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A CIDADE QUE QUEREMOS

A extrema desigualdade econômica e social do Brasil no meio 
urbano está expressa na forma desigual da ocupação do solo 
urbano, no acesso aos benefícios produzidos na cidade, na 
segregação socioterritorial, no caos urbano a que está submetida 
grande parcela da população que sofre os efeitos diretos da 
degradação ambiental e em inúmeras situações da violação da 
dignidade humana.

Para enfrentar os graves problemas urbanos, nas últimas décadas 
as entidades que atuam no campo do direito a cidade no Brasil têm 
cumprido um papel importante de mobilização popular, participação 
social, proposições de legislações, enfrentamento jurídico para 
efetivação dos direitos e na democratização da cidade e das 
políticas urbanas, com experiências concretas para que as 
populações em situação de vulnerabilidade social tenham melhores 
condições de vida e as cidades sejam mais justas e sustentáveis.

No entanto, essas relevantes experiências nem sempre são 
registradas e disseminadas. Consequentemente, não são 
reconhecidas na sociedade em geral, nem mesmo entre os 
parceiros que atuam nas mesmas problemáticas.

Esta série de registros “Caminhando para a cidade que queremos”
nasceu dos encontros sobre os desafios urbanos entre os parceiros 
da Misereor que atuam no campo do desenvolvimento urbano e 
direito a cidade. Seu objetivo é contribuir na comunicação de 
práticas urbanas, na troca de aprendizagens e na reflexão sobre 
ações futuras.

Cada publicação finaliza com alguns “passos sobre a cidade que 
queremos”, que são questões centrais extraídas da atuação em 
cada caso concreto traduzidas em resultados ou desafios.
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“Participar do mutirão de autogestão é como 
construir um sonho. Quando voce comeca, a 
vida fica mais clara. Voce passa a entender 
como funciona a sociedade e então cresce 
como pessoa.

Num mutirão, tudo tem que ser no coletivo, 
ninguém faz nada sozinho. do alicerce ao 
telhado, tudo é um processo no qual todos 
se doam e aprendem. Mas nem tudo são 
flores, o cansaco e a angústia, as vezes, nos 
tentam a desistir, mas o sonho e a esperanca 
de ter nossa moradia digna nos fazem 
levantar sempre. Enfim, significa participar 
da construcão de um sonho.” (Tânia Xavier)

^
^ ´
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Uma habitação diferente 
A autogestão na habitação corresponde a ações em que a 
produção habitacional ou a urbanização de uma área se dá com o 
controle da gestão dos recursos públicos e das obras pelos 
movimentos populares, associações e cooperativas. É a própria 
comunidade gerindo a produção de sua habitação como forma de 
ter direito a moradia adequada. Falamos do controle em todas as 
etapas, desde a definição do terreno, do projeto, da equipe 
técnica, da forma de construção até a compra de materiais, 
contratação de mão de obra, organização do mutirão, prestação 
de contas e organização da vida comunitária. 

Na autogestão, verifica-se a criação de uma alternativa de gestão 
e organização popular, sendo que as decisões são tomadas 
autonomamente pela associação, que congrega os participantes 
daquele mutirão e gerencia todo o processo de construção. Essa 
forma de atuação consiste não apenas na construção de moradias 
ou urbanização, mas na construção da vida comunitária e da 
busca por qualidade de vida de grupos organizados a partir de 
movimentos populares.

Os mutirões José Maria Amaral e Florestan Fernandes 
Dois dos projetos que têm mostrado de modo concreto esse 
processo inovador são os empreendimentos José Maria Amaral e 
Florestan Fernandes, que estão sendo executados por 396 
famílias de baixa renda, filiadas à União dos Movimentos de 
Moradia e ao Movimento Sem Terra Leste 1, financiados pelo 
programa Minha Casa Minha Vida Entidades – MCMV-E. Os 
empreendimentos mostram que a autogestão é diferenciada se 
comparada com a produção habitacional tradicional feita pelos 
governos por meio de empresa construtora. Os empreendimentos 
têm uma participação de mão de obra mutirante, na gestão e na 
formação social e política das famílias, que é o diferencial no 
processo de construção.
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Desde 2004, o governo federal criou uma 
linha de financiamento destinada a 
associacões civis sem fins lucrativos, por 
meio do Fundo de Desenvolvimento Social, 
chamada Crédito Solidário. Em 2009, no 
marco do programa Minha Casa Minha Vida 
(MCMV), foi criado o MCMV-Entidades. Esses 
dois programas repassam recursos para os 
movimentos produzirem habitação popular e 
admitem o regime de autogestão. 
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A União dos Movimentos de Moradia de São 
Paulo e a União Nacional de Moradia Popular 
tem sido protagonistas na construcão dos 
programas junto ao Ministério das Cidades e 
a Caixa Econômica Federal, apresentando 
propostas de melhoria dos programas e 
apoiando os movimentos filiados na 
viabilizacão de empreendimentos. Esse 
programa tem sofrido cortes e até 
paralisAcões desde maio de 2016.

