHIS + CONSTRUTORA presentes no programa 

revela a composição com profissionais multidisciplinares, em sua maioria arquitetos. Já a 

assessoria técnica Integra diferencia-se nesse aspecto por prevalecer os engenheiros na 

sua formação, assim como a CEP, que atualmente tem engenheiros como maioria no seu 

quadro técnico fixo. 

A formação tinha uma presença muito forte de engenheiros e não como 
tradicionalmente tem nas assessorias que têm praticamente muitos 
arquitetos. (ROSSETTO NETTO, 2018). 

Com relação à figura jurídica, as assessorias técnicas Peabiru, Usina e Fábrica 

Urbana se mantiveram como organizações não governamentais (ONGs) desde sua 

formação. Já a GTA e Brasil Habitat optaram pelo título de Oscip (Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público), e a CEP, Ambiente e a Integra atualmente têm a 

personalidade jurídica de empresa tradicional, Ltda.  

Vale destacar que a Ambiente atuou como ONG até 2002, quando foi alterada para 

empresa. Essa mudança também ocorreu na Integra que, criada inicialmente sob o 

estatuto de cooperativa multiprofissional, em 2010 foi transformada para a figura jurídica 

de empresa e atualmente também exerce o papel de construtora nos empreendimentos 

do PMCMV E. 

Na verdade, a gente é uma construtora. É que a gente tem uma questão 
nossa de relação com os movimentos e a gente tem um posicionamento 
diferente desses processos, mas oficialmente a gente é uma construtora. 
(ROSSETTO NETTO, 2018). 

As migrações nas figuras jurídicas nas duas assessorias técnicas citadas ocorreram 

em virtude de fatores como as exigências dos programas habitacionais ao longo do tempo, 
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a abertura para novos campos de atuação e manutenção financeira da assessoria técnica. 

A arquiteta Isabel Cabral (Assessoria Técnica Ambiente) destaca que a alteração para 

empresa foi decorrente das exigências da CDHU para a contratação das assessorias 

técnicas nos programas estaduais.222 Já o arquiteto Adelcke Netto (Assessoria Técnica 

Integra) relata que, a partir de 2010, inicia-se maior demanda para a execução e 

administração de obras e que há restrições para a participação de cooperativas de 

trabalho na Lei de Licitação. 223 

Outra dimensão abordada, no caso de São Paulo, é a possível transformação do 

trabalho das assessorias técnicas no que se refere às práticas de mutirão e autogestão 

desde a sua formação. A questão que se coloca é de como compreender, mais de duas 

décadas depois, a continuidade do trabalho com os movimentos de moradia construídos 

desde a década de 1980 e se abarcam outras áreas de atuação além dos trabalhos com a 

produção de moradia. 

Os novos debates construídos sobre mutirão e autogestão após décadas de 

experiências das assessorias técnicas e movimentos de moradia foram apresentados no 

Capítulo 1, que buscou mostrar de maneira abrangente a porosidade das narrativas 

presentes nas décadas de 1970 e 1980 no contexto mais atual. Já este tópico procura 

localizar o debate incorporado nas práticas participativas desenvolvidas no PMCMV E 

pelas assessorias técnicas, assim como as possíveis referências que as acompanham no 

desenvolvimento das ações.  

Benedito Barbosa afirma que houve uma mudança na forma de atuação das 

assessorias técnicas, que se tornaram mais “gerenciais” e as causas estão inscritas no 

desenho dos atuais programas habitacionais, na diminuição do mutirão e pela 

“profissionalização” e mudança no perfil do “mutirante”: 

Houve uma mudança brutal na forma da atuação das assessorias no início 
dos anos 90 do que elas fazem hoje né. Elas têm uma característica, eu 
diria mais gerencial do que nos anos 90, a profissionalização destas 
assessorias é bem maior em relação aos anos 80 e 90. No final dos anos 
80 e 90 você tinha uma efervescência muito grande de assessorias 
técnicas, pelo período que estava vivendo, pela novidade que era. Eu diria 
que houve uma mudança de atuação até porque o formato dos programas 
de moradia mudou bastante também, ele é muito mais hoje autogestão do 

                                                           
222  Entrevista concedida em 16 ago. 2018. Conforme apresentado no Capítulo 2, a estrutura de ONG não era 

permitida pela CDHU e resultou em alterações nas possibilidades de atuação de diversas assessorias 
técnicas. 

223  Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. Netto afirma: “Quando a gente entrava em uma licitação, por ser 
cooperativa a gente era penalizado no mínimo em 20%, fora que tem licitação que proíbe, e aí a gente 
mudou para empresa limitada” (ROSSETTO NETTO, 2018). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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que mutirão e houve uma profissionalização também dos mutirantes e no 
modo de produção das moradias (BARBOSA, 2018). 

Já o arquiteto Celso Sampaio, que atuou na assessoria técnica Ação Direta (AD) no 

final da década de 1980 e na década de 1990, não observa alterações significativas na 

composição das equipes e quadros técnicos, mas destaca que há falta de uma política 

habitacional que dê suporte para a sobrevivência dessa estrutura organizacional.  

Olha, não vejo grande alteração no perfil das assessorias técnicas, 
algumas mais tradicionais mantêm um quadro estável e um grupo de 
jovens profissionais que dão apoio e se organizam geralmente em 
estruturas horizontais, o que permite uma participação ativa, 
responsável e solidária do grupo. Com a falta de apoio financeiro e 
suporte deste tipo de trabalho que não prescinde lucro ou capital de giro 
para manter-se em operações de risco, vivenciam em sua maioria na linha 
da sobrevivência, mas com capacidade e comprometimento exemplar. 
Carecemos de uma efetivação da política definida em legislação federal e 
municipal existentes, que dê suporte e qualidade de sobrevivência a estes 
escritórios de ataque e de resistência urbana, diante do quadro caótico 
que o urbano e o habitacional se encontram nas cidades de grande e 
médio porte como São Paulo e região metropolitana (SAMPAIO, 2019). 

Em relação à mudança de perfil do mutirante citado por Barbosa, Evaniza 

Rodrigues segue a mesma linha e destaca o acesso aos cursos de graduação e 

profissionalização e a necessidade de observar essa alteração para adaptar os métodos de 

trabalhos participativos: 

Quando eu comecei no movimento a gente tinha uma quantidade de 
pessoas não alfabetizadas que era muito grande que nos impedia de atuar 
com algumas ferramentas, as pessoas não liam. Hoje você tem mutirante, 
uma quantidade grande, com graduação. Você continua tendo baixos 
salários, mas muito menos gente na produção e muito mais gente no setor 
de serviços. Na época do governo Lula teve uma formalização maior do 
emprego, do trabalho, mas com baixa especialização e baixo salário. Era 
um ganho, mas não era uma mudança mais estrutural. Acabamos de fazer 
o levantamento das famílias de dois empreendimentos que vão começar 
e aumentou o número de pessoas desempregadas e com empregos 
informais e eventuais. Mas de qualquer maneira tem esta mudança de 
perfil e que precisa de respostas para esta questão. Você chega em uma 
assembleia e muita gente já viu um monte de coisas de formas 
desconexas. Para a comissão de meio ambiente a gente foi passar o filme 
Ilha das Flores, e de um grupo de 50 pessoas, uns 15 já tinham visto em 
algum lugar (RODRIGUES, 2018).

Sampaio afirma que “já não tem mais espaço” para a prática do mutirão que era 

realizada na década de 1980, e que o acúmulo de experiências indica que é possível 

estabelecer os limites da autogestão ao trabalho social desenvolvido no empreendimento 

e não mais vinculada à prática do mutirão: 
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Bem, o mutirão como conhecemos no início dos anos de 1980 já não tem 
mais espaço, conquistamos muito neste período, inclusive a consciência 
da necessidade de uma maior organização social para garantir estas 
conquistas, sendo assim, a autogestão com alguns trabalhos que sempre 
podem ser feitos coletivamente e que possam inclusive fazer parte do 
processo de implementação do trabalho social a ser desenvolvido com as 
famílias beneficiárias dos programas de autogestão, sem dúvida são uma 
das alternativas a serem consideradas seriamente em qualquer política 
pública voltada a habitação e ao desenvolvimento local urbano 
(SAMPAIO, 2019). 

Na mesma direção, as assessorias técnicas GTA, Integra e Fábrica Urbana não 

utilizam o mutirão como prática de trabalho com as entidades. Para o arquiteto Geraldo 

Juncal (GTA), apesar de ter “formação política em mutirão e organizar as comunidades”, 

essa modalidade ocasiona “desgaste”. Já o arquiteto Juan Gonzalez (Fábrica Urbana), que 

trabalhou na assessoria fornecida pelo IPT aos movimentos de moradia e prefeituras na 

década de 1980, afirma que a assessoria técnica não tem equipe para o acompanhamento 

de obras em mutirão e, portanto, “nunca fez trabalhos com mutirão”. Além disso, Gonzalez 

destaca que não há razão para trabalhar em mutirão quando há recursos para executar o 

empreendimento de forma mais rápida:  

Quanto demora pra fazer um prédio de treze andares por mutirão? Se eu 
tenho dinheiro para construir em um ano e um ano e meio, não tem 
sentido fazer em cinco anos. Eu conheço a história do mutirão, eu 
trabalhava no IPT e a gente fazia um monte de coisas (GONZALES, 2018). 

De acordo com o arquiteto Adelcke Netto (Integra), apesar de realizarem 

experiências anteriores em mutirões, como nos projetos da CDHU, sempre foram críticos 

“a esse modelo de mutirão”, visto que o processo é moroso e há “precarização da mão de 

obra e uma mão de obra desqualificada”. Para Netto, o envolvimento das famílias e a 

autogestão podem ser realizados de outras formas, “sem necessariamente estar no 

canteiro”: 

Então não é algo factível e nessa discussão a gente sempre, a gente nunca 
bancou mutirão nos nossos projetos, pelo contrário, a gente tenta 
convencer o pessoal do movimento de que, se é uma questão de gestão, 
de cuidar do processo, a gente até concorda que tem um aspecto lúdico 
na presença no canteiro, o envolvimento das famílias, mas precisa ser 
pela obra? A gente não pode fazer outros processos de participação onde 
a gente usa mais a gestão, como pensar no processo para administrar um 
empreendimento sem necessariamente estar ali no canteiro (ROSSETTO 
NETTO, 2018). 
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Como exemplo de práticas que envolvem a autogestão, Netto cita a criação de 

comissões de acompanhamento de um empreendimento do PMCMV E como ferramenta 

de participação das famílias no processo224: 

O processo de envolvimento das famílias na obra pode ser feito de outras 
formas, a gente tem Minha Casa Minha Vida Entidades hoje em curso, o 
Maria Domitila no Brás, e a gente criou acho que oito comissões para 
garantir a participação das famílias. Tem as comissões que o próprio 
programa exige, tem também a comissão de comunicação, de geração de 
trabalho e renda, de meio ambiente, participação e democracia, território 
e inserção local, então todas as famílias têm que estar em alguma 
comissão e debatendo com a gente, fora as assembleias mensais. Do ponto 
de vista da gestão, a Entidade tem o controle e a palavra final, eles que 
assinam os cheques, ajudam nos orçamentos, então autogestão quem faz 
a gestão do empreendimento é a associação. Não é por não ter mutirão 
que deixa de ser autogestão (ROSSETTO NETTO, 2018). 

Por outro lado, há assessorias técnicas que defendem a autogestão concomitante 

ao trabalho das famílias em canteiro de obras como medida de formação e participação. 

Pode-se dizer que essa prática se inscreve no processo de “revisão do mutirão”, que revela 

a diminuição de horas trabalhadas em canteiro e maior atuação do trabalho técnico social 

como processo de formação. Esses resultados são consequências de alguns fatores, como 

a necessidade de cumprir exigências do órgão financiador do programa, o novo padrão 

tipológico dos empreendimentos225 e a disponibilidade de recursos fornecida pelo 

programa, que, ainda restrita, permite mais agilidade na execução da obra. 

A arquiteta Isabel Cabral (Ambiente Arquitetura), afirma que “o trabalho no 

canteiro é fundamental”, mas que esse método de trabalho sofreu alteração ao longo do 

tempo. De acordo com Cabral, no período das primeiras experiências e na Gestão 

Erundina, o mutirão realizado todos os finais de semana “era o caminho, o recurso era 

menor e eles tinham que construir”, e que atualmente, no PMCMV E, “não é o mutirão da 

Erundina, é outra coisa, a gente tem que ir mais rápido, a gente está num banco e precisa 

mostrar que é capaz”. 

                                                           
224  A maioria dos trabalhos da assessoria é realizada com a Entidade ULC (Unificação das Lutas de Cortiços) 

filiada a UMM/SP, defensora da prática do mutirão, ainda que revisada. Netto relata que o 
posicionamento da Integra em não utilizar o mutirão é questionado pela entidade: “E na prática a gente 
é muito questionado dentro do movimento, o pessoal fala não é mutirão, não é autogestão, basicamente 
é isso. O nosso contato maior é com a ULC, que está na UMM e tem assessorias que trabalham com 
mutirão e fica sempre aquela coisa de cutucar. Para a UMM não existe autogestão sem mutirão e a gente 
não concorda com isso.” (ROSSETTO NETTO, 2018). 

225  Segundo a arquiteta Isabel Cabral (Ambiente Arquitetura): “Hoje como você pega um prédio de 13 
andares, é outra escala, é outra necessidade criada” (CABRAL, 2018). 
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Assim como na atuação da Integra, a assessoria técnica Ambiente também utiliza a 

criação de comissões, que vão além das exigidas pelo programa, como método para 

potencializar a participação das famílias. Mas, ao contrário do realizado pela Integra, as 

comissões nos projetos da Ambiente são parte integrante do mutirão desenvolvido em 

canteiro: 

O aspecto da formação tem o caminho do canteiro, mas tem que ter mais 
que esse caminho [...]. Hoje tem uma divisão que foi sendo criada ao longo 
dos anos, em uma estrutura para todo mundo poder funcionar, cada vez 
tem mais comissão, e as comissões são diversas e isso tem que acontecer 
no trabalho em canteiro. Nós também achamos que as pessoas têm que 
se apropriar de alguma forma na obra, eles vão lá, carregam bloco, 
limpam, fazem outros serviços não especializados. As comissões vão além 
da CAO e da CRE exigidas pela Caixa, todos estão em uma comissão, tem 
11, 12 comissões, de segurança de obra, ciranda, idosos, meio ambiente. 
No trabalho social há um crescimento na participação e na obra um pouco 
menos (CABRAL, 2018).  

