
Projeto: As formas de provisão de moradia e seus impactos na re-configuração espacial das metrópoles.

Pela defesa da produção habitacional

por autogestão coletiva.

Justificativas de defesa da produção da moradia por autogestão coletiva.

2.1. Difusão da cooperação como princípio das relações sociais na 

produção e uso da moradia e da cidade.

2.2. Qualidade dos projetos e da construção habitacional frente à 

produção empresarial, estatal e por autogestão individual.

2.3. Redução dos custos frente à produção empresarial.

2.4. Redução dos custos frente à produção por autogestão individual.

2.5. A propriedade coletiva como barreira à especulação imobiliária e à 

valorização da terra.



Zona Oeste - SP



Crédito 

Solidário/Autogestão

56m² = R$ 40.000,00

(R$ 30.000,00 da CEF + 

R$ 10.000,00 do Gov. Est. 

a fundo perdido)

“Colinas”
zona oeste de SP



Zona Oeste - SP



Zona Oeste – SP  – Mutirão Erundina



Zona Oeste – SP  – Mutirão Erundina



Zona Leste - SP



São Paulo

União Nacional - Zona Leste – Conj. Paulo Freire

FNHIS e COHAB (terreno) - 55m² = R$ 45.000,00



Entorno dos conjuntos Unidos Venceremos e Paulo Freire; zona leste/SP.



Conjunto União da Juta, zona oeste/SP 



Igreja e posto da Caixa no Conj. União da Juta, SP. Creche no Conj. União da Juta, SP.



Viamão – RMPOA

Crédito Solidário/Autogestão

(Cooperat. Habit. Dos Correios e Assoc. 

Mor.) 43m² = R$ 9.200,00

Viamão – RMPOA

Minha Casa Minha Vida/Produção Empresarial

43m² = R$ 67.000,00

2.3. Redução dos custos frente à 

produção empresarial.



Alvorada – RMPOA

Crédito Solidário/Autogestão

(Cooperativa Habitacional dos 

Correios)

43m² = R$ 22.000,00

Alvorada – RMPOA

Minha Casa Minha Vida/Produção 

Empresarial

45m²



Hebert de Souza – Jacarepaguá - RJ



Shangri-lá – Jacarepaguá - RJ



São Gonçalo - RJ



FUCVAM
Montevidéu

Produção 

habitacional por 

ajuda mútua



FUCVAM - MontevidéuConjuntos recentes, por ajuda mútua.



FUCVAM
Montevidéu

ajuda mútua

Área central: renovação de 

prédio abandonado.



Moradia e Autogestão

 Produção social da moradia: a produção ou a urbanização de
uma área deve se dar com o controle da gestão dos recursos
públicos e da obra pelos movimentos populares,
associações e cooperativas, com a própria comunidade gerindo
o processo produtivo da solução de sua habitação.

 Controle em todas as etapas, desde a definição do terreno, do
projeto, da equipe técnica que os acompanhará, da forma da
construção, compra de materiais, contratação de mão de obra,
organização do mutirão, prestação de contas e organização da
vida comunitária.



A autogestão coletiva no novo quadro da política habitacional.

Programas Federais:

Programa Crédito Solidário (PCS) - 2004

Ação de Produção Social da Moradia - 2008

Programa Minha Casa Minha Vida Entidades - 2010

PCS + PMCMVE = 27 mil unidades contratadas = R$800 milhões (fev. 2011)

PMCMV Enpresarial = 450 mil unidades contratadas (0 a 3 salários)



contratadas



Programas Crédito Solidário + MCMVE: unidades habitacionais contratadas

REGIÃO SUDESTE

SÃO PAULO 2955 11,0% 26 114

MINAS GERAIS 1959 7,3% 23 85

RIO DE JANEIRO 330 1,2% 4 83

ESPIRITO SANTO 28 0,1% 1 28

REGIÃO SUL

PARANÁ 407 1,5% 14 29

RIO GRANDE DO SUL 3570 13,3% 115 31

SANTA CATARINA 1739 6,5% 47 37

REGIÃO NORDESTE

SERGIPE 268 1,0% 2 134

PIAUI 1190 4,4% 16 74

PARAIBA 773 2,9% 6 129

PERNAMBUCO 200 0,7% 2 100

MARANHÃO 2380 8,9% 19 125

ALAGOAS 275 1,0% 2 138

BAHIA 2000 7,4% 10 200

CEARÁ 128 0,5% 4 32

RIO GRANDE DO NORTE 512 1,9% 4 128

REGIÃO NORTE

PARÁ 1223 4,6% 9 136

TOCANTINS 400 1,5% 3 133

RORAIMA 433 1,6% 6 72

AMAZONAS 0 0,0% 0 0

ACRE 0 0,0% 0 0

AMAPÁ 0 0,0% 0 0

REGIÃO CENTRO OESTE

MATO GROSSO DO SUL 2173 8,1% 29 75

GOIAS 3907 14,6% 45 87

MATO GROSSO 0 0% 0 0

RONDONIA 0 0% 0 0

TOTAL 26850 100% 387 69



Natureza dos bloqueios à difusão da autogestão:

1. Pelo poder público:

- Normas CEF de acesso ao financiamento, de aprovação do projeto, do 

padrão construtivo, etc..

