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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo analisar o aspecto da participação popular nas 

políticas de Habitação de Interesse Social (HIS), no Brasil, a partir da experiência da União dos 

Movimentos de Moradia de São Paulo. Buscou-se observar as oportunidades e tensões entre o 

movimento social e o poder público, a partir das mudanças ocorridas no cenário da 

implementação da Política Nacional de Habitação pós 2009. A análise objetiva compreender as 

formas de participação dos movimentos de moradia, explicitando o que muda e os desafios para a 

construção de uma política urbana que permita a construção de cidades mais justas.  

 

Palavras chave: Política para HIS; Movimento de Moradia;  Política Urbana. 

 

Introdução  

No período pós Constituição de 1988, o Brasil concretizou importantes avanços na 

consolidação de um marco legal para regular a questão da moradia. Verifica-se considerável 

aparato direcionado à proteção da moradia e da posse sobre bens imóveis.  

 

Destacam-se o Estatuto da Cidade, legitimado pela Lei n° 10.257, de 2001, que regula “o 

uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, 

bem como do equilíbrio ambiental”, e a Lei  n° 11.124, de 2005, que dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), a qual cria o Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social (FNHIS) e institui o Conselho Gestor do FNHIS para garantir o direito à habitação 

                                            
1 Colaboraram neste texto dos seguintes pesquisadores: Andrew Roger; Cardoso Guimarães; Clenivalva França dos 
Santos; Cleonice Dias dos Santos; Ivalo Gusmão; Marcos Leite; Marisa Almeida Blanco; Rodrigo Mendes Pereira e Tania 
Elias 
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para a população de baixa renda. Ainda neste quadro insere-se a Lei n° 11.481, de 2007, que 

prevê medidas voltadas à regularização fundiária de interesse social em imóveis da União.  

Com a criação do Ministério das Cidades em 2003, o governo federal ocupa um vazio 

institucional e cumpre um papel fundamental na política urbana e nas políticas setoriais de 

habitação, saneamento e transporte reforçando a descentralização e o fortalecimento dos 

municípios definido na Constituição Federal.  

 

Em janeiro de 2007, o governo federal lançou o Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), com o objetivo de promover o crescimento econômico, através de uma série de obras e 

investimentos em infraestrutura, em áreas como saneamento, habitação, transporte, energia e 

recursos hídricos, entre outros.  

 

Em 2009, dentro do PAC - Habitação, o governo federal lança o Programa Minha Casa, 

Minha Vida – MCMV, com o desafio de viabilizar o acesso a um milhão de moradias para famílias 

com renda de até 10 salários mínimos, propondo reduzir o déficit habitacional.  

 

O debate aqui estabelecido trará elementos que contribuem analisar o aspecto da 

participação popular nas políticas de Habitação de Interesse Social (HIS). Uma possibilidade que 

permite não apenas identificar essas mudanças conjunturais, como também criar estratégias e 

mecanismos que permitam aproximar todos os envolvidos nas lutas, aos princípios do movimento 

e da Reforma Urbana. 

 

Contexto da Política Urbana e a Participação dos Movimentos de Moradia no Brasil 

Na década de 1970, ainda durante o período da ditadura militar, os movimentos de 

moradia, apoiados pelas Comunidades Eclesiais de Base, retomam as lutas por moradia digna, 

serviços básicos, regularização fundiária, saúde e saneamento. Segundo Bonduki (1992), na 

década de 1980, o recurso que se tinha para habitação popular era do Banco Nacional de 

Habitação, administrado por meio da Companhia Metropolitana de Habitação (COHAB), mas que 

pouco atendeu a população de baixa renda. As obras eram executadas por construtoras e estas 

empresas excluíam a participação dos moradores na gestão da obra. 

 

O autor Kowarick ressalta que, no pensamento elitista e autoritário brasileiro, “a política é 

considerada como algo especial e restrito aos poucos que sabem o que é desejável para todos” 

(1993, p.28).  
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Nessa linha de pensamento, a população não deve participar dos processos de decisão, já 

que não tem conhecimento para isso e, obviamente, “deve ser guiada por um minguado grupo de 

esclarecidos” (KOWARICK, 1993, p.28).  