A alteração na maneira de realizar o mutirão com autogestão também é relatada 

pela assessoria técnica CEP. Para o arquiteto Augusto, na época da gestão Erundina, “a 

tipologia de casas facilitava essa participação do mutirão” (AUGUSTO, 2018.). Além disso, 

as exigências inseridas nos programas habitacionais posteriores, como no PMCMV, 

ocasionaram a diminuição da participação das famílias na elaboração dos projetos. 

A participação não é da maneira como era anteriormente. Antes era mais 
comum você discutir a tipologia, nesses dias agora o projeto se ajusta 
mais com as normativas da Caixa do que com a vontade da população 
(AUGUSTO, 2018). 

Segundo a engenheira Patrícia Chapina, as exigências dos programas também 

resultaram na diminuição da participação no canteiro: 

No começo, nos anos 80, eles trabalhavam mesmo, faziam alvenaria, 
participavam de todas as etapas. Conforme foi se exigindo coisas nos 
programas a participação dos mutirantes foi diminuindo, foi ficando mais 
como ajudante, transporte de material, escavação, para limpeza de obra. 
Antes eles colocavam a porta, faziam o contrapiso, não tinha essa coisa de 
padronização e os ritmos eram diferentes, a gente demorava muito tempo 
para entregar uma obra. A última que entregamos em mutirão foi em 
2015, com a participação também de equipe de pequenos empreiteiros e 
empresas maiores para serviços como reservatórios, etc. (CHAPINA, 
2018). 

A prática das assessorias técnicas refere-se a atuações amplas e diversas. Além das 

questões apresentadas, há outro aspecto que contribui para a variedade de perfis. 

Algumas assessorias técnicas apresentam atuações que não se restringem ao vínculo com 
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os programas públicos de habitação e com os movimentos de moradia. Santo Amore 

(2016) apresenta três campos possíveis de atuação das assessorias técnicas:  

 Autogestão na produção habitacional: associado ao desenvolvimento de projetos e 

obras nos programas públicos habitacionais junto aos movimentos de moradia; 

 Melhorias habitacionais em processos de urbanização de assentamentos precários: 

ação que trata de especificidades e patologias da moradia, e que “cumpre e ocupa um 

espaço não resolvido completamente pelo campo de urbanização de favelas”226; 

 Resistência e apoio: campo construído na “luta e na pré-política pública”227, que 

articula ações e antecede as intervenções do estado. Como as ocupações e as 

experiências pioneiras de mutirões que não estavam inseridas em programas 

habitacionais.228 

Para além desses campos, vale destacar uma experiência que tentou inserir as 

assessorias técnicas e autogestão em um programa de urbanização de favelas na década 

de 1990 no município de Diadema (SP). O “Programa de Urbanização Comunitária”229 

visou melhorar as condições de moradia e infraestrutura das famílias organizadas em 

associações comunitárias com a atuação de assessorias técnicas na elaboração de projetos 

e na organização do processo autogestionário. Cinco favelas, totalizando cerca de 2.000 

famílias, foram alvo desse programa com a participação de quatro assessorias técnicas 

(DENALDI, 1995, p. 28-29). 

A partir dessa classificação, pode-se identificar que principalmente as assessorias 

técnicas Peabiru TCA e Usina CTHA atuam na maioria dos campos mencionados além da 

autogestão na produção habitacional. Ademais, desenvolvem pesquisas acadêmicas e 

ações (eventos, cursos, seminários) como estímulo à divulgação e crítica dos debates e 

práticas das assessorias técnicas.  

                                                           
226  Descrição apresentada no debate “Roda de conversa – Como trabalhar com assessorias técnicas”, 

realizado com estudantes de arquitetura na FAU/USP em 19 jun. 2018. O debate contou com a 
participação dos Arquitetos e Professores Caio Santo Amore, José Baravelli e Reginaldo Ronconi. 

227  Idem. 
228  Compreende-se a importância dos campos de atuação mencionados e há diversos grupos técnicos e 

assessorias que executam trabalhos essenciais nos processos de melhorias habitacionais e resistência. 
Mas vale destacar, assim como apresentado na introdução, que essa pesquisa tem como foco as 
assessorias técnicas que atuam no campo da autogestão da produção habitacional, em especial no 
PMCMV E.  

229 Dois exemplos são citados por Denaldi (1995). O primeiro é da favela Santo Ivo, em que as famílias e 
assessorias técnicas utilizaram os recursos do programa na compra de materiais para realizar obras de 
infraestrutura através de mutirão e fornecer materiais de construção para as famílias realocadas. O 
outro caso é da Favela Caviuna, em que a associação utilizou os recursos para a contratação de empresa 
para a execução de tubulação do sistema de drenagem do córrego que circundava a área.  
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Mais do que isso, foi possível verificar no percurso do trabalho de algumas 

assessorias a realização de planos de regularização fundiária, planos diretores, projetos 

urbanísticos e projetos de trabalho social. Como exemplo, vale citar a assessoria técnica 

GTA, que desenvolveu, entre outras ações, projetos de saneamento pelo programa 

ProSanear em alguns estados do país, e, muitas vezes, somados a projetos de trabalho 

social. 

A gente nunca atuou assim: “essa turma só faz isso, só produção 
habitacional”. A gente ampliou o leque de atuação. Fizemos muito 
trabalho de saneamento, por exemplo, Programa ProSanear a gente fez 
muito. A gente entrava na concorrência pública e participava. No Pro 
Sanear tinha muito projeto de saneamento que a gente sempre se 
interessou e trabalho social também. A gente sempre foi unindo o 
trabalho social ao trabalho técnico, sempre buscou isso de uma forma 
mais orgânica (JUNCAL, 2018).  

Os fatores apresentados, tais como quadros técnicos, figura jurídica, a diminuição 

das horas trabalhadas em canteiro, a proximidade da autogestão com o trabalho social, o 

desenho operacional dos programas habitacionais como campo restritivo de 

participação, a alteração das tipologias habitacionais, a disponibilidade de recursos, o 

desgaste de mão de obra não qualificada, variações de campos de atuação, entre outros, 

apresentam a diversidade de perfis das assessorias técnicas em São Paulo no que se 

refere às dimensões, noções e formatos do mutirão e autogestão aplicados nos 

empreendimentos do PMCMV E. 

Os distintos arranjos e perfis identificados revelam, por um lado, que o programa 

abriga uma variedade de formatos de grupos técnicos e, quando são analisadas as 

assessorias técnicas, há a possibilidade de atuação de práticas diversas e disputas 

relacionadas aos significados de mutirão e autogestão. Por outro lado, essa abertura 

permite combinações que interferem na organização da produção da moradia, 

estabelecida nas relações entre entidades, construtoras, profissionais sem vínculo com o 

processo autogestionário e pequenas empreiteiras, responsáveis pelos projetos e obra, 

total ou parcialmente.  

Uma questão que essa pesquisa busca responder é: como relacionar os demais 

perfis técnicos que atuam com os movimentos de moradia fora do eixo paulista e que não 

têm a autogestão como tema principal na luta por moradia? A tentativa é sugerir critérios 

e limites para classificar esses profissionais que atuam no PMCMV–E como assessoria 

técnica, como aqueles que tiveram de certa forma, referência das práticas paulistas e 

outros que, mesmo sem esse modelo, tentam incorporar certa “consciência participativa” 
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(SANTO AMORE, 2004, p. 72) na relação com a as entidades e no processo de produção de 

moradias no programa. 

 

5.2 Goiás 
 

Nós temos uma atuação antiga das entidades, muito antes Programa 
Minha Casa Minha Vida, desde quando tinha o Programa Crédito 
Solidário. (MAIA, 2018). 

As primeiras experiências de mutirão em Goiás apresentadas no Capítulo 2 

revelaram, em alguns casos, a participação de arquitetos que atuaram na gestão Erundina 

e também aqueles que tiveram como influência o contato com as experiências de São 

Paulo no início da década de 1980 e que seguiram seu percurso até o PMCMV E.  

De um modo geral, o trabalho desenvolvido no PMCMV E pelo grupo técnico junto 

aos movimentos de moradia em Goiás é distinto do realizado em São Paulo. Além de não 

possuírem a trajetória que estruturou a formação das assessorias na década de 1980, 

observam-se entraves na relação com algumas entidades que têm pouca ou quase 

nenhuma experiência em autogestão230. 

Tem entidade que já tem quatro anos na fase 1 e não consegue passar pela 
fase de obra. Tem um empreendimento que está vivendo uma série de 
problemas. Saiu da habitação unifamiliar e passou a ser edificações com 
seis pavimentos, elevador, quer dizer, na verdade, com toda a limitação 
que o apartamento pode dar, a localização compensava por isso, a 
verticalização. Mesmo tendo uma equipe de técnicos qualificados você 
não tem a entidade com capacidade de gestão. (MAIA, 2018). 

Na mesma direção, Evaniza Rodrigues afirma que é necessário estruturar os 

procedimentos da autogestão habitacional para cada contexto, e que há uma falha na 

definição desse processo em algumas entidades em Goiás: 

Tem outra questão também, assim como as associações não estão 
preparadas, não construíram as definições de autogestão, não falo para 
reproduzir a de São Paulo, elas não construíram qual é a delas, tem a 

                                                           
230  Vale destacar que a UNMP, em parceria com a UMM/SP, a Fundação Ford e a Assessoria Técnica 

Ambiente Arquitetura realizaram Cursos de Formação “Autogestão na Produção de Moradia” em 
diversos estados brasileiros. Evaniza Rodrigues relata a experiência do curso em Goiás e observou a 
falha de “comunicação” entre os responsáveis técnicos e a entidade: “Fizemos um curso e fizemos 
oficinas menores e a minha parte era sobre mecanismos de gestão e eu estava falando sobre cotação de 
preços, serviços, o que tem que ser observado na contratação, que a assessoria tem que dizer se a 
qualidade atende ou não e aí vira uma menina e na frente do engenheiro: “quer dizer que a gente não é 
obrigado a comprar da empresa que o engenheiro manda? (RODRIGUES, 2018). Isabel Cabral, da 
Assessoria Ambiente, também afirma as diferenças de Goiás e a experiência de São Paulo observada 
durante o curso: “Não tem a trajetória e a história que tem aqui. Tem muito engenheiro aposentado que 
agora tem tempo. Teve um engenheiro lá que falou assim: ‘Eu posso te pagar pra você fazer uma reunião 
comigo lá na caixa?” (CABRAL, 2018). 
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questão de não estruturar o funcionamento da autogestão, que em minha 
opinião é perigoso para um lado e para o outro, tanto de assessorias 
querendo mandar na obra, a obra é dela, quanto algumas que são omissas, 
em Goiás, temos um problema sério em relação a isso, no Amazonas 
também, eles não moldaram a estrutura de gestão deles (RODRIGUES, 
2018). 

Já em relação ao grupo técnico, Maia (2018) destaca as diferenças de atuação com 

São Paulo e manifesta a possibilidade de qualificação tanto das entidades quanto dos 

técnicos. Além disso, afirma que, assim como em alguns casos das assessorias técnicas em 

São Paulo, o trabalho exclusivo com as entidades é praticamente inexistente e alguns 

técnicos mantêm atividades profissionais paralelas para a manutenção financeira. 

Sei que lá em São Paulo existe algo que não temos aqui que são as 
cooperativas de arquitetos e engenheiros, as próprias entidades criaram 
uma estrutura para poder fazer uma participação dos beneficiários nos 
projetos também. Aqui nem todas chegaram neste nível e principalmente 
o que está faltando é profissionalizar estas outras questões. Elas podem 
chegar lá? Sim, e podem fazer, sendo a gestora do empreendimento. Então 
eu contrato uma empresa de contabilidade que tem experiência com 
entidade, hoje nós temos aqui em Goiânia escritórios que não tínhamos 
tempos atrás. Mas nós precisamos ter e não temos ainda advogados 
especializados em causas trabalhistas. Os advogados das entidades são 
um fracasso. É muito difícil você ter quem trabalhe só com entidades aqui. 
(MAIA, 2018). 

Os depoimentos apontados têm como objetivo contextualizar, de forma geral, 

algumas questões necessárias para compreender os limites da pesquisa na coleta dos 

dados e as diferenças existentes entre os arranjos que serão apresentados adiante. Tal 

como colocado, os entraves citados tratam de uma perspectiva geral e não representam a 

totalidade das possibilidades de atuação de técnicos, não só de arquitetos, nos 

empreendimentos do PMCMV–E no Estado de Goiás.  

 

5.2.1 Arranjos 

 

Do total de 75 empreendimentos contratados no estado, 34 (45%) estão 

localizados na Região Metropolitana de Goiás (RMGO). Foram identificados os 

responsáveis técnicos pelos projetos e distintos arranjos em 39 empreendimentos 

localizados predominantemente na RMGO e que resultaram nas categorias: ATHIS, 

CONSTRUTORA, ESCRITÓRIO CONVENCIONAL e AGEHAB.  

No caso de Goiás, foram considerados na categoria ATHIS os projetos 

desenvolvidos por arquitetos que tiveram, de certa forma, referência das experiências de 
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São Paulo e que atuam com as entidades engajadas e na busca de refletir e aprimorar as 

práticas participativas. A trajetória e práticas atuais desses grupos técnicos sugerem a 

possibilidade, dentro das limitações do seu contexto, de considerar como assessoria 

técnica os formatos não padronizados e egressos ao percurso das experiências paulistas. 