´

´

´
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A participação das famílias acontece em todas as etapas 
construtivas dos empreendimentos, indo desde a concepção e 
compra da terra para a execução do projeto, discussão do projeto 
da unidade habitacional, produção do empreendimento até a 
entrega das unidades. Todos os processos de construção de 
moradia de interesse social também vêm acompanhados do 
trabalho técnico social, que teve início desde a formação do grupo, 
da busca do terreno e do financiamento, que acontece durante a 
obra e após a entrega das unidades habitacionais, tendo como 
objetivo o fortalecimento coletivo das famílias. 



Compartilhar as 
responsabilidades

entre todos
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Nesses projetos, as famílias formaram comissões temáticas para 
que pudessem gerir o processo administrativo da construção. 
Esses grupos de comissões foram sendo desenvolvidos antes do 
início da obra, de forma a atender às necessidades não só da obra, 
mas das famílias durante o processo construtivo. 

São exemplos de comissões:

1. Compras – para cuidar dos orçamentos da obra. 

2. Prestação de contas – para acompanhar as despesas da obra e 

informar as famílias. 

3. Socioeducativo – para cuidar e desenvolver atividade com os 

filhos dos mutirantes. 

4. Saúde – para avaliar as condições de saúde das famílias para 

trabalhar na obra. 

5. Cozinha – para fazer a alimentação dos mutirantes nos períodos 

de obra. 

6. Obra – para organizar as atividades/tarefas dos mutirantes na 

obra. 

7. Acompanhamento de obra – para acompanhar as visitas do 

agente financeiro em dias de medição. 

8. Representantes de empreendimento – para acompanhar as 

movimentações financeiras, bem como o andamento da obra. 

9. Prevenção de acidente – para acompanhar a segurança dos 

mutirantes nas atividades de obra que acontecem aos finais de 

semana, entre outras.
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Nesse período, temos diversos processos na obra, tais como 
reunião de coordenação, que acontece aos sábados com 
representantes das comissões, entidade, assessoria técnica da 
obra e equipe técnica social para tratar de assuntos da obra, as 
atividades dos mutirantes na obra e também sobre diversos temas 
relacionados ao território e questões administrativas que dizem 
respeito a todos. Essa reunião é um espaço de discussão e 
encaminhamentos consultivos e deliberativos após consulta e 
discussão em assembleia. 

Aos domingos, as famílias continuam suas rotinas de atividades na 
obra, com a diferença que nesse dia ocorre também o trabalho 
social com as famílias. Com estruturação de eixos temáticos 
previstos em um plano de trabalho social que visa à organização 
das famílias nas diversas atividades dos empreendimentos, elas 
são divididas em três grupos de trabalho para garantir um período 
de descanso para um grupo à medida que os outros trabalham.



“No trabalho do mutirão, existe uma organizacão com as 
comissões para dividir as tarefas. No início da obra, eu fazia 
parte da comissão para acompanhar a presenca das famílias na 
obra. Participei da comissão de acompanhamento de obras e da 
comissão de representantes do empreendimento, que cuida do 
financeiro.”  (Zelina Pereira dos Santos)

´

´



Além da mão de obra mutirante no processo de autogestão, 
participam do processo construtivo algumas pequenas 
empreiteiras locais contratadas, que realizam atividades durante 
os dias da semana, além de outros serviços especializados. 
Visando garantir a importância das famílias nos processos que 
envolvem a obra, no último domingo de cada mês é realizada a 
assembleia com os empreendimentos. É nesse momento em que 
todas as famílias estão reunidas que são dadas informações sobre as 
despesas da obra através da comissão de prestação de contas, sobre 
a obra por parte da assessoria técnica, sobre a entidade, os técnicos 
sociais e os coordenadores das comissões. A assembleia é a maior 
instância deliberativa no processo de autogestão. Nesse momento, as 
maiores decisões são tomadas de forma coletiva e democrática. 

