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1. RESUMO 
Visando solucionar o grande déficit habitacional brasileiro, o programa Minha Casa 

Minha Vida Entidades, tem como objetivo tornar a moradia acessível às famílias 

organizadas por meio de cooperativas habitacionais, associações e demais 

entidades privadas sem fins lucrativos. Criado pelo Governo Federal em março de 

2009, conta como uma possibilidade contra o modelo de produção de conjuntos 

habitacionais massificados, através do processo que busca a execução da 

concepção de uma moradia com processo de projeto mais participativo e real para 

com os futuros proprietários; uma das formas de prosseguir com o projeto 

estabelecido é o de autogestão pelas próprias famílias cadastradas na associação 

de futuros moradores, representadas e orientadas por uma assessoria técnica. Este 

artigo apresenta um estudo de caso com o processo de projeto e a relação das 

famílias com a Assessoria Técnica na execução da obra por autogestão.  

 

2. INTRODUÇÃO 
A pesquisa de iniciação científica realizada e apresentada neste artigo estuda a 

forma de produção de habitação social vinculada ao programa Minha Casa Minha 

Vida "Entidades"(MCMV-E), modalidade criada a partir do programa habitacional 

original Minha Casa Minha Vida (MCMV) inaugurada em 2009, como forma de 

aquecer financeiramente o país através do incentivo a construção civil, além de lutar 

contra o grande déficit habitacional1 do país. 
O MCMV-E surge a partir da luta por moradia digna, através dos movimentos sociais 

de moradia, que também são protagonistas das importantes conquistas de marcos 

regulatórias - a Constituição Federal de 1988, o Estatuto das Cidades de 2001, as 

ZEIS (zonas especiais de interesse social) – que deveriam garantir os preceitos do 

direito a cidade, com a moradia localizada em áreas dotadas de serviços, 

infraestrutura urbana e próxima do trabalho, conforme Cicuto 2016, “a legislação não 

transforma por si a realidade”. 

A pesquisa se inicia em busca da análise da forma como se é produzida a habitação 

social, analisando todo o histórico habitacional, entrevistas visando minuciar relatos 

																																																													
1 O déficit habitacional brasileiro é de 7,757 milhões de moradias, segundo estudo da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). A pesquisa foi realizada em 2015, a mais recente até o momento, e foi 
concebida através da Pesquisa Nacional Por Amostras De Domicílios (Pnad) do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). 
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do contato entre assessoria técnica2 e o processo de projeto com os moradores, a 

organização interna e a obra a partir estudo de caso feito in loco. 

 

3. OBJETIVOS 
A pesquisa tem como objetivo principal aprofundar estudos pós-ocupação sobre 

habitação em autogestão na cidade de São Paulo, a partir do MCMV-E implantado 

pelo Governo Federal, utilizando-se de recorte com um projeto desenvolvido pela 

Assessoria Técnica Ambiente Arquitetura. Entende-se que o aprofundamento do 

entendimento do que se configura como resultado dessa experiência na 

contemporaneidade pode trazer subsídios para aperfeiçoar as políticas habitacionais 

Brasileiras vigentes. 
Nas últimas décadas no Brasil, a preocupação com o “direito à moradia” foi 

demonstrada de diversas maneiras por governantes, porém, nunca houve uma 

conduta capaz de sanar e oferecer moradias capazes de diminuir abismo criado 

entre a população de baixa renda e sua tão sonhada moradia digna, contudo, se 

destaca iniciativas privadas que sempre foram necessárias. Segundo dados oficiais, 

o déficit habitacional foi calculado em 7,57 milhões de famílias em 2015, com base 

na metodologia da fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Diferentemente do MCMV que o financiamento é feito com grandes construtoras, O 

minha Casa Minha Vida Entidades é feito do diálogo, entre arquitetos e a 

comunidade, onde a autogestão se faz presente, garantindo projetos de acordo com 

as necessidades de determinada população. A metodologia de trabalho do MCMV-E 

se estabelece na forma de tripé: associação de moradores em contato com a 

assessoria técnica e em junção com o poder público. Todas em prol da obtenção de 

uma maior qualidade na habitação e no seu menor valor para tal. O MCMV-E tem 

como foco tornar realidade a moradia de inúmeros cidadãos que tenham uma renda 

familiar mensal bruta que não ultrapassa R$1.600,00 (mil seiscentos reais). 