 

O cenário de reconstrução democrática no Brasil, pós-ditadura militar, possibilitou o 

surgimento de um modo de atuação dos movimentos sociais que combinou a luta direta com a 

negociação e atuação em espaços de participação. 

 

Soma-se aos movimentos de moradia a criação, nos anos 1990, do Fórum Nacional de 

Reforma Urbana, importante espaço de articulação política de pautas e lutas, que representou um 

espaço de encontro entre lideranças, profissionais, pesquisadores e professores. 

 

Barbosa e Rodrigues afirmam que, em 1993, houve grande articulação dos quatro 

movimentos nacionais de luta por moradia: Central de Movimentos Populares (CMP)2, Movimento 

Nacional de Luta pela Moradia (MNLM), a Confederação Nacional das Associações de Moradores 

(CONAM) e a União Nacional por Moradia Popular (UNMP) e a eles atribui-se, também, as 

propostas de projeto de iniciativa popular: 

Foram elas que, de forma conjunta, apresentaram o primeiro Projeto de Iniciativa 
Popular do País dispondo sobre a criação do Fundo e Conselho Nacional de 
Habitação de Interesse Social, com mais de um milhão de assinaturas, aprovada 
em 2005 pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula em 2006. 
Tal proposta teve tanto impacto que, hoje, diversos países da América Latina 
possuem iniciativa de mesma natureza (2010. p. 24). 

Em 2001, foram criados espaços de participação institucionalizados para a participação 

social na gestão das políticas, como o Conselho das Cidades e, o processo de instalação das 

Conferências (em nível municipal, estadual e federal), reconhecendo a atuação dos movimentos 

sociais urbanos nos espaços institucionais nas diversas esferas públicas. 

 

Os movimentos participaram na elaboração de propostas para políticas públicas, inclusive 

na elaboração do Estatuto das Cidades,  lei nº 10.257, de 10/07/2001, que regulamenta o capítulo 

constitucional da política urbana, ao definir a função social da cidade e da propriedade, 

reconhecendo a prevalência do interesse coletivo sobre o individual e, estabelecendo parâmetros 

para a intervenção do poder público no espaço. 

 

                                            
2 A Central de Movimentos Populares é fruto de um processo histórico de resistência e dos movimentos sociais populares, 

em especial das lutas sociais dos anos 1980. Foi fundada no I Congresso Nacional de Movimentos Populares, realizado de 28 a 31 
de outubro de 1993, realizado em Belo Horizonte-MG. O Movimento Nacional de Luta pela Moradia - MNLM  foi criado em julho de 
1990, no I Encontro Nacional dos Movimentos de Moradia, com representação de 14 estados. Materializou-se depois das grandes 
ocupações de áreas e conjuntos habitacionais nos centros urbanos, deflagradas principalmente na década de 1980. 
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A partir de 2003, com o início do governo Lula, tem-se um novo momento político no Brasil. 

No âmbito da política urbana, deu-se a criação do Ministério das Cidades,  antiga reivindicação 

dos movimentos sociais e do Fórum Nacional de Reforma Urbana. 

 

Em 2004, a Política Nacional de Habitação passa por novo processo e a contar com um 

conjunto de instrumentos, como o Sistema Nacional de Habitação, o Desenvolvimento 

Institucional, o Sistema de Informação e Avaliação e Monitoramento da Habitação e o Plano 

Nacional de Habitação. 

 

A compreensão do significado de habitação que norteia a Política Nacional de Habitação 

tem como diretriz a garantia de moradia digna que contemple a população em todos os aspectos 

para além da casa, ou seja, na inserção urbana, um espaço servido de infraestrutura com 

qualidade, serviços e equipamentos públicos. 

 

A conquista de marcos legais, que defendem o direito à moradia digna, às cidades justas e 

igualitárias, é resultado da luta permanente de movimentos e setores comprometidos da 

sociedade civil. No quadro abaixo, podemos verificar de forma detalhada o processo de lutas e 

conquistas realizado pelo Movimento de Moradia e Reforma Urbana. 