Participar na construcão dos prédios 

Muitas dificuldades estão sendo superadas na defesa da 
autogestão. Esses empreendimentos, por exemplo, avançaram na 
discussão da aquisição antecipada do terreno, sendo os primeiros 
empreendimentos a conseguir a primeira “compra antecipada” no 
Brasil, antes mesmo de desenvolver os projetos habitacionais. 
Antes disso, para contratar o financiamento, o movimento 
precisava desenvolver e aprovar o projeto das moradias antes da 
aquisição da área, o que levava a custos e riscos enormes para as 
famílias. Após a luta dos movimentos, conseguimos que o 
programa adquirisse o terreno e financiasse a elaboração de 
projeto para depois contratar a fase de obra.
A autogestão também tem possibilitado unidades de 56 m², 
bastante superior aos 42 m² previstos no programa e com 
qualidade superior aos produzidos pelas empresas de construção. 
O conjunto habitacional é constituído de oito torres e apresenta 
dois elevadores por prédio, desmistificando a questão do elevador 
para famílias de baixa renda, dando uma melhor qualidade no 
aproveitamento da área. O conjunto conta ainda com um centro 
comunitário para atividades e projetos sociais.

Conquistas através da autogestão 

´
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“Sou muito sonhadora. Foi através do sonho que saí da 
minha pequena cidade, Itapetinga, na Bahia, e vim 

estudar e morar em São Paulo. E, nessa periferia da 
zona leste, iniciei minha militância nas comunidades 
eclesiais de base e conheci o Movimento Sem Terra 
Leste 1. Já faço parte desse movimento há 20 anos, 
construindo alicerces na luta por moradia digna e 

defesa dos direitos das crianças e adolescentes e das 
mulheres. Foi através do movimento que me formei em 
serviço social e sou assistente social trabalhando em 
uma ONG com compromisso com a defesa dos direitos 

humanos com dignidade para as pessoas.” 
(Simara Ferreira da Silva)

“É uma experiencia única: novas amizades, bastante 
conhecimento de uma maneira geral, principalmente 

quando é um mutirão com autogestão. Novas 
conquistas, um novo aprendizado que nos deixa mais 
fortalecidos para as lutas cotidianas. Se tivesse que 

comecar tudo de novo, com certeza eu o faria.” 
(Sebastião de Jesus Souza)

^

, 



O empreendimento conta com recursos do governo federal e um 
aporte do governo do estado de São Paulo. O valor será 95% 
subsidiado, com o pagamento mensal de cada unidade 
habitacional por família limitado a 5% da renda declarada na Caixa 
Econômica Federal, sendo esse limite fixado em R$ 1.600,00. Após 
10 anos, cada família terá a escritura de sua habitação. 
 
Se os governos e o mercado dizem que a autogestão não funciona, 
esses empreendimentos são provas concretas de que é possível 
construir moradia de qualidade com a participação das pessoas. 
Se o mercado diz que o lucro financeiro é prioridade, esses 
empreendimentos mostram que o lucro pode ser revertido na maior 
qualidade da vida nas cidades.



“Através do MST Leste 1, adquiri muito conhecimento 
e experiencia com o trabalho coletivo de mutirão. 

Conquistei meu apartamento com 58 m², dois quartos, 
sala, cozinha, lavanderia e sacada, localizado no 7º 

andar, sendo que o prédio tem elevador. 
Para mim, é uma grande conquista, porque jamais 

conseguiria através do meu salário.” 
(Zelina Pereira dos Santos)

“Quando eu entrei no meu apartamento com meus 
filhos, minha filha disse: 'Mãe, nossa casa é linda!’. 
E eu fiquei muito orgulhosa por ter construído isso 

com minha luta e com minhas mãos.” 
(Fernanda Kelly)

^



De onde vem a ideia da autogestão?
A autogestão em habitação surge em oposição a um mercado 
imobiliário no qual predomina a lei da oferta e da procura, como 
uma solução inovadora no processo de produção de habitação 
social, que visa atender às classes populares, contrapondo-se a 
um mercado imobiliário que prioriza o lucro.

A autogestão no Brasil teve origem nas experiências vividas no 
Uruguai e vem sendo trabalhada com os diversos movimentos 
populares no processo de produção de habitação social.

O mercado imobiliário constrói, vende, lucra e reconstrói para 
manter o sistema. E os beneficiários seguem o mesmo 
comportamento desse mercado. Na autogestão, constrói-se, não 
se vende, e o lucro é uma habitação para uma família e uma nova 
mentalidade social, porque nesse processo não basta construir, 
mas mostrar às famílias a sua importância na construção e 
transformação da sociedade. 