Do total de 39 empreendimentos identificados, 14 têm a presença de duas ATHIS na 

elaboração dos projetos, licenciamentos e aprovações. 

Já as categorias “CONSTRUTORA” e “ESCRITÓRIO CONVENCIONAL” se 

assemelham com os arranjos do estado de São Paulo e são exemplos dos casos de 

elaboração de projetos por técnicos sem relações com os percursos anteriores das 

práticas autogestionárias com os movimentos de moradia. No entanto, há especificidades 

em alguns casos da categoria “ESCRITÓRIO CONVENCIONAL” em Goiás. Alguns projetos 

foram elaborados por um engenheiro que atua desde o PCS com as entidades, mas, de 

acordo com depoimentos de diferentes agentes, o seu trabalho não revela tentativas de 

processos participativos junto às entidades. Configura-se como um prestador de serviços 

com transição política entre a entidade e os órgãos públicos e que, em alguns casos, 

utilizava outros profissionais para realizar os projetos e demais produtos necessários 

para a aprovação do empreendimento. 

Eu acho que no ano passado inteiro só analisei um da AGARC que é do 
Engenheiro Fabrício que é uma entidade “bem governo” [...]. Ele é uma 
figura política também. Ele vem, pede o processo, acompanha o 
andamento, resolve o orçamento. Acho que ele faz tudo na entidade, mas 
menos o que é técnico. Se tem o nome dele assinando no projeto você 
pode suspeitar. Por exemplo, tem um empreendimento e quem fez o 
orçamento dele foi outro engenheiro, mas quem vinha tratar sobre o 
orçamento era o Fabricio, ele fica fazendo este meio de campo. É uma 
figura política desta entidade e de outras também. Às vezes nesta 
condição ele passa na frente do trabalho que a entidade está fazendo, vem 
faz a articulação. (PAIXÃO, 2018). 

Em alguns empreendimentos foram identificados a elaboração e fornecimento de 

projetos pelo Governo do Estado por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab) 

231para as entidades no PMCMV–E. Como será visto adiante, os projetos foram realizados 

                                                           
231  Agehab é uma Sociedade de Economia Mista de Direito Privado. Sua criação foi determinada pela Lei 

Estadual nº 13.532, de 15 de outubro de 1.999, resultante da fusão da Companhia de Habitação de Goiás 
(Cohab), fundada em 1965, e da Companhia Habitacional do Estado de Goiás (Chego). A participação do 
governo estadual no PMCMV inclui o provimento de subsídio complementar através do “Cheque 
Moradia”, com os valores de R$ 5 mil até R$ 20 mil reais por unidade habitacional (Dados apresentados 
pelos arquitetos Diogo Paixão e Fabiana Perini na entrevista concedida em 08 fev. 2018). Além do 
PMCMV, o Cheque Moradia também atuou de forma complementar em outros programas federais, como 
o PSH (Programa de Subsídio à Habitação), os programas do FNHIS e à Resolução 460 do CCFGTS 
(BARROS, 2011, p. 124). 
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por uma equipe de arquitetos contratados pela agência com a participação de 

interlocutores das entidades. No entanto, não há o acompanhamento da implementação 

do projeto pela agência, assim como não existe o controle de todos os projetos que foram 

executados ou aprovados pelas entidades.232 

O projeto padrão eles pegam conosco, mas a implantação no terreno não 
é nossa. A nossa assistência técnica é só o projeto da edificação. As 
entidades vinham muito aqui e faziam outros municípios, eu não tenho 
este controle. O máximo que eu tenho é qual entidade pegou comigo, que 
estão nos recibos que eu te mandei. Para a entidade o atendimento é 
gratuito e fazemos um recibo da entrega (PERINI, 2018). 

 

                                                           
232  O levantamento dos dados referente à autoria dos projetos pela Agehab foi realizado mediante análise 

dos recibos enviados pela Arquiteta Fabiana Perini e no contato com alguns líderes das entidades. Nos 
recibos há uma variedade de entidades e projetos e em alguns casos não especifica o empreendimento. 
Além disso, algumas entidades não souberam informar todos os responsáveis pelos projetos e em alguns 
casos “achavam que era da Agehab”. Dessa forma, supõe-se que há mais empreendimentos relacionados 
com a Agehab do que o apresentado na tabela, mas preferiu-se apresentar somente as informações 
disponíveis nos recibos e aquelas que as entidades tinham ciência. 
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Tabela 2: Arranjos das ATHIS e demais grupos técnicos na elaboração de projetos e participação em obras 

Empreendimento Contratação UH Município Resp. Técnico| Projeto Categoria Entidade Filiação 

Residencial Buritis III  2010 83 Guapó AGEHAB AGEHAB UEMP/GO UNMP 

Res Buritis II  2010 100 Guapó AGEHAB AGEHAB UMIS-GO UEMP - GO | UNMP 

Residencial Santa Luzia III  2010 150 Novo Gama AGEHAB AGEHAB ASPRAG Não informado 

Residencial Santa Luzia IV  2010 150 Novo Gama AGEHAB AGEHAB ASMORGA Não informado 

Nova Ipiranga  2010 50 Alvorada do Norte Não informado --- OBDC Não informado 

Setor Central  2010 50 Alvorada do Norte Não informado --- COOHABJESUS Não informado 

Residencial Solar Flamboyant I  2010 100 Porangatu Não informado --- ASS COMUNITARIA Não informado 

Residencial Parque da Colina  2010 101 Formosa Não informado --- ASSVIN Não informado 

Residencial Tita Monteiro  2010 117 Planaltina Não informado --- ASMORGA Não informado 

Residencial Vila Adilair II - B  2010 137 Goianira Não informado --- 
Mov. de Luta pela Casa 
Própria 

CONAM 

Residencial Jardim das Palmeiras I  2010 150 Planaltina Não informado --- CHCS-LTDA DF   

Residencial Jardim das Palmeiras II  2010 150 Planaltina Não informado --- VALCOOP Não informado 

Residencial Vila Adilair II - A  2010 155 Goianira Não informado --- 
Mov. de Luta pela Casa 
Própria 

CONAM 

Residencial Jardim Italia II  2010 200 Anápolis Não informado --- COOHACOSAM Não informado 

Residencial Rio Vermelho III  2011 30 Aruanã AGEHAB AGEHAB IDC Independente 

Condomínio Hab Harmonia  2011 46 Goiânia AGEHAB AGEHAB Força Leste Não informado 

Residencial Rio Vermelho I  2011 50 Aruanã AGEHAB AGEHAB IDC Independente 

Residencial Rio Vermelho II  2011 50 Aruanã AGEHAB AGEHAB IDC Independente 

Conjunto Habitacional Andira  2011 50 Castelândia AGEHAB AGEHAB VIDA NOVA UEMP - GO | UNMP 

Residencial Lagoa Quente  2011 72 Caldas Novas AGEHAB AGEHAB UMMP/CN UEMP - GO | UNMP 

Cond. Jardim Botânico I  2011 74 Goiânia AGEHAB AGEHAB Vida Nova UEMP - GO | UNMP 

Cond. Jardim Botânico II  2011 75 Goiânia AGEHAB AGEHAB Vida Nova UEMP - GO | UNMP 

Conj. Res. Dona Leopoldina  2011 83 Portelândia AGEHAB AGEHAB COOPDM Não informado 

(continua) 
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Tabela 2: Arranjos das ATHIS e demais grupos técnicos na elaboração de projetos e participação em obras 

Empreendimento Contratação UH Município Resp. Técnico| Projeto Categoria Entidade Filiação 

Res Recreio dos Bandeirantes I  2011 134 Goiatuba AGEHAB AGEHAB IDC Independente 

Residencial Parque Eldorado Oeste IV  2011 150 Goiânia 
Arq. Germana Pires 
Coriolano 

Athis UEMP/GO UNMP 

Jardim Independência I  2011 23 Simolândia Não informado --- ASMORGA Não informado 

Residencial Boa Vista  2011 50 Davinópolis Não informado --- CAMPPRMC Não informado 

Jardim Independência II  2011 50 Simolândia Não informado --- ASMORGA Não informado 

Residencial Nova Era 2011  2012 50 Cumari AGEHAB AGEHAB IDC Independente 

Prof. Luzia Conceição de Sousa Costa  2012 50 Orizona AGEHAB AGEHAB AMOREC Não informado 

Chácara São Pedro  2012 300 
Aparecida de 
Goiânia 

Argumento Arq. Arq. 
Janaina Camilo 

Athis ACEMAT UEMP - GO | UNMP 

Chácara São Pedro  2012 300 
Aparecida de 
Goiânia 

Argumento Arq. Arq. 
Janaina Camilo 

Athis ACODES UEMP - GO | UNMP 

Chácara São Pedro  2012 300 
Aparecida de 
Goiânia 

Argumento Arq. Arq. 
Janaina Camilo 

Athis 
Mov. de Luta pela Casa 
Própria 

CONAM 

Abadia de Goiás VI Etapa  2012 49 Abadia de Goiás Não informado --- HABITAT Independente 

Residencial Vila Real III  2012 50 Corumbá de Goiás Não informado --- AGARC - Goiânia UEMP - GO | UNMP 

Planalto III  2012 132 Goianira Não informado --- AGARC - Goiânia UEMP - GO | UNMP 

Residencial Girassol  2012 200 Anápolis Não informado --- ASS Comunitária Não informado 

Residencial Sussuapara  2012 200 Bela Vista de Goiás Não informado --- AMETUR Não informado 

Residencial do Trabalhador II  2013 37 Anápolis AGEHAB AGEHAB ACDMG CONAM 

Residencial do Trabalhador I  2013 53 Anápolis AGEHAB AGEHAB ADTEG-ASS.EST.G UEMP - GO | UNMP 

Residencial Dona Alice  2013 224 Guapó AGEHAB AGEHAB ASTEBRA CONAM 

Residencial Lagoa Quente II  2013 75 Caldas Novas 
Argumento Arq. Arq. 
Janaina Camilo 

Athis UMMP/CN UEMP - GO | UNMP 

Residencial David Barbosa  2013 263 Guapó 
Argumento Arq. Arq. 
Janaina Camilo 

Athis ASMOP UEMP - GO | UNMP 

Res Jardim das Oliveiras  2013 420 Goiânia 
Argumento Arq. + Eng. 
Hamilton Freitas 

Athis VIDA NOVA UEMP - GO | UNMP 

(continua) 
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Tabela 2: Arranjos das ATHIS e demais grupos técnicos na elaboração de projetos e participação em obras 

Empreendimento Contratação UH Município Resp. Técnico| Projeto Categoria Entidade Filiação 

Dom José da Silva Chaves  2013 146 Uruaçu Construtora Excel Construtora Asso. Mor. Pop. Casa Nova Não informado 

Residencial Jorgina dos Santos 
Rodrigues  

2013 150 Uruaçu Construtora Excel Construtora 
Asso. Mor. Pop. Casa Nova 

Não informado 

Residencial Marisa dos Santos Pereira 
Araújo  

2013 150 Uruaçu Construtora Excel Construtora 
Asso. Mor. Pop. Casa Nova 

Não informado 

Residencial Del Fiore  2013 73 
Aparecida de 
Goiânia 

Engenheiro Fabricio 
Cavalcanti 

Escritório 
Convencional 

AGARC - GOIANIA UEMP - GO | UNMP 

Residencial Vitoria I  2013 18 Buritinópolis Não informado --- UMIS-GO UEMP - GO | UNMP 

Residencial Vitoria II  2013 50 Buritinópolis Não informado --- ASTEBRA Não informado 

Residencial Vila Real I  2013 50 Corumbá de Goiás Não informado --- ASSOCIACAO HABI Não informado 

Residencial Vila Real II  2013 50 Corumbá de Goiás Não informado --- ASSOCIACAO HABI Não informado 

Loteamento Parque Estrela Dalva XVII  2013 149 
Santo Antônio do 
Descoberto 

Não informado --- HABITECT Não informado 

Res. Almirante Vermelho Monarca  2013 192 Luziânia Não informado --- ASSOCIACAO Não informado 

Conjunto Habitacional Renascer III  2014 184 Goiânia 
Arte Urbana| Arq. 
Marcos Arimatéia 

Athis MRU-MOV.REF.GOI UEMP - GO | UNMP 

Residencial Conjunto Renascer II  2014 240 Goiânia 
Arte Urbana| Arq. 
Marcos Arimatéia 

Athis MDC-MOV.D.CASA UEMP - GO | UNMP 

Residencial Conjunto Renascer I  2014 252 Goiânia 
Arte Urbana| Arq. 
Marcos Arimatéia 

Athis ASS GEOAMBIENTE UEMP - GO | UNMP 

Residencial Miramar  2014 272 
Aparecida de 
Goiânia 

Argumento Arq. Arq. 
Janaina Camilo 

Athis AGARC - GOIANIA UEMP - GO | UNMP 

Residencial Assohab Chácaras 
Americanas  

2014 24 Anápolis Não informado --- Assoc. Viver Bem UEMP - GO | UNMP 

Condomínio Vereda dos Buritis  2014 160 Senador Canedo Não informado --- ONG Pro Moradia UEMP - GO | UNMP 

Residencial Alfa II  2014 200 Luziânia Não informado --- AISA CONAM 

Novo Sonho  2015 150 Paranaiguara 
Engenheiro Fabricio 
Cavalcanti 

Escritório 
Convencional 

Ombro Amigo UEMP - GO | UNMP 

Dona Constance  2015 27 Turvelândia Não informado --- ACCORS UEMP - GO | UNMP 

(continua) 
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Tabela 2: Arranjos das ATHIS e demais grupos técnicos na elaboração de projetos e participação em obras 

Empreendimento Contratação UH Município Resp. Técnico| Projeto Categoria Entidade Filiação 