 

Quadro 01 – Política Habitacional e Urbana X Atuação dos Movimentos de Moradia e 

Reforma Urbana 
Período Política de Habitação de 

Interesse Social 

Atuação dos Movimentos 

de Moradia e de Reforma Urbana 

 
1985 - 1994 Nova 
República 
 
Sarney (1985-1989) 
 
Collor (1990-1992-  
PRTB) 
 
Itamar (1993- 1994) 

Emenda popular de 
Reforma Urbana (1987) e 
Capítulo Política Urbana na 
Constituição Federal 1988 

Formulação de Proposta de Emenda 
popular de Reforma Urbana (1987)/ Lobby 
no Congresso, Caravana à Brasília. 
 

1ª Iniciativa popular de 
projeto de lei do Fundo 
Nacional de Moradia 
Popular/FNMP (1991). 
 

Formulação da proposta e 4ª Caravana à 
Brasília (1991) Lobby no Congresso, 
Marcha da Reforma Urbana e pelo Direito à 
Cidade, Jornadas Nacionais de Luta pela 
Moradia Popular. 

 
1995 – 2002 
Governo 
FHC(PSDB) 

Introdução do direito à 
moradia como um direito 
social (art. 6º) na 
Constituição Federal 
(2000). 

Formulação de proposta de Emenda 
popular de Reforma Urbana (1987)/ Lobby 
no Congresso, Caravana à Brasília 

Aprovação do Estatuto da 
Cidade (2001). 

Formulação de proposta/Lobby no 
Congresso. 
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2003 - 2010 
Governo Lula (PT) 
 
 
 
 
 
 

Criação do Ministério das 
Cidades (2003), das 
Conferências das Cidades 
(2003) e do Conselho das 
Cidades/ConCidades 
(2004). 

Participação de membros dos movimentos 
na Formulação do Projeto Moradia com 
proposta de conferências e conselho/ 
Atuação nas eleições – Plataforma da 
Reforma Urbana e do Direito à Cidade. 

Aprovação da Política 
Nacional da Habitação 
(2004) no ConCidades. 
 

Participação no Conselho das Cidades e na 
formulação da proposta do Projeto 
Moradia, onde foram definidas diretrizes 
para a PNH. 

Criação do Programa 
Crédito Solidário (2004), 
voltado para a Autogestão 
(Resolução 93/2004 do 
CCFDS). 

Atuação no Conselho das Cidades, Marcha 
da Reforma Urbana e pelo Direito à Cidade 
(2005). 

Aprovação da Lei do 
Sistema e Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse 
Social (2005) e sua 
regulamentação através do 
decreto 5.796/2006. 

Formulação de proposta: primeira lei de 
iniciativa popular/Lobby no Congresso, 
Caravanas, Marcha da Reforma Urbana e 
pelo Direito à Cidade (2005), Audiência 
com Ministros e Presidência da República, 
Atuação do FNRU na Conferência e no 
Conselho das Cidades (2005). 

Campanha Nacional dos 
Planos Diretores 
Participativos, PDP’s 
(2006) 

Atuação no Conselho das Cidades, nos 
Núcleos da Campanha dos PDP’s  por 
todos os estados. 

Aprovação da Lei 
11.447/2007 que 
estabeleceu a Política 
Nacional de Saneamento 
Ambiental (2007). 
 

- Atuação da Frente Nacional pelo 
Saneamento Ambiental, em parceria com o 
FNRU. 
- Atuação no Conselho das Cidades, Lobby 
no Congresso, Jornadas de Luta pela 
Reforma Urbana, Audiências com Ministro 
das Cidades, com a Secretaria Geral da 
Presidência (SGP). 

Aprovação da Lei 
11.578/2007 que incluiu o 
acesso de entidades sem 
fins lucrativos (cooperativas 
e associações 
autogestionárias) aos 
recursos do FNHIS 

Atuação no Conselho das Cidades. 
Marchas, Jornadas, Audiências com 
Ministros, Casa Civil e SGP. 
 

PAC Urbanização de 
Assentamentos Precários 
(2007) 

Atuação no Conselho das Cidades. 
 

Ação de Apoio à Produção 
Social da Moradia (2008) 
 

Atuação no Conselho das Cidades, 
Jornada da Reforma Urbana e pelo Direito 
à Cidade. 

Plano Nacional de 
Habitação/PLANHAB 
(2008) 

Atuação no Conselho das Cidades, 
participação  nos seminários do PLANHAB. 