Historicamente, processos assim, garantiram melhores apropriações entre os 

moradores e os conjuntos habitacionais, Bonduki; Andrade e Rossetto (1993) 

afirmam que a diversidade arquitetônica de qualidade é fruto da diversidade de 

ações e programas habitacionais, que valorizaram a relação entre os futuros 

																																																													
2 Equipe multidisciplinar de Arquitetos, engenheiros civis, agentes sociais, psicólogos, advogados 
dentre outros, que constituem um corpo técnico, fornecendo projetos para comunidades carentes de 
moradia.  
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moradores e a assessoria técnica, proporcionaram um desenho urbano e inovação 

tecnológica, conforme a experiência da gestão da Prefeita Luiza Erundina (1989-

1992) no município de São Paulo. 

Tendo em vista todo esse complexo processo de obra, algumas perguntas ainda 

ficam presentes, tais como: Qual o processo de viabilização da construção? O 

relacionamento entre assessoria técnica e moradores foi contínuo? As famílias 

participaram das decisões e de qual forma? Houve apropriação por conta dos 

moradores? O sentimento de comunidade se faz presente e se essa mesma 

comunidade consegue fazer a manutenção do empreendimento? A pesquisa da 

Iniciação Científica visa preencher essas lacunas presentes no estudo dos projetos. 

 

4.  METODOLOGIA 

A primeira fase da pesquisa foi realizada a partir de revisão bibliográfica sobre o 

tema e a segunda fase se utilizou técnicas de observação direta e pesquisa 

qualitativa baseada em questionário estruturado. O universo pesquisado, o do 

conjunto produzido dentro das experiências mencionadas do Programa MCMV 

Entidades. Um recorte amostral de um conjunto habitacional denominado Alexios 

Jafet foi realizado para estudo de caso. 

Partindo deste levantamento, num primeiro momento, organizada ficha do 

empreendimento e comunidade a partir da pesquisa bibliográfica e dados 

secundários, contendo informações acerca do processo de viabilização do 

empreendimento com seu histórico e seus atores; inserção urbana; implantação; 

tipologia; sistema construtivo. 

 
5. DESENVOLVIMENTO  

5.1. ASSESSORIAS TÉCNICA E AUTOGESTÃO  
Entende-se por autogestão na produção da moradia um processo de gestão do 

empreendimento habitacional em que os futuros moradores organizados em 

associações ou cooperativas, administram a construção das unidades habitacionais 

em todos os seus aspectos, a partir de regras e diretrizes estabelecidas pelo poder 

público, quando este participa financiando o empreendimento. (BONDUKI, 2000, 

pág. 35).  

O nascimento das Assessorias Técnicas (grupos de profissionais), nomeadamente 

arquitetos, urbanistas, assistentes sociais, sociólogos, psicólogos, advogados e 
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outros profissionais, formam-se no início da década de 1990, no contexto das 

experiências de projetos habitacionais de interesse social, a partir de mutirão e 

autogestão empreendidas no governo de Luiza Erundina no Município de São Paulo, 

dando assistência a associações e organizações de moradores no desenvolvimento 

do projeto arquitetônico e urbanístico daquele mandato (BONDUKI e KOURY, 2014).  
 No mutirão autogerido, o agente gerenciador é a associação, que contrata uma 

 assessoria técnica como entidade autônoma em relação ao poder público, que, por 

 sua  vez, desenvolve, num processo de diálogo e discussão com os futuros 

 moradores, o  projeto habitacional e urbanístico, assim como outras peças técnicas 

 necessárias à aprovação do financiamento, como memorial descritivo,  orçamento 

 detalhado, cronograma físico-financeiro, regulamento da obra etc. Pressupõe- se 

 que a associação tenha capacidade de gerir o empreendimento.” (LANA, 2007  p. 09 

 e 10). 

 

5.2.  ESTUDO DE CASO 
O estudo de caso foi feito a partir do projeto do programa MCMV-E – Complexo 

Alexios Jafet, da assessoria técnica Ambiente Arquitetura junto com as associações 

de moradores Anjos da Paz da Vila Santista, Habitação com Dignidade e associação 

dos Trabalhadores Sem Teto da Zona Noroeste. 

A Ambiente Arquitetura tem mais de 25 anos de existência, Izabel, uma das 

fundadoras, conta um pouco da história da assessoria: 
 Desde 1992 a Ambiente Arquitetura desenvolve projetos arquitetônicos e  urbanísticos, 

 presta assessoria técnica e gerenciamento de obras de Habitação  de Interesse Social 

 com a participação das famílias (autogestão  e mutirão), garantindo o direito a moradia de 

 qualidade às famílias de baixa renda. Em 2002 a assessoria  deixou de ser uma entidade 

 sem fins lucrativos, continuando no mercado da criação e acompanhamento  técnico em 

 projetos Habitacionais de Interesse social e moradia  popular (CABRAL, p. 1, 2017).  