Paraiso I  2015 96 
Alto Paraíso de 
Goiás 

Não informado --- CTA MNLM 

Cond. Hebrom  2015 150 Luziânia Não informado --- ACMVILA NOVA-DF MLNM 

Quilombola Borges  2016 150 Uruaçu AGEHAB AGEHAB 
Assoc. Com. João Borges 
Viera 

Independente 

Res Jurany Ferr 2016 37 Santa Rosa de Goiás Não informado --- Assoc. Amandari Independente 

Res Boa Esperança 2016 50 
Montes Claros de 
Goiás 

Não informado --- UMIS-GO UEMP - GO | UNMP 

Kiriras I  2016 50 Nova Crixás Não informado --- ICAE - Instituto CUL Independente 

Darcy Chaves  2016 150 Morrinhos Não informado --- Instituto Baden Powell UEMP - GO | UNMP 

Residencial São Domingos I  2018 50 Itapirapuã 
Argumento Arq. Arq. 
Janaina Camilo 

Athis Instituto Baden Powell UEMP - GO | UNMP 

Residencial São Domingos II  2018 50 Itapirapuã 
Argumento Arq. Arq. 
Janaina Camilo 

Athis Instituto Baden Powell UEMP - GO | UNMP 

Residencial Boa Esperança II  2018 50 
Montes Claros de 
Goiás 

Argumento Arq. Arq. 
Janaina Camilo 

Athis Instituto Baden Powell UEMP - GO | UNMP 

Residencial Araras  2018 50 Faina Não informado --- Org Ebenezer Não informado 

Residencial Morada dos Kiriras II  2018 50 Nova Crixás Não informado --- ICAE - Instituto CUL Independente 

TOTAL UH 8.803   

 Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da CEF, e-Sic, entidades, técnicos e entrevistas. 
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Mapa 8: Localização dos empreendimentos e as categorias nos projetos no PMCMV–E no Estado de Goiás 

 
Fonte: Elaborado pela autora e Gabriel Marques da Silva com base nos dados da CEF, e- Sic, entidades, técnicos e entrevistas. 
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5.2.2 Perfis 

 

Para o Estado de Goiás, procurou-se identificar os perfis de dois grupos técnicos 

inseridos na categoria ATHIS e a equipe de arquitetura contratada pela Agehab para a 

elaboração dos projetos fornecidos às entidades. Os projetos da ATHIS são elaborados por 

dois escritórios de arquitetura que também atuam em outros segmentos na concepção de 

projetos urbanos, planos diretores, residenciais e comerciais.  

A Arte Urbana foi fundada como figura jurídica de empresa em 1992 por um grupo 

de arquitetos que vinham do Movimento Estudantil, entre eles Marcos Aurélio Arimatéia, 

Humberto Kzure – Cerquera, Silmara Vieira e Eduardo Manzano, sobrinho do arquiteto 

Vitor Lotufo, que participou do LabHab em São Paulo na década de 1980. Durante um 

período, Arimatéia atuou como secretário de planejamento em Aparecida de Goiânia na 

elaboração do Plano Diretor do município. 233 

Já a Argumento Arquitetura é um escritório mais recente que atua desde 2001 

como empresa em outros segmentos e tem como sócia a arquiteta Janaína de Holanda 

Camilo, que elabora os projetos com as entidades no programa.234 Antes do contato com 

os movimentos de moradia, a arquiteta elaborou trabalhos de regularização fundiária e 

FNHIS na prefeitura de Aparecida de Goiânia em contato com Arimatéia.235 

Camilo destaca que a falta de estrutura de uma “assessoria técnica formalizada” 

para a prestação de serviços às entidades propiciou um período de “aprendizado”, entre 

                                                           
233  Como já apresentado, Arimatéia tem em seu percurso atuações em projetos participativos em Goiás 

entre as décadas de 1990 e 2000. O arquiteto relata a formação do escritório e destaca o contato com 
Humberto Kzure e Eduardo Manzano, sobrinho do Vitor Lotufo: “Na época dos concursos e convênios 
tínhamos aqui, começou mais ou menos em 92, cinco arquitetos e aí tinha o Eduardo Manzano, o 
sobrinho do Vitor Lotufo. Ele morava em Tocantins e colocamos uma filial lá, tinha o Humberto, que está 
no Rio agora e a Silmara Vieira. E todos nós viemos do Movimento Estudantil e tínhamos afinidades [...] 
Hoje, o Eduardo está como secretário de obras em Palmas, Humberto está na faculdade e dá assessoria 
na área de planejamento urbano, e eu fui para a secretaria de Aparecida e a Silmara foi para um órgão 
aqui que é gestor da rede de transporte. Mas o escritório continuou e estou retomando agora”. 
(ARIMATÉIA, 2018). 

234  Segundo Camilo: “Fizemos muita arquitetura de varejo, de rede. Temos uma rede grande que atua aqui 
no norte e em Minas, de eletrodomésticos, portáteis, a gente fez muita rede de lojas como a Fujioka, 
Drogasil, Banco do Brasil, muita arquitetura de varejo. Também residências, reformas, ampliações.” 
(CAMILO, 2018). 

235  Camilo destaca o contato com Arimatéia e os trabalhos desenvolvidos no período: “Marcos tinha 
implantado o primeiro Plano Diretor, a gente estava no processo de implementação do plano diretor de 
uma cidade que não tinha regra nenhuma [...]. E aí eu comecei a trabalhar com regularização fundiária, 
tentando implantar alguns projetos de regularização fundiária. E aí eu já tinha contato com a criação do 
Ministério das Cidades, do FNHIS, e aí nós fizemos uma proposta na prefeitura para formalizar os 
processos, os projetos e acessar os recursos diretos [...] Eram bairros irregulares, tivemos sucesso em 
um, enfim, e aí fomos trabalhar com melhoria habitacional, estas coisas todas. E aí, na minha memória, 
o meu primeiro contato com os movimentos vem depois disto.” (CAMILO, 2018). 
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eles e os técnicos da Caixa no início do programa. Como apresentado no Capítulo 4, esse 

processo inicial resultou em aprovações de “projetos muito ruins” e que para a Caixa na 

época “não tinha diferença a qualidade dos projetos”. 

Como apresentado, outro entrave relaciona-se com a limitada experiência das 

entidades com o processo autogestionário e com a escolha do grupo técnico para a 

elaboração dos projetos e execução das obras. Arimatéia relata o processo de uma 

entidade que já havia contratado um corpo técnico para a elaboração do projeto no 

programa, e solicitou adequações necessárias para a aprovação. 

E aí eles entraram em contato comigo, estavam com o processo em 
andamento e entraram em contato comigo, já havia projeto. O terreno 
tinha declividade considerável e o projeto foi aprovado como terreno 
plano, a primeira falha. E os projetos complementares estavam todos 
incompatíveis com o terreno e muitos projetos superficiais. Aí é outra 
leitura que seria interessante eu te passar. Essa falta da capacidade das 
entidades na contratação dos técnicos. Eles não têm conhecimento do que 
é. Eu posso ter um profissional qualificado, mas eu tenho que saber 
também se esse profissional está qualificado ao produto. Até a discussão 
do processo construtivo, que era outra discussão que deveria ter tido e 
não tiveram essa preocupação. Foi quando eu entrei e adequei 
praticamente os projetos complementares, tive que refazer tudo. Aí 
grande parte dos recursos já tinha sido paga para outros profissionais e 
tivemos que adequar pra fazer a coisa acontecer. (ARIMATÉIA, 2018). 

Camilo também destaca a restrita atuação das entidades nos processos 

autogestionários e a sua postura no sentido de, por exemplo, tentar capacitar as entidades 

sobre as questões técnicas e demais ações para a viabilidade do empreendimento. 

Com o MLCP eu fiz os estudos de massa para verificar se o terreno 
comportava, e aí o que acontece muito com as entidades, as entidades não 
tem nenhum conhecimento técnico sobre o assunto. Técnico na parte de 
legalidade, da relevância daquilo, na responsabilidade no tratar. Eles 
fazem acordos e negociações sem saber o desdobramento daquilo e a 
assessoria técnica, pelo menos eu prestei este tipo de serviço, eu não 
conseguia me ater simplesmente a fazer o projeto, então eu começava a 
educá-los, capacitar. Sempre foi um embate comigo e com a minha sócia, 
a relação com ela era comercial, e eu não conseguia, mas é por causa desta 
minha história com Aparecida de Goiânia. (CAMILO, 2018). 

Assim como veremos no Rio Grande do Sul, os procedimentos da autogestão 

habitacional em Goiás não estão definidos no processo de produção de moradia como no 

Estado de São Paulo e essa característica reflete nos arranjos e perfis que quem irá 

assessorar tecnicamente os empreendimentos. No contexto goiano, observa-se que os 

caminhos de atuação das ATHIS são influenciados muitas vezes pelo regime de construção 

(administração direta ou empreitada global), que é definido pela CEF em virtude da 
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capacidade de gestão das entidades.236 Além disso, verifica-se a limitada disponibilidade 

de corpo técnico das ATHIS para o acompanhamento das obras. 

Em um dos projetos desenvolvidos pela Arte Urbana, o regime de construção será 

definido pela CEF e há a possibilidade de atuar também como fiscal na execução da obra, 

mas com o vínculo de trabalho pela construtora e não pela entidade. Além disso, há a 

dificuldade da ATHIS em interferir em algumas decisões da entidade e que cada projeto 

“tem um acordo diferenciado”: 

Quem me chamou foi o presidente da associação, essa questão da gestão 
mais de compatibilização, no dia a dia dentro da obra para que seja como 
planejado. O da MRU eles querem que eu esteja já dentro da obra. A CEF 
diz que tem dois caminhos, a autogestão e a empreitada global. Não tem 
experiência e estrutura, é preferível pegar uma empreitada global, pega 
experiência e depois pega uma autogestão. Cada projeto tem um acordo 
diferenciado. Uma obra o empreiteiro já foi trocado três vezes, e a 
entidade não dá espaço para eu interferir. Se a obra da MRU for 
empreitada global, eu vou ser o fiscal da entidade, fiscal da obra, mas 
contratado pela construtora. Fica no orçamento da construtora para 
pagar essa fiscalização. (ARIMATÉIA, 2018). 

Em relação à restrição do trabalho na elaboração dos projetos, Camilo afirma que 

o escritório não tem disponibilidade de lidar com a execução da obra e ressalta que esse 

procedimento abre caminhos para a inserção das construtoras nos empreendimentos. 

Eu não tinha disponibilidade para estar na obra. Pois é uma obra que te 
demanda 100% de investimento de tempo. E aí a crítica vai para os 
profissionais que fazem o projeto e eu me incluo nisso, a gente também 
abre brecha para que as construtoras entrem nas obras. Mas eu acredito 
que na autogestão há maior chance de soluções arquitetônicas não 
padronizadas acontecerem. (CAMILO, 2018). 

Outro importante agente técnico em Goiás é a Agehab. Como já apresentado, um 

número significativo de empreendimentos foi realizado a partir dos projetos 

desenvolvidos por uma equipe de arquitetos contratados pela agência. Essa equipe237 foi 

coordenada pelo arquiteto Humberto Kzure – Cerquera, com experiências em 

urbanização de favelas, projetos habitacionais e atuou no Arte Urbana conjuntamente 

com os arquitetos Marcos Arimatéia e Eduardo Manzano.238 

                                                           
236  De acordo com o Arquiteto João Carlos Alves, Coordenador da CEF de Goiânia: “O que está acontecendo 

hoje, quase todos nossos empreendimentos são contratados por administração direta, exceto um em 
Goiânia de 420 apartamentos da Entidade Vida Nova, o Jardim das Oliveiras, foi contratado por 
empreitada global, mas por exigência do Ministério das Cidades, devido ao desempenho da entidade.” 
(ALVES, 2018). 

237  Segundo Cerquera, a equipe era formada pelos arquitetos e arquitetas Lorena Sulino, Caroline Borges e 
Romeu Neto, além de contribuições do engenheiro civil Adeir Bento (KZURE-CERQUERA, 2018). 

238  O trabalho de Cerquera inicia-se em 1994 com urbanização de favelas através da ONG Casulo – Ideias e 
Projetos do Habitat. Após algumas mudanças, foi criada a AUCasulo – Arquitetura e Urbanismo Ltda. que 
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No início do desenvolvimento dos projetos, nossa equipe técnica 
procurou compatibilizar programas de necessidades e pré-
dimensionamentos com os parâmetros estabelecidos pela Caixa 
Econômica Federal. Posteriormente, foram realizadas diversas reuniões 
com os representantes das organizações sociais e do setor da construção 
civil para entender as expectativas particulares dessas representações 
quanto aos projetos a serem desenvolvidos, inclusive para ter ciência 
quanto à faixa salarial a ser atendida. (KZURE-CERQUERA, 2018). 

Como referências na sua trajetória profissional, Cerquera destaca a importância 

das experiências paulistas na gestão Erundina, o contato com Vitor Lotufo e a assessoria 

técnica Usina:239 

É inegável a importância das assessorias técnicas em São Paulo em 
relação ao desenvolvimento de projetos de HIS, principalmente durante 
a gestão da Prefeita Luiza Erundina. Nesta época conheci os projetos 
coordenados pelo arquiteto e urbanista Victor Lotufo, e sua sensibilidade 
na construção coletiva do espaço pelos futuros beneficiários [...]. Também 
conheci os processos de elaboração de projetos da Usina, que possui 
importante expressão no país nesse campo de atuação profissional, e que 
se caracteriza pela constituição de equipes multidisciplinares que 
percebem a moradia como um fenômeno social e cultural ainda a ser 
enfrentado no Brasil, sobretudo no que diz respeito ao déficit 
habitacional (KZURE-CERQUERA, 2018).  