Aprovação da Lei 
11.888/2008 que assegura 
às famílias de baixa renda 
assistência técnica pública 
e gratuita para o projeto e a 
construção de habitação de 
interesse social (2008) 

Lobby no Congresso, atuação no Conselho 
das Cidades. 
 

Aprovação da Lei 
11.977/09 que cria o 

Atuação no Conselho das Cidades. 
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Programa Minha Casa 
Minha Vida e simplifica os 
processos de regularização 
fundiária de interesse 
social (2009) 
Programa Minha Casa 
Minha Vida Entidades, 
(2009) 

Atuação no Conselho das Cidades, 
Audiências com Ministros, SGP e Casa 
Civil. 

 
2011  
Governo Dilma (PT) 

Programa Minha Casa 
Minha Vida Entidades 2, 
previsto na Lei 
12.424/2011, que altera a 
lei 11.977/09 (2011) 

Atuação no Conselho das Cidades, 
audiências com SGP. 
 

Aprovação da Lei 
12.587/2012 que institui a 
Política Nacional de 
Mobilidade Urbana (2012) 

Atuação no Conselho das Cidades e no 
Congresso 

Fonte: FERREIRA, 2014  
 
 
 

A política para HIS pós 2009 – mudanças e impactos  

Como já relatado, no período pós 1988, o Brasil concretizou importantes avanços na 

consolidação de um marco legal para regular a questão da moradia. Verifica-se considerável 

aparato direcionado à proteção da moradia e da posse sobre bens imóveis, amparada na 

Constituição Federal de 1988, a qual assegura a moradia como um direito social.  

 

Na esfera municipal, o poder público sempre teve privilegiado e destacado papel. Contudo, 

a partir do Estatuto da Cidade, ele assume função de protagonista ao ser o principal responsável 

pela formulação, implementação e avaliação permanentes de sua política urbana, estabelecida no 

Plano Diretor. 

 

Com a criação do Ministério das Cidades em 2003, o governo federal ocupa um vazio 

institucional e cumpre um papel fundamental na política urbana e nas políticas setoriais de 

habitação, saneamento e transporte reforçando a descentralização e o fortalecimento dos 

municípios definidos na Constituição Federal.  

 

No ano seguinte, em 2004, foi criado o Conselho Nacional das Cidades (ConCidades), 

órgão colegiado de natureza deliberativa e consultiva, integrante da estrutura do Ministério das 

Cidades que tem por finalidade estudar e propor diretrizes para a formulação e implementação da 

Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), bem como acompanhar a sua execução. 

 

Em janeiro de 2007, o governo federal lançou o Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), com o objetivo de promover o crescimento econômico, através de uma série de obras e 
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investimentos em infraestrutura, em áreas como saneamento, habitação, transporte, energia e 

recursos hídricos, entre outros.  

 

Em 2009, dentro do PAC - Habitação, o governo federal lança o Programa Minha Casa, 

Minha Vida – MCMV, com o desafio de viabilizar o acesso a um milhão de moradias para famílias 

com renda de até 10 salários mínimos, propondo reduzir o déficit habitacional. Possui 05(cinco) 

modalidades: Faixa 1 entidades; Faixa 1 empresas; faixa 1 Municípios; Rural e FGTS. 

 

Bonduki avalia  que a política adotada não observou um princípio elementar do urbanismo: 

a cidade não é uma somatória simples de projetos de habitação mais saneamento mais 

transportes urbanos mais programas urbanos. Exige uma estratégia articulada, incluindo política 

fundiária que regule o uso e a função social do solo e projetos setoriais que decorram do Plano 

Diretor das cidades. (2014, p.1).  

Ainda segundo Bonduki, 2014, não por acaso foram nas grandes cidades que eclodiram as 

manifestações de 2013 e 2014, protestos contra a elevação da tarifa de ônibus, obras da Copa, 

empreendimentos imobiliários e supressão de áreas verdes, além da onda de ocupação de 

terrenos e prédios ociosos. 

 

Soma-se aqui às críticas de Bonduki e Ferreira, o descolamento do processo de discussão 

participativa e elaboração dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social. Nos municípios a 

implementação dos diferentes programas destinados às diferenciadas problemáticas ficou 

reduzida à operacionalização do MCMV para o qual foi invertido todo o financiamento federal. 