A seguir Sanches (2015), apresenta as diferentes fases de um processo de projeto 

realizado com os moradores de forma participativa. 

 

 

 

 

 



5	
	

Quadro 1 - fases do método do processo para a viabilização de empreendimento do 

programa minha casa minha vida entidades. 

 
Fonte: SANCHES, p. 149, 2015 

 

O projeto Alexios Jafet se localiza em Jaraguá, São Paulo - SP, está atualmente em 

execução, possuirá 1104 unidades com área útil nos apartamentos de 58m². A 

busca pelos terrenos se iniciou em 2008, dois anos depois a compra antecipada do 

terreno (norma do programa MCMV-E) foi aprovada, que se localiza no Jardim 

Ipanema a 16 km lineares do Centro de São Paulo, conforme a figura 1. 

Edson Moraes dos Santos de 47 anos, participante da Associação Sem Terra da 

zona Oeste e Noroeste conta as dificuldades do terreno: 
 Esse terreno aqui era muito íngreme, quando começamos a elaboração do  projeto, 

 apareceu tanta dificuldade que não existia... quem olha hoje  acha que era um 

 barranco, mas era um vale, um morro com um vale no  meio, conseguimos vencer todas as 

 barreiras e esperamos que até outubro  de 2019 consigamos  entregar tudo.  (Entrevista 

 realizada no local das  obras em 26 de maio de 2018). 

Marlene Mendes da Silva que está no projeto desde o início e na associação de 

moradores a mais de 15 anos conta como foi o processo inicial.  

Na época em que começamos a montar a demanda, foi em 2009, no dia 01 de  abril, 

foi uma das primeiras reuniões que tivemos na Barra Funda e com as associações 

HD  e Anjos da Paz. (Entrevista realizada no Local em 26 de  maio de 2018). 

Edson complementa: 
 Hoje quem está conosco assessorando é a "Assessoria técnica Ambiente”, que é o 

 Ricardo e a Maria Izabel, que são os sócios proprietários, e eles que bolaram o projeto, 

 junto com as famílias que escolheram a tipologia, elas que escolheram o tamanho,  como 

 queriam, não foi nada da cabeça da assessoria nem da associação, foi uma  parceria junto 

 com as famílias em reuniões diversas, para chegarmos ao atual projeto  (Entrevista realizada 

 no Local em 26 de maio de 2018). 
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O tempo de elaboração do projeto foi também, o período onde importantes decisões 

se iniciaram com os grupos familiares, trazendo o exercício prático da coletividade e 

democracia, através de participação ativa no planejamento e gestão do conjunto 

habitacional, tomando decisões sobre o mesmo e lutando em conjunto pelo 

fortalecimento da cidadania. As comissões se dividem em diversas formas de 

abordagem, são elas: cotação de materiais e serviços prestados de terceiros a 

serem iniciado; prestação de forma transparente as contas; gerenciamento da 

creche; refeitório do canteiro e campanhas de prevenção a acidentes; além da 

conscientização das áreas de saúde e do meio ambiente. 

No tempo da aprovação nos órgãos públicos, na comunidade foram desenvolvidas 

inúmeras atividades multidisciplinares, guiadas pela assessoria técnica, juntamente 

com as associações de moradores para dar fortalecer o processo de autogestão, a 

partir de temas que fizessem as famílias desenvolverem o senso crítico, além de 

enriquecer o movimento de luta pela moradia (BORRELLI, 2017). 

 
6. RESULTADOS 

Segundo CABRAL (2017), a Assessoria Ambiente Arquitetura desenvolve seus 

projetos arquitetônicos a partir da participação do futuro morador, tendo em vista a 

valorização da arquitetura e o quanto ela poderá contribuir no aumento da qualidade 

de vida das pessoas que irão se desfrutar da mesma. As famílias cadastradas nos 

movimentos de moradia de determinado projeto participam de forma coletiva do 

processo de construção total, que vai desde a escolha do terreno, no desenho e 

definições do projeto, na construção e também na legalização, tudo isso é feito a 

partir  dos métodos de projeto participativo para o desenho da unidade habitacional 

elaborado  pela assessoria de forma transparente, por maneiras que ajudam na 

compreensão dos  futuros moradores através de exemplos com desenhos, 

maquetes físicas, maquetes  eletrônicas, vistas ao terreno, oficinas temáticas 

entre outros, fazendo com que cada  decisão tomada, essas medidas de 

apresentação são feitas de forma representativa e  democrática entre os 

integrantes conforme figuras 01 e 02. 
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Para Hirao, 2010, os dois saberes: aquele que vem da formação acadêmica e o que 

vem da vivência, ambos se combinam para um bem comum, uma produção integral 

de parte da cidade, com objetivos como a qualidade das edificações, nas condições 

de trabalho, na escolha de materiais e sistemas construtivos fazendo com que a 

discussão com as famílias seja além da moradia em si, passando para um contexto 

mais global da cidade, pensando em locais de trabalho, educação, cultura, lazer, 

sustentabilidade ambiental e qualidade da vida urbana. 