Além disso, afirma que o arquiteto Carlos Nelson Ferreira dos Santos é sua “maior 

influência” e que sua experiência foi determinante para os arquitetos que, na época, 

buscavam desenvolver projetos participativos: 

Por outro lado, foi Carlos Nelson Ferreira dos Santos que mais influenciou 
toda uma geração de arquitetos para conceber projetos de HIS ou 
urbanização de assentamentos pauperizados em uma perspectiva 
antropológica, geográfica e sociológica. Ele é minha maior referência e, 
consciente ou inconscientemente, também para outros arquitetos e 
urbanistas contemporâneos sensíveis à questão da moradia (KZURE-
CERQUERA, 2018). 

Com relação ao desenvolvimento dos projetos, Cerquera e Paixão afirmam que 

buscaram “romper com os padrões preestabelecidos no Brasil, desde a época do antigo 

                                                           
funciona até o presente, mas sem a participação dos antigos membros. A empresa é sediada na cidade 
do Rio de Janeiro e composta por profissionais multidisciplinares. Elaboram serviços na área de 
Arquitetura e Urbanismo em diversas cidades e regiões do país, e também no exterior. Dentre os 
trabalhos desenvolvidos, Cerquera destaca os estudos de Ordenamento Territorial em áreas de 
Aproveitamentos Hidrelétricos do Médio Rio Kwanza em Angola e Belo Monte no Médio Rio Xingu (Pará) 
e os projetos para os programas Favela-Bairro, Novas Alternativas, Bairrinho e Morar Carioca, ambos no 
Rio de Janeiro, programas habitacionais para o Estado de Goiás e outros projetos elaborados para Mogi 
das Cruzes, em São Paulo e Tocantins (KZURE-CERQUERA, 2018). 

239  Kzure-Cerquera também ressalta a importância das experiências pioneiras no Rio de Janeiro, como os 
projetos coordenados pelos arquitetos e urbanistas Demetri Anastassakis e Luiz Fernando Almeida 
Freitas na década de 1990 em São Paulo, por exemplo, o Conjunto Habitacional São Francisco, utilizando 
seus métodos de casas sobrepostas (KZURE-CERQUERA, 2018).  
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BNH” e a equipe procurou elaborar projetos “que não tivessem o estigma de casa para 

pobre” como forma de romper com a ideia de homogeneização. 

As casas e os edifícios, mesmo com sua diversificação formal e estrutural, 
foram projetados levando em consideração a importância de certa 
racionalidade econômica e financeira. As edificações projetadas levaram 
em consideração o uso de cores, texturas e aspectos formais que 
remetessem à cultura de cada município. Os projetos também levaram em 
consideração as técnicas construtivas comumente empregadas em cada 
município. Dessa maneira, os projetos se adequavam ao que cada cidade 
produzia, ou seja, um mesmo projeto era detalhado com a utilização de 
tijolos de concreto ou de barro, com esquadrias de madeira ou metálica, 

por exemplo. (KZURE-CERQUERA, 2018). 

Esta equipe dele visitava as cidades históricas de Goiás para fazer 
embasamento dos projetos que eles desenvolviam. As casas que foram 
desenvolvidas naquela época de fato não tinham o padrão que a gente 
conhece como padrão de casa dos programas habitacionais no Brasil. Só 
que acabou sendo executado em poucos municípios. (PAIXÃO, 2018). 

Vale destacar que os projetos240, elaborados para atender a faixa 2 do programa, 

posteriormente foram fornecidos para as entidades cadastradas na faixa 1 com 

adaptações de acordo com as especificidades exigidas na modalidade. Segundo Perini, 

dois modelos de casas aprovados pela CEF foram os mais utilizados pelas entidades, e 

“havia uma clara preferência por este projeto”.  

A preferência deles era para aquele que está o caminho mais curto, que já 
tinham passado por uma análise [...]. Para a execução as pessoas 
escolhiam a primeira que tinha, que era a casa 2 com uma fachada mais 
simplificada por conta da repetição. 

Houve algumas adaptações da planta para as normativas do programa na 
época. Era a tipologia com a fachada mais simplificada e a planta era 
integrada, o que passava a impressão de ter ambientes maiores. Ainda 
utilizamos a ideia desta tipologia, porém retiramos todos os recortes da 
planta. A casa ficou mais comum (PERINI, 2018).  

A elaboração de projetos pela equipe de arquitetos demonstra uma tentativa de 

desenvolver soluções diversificadas além do padrão “carimbo”, historicamente 

relacionado com as habitações para as famílias de baixa renda. No entanto, como 

apresentado, alguns fatores não permitiram que todas as tipologias fossem implantadas 

de acordo com o previsto.  

A análise aponta para o papel do agente que contribui com a distribuição de 

projetos e ao mesmo tempo fornece aporte financeiro para a complementação dos 

                                                           
240  Foram desenvolvidos cerca de 6 unidades unifamiliares, 1 sobrado unifamiliar, 1 sobrado de uso misto, 

1 sobrado multifamiliar com 4 unidades, 3 edifícios multifamiliares, 2 casas rurais, além de creche para 
50 crianças, creche para 100 crianças e centro comunitário. (PERINI, 2018). 
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recursos do programa. A impossibilidade de monitorar o percurso do projeto pelas 

entidades, somada à necessidade da rapidez nas aprovações – devido aos entraves no 

desenho operacional do programa – resultou, segundo Paixão, em uma ação que 

enfraquece a “essência da assessoria técnica”, visto que privilegia a manutenção do 

projeto padrão e a preferência da “lógica do balcão”: 

Apesar de facilitar o processo de facilitar quem quer construir a casa, esta 
ação nossa destrói um pouco da essência da assessoria técnica porque 
uma coisa que tem que ser quebrada é a lógica do balcão. Um atendimento 
mais individualizado vai ser sempre mais qualificado. O que joga contra 
isso? A origem do recurso. Então se para você acessar o recurso público 
você tem que submeter seu projeto a uma análise, as pessoas sempre vão 
preferir um projeto padrão do que arrumar um profissional para fazer o 
projeto. (PAIXÃO, 2018). 

O próprio João (Gerência da CEF) me fala que por um lado foi bom a 
Agehab dar os projetos, mas por outro lado construíram muitas casas 
iguais, havia esta questão do projeto ser um só. (PERINI, 2018). 

 

5.3  Rio Grande do Sul  
 

A disputa nas ações relacionadas aos termos mutirão e autogestão refletem uma 

significativa relevância na definição de assessoria técnica no Estado de São Paulo. No Rio 

Grande do Sul, na maioria dos casos, esse não é um tema presente. Por outro lado, o tema 

do cooperativismo reflete as bandeiras relacionadas à luta pelo direito à moradia e à 

cidade.  

Conforme apresentado nos Capítulos 2 e 4, o Rio Grande do Sul caracteriza-se pela 

formação das cooperativas na década de 1990 e o estreitamento das relações das 

cooperativas habitacionais com os movimentos de moradia vai contribuir para o número 

expressivo de empreendimentos contratados no RS desde o PCS, predominantemente na 

Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) e na região Noroeste do estado. 241 

Segundo Friedrich (2013), a resposta da atuação nos programas habitacionais 

pode estar na relação entre o cooperativismo e os movimentos nacionais de moradia 

presentes no estado: MLNL, Conam e CMP, pois “se talvez lhes falte a prática da militância 

na qual já estão imersos os integrantes dos movimentos sociais de reforma urbana, lhes 

sobra a capacidade de agir de forma cooperativa.” (FRIEDRICH, 2013, p. 181). 

                                                           
241  Clarissa Friedrich (2013) analisa o perfil das experiências autogestionárias de produção habitacional na 

região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (RS), a qual concentra grande parte dos programas de 
financiamento no Estado, entre os anos de 2005 e 2012.  
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Quando a gente diz que o movimento é que define a política, na realidade 
é que nós entendemos que não tem como misturar o movimento com 
construção. Toda vez que a gente misturou, o movimento incorporou a 
construção como prioridade número um e esqueceu de fazer outras 
disputas políticas, como a questão da regularização fundiária ou como a 
questão da disputa pela terra, que aí é o artigo 182 lá, da função social da 
propriedade. Por isso que a gente tem bem claro isso: a cooperativa tem 
o papel de gestão, de relação com a ‘peãozada’. E o movimento tem 
relação com as famílias, porque aí, se inclusive nós tivermos que fazer 
disputa política maior, faz pelo movimento, independente da 

cooperativa” (CAMARGO, 2016). 

A pesquisa de Drago (2011) apresenta a atuação dos movimentos nacionais por 

moradia e entidades no Programa Crédito Solidário no Rio Grande do Sul. O autor destaca 

que há uma distinção clara entre o trabalho em canteiro e luta política. A luta política, em 

geral, é realizada por lideranças que participam nos movimentos atuantes em nível 

federal. O canteiro de obras é gerido, quase sempre, “similar ao das empresas” e apenas 

em algumas cooperativas ligadas aos movimentos nacionais há aspectos de 

“solidariedade” no canteiro de obras (DRAGO, p. 70). 

Drago conclui que a execução da maioria das obras “não difere muito do trabalho 

realizado pelas construtoras” (DRAGO, p. 114) e que há semelhanças ao incorporador 

imobiliário como agente coordenador da produção, nas ações de compra do terreno, 

decisões sobre o projeto arquitetônico e obtenção de financiamento. A execução da 

maioria das obras, no caso do Programa Crédito Solidário, foi delegada às construtoras de 

pequeno porte e poucas cooperativas praticaram o mutirão e a autogestão.  

Valendo-se dessas perspectivas, serão apresentados a seguir os distintos arranjos 

e perfis dos grupos técnicos identificados no Programa Minha Casa Minha Vida Entidades 

no Rio Grande do Sul. Procurou-se apontar a forma como se relacionam no estado, e que, 

apesar da autogestão não ser aplicada como prioridade na produção de moradia, 

verificam-se experiências participativas e novos formatos de atuação possibilitados pelo 

programa.  

 

5.3.1 Arranjos 

 

Do total de 105 empreendimentos contratados, 33 (30%) estão localizados na 

Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). Em relação à distribuição das categorias, 

foram identificados 21 empreendimentos no estado com projetos elaborados por ATHIS 

e nove concentram-se na RMPA. Já as categorias CONSTRUTORA e ESCRITÓRIO 
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CONVENCIONAL são predominantes no município de Porto Alegre, distribuídas em 10 

empreendimentos.  

No caso do Rio Grande do Sul, considerou-se para a categoria ATHIS os projetos 

desenvolvidos por arquitetos com trajetória e vínculo com a agenda de luta por moradia 

no estado. Assim como na apresentação dos arranjos no Estado de Goiás, a busca para 

identificar esses formatos no Rio Grande de Sul é uma tentativa de complementar a 

discussão de como o desenho operacional do programa se configura na prática dos 

quadros técnicos para além do Estado de São Paulo. 

As categorias “CONSTRUTORA” e “ESCRITÓRIO CONVENCIONAL” assemelham-se 

com os arranjos dos estados de São Paulo e Goiás e também são exemplos dos casos que 

a elaboração de projetos foi realizada por técnicos sem vínculos com os percursos 

anteriores dos movimentos de moradia. Vale destacar uma particularidade na categoria 

ESCRITÓRIO CONVENCIONAL. Alguns projetos foram elaborados por um “arquiteto 

experiente” (MUDO, 2017, p. 133) com o objetivo que “suportassem a despesa do projeto 

para receber o pagamento depois.”242 Dessa forma, contrataram o mesmo escritório que 

projetou o Barra Shopping em Porto Alegre para “não ter problemas de retrabalho com a 

aprovação do projeto” (MUDO, 2017). 

                                                           
242  Depoimento de uma liderança da Cooperativa Coohadil, a Entidade Organizadora de cinco 

empreendimentos em Porto Alegre que totalizam 1.760 UHs. Conforme apresentado na tabela a seguir, 
o escritório Jacovas Arquitetos Associados é o responsável técnico pela elaboração desses projetos. 
Entrevista concedida em 27 maio 2019. 
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Tabela 3: Arranjos das ATHIS e demais grupos técnicos na elaboração de projetos e participação em obras 

Empreendimento Contratação UH Município Resp. Técnico| Projeto Categoria Entidade Filiação 

Residencial Vitoria  2009 40 Porto Alegre Construtora Construtora Coohmorar Conam 

Rodeio Bonito 2009 13 Rodeio Bonito Não informado --- Rodeio Bonito Independente 

Loteamento Paim II  2010 100 São Leopoldo Não informado --- Hidi-Int.Humana Independente 

Loteamento Parque das Hortênsias 2010 100 Portão Não informado --- Coopernova-Coop MNLM 

Habitações Bom Jesus 2010 100 Passo Fundo Não informado --- Coohab Bomfim MNLM 

Loteamento Porto Verde II  2010 24 Alvorada Não informado --- Coohrreios/Rs CMP 

Loteamento Eldorado 2010 157 Viamão Não informado --- Coohrreios/Rs CMP 

Zona Urbana de Lagoa Vermelha  2010 5 Lagoa Vermelha Não informado --- Crehnor Nordest Independente 

UHS Pulverizadas - Lagoa Vermelha 2010 17 Lagoa Vermelha Não informado --- Crehnor Nordest Independente 

São Francisco de Assis  2010 50 Santo Augusto Não informado --- ACN-Casa Nova Independente 

Loteamento Pottenstein 2010 44 São Leopoldo Não informado --- Coohab Bomfim MNLM 

Loteamento Santo Antonio II  2010 28 São Leopoldo 
Art-D2 Eng. | Eng.Joni 
Niederauer 

Athis Coohrreios/Rs CMP 

Núcleo Habitacional São Jose  2010 50 Independência Não informado --- Acn-Casa Nova Independente 

Jardim Petrópolis II  2011 150 Cruz Alta Não informado --- Coohagig CONAM 

UHS na Zona Urbana de Caseiros  2011 11 Caseiros Não informado --- Coohasa Independente 

09 Unidades Habitacionais  2011 9 Campos Borges Não informado --- Acce-Ass.Cul.Er Independente 

Loteamento Alzirio A. Ross  2011 6 Não-Me-Toque Não informado --- Crehnor Independente 