Fragmentando o processo de discussão urbana do território (conceito de direito à cidade) e 

também esvaziando a discussão participativa da destinação dos investimentos via encontros de 

Habitação e do Conselho Municipal de Habitação.   

 

Caracterização da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo – UMM-SP 

Os movimentos de moradia apresentam uma longa trajetória de lutas, configurando-se 

numa diversidade de atores e de modos de organização: movimentos de favela, de loteamentos, 

de cortiços, de ocupações no centro, dos sem teto, etc. Nesse trabalho, destacamos a União dos 

Movimentos de Moradia de São Paulo-UMM-SP, ou como é mais conhecida pelos militantes 

“União”. 

 

A UMM-SP foi fundada em 1987 com objetivo de lutar pelo direito à moradia, por reforma 

urbana e autogestão, é uma articulação de movimentos que atuam na área de favelas, cortiços, 
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sem-teto, mutirões, ocupações e loteamentos e está organizada por regiões: norte, sul, leste, 

oeste e região central3.  

 

O movimento sempre defendeu o direito à moradia, à cidade e à participação popular nas 

políticas públicas por meio da proposta autogestionária e desde sua fundação, mobiliza grupos e 

estimula o surgimento de novas lideranças pelo País. No âmbito nacional as articulações da 

UMM-SP estendem-se também à União Nacional por Moradia Popular-UNMP e a Central de 

Movimentos Populares-CMP dando apoio logístico e construindo uma articulação que hoje atinge 

20 estados brasileiros. 

 

Considera-se fundamental tais articulações, que permitem a contribuição na construção 

dos objetivos dos movimentos sociais, ao buscarem a possibilidade de moradia digna aos que 

dela necessitam.  

Baseando-se em seus princípios e objetivos a UMM, a partir de 1989, na gestão municipal 

da prefeita Luiza Erundina, participou na execução de construção de moradias por meio de 

programas de Habitação com mutirão. 

 

Essas organizações surgem alinhadas com projetos de mutirão com autogestão da UMM-

SP e participaram da formulação da concepção da Política Municipal de Habitação desenvolvida 

durante a gestão da prefeita Luiza Erundina (1989-1992). Ainda segundo Sanches “foi 

implementado o Programa de Produção de Habitação por Mutirão e Autogestão, que tinha como 

objetivo fortalecer a participação da população na gestão de políticas sociais com projetos de 

excelente qualidade e custos menores” (2013, p.09). 

 

Vale destacar que os programas que o estado de São Paulo oferecia por meio da 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano-CDHU, eram voltados aos interesses do 

mercado e das construtoras. Considerando suas lutas, os objetivos, e a realidade de exclusão na 

participação desses programas, a UMM, consegue pautar a criação de um programa habitacional 

estadual. Tal programa recebeu o nome do movimento, Programa Mutirão UMM (União dos 

Movimentos por Moradia). 

 

Foram organizadas ocupações realizadas pela UMM, obrigando o Estado a elaborar 

políticas públicas que atendessem aos movimentos. O recurso para o trabalho social nessa 

modalidade era precário e compreendendo a importância desta ação, a UMM deu continuidade às 

lutas. 

                                            
3 Em regiões maiores como a leste, ela foi dividia em duas regiões: leste 01 e leste 02.  
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A diferença do trabalho realizado pelas famílias da UMM em relação ao trabalho realizado 

pela construtora é visível na qualidade do projeto arquitetônico, na apropriação dos espaços e na 

convivência dos grupos. Além disso, muitas das lideranças da UMM que hoje militam, vivem em 

habitações realizadas por eles próprios no âmbito estadual e municipal, ou seja, são frutos da 

própria luta. 

 

Em 2004, no governo Lula, é criado o Programa Crédito Solidário4 com vistas a permitir 

aos movimentos gerirem todas as etapas dos projetos de habitação de interesse social. 

Inicialmente, os movimentos compreenderam esse programa como conquista considerando o 

histórico de ausência de programas federais que permitissem a participação das famílias.  

 

As buscas por terrenos com condições de realização dos projetos, que apresentassem 

estrutura de serviços públicos para atender as famílias, com certeza foi um elemento que 

dificultou, considerando que essas áreas são mais valorizadas e somente as grandes construtoras 

tem acesso. 