Sendo um projeto com grandes dimensões, por exigência do Programa Minha Casa 

Minha Vida Entidades/C.E.F. (Caixa Econômica Federal), A Associação Anjos da 

Paz teve de dividir o projeto com outras duas associações: Oeste e AHD ( 

Associação por Habitação com Dignidade), o projeto resultante, gerará 1.104 

famílias alocadas contando com 5 lotes em condomínios residenciais e 1 área verde; 

2 prolongadores de Vias Públicas, os acessos internos da habitação é feito por 

escadas e elevadores, cada lote tem um projeto específico que foi concebido pela 

sua associação de acordo com o perfil da entidade/ demanda do projeto. As 

modificações feitas no projeto no decorrer de propostas e o objeto que interveio 

foram as seguintes: 

• Descaracterização do córrego intermitente – IGC.  

• Cada lote não poderia ter mais que 300 U.H – C.E.F. 

• Eliminação da área institucional- Prefeitura.  

• A área verde deveria estar mais próxima a área verde vizinha já existente 

para  melhor integração – CETESB. 

• Integrar a área verde ao empreendimento – Assessoria. 

Figura 01: Discussão do projeto 
Alexios Jafet. 

Fonte: Cabral, 2017 

Figura 02: Discussão e aprovação do 
projeto Alexios Jafet. 

Fonte: Cabral, 2017 
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• Mudança das unidades de acordo com a unidade adaptável – migração do 

minha casa minha vida para o minha casa minha vida II– C.E.F. 

• Aumento da área de lazer descoberta – Associação. 

• Lazer coberto por edifico – Associação.  

A autogestão não é um produto, não é a autogestão da construção civil, mas sim um 

processo de trabalho coletivo que democratiza as relações entre os envolvidos, 

sendo  essa a parte mais importante, o sentido para essa forma de trabalho 

(CABRAL, 2017, pág. 15). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Quando a habitação é feita de forma participativa e íntegra, desde a escolha do 

terreno, concepção do projeto, debate de tipologia, definição de material, até a 

finalização da habitação, o sentimento dos futuros moradores é de comunidade, pois 

lutaram há anos lado a lado por um bem comum, a resultante disso não poderia ser 

diferente de um projeto único, com características específicas para determinado 

grupo de pessoas, uma residência que é fruto de uma arquitetura pessoal que causa 

em seus usuários o sentimento de pertencimento, a sensação de que sua opinião e 

necessidades foram levadas a sério, que a moradia é sim um direito, e que dele 

pode-se e devem-se surgir projetos gloriosos, com qualidade e respeito para com os 

proprietários. 

Carvalho, 2014, afirma que dificilmente os moradores de um habitat conturbado se 

orgulharam do lugar onde residem, onde a vizinhança é intolerável e insuportável. 

Todavia, se a comunidade se esforça em conjunto para que se faça presente a 

tranquilidade a partir de atos individuais de cada morador “é valido afirmar que não 

basta sentir, mas também buscar através de ações a boa convivência”. A 

apropriação e o sentimento de responsabilidade para com o ambiente construído em 

comunidade vão desde a manutenção até a melhoria do bem, com essas atitudes o 

morador se torna um cidadão mais ativo, consciente e responsável, não pela 

obrigação, mas sim pelo caráter amoroso e sentimental do local onde reside. 

Analisando tais atitudes em uma escala crescente espera-se que o sentimento de 

apropriação se evoluiria na escala social, partindo do sentir-se parte da casa onde 

mora, mais tarde de uma comunidade, em seguida da cidade, de um país, até 

alcançar à concepção de mundo e comunidade, ligando o usuário a consciência 

mundial. 
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Todo o processo de Autogestão na produção habitacional abre caminhos para que 

se pense diferente, é por meio dele que se pode desconstruir a ideia de "patrão e 

empregado"; humanizando as relações tratadas pelo sistema capitalista como 

mercadoria; acompanhando coletivamente os processos; estimulando o sentimento 

de coletivo, de organização da vida e rompendo com o modelo individualista do cada 

um por si. 
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