Loteamento Cootrahab  2012 222 São Leopoldo 
Via Urbana | Arq. Alvaro 
Pedrotti 

Athis Cootrahab MNLM 

Loteamento Primavera III  2012 100 Osorio 
Via Urbana | Arq. Alvaro 
Pedrotti 

Athis Cooperhabitar MNLM 

Condomínio Residencial Recanto das 
Goiabeiras  

2012 200 Porto Alegre 
Oscar Escher. Arq, Paisag 
e Urban 

Escritório 
Convencional 

Coohabit.Funcion. Dmae Independente 

Condomínio Residencial Recanto das 
Laranjeiras  

2012 100 Porto Alegre 
Oscar Escher. Arq, Paisag 
e Urban 

Escritório 
Convencional 

Coohabit.Funcion. Dmae Independente 

(continua) 
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Tabela 3: Arranjos das ATHIS e demais grupos técnicos na elaboração de projetos e participação em obras 

Empreendimento Contratação UH Município Resp. Técnico| Projeto Categoria Entidade Filiação 

Condomínio Residencial Recanto das 
Pitangueiras  

2012 200 Porto Alegre 
Oscar Escher. Arq, Paisag 
e Urban 

Escritório 
Convencional 

Coohabit.Funcion. Dmae Independente 

Quilombo Chácara das Rosas  2012 24 Canoas Não informado --- Associação Rema Independente 

UHS Dispersas na Área Urbana  2012 11 Girua Não informado --- Acombac Independente 

Loteamento Canaã 2012 117 Passo Fundo Não informado --- Unidos Venceremos Independente 

Loteamento Canaã II 2012 93 Passo Fundo Não informado --- Unidos Venceremos Independente 

Casas Urbanas Concentradas 2012 100 Lagoa Vermelha Não informado --- Crehnor Nordest Independente 

Loteamento Sta. Lucia  2012 44 
Santo Antonio do 
Planalto 

Não informado --- Acce-Ass.Cul.Er Independente 

Construindo Cooperação- e Coophab 
Grupo Cangucu I  

2012 14 Cangucu Não informado --- Coophab Cangucu Independente 

Loteamento Ipê Amarelo  2012 213 Nova Hartz Não informado --- Coohrreios/Rs CMP 

Res. Viver Coohagig. Cond. Res 
Colinas do Sul II  

2013 400 Viamao 
Art-D2 Eng. | Eng.Joni 
Niederauer 

Athis Coohagig CONAM 

Loteamento Cootrahab 2  2013 44 Rio Grande 
Via Urbana | Arq. Alvaro 
Pedrotti 

Athis Cootrahab MNLM 

Loteamento Cooperhabitar  2013 185 Nova Santa Rita 
Via Urbana | Arq. Alvaro 
Pedrotti 

Athis Cooperhabitar MNLM 

Residencial Morada da Fé  2013 480 Porto Alegre Jocavas Arq. Associados 
Escritório 

Convencional 
Morada da Fe Independente 

Residencial Jardim das Figueiras I  2013 360 Porto Alegre Jocavas Arq. Associados 
Escritório 

Convencional 
CH Correa Lima Independente 

Residencial Jardim das Figueiras II 2013 360 Porto Alegre Jocavas Arq. Associados 
Escritório 

Convencional 
Ipes Independente 

Residencial Jardim das Figueiras III  2013 360 Porto Alegre Jocavas Arq. Associados 
Escritório 

Convencional 
Cootravipa Independente 

Res. Viver Coometal. Cond. Res. 
Colinas do Sul I  

2013 446 Viamao Não informado --- Coometal Independente 

Habitar Horizontes Novos Urbano I 2013 15 Aratiba Não informado --- Crehnor Norte Independente 

Loteamento 25 de Julho  2013 238 Pelotas Não informado --- Coohrreios/Rs CMP 

(continua) 
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Tabela 3: Arranjos das ATHIS e demais grupos técnicos na elaboração de projetos e participação em obras 

Empreendimento Contratação UH Município Resp. Técnico| Projeto Categoria Entidade Filiação 

        

Grupo Castelo Branco II  2013 32 Rio Grande Não informado --- Coopernova-Coop MNLM 

Inova Missões 2013 15 Santo Angelo Não informado --- Ass.Hab.Missoes Independente 

Loteamento Residencial Moradas da 
Colina  

2013 376 Sapucaia do Sul Não informado --- Coopernorte - C Independente 

Loteamento Residencial Manoela  2013 260 
Sant'ana do 
Livramento 

Não informado --- Coopernorte - C Independente 

Projeto Reconstruir I  2013 13 Alegrete Não informado --- Cooperhabitar MNLM 

Loteamento Bairro Renascer  2013 42 Jacutinga Não informado --- Cooperhaf MNLM 

Loteamento Residencial Porto Verde 
Ltda  

2013 232 Sapiranga Não informado --- Coopernova-Coop MNLM 

UHS Casas Urbanas Pulverizadas 
Crehnor Ibiraiaras 

2013 18 Ciriaco Não informado --- Crehnor Nordest Independente 

Condomínio Residencial Cooparroio  2013 240 Rio Grande Não informado --- Cooparroio MNLM 

Condomínio Residencial Coopernova 2013 336 Rio Grande Não informado --- Coopernova-Coop MNLM 

Loteamento Cootrahab 1  2014 112 Rio Grande 
Via Urbana | Arq. Alvaro 
Pedrotti 

Athis Cootrahab MNLM 

Loteamento Coometal  2014 64 Porto Alegre 
Art-D2 Eng. | Eng.Joni 
Niederauer 

Athis Coometal Independente 

Residencial Dois Irmãos I  2014 360 Porto Alegre Jocavas Arq. Associados 
Escritório 
Convencional 

Coohadil- Dois Irmãos  CONAM 

Residencial Dois Irmãos II  2014 320 Porto Alegre Jocavas Arq. Associados 
Escritório 
Convencional 

Coohadil- Dois Irmãos  CONAM 

Condomínio Residencial Uniperffil  2014 208 Rio Grande Não informado --- Perffil Coopera MNLM 

Habitações Pulverizadas 2014 16 Passo Fundo Não informado --- Cooperhabitar MNLM 

Núcleo Aliança III  2014 20 Inhacora Não informado --- ACN-Casa Nova Independente 

Condomínio Residencial Cooperlar 2014 336 Rio Grande Não informado --- Cooperlar MNLM 

Seberi Grupo 01 2014 19 Seberi Não informado --- Acmba Independente 
(continua) 
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Tabela 3: Arranjos das ATHIS e demais grupos técnicos na elaboração de projetos e participação em obras 

Empreendimento Contratação UH Município Resp. Técnico| Projeto Categoria Entidade Filiação 

Seberi Grupo 2  2014 16 Seberi Não informado --- Acmba Independente 

Loteamento Habitache  2014 16 
Quinze de 
Novembro 

Não informado --- Chquin-Coop.Hab Independente 

Residencial Colina Ritzel  2014 146 Campo Bom Não informado --- Cooperbom MNLM 

Residencial São José II  2014 58 Independencia Não informado --- ACN-Casa Nova Independente 

Núcleo Santo Expedito 2014 18 Inhacora Não informado --- ACN-Casa Nova Independente 

Condomínio Residencial Bela União 2014 40 Dom Pedrito Não informado --- Coop Chabu Independente 

Conjunto Hab. Arroio dos Ratos  2014 238 Arroio dos Ratos Não informado --- Santa Rosa Independente 

Construindo Moradia e Cidadania II  2014 22 Cachoeira do Sul Não informado --- Cooparroio MNLM 

Construindo Moradia e Cidadania I 2014 6 Cachoeira do Sul Não informado --- Cooparroio MNLM 

Casas Urbanas Pulverizadas 2014 8 Casca Não informado --- Crehnor Nordest Independente 

Projeto Morar Melhor I 2015 29 Manoel Viana 
Via Urbana | Arq. Alvaro 
Pedrotti 

Athis Amovin MNLM 

Residencial Orquídea Libertária 2015 50 Gravatai Ong Cidade + Fauufrgs Athis Coopsul, Mncr, Cootracar Independente 

Cristal Construindo Sonhos 2015 19 Cristal Não informado --- Coophab Cangucu Independente 

UHS Município de Ibiaca 2015 7 Ibiaca Não informado --- Crehnor Nordeste Independente 

Construção Casas 2015 6 Muliterno Não informado --- Crehnor Nordeste Independente 

Construção de UHS Pulverizadas  2015 6 Gentil Não informado --- Crehnor Nordeste Independente 

Santa Barbara Minha Casa 2015 14 
Santa Barbara do 
Sul 

Não informado --- Crehnor Ijui Independente 

Grupo 01 - Engenho Velho  2015 4 Engenho Velho Não informado --- Crehnor Independente 

Grupo 01 Liberato Salzano 2015 6 Liberato Salzano Não informado --- Crehnor Independente 

Grupo I - Cerro Grande 2015 8 Cerro Grande Não informado --- Crehnor Independente 

Grupo I  2015 8 Pinheirinho do Vale Não informado --- Aproleite Vale Independente 

Caminho da Cidadania I 2016 19 São Gabriel 
Via Urbana | Alvaro 
Pedrotti 

Athis Cootrahab MNLM 

(continua) 
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Tabela 3: Arranjos das ATHIS e demais grupos técnicos na elaboração de projetos e participação em obras 

Empreendimento Contratação UH Município Resp. Técnico| Projeto Categoria Entidade Filiação 

Lotes Isolados 2016 20 Santo Augusto 
Via Urbana | Arq. Alvaro 
Pedrotti 

Athis Cootrahab MNLM 

Meu Cantinho Feliz I  2016 17 Vacaria 
Via Urbana | Arq. Alvaro 
Pedrotti 

Athis Cootrahab MNLM 

Projeto Caminho da Cidadania II  2016 17 São Gabriel 
Via Urbana | Arq. Alvaro 
Pedrotti 

Athis Cootrahab MNLM 

Assentamento 20 de Novembro  2016 40 Porto Alegre Ah Arq + Via Urbana  Athis Coop. 20 de Nov MNLM | CONAM 

Loteamento São Nicolau 2016 40 Marata 
Via Urbana | Arq. Alvaro 
Pedrotti 

Athis Associação Comu Independente 

Loteamento Primavera III - Etapa II  2016 68 Osorio 
Via Urbana | Arq. Alvaro 
Pedrotti 

Athis Cooperhabitar MNLM 

Meu Cantinho Feliz II  2016 22 Vacaria 
Via Urbana | Arq. Alvaro 
Pedrotti 

Athis Cootrahab MNLM 

Vila Maria 2016 6 Vila Maria Não informado --- Crehnor Central Independente 

Camargo Grupo I 2016 50 Camargo Não informado --- Crehnor Nordest Independente 

Grupo 1 São José do Herval  2016 4 São Jose do Herval Não informado --- Crehnor Central Independente 

UHS Pulverizadas  2016 12 Girua Não informado --- Acombac Independente 

Residencial Cooperpoli  2016 168 Campo Bom Não informado --- Cooperpoli Independente 

Casas Pulverizadas Cooperhapa II  2018 10 Parobe 
Via Urbana | Arq. Alvaro 
Pedrotti 

Athis Cooperhapa Independente 

Morar Melhor I  2018 5 Novo Hamburgo 
Via Urbana | Arq. Alvaro 
Pedrotti 

Athis Cootrahab MNLM 

Projeto Cidade de Agueda II  2018 114 Rio Grande 
Via Urbana | Arq. Alvaro 
Pedrotti 

Athis Cootrahab MNLM 

UHS Concentradas  2018 50 Chapada Não informado --- Unidos Vencerem Independente 

Lot. Tancredo Neves II  2018 50 Erval Grande Não informado --- As.Luta Direito Independente 

Conjunto Habitacional Paverama 2018 50 Paverama Não informado --- Santa Rosa Independente 

UHS Concentradas 2018 50 Boa Vista do Burica Não informado --- ACN-Casa Nova Independente 
(continua) 
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Tabela 3: Arranjos das ATHIS e demais grupos técnicos na elaboração de projetos e participação em obras 

Empreendimento Contratação UH Município Resp. Técnico| Projeto Categoria Entidade Filiação 

UHS Concentradas 2018 50 
Maximiliano de 
Almeida 

Não informado --- As.Luta Direito Independente 

Cidade de Agueda I  2018 44 Rio Grande Não informado --- Cootrahab MNLM 

Loteamento Residencial 10 de Abril  2018 50 Imigrante Não informado --- Acmba Independente 

Projeto Terra Nova  2018 46 São Francisco de Assis Não informado --- Coopertense Independente 

Quilombo Alpes  2018 50 Porto Alegre Não informado --- Assoc. Qui Edwirges Independente 

Total UH 10.026   

 Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da CEF, e-Sic, entidades, técnicos e entrevistas. 
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Mapa 9: Localização dos empreendimentos e as categorias nos projetos no PMCMV–E no Estado do Rio Grande do Sul 

 
Fonte: Elaborado pela autora e Gabriel Marques da Silva com base nos dados da CEF, e- Sic, entidades, técnicos e entrevistas. 
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5.3.2 Perfis 

 

Para o Estado do Rio Grande do Sul, buscou-se identificar os perfis de três grupos 

técnicos inseridos na categoria ATHIS. Os projetos elaborados pelas ATHIS têm distintas 

origens e formas de atuação, compostos por profissional isolado e escritórios de 

arquitetura, com estruturas jurídicas de empresa e ONG, e que atuam em outros 

segmentos, como área acadêmica, projetos residenciais, patrimônio histórico e prestação 

de serviços para construtoras que atuam no Programa Minha Casa Minha Vida. 

O escritório Via Urbana Projetos e Programas Habitacionais Ltda é a ATHIS que 

predomina nos projetos identificados no Estado do Rio Grande do Sul. O arquiteto Alvaro 

Luiz Pedrotti é responsável pelo escritório e atuou no governo do estado entre o final da 

década de 1990 e 2000 no Programa de Subsídio à Habitação (PSH)243. A partir desse 

trabalho, Pedrotti foi “criando uma experiência para os programas de subsídio do governo 

federal” (PEDROTTI, 2018) e iniciou o vínculo com os movimentos de moradia. 