 

O programa condicionava a liberação de recursos para a compra de terras, à aprovação do 

projeto arquitetônico. As aprovações de projetos, até os dias de hoje, demandam um longo prazo 

de espera, muitas vezes anos, pela morosidade por parte dos agentes envolvidos: poder público e 

agente financeiro. 

 

Nesse processo de espera, os proprietários que haviam negociado com os movimentos, 

acabavam vendendo o terreno para construtoras. 

 

A partir dessas experiências, os técnicos das assessorias e a UMM identificaram que, 

ainda que o programa permitisse a gestão por parte das famílias que necessitavam de moradia, 

não eram os seus interesses que estavam sendo atendidos.  

 

Cabe salientar que a UMM é um dos principais movimentos que vem intervindo de forma 

propositiva junto ao poder público e, com isso, contribuiu para que em 2009 fosse implementado o 

Programa Minha Casa Minha Vida5 (PMCV) e com ele a modalidade via Entidades (PMCMVE), 

que objetiva tornar acessível a moradia para a população de baixa renda, organizada em 

                                            
4Segundo Resolução 93/2004: “Um programa de financiamento habitacional com recursos do Fundo de Desenvolvimento 

Social – FDS, criado pelo Conselho Curador – CCFD”. 
5 Para maiores esclarecimentos consulte BRASIL, 2015. Acesso em: 26 mai. 2015, Disponível 

em:<http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=859:legislacao-geral-
pmcmv&catid=94&Itemid=126> 
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associações, dentre outras formas. Indicou propostas para o PMCMVE a partir das vivências 

históricas, considerando inclusive as deficiências existentes no programa Crédito Solidários. 

 

Além da possibilidade de gestão via movimentos, já disponível no Programa Crédito 

Solidário, o PMCMVE permite a compra antecipada de terrenos e o recurso para o trabalho social 

é consideravelmente superior ao programa anterior, cabendo destacar que estes recursos em 

programas anteriores eram escassos ou não existiam. 

 

A portaria 21/2014, em vigência, prevê o recurso para o trabalho social, o “valor 

correspondente a 1,5% (um e meio por cento) do valor da operação, quando se tratar de 

loteamentos, e 2% (dois por cento) para empreendimentos sob a forma de condomínios” (Cap.V 

art.I)  

 

O trabalho social tem previsão de ocorrer em três etapas: Pré-obra, que segundo 

legislações devem ocorrer 90 dias antes da obra. Durante a obra, devem ser previstas atividades 

conforme o cronograma de execução, vinculado ao trabalho dos arquitetos, e pós-obra, que 

envolve ações qeu devem ocorrer 90 dias após a conclusão de obras. 

 

O programa MCMVE é o primeiro programa dessa relevância, destinado a esta demanda 

dos movimentos, que garante recurso estabelecido para construção de unidade habitacional (UH) 

e onde as familias participantes podem fazer a gestão direta de recursos, em todas as estapas do 

projeto que visam: pré-obra, durante obra e pós-obra. 

 

Outro dado importante é que, para acessar os recursos do programa MCMVE os 

movimentos necessitam estar habilitados no Ministério das Cidades, na forma de pessoa jurídica, 

e com Cadrastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ, além de comprovações de experiências no 

processo de gestão, conforme item 5.2 da resolução 200/2014, na modalidade de “contratação 

direta com a entidade organizadora (pessoa Jurídica), conforme informações da Caixa Econômica 

Federal-CEF: 

O processo de escolha das famílias deve ser transparente, sendo obrigatória a 
publicização dos critérios de seleção nos meios de comunicação do Município. 
Para participar do Programa, a entidade precisa estar previamente habilitada pelo 
Ministério das Cidades e a proposta deve ser selecionada, após a análise e 
aprovação dos projetos pela CEF6 

Compreende-se que devido ao recurso ser maior as exigências também são maiores, se 

comparados ao programa Credito Solidário.  

                                            
6 Consulta realizada no site da Caixa Econômica Federal, que informa acerca do funcionamento do programa Minha Casa 

Minha Vida Entidades 
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Essa exigência é vista como negativa, dada a forma que o movimento vem sendo 

convocado a se tornar entidade jurídica. Constata-se que grandes empresas, para acessar o 

recurso do programa, criaram entidades fantasmas e, após muitas denúncias apareciam na mídia 

como movimentos, criminalizando e enfraquecendo as ações dos movimentos de moradia. 