A proposta autogestionária propõe a melhoria das capacidades 
econômica, social e política dos setores populares. Além disso, a 
ação autogestionária empodera a comunidade, qualificando sua 
interlocução, e a prepara para os enfrentamentos com o poder 
público.
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“É uma experiencia única: novas amizades, bastante 
conhecimento de uma maneira geral, principalmente 

quando é um mutirão com autogestão. Novas 
conquistas, um novo aprendizado que nos deixa mais 
fortalecidos para as lutas cotidianas. Se tivesse que 

comecar tudo de novo, com certeza eu o faria.” 
(Sebastião de Jesus Souza)



Uma iniciativa para defender políticas 
públicas
A formação do grupo para a ação coletiva vai trabalhar com a 
valorização de conceitos, como participação, ajuda mútua, saber 
popular, solidariedade e utopia, como motivadores da ação. A 
autogestão se opõe à noção do acesso ao direito a moradia como 
simples acesso ao mercado habitacional, ao contrário que 
preconiza o neoliberalismo: se o trabalhador tiver renda e o 
mercado imobiliário fornecer o “produto” moradia em escala, não é 
necessária a ação direta do Estado. Os movimentos populares 
defendem as políticas públicas e se opõem a essa visão neoliberal 
de acesso aos direitos da moradia, saúde, educação por meio 
mercadológico.

Todo esse processo construtivo, no qual a moradia não é 
mercadoria, tem enfrentado um mercado que visa ao lucro, às 
burocracias e impedimentos de um sistema que não acredita na 
transformação através da participação direta dos cidadãos nos 
processos de decisão. 

“O mais importante que eu conquistei foi a consciencia 
da luta. É extraordinário voce entender que voce pode 

conquistar sua moradia pela luta. Que voce pode 
questionar o poder público para conquistar o seu 

direito. A ideia do mutirão com autogestão é baseada 
na ideia de que as famílias tomem posse 'na prática’ do 
direito a moradia digna, participando desde o desenho 
do projeto, formas de organizacão em obra, tomando 

decisões no coletivo.” (Fernanda Kelly)

^^

^

^

´
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Uma proposta de mudanca de paradigmas
Apesar de ocorrer no marco do capitalismo, a produção social do 
hábitat por meio de autogestão concorre com elementos que não 
se inscrevem nessa ordem, como a produção coletiva, sem lucro, 
de moradias e territórios; a apropriação coletiva dos ganhos 
obtidos; a inclusão social como eixo fundamental; a transformação 
daquilo que o sistema considera como mercadoria em bem 
comum; assim como a negação da privatização dos bens sociais. 

A proposta autogestionária de produção habitacional no Brasil 
nasce junto com o processo de redemocratização, com o fim da 
ditadura militar incorporando os princípios de construção de poder 
popular, descentralização do poder e disseminação da economia 
solidária, por meio de um processo de produção não mercantil que 
valoriza a moradia como direito e a cidade como território de 
realização de direitos. A política habitacional brasileira tem, 
historicamente, caminhado no sentido oposto ao priorizar a 
produção privada em todos os seus aspectos, inclusive aquelas 
financiadas ou subsidiadas com recursos públicos. 

É preciso ampliar o apoio dado às propostas autogestionárias e à 
organização e capacitação dos movimentos para a viabilização de 
propostas. Sem política para o tema, permanece um caráter 
voluntarista e com dificuldade da ampliação da escala de atuação, 
além de restringir a participação de pequenos grupos que não 
contam com estrutura própria e/ou apoio externo, ou ainda abrindo 
caminho para práticas oportunistas e empresariais que destoam 
da proposta autogestionária. Entendemos que a proposta 
autogestionária na produção habitacional atua e constrói sua 
estratégia de lutas, empreendendo ações, ainda que pontuais, de 
resistência ao modelo dominante. 

, 
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“Minha experiencia no mutirão é um aprendizado de vida 
muito grande, pois vivenciamos a organizacão e construcão 
da obra e a convivencia com todas as famílias, amassando 
barro e partilhando com as famílias as lutas e conquistas 
do sonho da casa própria. Eu sou uma pessoa melhor por 
fazer parte dessa conquista e luta. E, com o meu sonho, 
juntos construímos um lindo apartamento de 58 metros 
quadrados, discutindo e sabendo cada material e cada 
pedacinho dele. Eu fiz parte dessa construcão e vou morar 
com muito orgulho na minha casa e minha vida.” 
 (Simara Ferreira da Silva)