Pedrotti atua junto aos movimentos de moradia desde o início da década de 2000, 

presta serviços para empresas construtoras que atuam na modalidade FAR do Programa 

Minha Casa Minha Vida e representa a CEF nas aferições das medições dos 

empreendimentos do programa. Pode-se dizer que cumpre uma “dupla condição”, no 

contato com os movimentos e no contato com a Caixa. Em relação ao desenvolvimento de 

projetos com os movimentos de moradia, o arquiteto não tem uma equipe técnica 

permanente, contrata e coordena profissionais externos para a elaboração de projetos 

complementares, além de acompanhar e executar os empreendimentos. 

Sobre o método de trabalho... eu sou sozinho. Deixa-me explicar o 
“sozinho”: Num projeto tem a direção da Cooperativa (que representa os 
moradores/associados), o Trabalho Técnico Social e a Engenharia e 
Arquitetura. Eu faço o papel de arquiteto e urbanista e coordenador de 
todos os demais projetos complementares, laudos e etc. que são 
produzidos por outros profissionais, tais como topógrafo, biólogo, 
geólogo, engenheiro civil e outros, conforme a necessidade, além da 
elaboração do conjunto da documentação técnica junto ao agente 
financiador (PEDROTTI, 2018). 

Ainda sobre o método de trabalho, Pedrotti afirma que o projeto é discutido com a 

participação dos membros da diretoria das cooperativas e as definições são apresentadas 

                                                           
243  Decreto Federal no 4.156, de 11 de março de 2002. Como já apresentado, o PSH foi criado na gestão FHC 

e era direcionado para o atendimento da população de até três salários mínimos através de subsídios 
diretos para a aquisição de unidades habitacionais. Os recursos provinham da OGU e complementação 
financeira do poder público local (municípios).  



279 
 

nas assembleias com os futuros moradores. O arquiteto afirma que só realiza “trabalhos 

coletivos”, ou seja, não elabora projetos além do segmento de projeto habitacional para 

baixa renda para as cooperativas e associações que tem ligação com o MNLM.  

Não faço oficinas com as famílias para definição do projeto, pois reúno 
com a direção da Cooperativa, defino e depois apresentamos em 
Assembleia Geral. Com o pessoal do Trabalho Social eu troco informações 
e “nos acompanhamos mutuamente”, mas o Social se reporta a direção da 
Cooperativa. Relembrando que eu iniciei este trabalho direto com 
Cooperativas e Associações, basicamente as ligadas ou com referência 
política no MNLM, em função da diversidade de Programas Habitacionais 
criados pelo Ministério das Cidades onde o agente promotor deixou de 
ser exclusividade da Prefeitura Municipal e/ou Governo Estadual e 
passou a permitir que as Entidades dos Movimentos se apresentassem 
para executar a política que ajudaram a definir. (PEDROTTI, 2018). 

Em relação à execução da obra, a maioria dos empreendimentos que a Via Urbana 

faz o acompanhamento e gerenciamento da obra é contratado no regime de administração 

direta. O arquiteto afirma que é contra o mutirão e a participação pode ser realizada 

mediante “atividades de formação e não para a produção da obra” e que as cooperativas 

têm o mesmo entendimento e “usam a organização para ações coletivas”.  

Não trabalhamos com empreitada global, somente com autônomos, com 
a ideia de equipe por tarefa, quem organiza é a cooperativa. Cada vez vai 
se qualificando mais, eu cuido da parte técnica, qualidade de execução. 
Mutirão não tem como, sou contra. Mas se alguém quer fazer o trabalho, 
é contratado e remunerado, procuramos incorporar. Perguntamos se tem 
interesse em trabalhar na obra e sempre remunerado. Não trabalham de 
final de semana. Só tem mutirão relacionado ao trabalho técnico social 

(PEDROTTI, 2018).  

O escritório AH Arquitetura Humana é outra ATHIS que atua no Programa Minha 

Casa Minha Vida Entidades. Fundada em 2014, tem personalidade jurídica de empresa e 

já atuou em programas de regularização fundiária244 e o quadro técnico tem experiência 

em ONGs que atuam no direito à cidade e em conflitos fundiários. O AH é responsável pelo 

empreendimento Assentamento Vinte de Novembro que prevê a reforma de um edifício 

histórico ocupado por uma cooperativa na área central do município de Porto Alegre.245  

                                                           
244  Programa Papel foi uma ação do governo federal operada pela Secretaria Nacional de Acessibilidade e 

Programas Urbanos do Ministério das Cidades. O objetivo é garantir a regularização administrativa e 
jurídica da posse dos imóveis para o benefício dos moradores de assentamentos urbanos irregulares.  

245  A arquiteta Karla Moroso (AH Arquitetura) apresenta o processo de ocupação do edifício pela 
Cooperativa até o acesso ao PMCMV E: “A Cooperativa Vinte de Novembro nasce de uma ocupação que 
iniciou ao lado do estádio Beira Rio na cidade de Porto Alegre. Em 2006 essas mesmas pessoas, ligadas 
ao Movimento Nacional de Luta pela Moradia, ocuparam um prédio vazio localizado na Rua Caldas Junior 
no Centro Histórico. Esse prédio foi ocupado e reintegrado 5 vezes. Na reintegração ocorrida em 2006 
as pessoas foram levadas para um terreno do Departamento Municipal de Habitação (terreno ao lodo do 
Estádio Beira Rio). Importante dizer que este prédio (da Caldas Junior) abriga hoje a Ocupação Saraí, 
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Segundo a arquiteta Karla Moroso da AH, a elaboração do projeto foi debatida com 

os futuros moradores através de três eixos utilizados como ferramenta de participação: 

instrumentalização, proposição e fundamentação.  

Desde a definição do Programa de Necessidades do Empreendimento 
como um todo (espaço de morar / espaço de luta) houve diálogos que 
conduziram o orientaram as decisões de projeto. A assessoria trabalha 
com três pilares nestes debates: instrumentalização, proposição e 
fundamentação. Ou seja. Nós instrumentalizamos os moradores com as 
informações técnicas e as possibilidades existentes para cada momento 
do processo / projeto. A partir disto expomos as nossas decisões 
projetuais e os fundamentos que deram base para as decisões, pontuando 
prós e contras. A partir disto as decisões são tomadas pelo coletivo. 
(MOROSO, 2018).  

Vale destacar as relações estabelecidas entre as duas ATHIS no desenvolvimento 

desse projeto.246 A etapa preliminar de habilitação da Cooperativa Vinte de Novembro 

junto ao Ministério das Cidades até o acesso ao Programa Minha Casa Minha Vida 

Entidades foi articulada junto ao escritório Via Urbana, que também irá auxiliar na 

execução da obra que pretende ser contratada no regime de administração direta.  

A Via Urbana deu a assessoria técnica para a Cooperativa nesta etapa 
preliminar de habilitação junto ao Ministério das Cidades até o acesso ao 
Programa. A ideia é que a obra seja executada pelo escritório. Contudo o 
escritório não atende as exigências da CAIXA para esta Fase. É neste 
momento que surge a articulação entre o AH! Arquitetura Humana e a Via 
Urbana (Álvaro Pedrotti). A Cooperativa Vinte de Novembro está 
trabalhando com a ideia de Administração Direta (MOROSO, 2018).  

Apesar da autogestão não ser o tema central na produção por moradia no estado, 

foram identificados, em dois empreendimentos contratados pelo programa, a proposta de 

implementar um modelo de prática autogestionária na produção de moradias. Um deles 

                                                           
também do MNLM. Com o anúncio de que o estádio sediaria o Mundial Fifa 2014, as famílias se viram 
novamente ameaçadas de despejo e deram início a uma ação estratégica para garantir a sua moradia. 
Concomitantemente, a Secretaria do Patrimônio de União, estava iniciando um processo de avaliação e 
destinação dos seus imóveis ociosos. É então que as famílias identificam o prédio da Barros Cassal e 
numa ação conjunta entre Movimento Nacional de Luta pela Moradia – MNLM e Confederação Nacional 
das Associações de Moradores (Conam), ocupam o prédio que hoje é o Assentamento Vinte de Novembro 
e dão início às negociações que culminaram com a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) para a 
Cooperativa Vinte de Novembro. Trata-se de uma Concessão que coloca como obrigação da Cooperativa 
transformar o prédio em moradia para abrigar 40 famílias. Inicia-se então o processo de habilitação da 
Cooperativa junto ao Ministério das Cidades para acessar os recursos do MCMV– E para, a partir dele, 
viabilizar a reforma do Prédio.” 

246  Moroso destaca os desafios para a reforma de um edifício existente no programa: “a exigência de 
estacionamento; as exigências do Plano de Prevenção de Incêndio, as compensações ambientais 
relacionadas às árvores existentes no terreno. As limitações do Programa com relação aos usos também 
podem ser apontadas” (MOROSO, 2018).  
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é o já citado “Assentamento Vinte de Novembro”. Segundo Moroso, a Cooperativa Vinte 

de Novembro defende a autogestão: 

A Cooperativa Vinte de Novembro é organizada e defende a autogestão. 
Durante estes anos de luta, além de se manter nos debates e na luta que 
envolvem os conflitos fundiários, a disputa pelas áreas centrais, entre 
outras pautas, volta-se de forma bem intensa para a sua para a sua 
organização interna de modo a fortalecer seus pares para garantir a 
autogestão do empreendimento. (MOROSO, 2018).  

Outro empreendimento que revela a prática da autogestão é o “Orquídeas 

Libertárias”, localizado no município de Gravataí e tem como ATHIS o grupo técnico 

formado pela ONG Cidade – Centro de Assessoria e Estudos Urbanos com colaboração do 

Laboratório Cidade em Projeto (Faculdade de Arquitetura/UFRGS).  

Para esse caso, cabe destacar outro exemplo de relações com outras ATHIS para o 

desenvolvimento do projeto.247 A Cooperativa248 e a ATHIS local foram auxiliadas pela 

ATHIS Usina nos métodos participativos para a elaboração “do programa arquitetônico 

famílias, das linhas gerais para o desenvolvimento do projeto e no desenho das casas” 

(DRAGO et al., 2015, p. 4) 

A obra foi contratada no regime de construção administração direta e a ATHIS 

realiza procedimentos participativos e de mutirão para a sua execução. Segundo Drago 

(2014), em artigo produzido no endereço eletrônico que divulga as ações da ONG Cidade, 

o projeto foi discutido em reuniões com os futuros moradores e “serviu para a formação 

técnica: ao fim, todos conseguiam minimamente ler os desenhos de arquitetura e entendê-

los”.  

Os futuros moradores, organizados em comissões, junto com a 
cooperativa e as assessorias, não contratariam construtora, fariam 
administração direta e contribuiriam com horas de trabalho na obra. 
Assim seriam liberados recursos para melhorar a qualidade final e para 
ampliar a metragem quadrada da casa. Este acordo liberou as assessorias 
para criar um processo de colaboração projetual que inseriu a incerteza 
como componente do processo e do produto final. (DRAGO, 2014). 

 

 

                                                           
247  O projeto integra a “Rede de Comunidades Autogestionárias”, formada em 2013. A Rede é um espaço de 

articulação entre a ONG Cidade,COOPSUL (Cooperativa Mista de Trabalho Solidário Utopia e Luta), 
Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), Comunidade Orquídea Libertária 
Amigos da Terra, Comunidade Pachamana, Atelier Casa 9 e Núcleo de Economia Alternativa 
(NEA/UFRGS). (DRAGO et al., 2015).  

248 O projeto contempla 50 famílias que fazem parte da Cootracar, Cooperativa de Trabalhadores, 
Carroceiros e Catadores de Materiais Recicláveis, Industrialização e Comercialização e da Coopsul – 
Cooperativa Solidária Utopia e Luta.  
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*** 

 

Esse capítulo procurou expor aspectos que envolvem os arranjos e perfis dos 

grupos técnicos contratados pelas entidades na realização dos projetos e participação na 

execução das obras no Programa Minha Casa Minha Vida Entidades. As designações 

apresentadas têm a intenção de revelar os formatos múltiplos de articulações, interações 

e atuações dos grupos técnicos, sem, contudo, estabelecer uma descrição oclusa que não 

se aproxima das possibilidades de atuação presentes no desenho operacional do 

programa. 

No caso de São Paulo, é possível observar as configurações que envolvem 

alterações e referências do mutirão e autogestão na produção habitacional desenvolvida 

nas décadas 1980 e 1990. Na perspectiva de trazer novos elementos para o debate, a 

análise de alguns grupos técnicos nos estados de Goiás e Rio Grande do Sul resulta em 

formatos que apresentam modelos de práticas participativas e que foram identificados 

como assessorias técnicas. Considerando essas características, os contextos locais e as 

limitações presentes para o processo autogestionário no programa, esses agentes 

apresentam atuações que permitem sugerir a dissociação do termo “assessoria técnica” 

de certa filiação paulista. 

Os elementos reunidos apresentam que na prática dos grupos técnicos 

denominados ATHIS nos estados de Goiás e Rio Grande do Sul há referências nas 

experiências paulistas, a incorporação de ações participativas e de autogestão e o vínculo 

e trajetória com a agenda de luta com os movimentos por moradia. Essa constatação 

revela uma variedade de formatos que buscam desenvolver trabalhos participativos e que 

devem ser considerados no campo das virtudes do processo de atuação de técnicos na 

luta por moradia. Trata-se de incorporar novas configurações que se manifestam no 

programa e de problematizar o alcance e os desafios deste tipo de trabalho de assessoria 

técnica em outras realidades.  
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Considerações finais 

 

Esse trabalho analisou experiências de assessorias técnicas em programas 

habitacionais no país, em especial no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida 

Entidades.  Partiu-se da hipótese de que os arranjos e perfis das assessorias técnicas que 

se formaram principalmente nas décadas de 1980/1990 foram alterados ao longo tempo 

e contribuíram, em certa medida, para o desenho de algumas políticas habitacionais ao 

mesmo tempo em que essas reconfigurações foram impulsionadas pelos desenhos 

operacionais dos programas.  