- Normas Prefeitura de aprovação do projeto e de acesso à terra.

- Política fundiária dos municípios.

- Procedimentos CEF e Prefeituras no processo de avaliação e aprovação.

- O sistema de financiamento para HIS, o FNHIS e as fontes de recurso. 

(MCidades).

- Instituto legal da propriedade coletiva.

2. Pelas associações:

- grau de organização e capacidade de mobilização da demanda e 

formação.

- Acúmulo de experiências por autogestão, saber técnico.

3. Pelo quadro de assessoria técnica:

- Acúmulo de experiências por autogestão, saber técnico.

- Volume de profissionais interessados.

- Financiamento específico.



Natureza dos estímulos à autogestão:

1. Pelo poder público:

- Os programas de financiamento específicos para empreendimentos 

autogeridos.

- Política fundiária dos municípios (doação; ZEIS).

2. Pelas associações:

- Acúmulo de experiências por autogestão: saber técnico-construtivo; 

técnicas de mobilização e gestão coletiva pré e pós ocupação.

- Ampliação das demandas e do campo de ação das associações: 

serviços, trabalho.

3. Pelo quadro de assessoria técnica:

- Acúmulo de experiências por autogestão: inovação nos projetos  e 

nas técnicas construtivas.

- Elevação da qualidade da moradia popular: estética; 

funcionalidade; adequação à demanda; construção.



Atividades estratégias:

1 - Oficinas com lideranças, assessorias técnicas e profissionais da

CEF, MCidades e Prefeituras comprometidos politicamente.

2 - Negociação e proposição de alteração de normas e procedimentos

nas diferentes instâncias da CEF, MCidade e Prefeituras.

3 - Difundir as experiências de autogestão realizadas no Brasil

(produtos variados para jornais, TV, vídeos de formação, cartilhas, etc..

e visitas organizadas).

4 - Inovação nas tipologias habitacionais e na tecnologia de construção,

para agilizar a produção (rapidez), flexibilizar os projetos e formar

profissionais na gestão e produção.

5 – Programa universitário de formação de assessoria técnica

multidisciplinar.



Destaque para dois processos que caracterizam a dinâmica

da autogestão da moradia em algumas regiões do país:

a disputa desigual por localização na cidade.

a construção de bairros.

“Um empresário da cidade que ficou sabendo que a gente

tinha uma proposta, que a gente ia fazer lá em cima, correu na

frente, botou 850 mil à vista, botou 50 mil a mais e a gente

perdeu aquele projeto lá, e aí a gente saiu de Porto Alegre e

tivemos que correr na região metropolitana pra achar área. (...)

Tinha prazo pra usar o dinheiro e aí foi correria total e voamos

pra região metropolitana, fomos em Eldorado do Sul, Alvorada

e Viamão. Aqui em Viamão a gente encontrou todas as

condições. A câmara municipal, através do vereador Deda, fez

uma lei em uma semana pra se readequar ao crédito solidário,

nas isenções e em toda desburocratização pra ser rápido. (...)

Os caras abriram a prefeitura pra gente, abriram a câmara de

vereadores, acharam um proprietário, um loteador que tinha

um empreendimento já pronto, com toda a infra-estrutura. Era

tudo o que a gente queria.” (Entrevista com Paulo Machado,

em junho de 2010.)



 Em termos locacionais, podemos entender a conquista da moradia

digna pelos movimentos sociais como a conquista da periferia. A

maior parte dos conjuntos habitacionais é produzida em áreas mal

servidas de equipamentos sociais e serviços públicos básicos, a

começar pelo transporte, serviço que estabelece as distâncias

cotidianas na cidade.

 As condições de carência vividas no início da empreitada, no entanto,

não inibem as expectativas e as ações coletivas de transformação

da área num bairro residencial com qualidade de vida urbana.

A construção de bairros.

 A crença dos moradores nas transformações do espaço periférico

é alimentada por um ideal do bairro construído durante a

produção coletiva dos conjuntos.

 A continuidade, ao longo do tempo, de experiências de autogestão

numa mesma região demonstra ser a condição para que os coletivos

envolvidos ampliem o universo de suas ações, incorporando novas

demandas para além da casa com infraestrutura básica.