 

No item 6 da Resolução 200/2014, sob o regime de autogestão, são considerados os 

seguintes itens: Autoconstrução pelos próprios beneficiários, Mutirão ou ajuda mútua e 

Administração direta.  
 

A diferença entre o MCMV e MCMV-E está relacionada à participação e à organização das 

famílias. Nesse sentido, é um avanço, já que permite implementar o que está previsto na Política 

Nacional de Habitação, ou seja, a participação popular.  

 

Entretanto, o programa MCMV-E atende apenas 3% do financiamento total do MCMV, 

conforme nos relata as autoras TATAGIBA, TEIXEIRA, BLISKSTANDE PATERNIANI: 

Cinco meses depois do lançamento do Programa, e como resultado da pressão 
dos movimentos sociais de luta por moradia, o governo lançou o Minha Casa, 
Minha Vida - Entidades. O Minha Casa Minha Vida - Entidades (MCMV-E) é uma 
modalidade pequena, na qual só podem ser contempladas famílias com renda 
mensal de até R$1600,00. O MCMV-E representa 3% do financiamento total do 
MCMV e consiste na destinação de recursos públicos para moradia popular que 
são geridos por entidades da sociedade civil (2013, p.20). 

Já nas primeiras experiências em relação ao MCMV-E, a UMM-SP conseguiu realizar as 

três primeiras compras antecipadas de terras sendo a dos empreendimentos Florestan Fernandes 

e José Maria Amaral7 (do Movimento Leste 01, filiado a UMM)  a primeira do Brasil. 

 

Ainda que muito recente, vale mencionar que as lideranças da UMM-SP e os técnicos das 

assessorias, vêm discutindo as propostas com vistas ao programa MCMV 3. 

 

Considerações Finais 

Importante partir da avaliação que o modelo do programa MCMV  apresentou-se numa 

versão muito diferente às proposituras construídas pela Política Nacional de Habitação-PNH e 

Plano Nacional de Habitação de Interesse Social-PNHIS,  entretanto, conseguiu aumentar o 

atendimento ao déficit, ao possibilitar o subsídio quase integral do Estado à moradia para as 

classes de menor renda, representando sim um caráter distributivo.  

                                            
7 Os empreendimentos Florestan Fernandes e José Maria Amaral é um único terreno, onde os empreendimentos foram 

divididos no lote. 
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Porém,  destacam-se contradições e até retrocessos frente aos objetivos iniciais da Política 

Nacional para Habitação de Interesse Social: 

a) A medida que a maior parte do financiamento (97%) repassa a gestão dos recursos para 

o mercado imobiliário, gera uma diminuição do debate da função social da terra – 

preconizado nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988; 

b) Submete a administração e recursos da Casa Civil, visto o vínculo ao Programa de 

Aceleração do Crescimento;  

c) Perde poder os espaços institucionais participativos – conselhos de habitação ou das 

cidades, nos três níveis de governo;  

d)  Diminui a articulação com o conceito de direito à cidade; 

e) Baixo financiamento para os movimentos de moradia - Modalidade Entidades - na 

proporção de 3% do investimento total do PMCMV.  

 

Observa-se que na UMM há a preocupação em separar o que é a luta pela Política 

Habitacional segundo os princípios da Reforma Urbana, e o que são as discussões dos 

programas habitacionais. Porém, compreende-se que esses programas são um dos caminhos 

para se chegar a uma Política Habitacional que atenda aos interesses da população; política essa 

que sempre foi a principal bandeira de luta dos movimentos de moradia. 

Os técnicos e lideranças vêm realizando cursos, discutindo e compreendendo todo o 

processo de lutas dos movimentos, dos programas habitacionais, da autogestão, do trabalho 

social, entre outros temas. Isso demonstra que a UMM busca não apenas realizar formações na 

gestão dos empreendimentos junto aos futuros moradores, mas também das lideranças que 

trabalham com essas famílias. 

 

Há de se compreender que esse processo de formação é uma possibilidade que permite 

não apenas identificar essas mudanças conjunturais, como também criar estratégias e 

mecanismos que permitam aproximar todos os envolvidos nas lutas, aos próprios princípios do 

movimento e da Reforma Urbana. 
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