As narrativas e práticas apresentadas revelam que os debates sobre 

autoconstrução, mutirão e autogestão e suas alterações ao longo do tempo se inter-

relacionam com as experiências pioneiras de mutirão e autogestão desenvolvidas pelas 

assessorias técnicas. Essa correspondência aponta para as distintas origens e formas de 

atuação das assessorias técnicas, características mais visíveis no período após a década 

de 1990. Ao se analisar o contexto político em que se desenvolveram as experiências nas 

décadas de 1980 e 1990, constata-se a ausência de uma política habitacional federal 

voltada à população de menor renda e observa-se que em alguma medida os estados e 

municípios assumiram importante papel nessa área. 

A defesa do mutirão revelou seu caráter alternativo à produção habitacional 

pública em decorrência da insuficiência de recursos públicos para projetos e programas 

habitacionais para a população de menor renda. Além disso, a incorporação da 

autogestão com o mutirão toma forma a partir das referências uruguaias, definida pela 

introdução de processos coletivos de organização, procedimentos de acompanhamento 

e gestão do processo de contratação e de construção da obra pelos futuros moradores. A 

ideia era de que essas práticas pudessem criar, de forma coletiva, uma nova e benéfica 

modalidade para a produção habitacional, e que, generalizando o modelo 

autogestionário nos canteiros de obras, formar-se-ia uma mão de obra especializada, 

funcionando como uma escola profissional, que permitiria o acesso a novos empregos na 

construção civil. Por outro lado, acreditava-se que a convivência das famílias no canteiro 

de obra criaria laços de solidariedade entre os futuros moradores, sendo um ponto de 
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partida para sua gestão participativa no futuro para superar a alienação do trabalhador 

em relação ao produto do seu trabalho, tanto do ponto de vista material quanto no que 

se refere ao projeto e processo de produção. Ainda sobre esses aspectos, alguns projetos 

desenvolvidos por mutirão revelaram melhor desempenho financeiro do que aqueles 

construídos no âmbito de programas como do BNH e algumas experiências no período 

apresentam busca de melhorias na tecnologia da construção civil como forma de auxiliar 

o trabalho do mutirante no canteiro de obras.  

Esses processos são relevantes e contribuem para a definição das características 

das assessorias técnica formadas em São Paulo nas décadas de 1980 e 1990. A ideia da 

autogestão e mutirão, ainda que reconhecida no país pelos movimentos de moradia, não 

chegou a ser absorvida integralmente nesse período nos estados de Goiás e Rio Grande 

do Sul.  No caso de Goiás, a pesquisa constatou que é possível considerar certa influência 

do contato com as experiências de São Paulo na assessoria técnica desenvolvida nos 

projetos do “Residencial Goiânia Viva” na década de 1990. Já no Rio Grande do Sul, esse 

não foi um tema presente no período. Por outro lado, há a presença do cooperativismo 

habitacional, vinculado, num primeiro momento, ao processo de Orçamento 

Participativo no município de Porto Alegre na década de 1990, assim como a iniciativa 

do Programa de Assistência Técnica à Moradia Econômica (Atme) na década de 1970, e 

esse conjunto de temas caracteriza outro formato de atuação dos técnicos. 

A análise das narrativas e práticas em Portugal revela uma importante 

experiência internacional – Saal – que teve interlocução com o trabalho desenvolvido 

pelo Grupo Quadra no Rio de Janeiro. No contexto de Portugal na década de 1970, 

similar ao que ocorreu em São Paulo na década de 1980, inauguram-se espaços de 

debates a partir das proposições apontadas pela luta dos movimentos sociais pelo 

direito à cidade e pelas novas formas de intervenção do Estado. A metodologia do 

trabalho desenvolvida pelo Saal integrava um modelo pioneiro de processo participativo 

entre técnicos e moradores.  

De certa forma, as experiências após o Saal revelam que o protagonismo dos 

técnicos com a população vai se alterando ao longo do tempo. A pesquisa aponta o 

distanciamento do arquiteto com a população nos programas posteriores ao Saal (Pimp 

e PER) e que a retomada dos processos participativos pode ser apresentada a partir de 

2005, com o lançamento da “Iniciativa Bairros Críticos”, especialmente na intervenção 

no Bairro do Lagarteiro na cidade do Porto.  



287 
 

Assim como em Portugal, a atuação dos arquitetos vinculados às assessorias 

técnicas passa por momentos distintos, tanto de protagonismo quanto de atuação 

secundária nos programas habitacionais no Brasil. Enquanto no período entre as 

décadas de 1970 e 1990 as assessorias técnicas são reconhecidas nas iniciativas de 

marcos jurídicos (Atme) e programas habitacionais (Funaps), ao deslocar sua atuação 

para os programas promovidos pela esfera estadual como na CDHU em São Paulo, o seu 

papel foi reduzido na medida em que os programas estaduais foram aos poucos 

assumindo a responsabilidade sobre diversos procedimentos técnicos, e o conjunto de 

regras impôs limitações à capacidade decisória das associações tanto na escolha das 

assessorias, dos projetos, como do processo construtivo. A possibilidade de 

reconhecimento do trabalho das assessorias técnicas, ainda que limitada, é retomada na 

esfera federal a partir dos programas Crédito Solidário e Minha Casa Minha Vida 

Entidades. 

A década de 1990 também é caracterizada por um período de “banho- maria” 

(Moreira, 2009) para a autogestão na produção habitacional na esfera federal. As 

possibilidades de atuação e reivindicações das assessorias técnicas e movimentos de 

moradia nos programas e experiências municipais e estaduais nesse período foram 

incorporadas de forma limitada na esfera federal. Após o fim do BNH, os projetos e 

programas habitacionais criados a partir dessas reivindicações tiveram caráter de 

projetos-pilotos, sem articulação permanente com os programas habitacionais vigentes 

e não resultaram em mudanças estruturais na política habitacional federal na década de 

1990.  

Os projetos que foram inseridos em programas habitacionais como o Prohap 

Comunidade e o PAIH execpcionalizado são resultados de reivindicações dos 

movimentos de moradia (a exemplo das “Caravanas a Brasília”) e de algumas 

assessorias técnicas. Apesar da oportunidade de realizar um contrato público com 

recursos para a execução das obras em mutirão e autogestão, não havia o total 

reconhecimento das assessorias técnicas como agentes do processo e financiamento dos 

projetos.  

Na medida em que os movimentos de moradia vão se formando e se 

estruturando, observam-se maiores possibilidades de “unir forças” para reivindicar 

novas políticas e programas habitacionais junto às assessorias técnicas. Esses avanços 

são revelados na esfera federal a partir das ações como o Projeto Moradia, Conselho das 
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Cidades, Ministério das Cidades, Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

(SNHIS), Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e nos programas 

habitacionais Crédito Solidário e Minha Casa Minha Vida Entidades. 

O Minha Casa Minha Vida Entidades financiou as assessorias técnicas, e em 

relação ao escopo dos serviços, a falta de caracterização assim como a indefinição de um 

formato de equipe multidisciplinar permitem que o programa admita a contratação de 

técnicos que nem sempre estabelecem vínculos com as entidades ou com os futuros 

moradores. Além disso, a inexistência de instrumentos para qualificar os projetos, as 

regras das especificações mínimas impostas pelas normativas, os percentuais 

determinados para o pagamento de projetos, restringe o poder de interlocução das 

assessorias técnicas e movimentos de moradia e possibilita a aprovação de projetos que, 

em sua maioria, apresentam poucas variações de tipologias sem diferenças relevantes 

quando comparada à produção da outra modalidade para a mesma faixa de renda, a 

FAR/Construtora. 

A subordinação aos processos normativos altera a prática das assessorias 

técnicas, na comparação com o “tripé da autogestão”, formato que caracterizou as 

práticas “virtuosas” entre as décadas de 1980 e 1990.  Esse processo revela uma 

porosidade de configurações, arranjos e perfis de grupos técnicos identificados nessa 

pesquisa que, em alguns casos, estão distantes do que foi construído nas experiências 

pioneiras autogestionárias entre movimentos e assessorias técnicas, e em outros há a 

manutenção dessas relações, não sem passar por reformulações. Há ainda os casos que 

se localizam entre essas duas possibilidades, representados pelas atuações identificadas 

nesse trabalho nos estados de Goiás e Rio Grande do Sul. 

Com base no entendimento de que não há hegemonia nos sentidos do mutirão e 

da autogestão, o desenho operacional do programa influencia diretamente no modo de 

operação das assessorias técnicas. Na tentativa de incorporar novas configurações que 

se manifestam no programa, essa pesquisa problematiza e chama a atenção para 

determinados aspectos que caracterizam alguns grupos técnicos nos estados de Goiás e 

Rio Grande do Sul, que apresentam modelos de práticas participativas – vinculados ou 

não com a autogestão –  mas que guardam certa referência nas experiências paulistas e 

que incorporam nas ações participativas o vínculo e trajetória na agenda de luta com os 

movimentos por moradia. Considerando essas características, os contextos locais e as 

limitações presentes para o processo autogestionário no programa, esses agentes 
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apresentam atuações que permitem sugerir o deslocamento e dissociação do termo 

“assessoria técnica” para outros contextos. As designações apresentadas no último 

capítulo têm a intenção de revelar os formatos múltiplos de articulações, interações e 

atuações dos grupos técnicos. Essa categorização serve para sistematizar os dados 

encontrados na pesquisa no que se refere aos perfis e que no cruzamento com os 

arranjos revelam sobreposições distintas.  Não é intenção de essa pesquisa estabelecer 

descrições absolutas, que não se aproximam das possibilidades de atuação presentes no 

desenho operacional do programa. 

A aproximação estabelecida com as experiências de Portugal, especificamente a 

mais recente – Iniciativa Bairros Críticos – revela virtudes e leva a possíveis 

contribuições para os casos brasileiros. Na Iniciativa, a administração local e os seus 

técnicos tendem a ter uma intervenção mais proativa e mais próxima no processo 

participativo e no diálogo com a população e a suas organizações. Essa prática evidencia 

como o Estado pode ir além do papel normativo e financiador e ser um coordenador e 

catalisador das iniciativas socioterritoriais e da organização e participação. Os 

mecanismos de cooperação institucional e de “governança multiníveis”249 ensaiados na 

Iniciativa podem ser um exemplo da valorização do trabalho dos técnicos de vários 

âmbitos e da interlocução para a distribuição de conhecimento técnico com a população.   

Na modalidade Entidades, as relações entre os agentes são estabelecidas sem o 

constante diálogo entre os governos locais e federais. A condução do processo cabe à 

entidade gestora do financiamento (Caixa Econômica Federal), governos locais 

(prefeituras) e entidades, e exercem distintas funções. É necessário outro arranjo para 

as esferas municipal, estadual e federal no programa, com maior articulação dos agentes 

envolvidos.  A aproximação dos técnicos dos órgãos públicos de diversas escalas junto à 

população, movimentos e assessorias técnicas, para além do financiamento e desenho de 

normativas, abre as possibilidades de compartilhamento de conhecimento técnico, 

reconhecimento das assessorias técnicas250 e pode auxiliar no movimento desse modelo 

de produção de moradia para além da categoria “virtuosa” e “excepcionalizada”.  

 

                                                           
249  Segundo Freitas (2017) “A governança multinível facilita a transformação da prática do Estado” 

(Entrevista concedida à autora em 06/04/2017). 
250  Nesse ponto há referência sobre a falta de conhecimento da Caixa Econômica Federal e do Ministério 

sobre os responsáveis técnicos pelos projetos. Em todas as solicitações dos dados para essa tese, esses 
agentes manifestavam não ter os dados “organizados” dos responsáveis técnicos e que a contratação 
seria somente de “responsabilidade da entidade”. 
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A reunião das questões, a partir de períodos e contextos distintos sobre a 

produção habitacional de interesse social no Brasil, envolve a contribuição que trata das 

diversas origens das assessorias técnicas e de remodelações que ocorram em virtude 

dos desenhos operacionais dos programas habitacionais. Ao mesmo tempo, revela que 

as assessorias técnicas articuladas aos movimentos de moradia tiveram importante 

papel no desenho de alguns programas habitacionais, desde as conquistas nas décadas 

de 1980 e 1990 até as articulações na elaboração de propostas para os programas 

Crédito Solidárias e Minha Casa Minha Vida Entidades.  

Importante destacar que o objetivo dessa tese foi a análise das possibilidades de 

atuação das assessorias técnicas a partir da decodificação dos agentes na estrutura 

organizacional dos programas habitacionais. A pesquisa não incluiu em suas metas 

relacionar as permanências, alterações e ganhos organizativos nos arranjos e perfis das 

assessorias técnicas nos programas habitacionais com a qualidade da produção 

habitacional dessas práticas. Da mesma forma, não foram considerados os resultados 

qualitativos dos projetos, uma vez que esses não estão relacionados somente ao trabalho 

das assessorias técnicas, devido à presença de diversos agentes que influenciam nesse 

processo, como mostram diversas pesquisas realizadas e que foram mencionadas no 

decorrer da tese. No entanto, novos estudos e avaliações devem ser feitos considerando 

os resultados qualitativos – arquitetônicos e urbanísticos: inserção urbana e qualidade 

do projeto arquitetônico – como forma de contribuir e promover maiores reflexões 

dessa temática.   

Por fim, as experiências apresentadas nessa tese e os deslocamentos do termo 

“assessoria técnica” para outros contextos revelam a necessidade da continuidade da 

atuação das assessorias técnicas, mas não somente como processo residual, virtuoso ou 

de resistência. Há que se buscar a perspectiva por uma maior experimentação da sua 

potencialidade em âmbito nacional, dentro do Estado, para o Estado, pelo público e para 

o público, no sentido da capilaridade no território nacional.  
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