“Minha experiencia no mutirão é um aprendizado de vida 
muito grande, pois vivenciamos a organizacão e construcão 
da obra e a convivencia com todas as famílias, amassando 
barro e partilhando com as famílias as lutas e conquistas 
do sonho da casa própria. Eu sou uma pessoa melhor por 
fazer parte dessa conquista e luta. E, com o meu sonho, 
juntos construímos um lindo apartamento de 58 metros 
quadrados, discutindo e sabendo cada material e cada 
pedacinho dele. Eu fiz parte dessa construcão e vou morar 
com muito orgulho na minha casa e minha vida.”
 (Simara Ferreira da Silva)

^

^
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, 
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Acredito que novos e belos caminhos ainda serão trilhados 
e darão muitos frutos em outros lugares e contextos, 
através dos técnicos e das pessoas que participam com 
amor e coerencia, que se interessaram e que puderam 
compartilhar todo o conhecimento aqui adquirido. 
Agradeco a toda a equipe de coordenacão e assessoria.
E VIVA A LUTA DA TERRA! 
(Tatiane Fortunato)

Acredito que novos e belos caminhos ainda serão trilhados 
e darão muitos frutos em outros lugares e contextos, 
através dos técnicos e das pessoas que participam com 
amor e coerencia, que se interessaram e que puderam 
compartilhar todo o conhecimento aqui adquirido. 
Agradeco a toda a equipe de coordenacão e assessoria.
E VIVA A LUTA DA TERRA! 
(Tatiane Fortunato)
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“
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“é Uma nova maneira de pensar a organizacão.
A expressiva participacão de mulheres, nas associacões e 

cooperativas, tanto em sua base como – mais 
recentemente – na direcão e responsabilidades de 
gestão, também é a marca encontrada em diversos 
processos autogestionários. Na esfera privada, a 

participacão em atividades comunitárias tem 
questionado o papel tradicional da mulher na família, 

inclusive na luta contra a violencia doméstica. Na 
esfera pública, é o reconhecimento e a porta para a 
participacão política, a melhor insercão social de 

mulheres. Na obra, 80%dos trabalhos são executados 
pelas mulheres. E uma das coisas mais importantes do 
mutirão, no meu ponto de vista, é a amizade com os 
companheiros e a importância de conhecermos nossos 

futuros vizinhos.” (Zelina Pereira dos Santos)

, 
, 

, 

, 

, 

, , 

^
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Outro elemento é a forma de organização que se busca construir, 
baseada em relações horizontais de poder. Desde a tomada de 
decisão sobre como construir um processo autogestionário até a 
definição de cada etapa desse processo e da forma de 
enfrentamento das situações adversas, a organização de forma 
participativa é um requisito fundamental. Para isso, é necessário 
romper com uma cultura autoritária e elitista, presente, inclusive, 
nas organizações populares.

“A autogestão é, hoje em dia, algo mais do que uma possibilidade. 
As perspectivas do processo de autogestão são amplas. 
Realizamos muitas ações e demonstramos o que é um trabalho 
coletivo, no qual todos se engajam e planejam as ações. Penso 
que o inimigo principal da experiência com autogestão é a 
mentalidade política de alguns, que na maioria das vezes é 
controladora e autossuficiente. Esse é o perigo maior, porque, hoje 
em dia, o movimento habitacional tem plena capacidade de levar 
em frente a autogestão dos empreendimentos realizados.” 
(Tatiane Fortunato)





Passos para a cidade que queremos
Essa experiência constrói comunidades mais atuantes, de baixo 
pra cima, conscientes de sua força e capacidade de lutar por 
direitos. Depois da casa, vem a luta por transporte, educação, 
saúde e outros direitos. Quem pegou o gosto pela participação, 
não aceita ser excluído, não fica mais parado.

A experiência da autogestão também expõe as mazelas das 
políticas de habitação tradicionais, mostrando que habitação 
social não é sinônimo de conjuntos feios, mal acabados e alvo 
preferido da criminalidade. As famílias são sujeitos de sua 
história e mostram que é possível produzir moradia de qualidade 
e comunidades vivas.

É preciso fortalecer as políticas públicas que apoiam esse tipo de 
ação e incluí-las na institucionalidade e nos orçamentos públicos. 
Em 2019, a União Nacional por Moradia Popular, em parceria com 
outras organizações, vai apresentar um projeto de lei para termos 
um Marco Legal da Autogestão no Brasil.





Caminhando para a cidade que queremos

Construir o direito a moradia de baixo 

para cima, com participação e 

fortalecimento da organização popular: 

esses são os princípios da produção 

habitacional com autogestão, 

implementada pela União dos 

Movimentos de Moradia de São Paulo. 

Não se trata apenas de construir casas, 

mas erguer os tijolos da cidadania com 

alicerces bem profundos.


