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Direito Direito àà Moradia e a Moradia e a 
FunFunçção Social da Terraão Social da Terra



10 Anos da Lei de Assistência T10 Anos da Lei de Assistência T éécnica, o Movimento Popular e o cnica, o Movimento Popular e o 
Processo Processo AutoAuto --gestiongestion ááriorio da Produda Produ çção Social da Moradiaão Social da Moradia

�Exploração massiva de mão-de-obra e urbanização não 
planejada, com forte concentração da renda - realidade imposta aos 
mais pobres nas periferias dos centros urbanos e a precarização da 
moradia. 
� BNH – período de forte incentivo financeiro para habitação -
produção habitacional voltada para os que possuíam re nda e 
capacidade de pagamento.
� Extinção do BNH em 1986 - políticas e programas habitacionais e 
urbanos seguiram dispersos , com êxitos pontuais, resultantes da 
ação isolada de municípios com uma gestão mais progressista.
� Em muitos anos o financiamento habitacional esteve associado à
falta de subsídios - saldo devedor dos contratos de financiamento 
imobiliário crescia mais que a renda dos mutuários . 
� Crises econômica e política se agravam - aumento do desemprego 
e precarização das relações de trabalho . 



�A grande conquista dos movimentos populares, a partir da 
redemocratização e do novo marco constitucional de 88, foi o 
fortalecimento da atuação na luta política com persp ectiva de 
fazer valer o direito à moradia digna e à função social  da 
propriedade .
� Processo auto-gestionário na produção social da moradia -
diversas formas de organização, seja na constituição de associações 
de bairro ou organizações ligadas às comunidades eclesiais, passando 
pela reorganização dos sindicatos de trabalhadores e suas centrais 
sindicais. 
� Em 2001 é aprovado o Estatuto da Cidade, marco regulatório das 
novas políticas urbanas e culminância de um processo iniciado na 
elaboração da Constituição de 1988, que inclui dois artigos que tratam 
da questão urbana, e que fortalece um sistema de municipalização 
das políticas públicas. 



�Conferências e Conselho das Cidades - respaldado pelo caráter 
participativo, implementado pelas primeiras conferências das cidades, 
ainda em 2003, que reúnem os diversos segmentos do poder 
público e da sociedade civil para discutir as bases d e formulação 
das políticas públicas urbanas. O Conselho é instância que resgata 
um acúmulo técnico e político, pautando uma nova sistemática de 
atuação 
� Em 2009, MCMV começa a implantar fortes subsídios à
produção para as camadas de baixa renda da população . O 
programa prevê o atendimento da demanda por moradia nas áreas 
urbana e rural, a fim de enfrentar um déficit habitacional de mais de 6 
milhões de unidades habitacionais.
� Mais de 300 mil UHs no MCMV Entidades e Habitação Rural -
contingente significativo, produção regularizada com 
capilaridade, qualidade e organicidade , que foi realizada pelas 
famílias e integrantes dos movimentos populares de luta pela moradia
que atuam em todo Brasil.



� A longa trajetória dos que lutaram para conquistar o direito de 
acessar recursos públicos foi marcada por dificuldades impostas 
pelo preconceito de classe, a criminalização das ocup ações e da 
luta pela função social da propriedade e por muitas expectativas 
frustradas nas promessas de tratamento republicano e acesso aos 
programas de habitação e regularização fundiária.
� Lei 11888/2008 – Lei da Assistência Técnica , apresentada pelo 
Deputado Federal Zezéu Ribeiro, fez 10 anos. Baseada na ATME –
Assistência Técnica para Moradia Econômica, proposta elaborada por 
profissionais arquitetos e urbanistas na década de 70, a lei abarcou 
uma série de definições que reconhecem que o direito à cidade e à
moradia digna pressupõe assessoria técnica . 
� Além dos recursos públicos para execução de serviços técnicos 
voltados ao projeto, reforma, ampliação e regularização fundiária, a 
valorização da organização popular, meio para fazer valer o direito 
à cidade de forma mais ampla.



� Quais os aspectos mais importantes da atuação da ATHIS e das 
entidades do movimento popular na produção social da 
moradia ?

a) atendimento de parcela da população submetida pelo processo 
histórico e econômico, pautado na exclusão educacional e na 
exploração de uma mão-de-obra barata e pouco capacitada. A 
opção pelo mais pobre, que sobrevivem da forte rede de 
proteção social construída a partir de governos democráticos e 
populares.

b) fortalecimento da luta social , iniciada ainda na década de 60, 
com o embrião das reformas de base em um contexto de forte 
urbanização e aprofundamento das desigualdades nas cidades 
brasileiras. 

c) o acúmulo técnico e de qualidade na produção auto-
gestionária . A atuação conjunta do movimento popular com as 
assessorias técnicas, tanto na produção urbana, quanto na 
habitação rural, traz respostas para diversas críticas à produção 
massiva de Habitação de Interesse Social. 



Propostas em 3 eixos:

� O acesso à terra urbanizada e as políticas para moradia

� Projetos inclusivos e a produção social da moradia

� Pós-ocupação e o desenvolvimento integrado no território



1. O acesso à terra urbanizada e as políticas para morad ia

� Valorizar e restaurar o SNHIS – Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social, especialmente quanto a trazer os conselhos 
estaduais e municipais como atores obrigatórios na execução do 
programa (e, especificamente, validar a concepção dos projetos e dos 
empreendimentos em instâncias participativas).
�Aplicação de instrumentos de política urbana que permitam 
desonerar o acesso à terra bem localizada e que desenvolvam 
territórios/porções de cidade com usos diversificados.
� Critérios de boa inserção urbana , estabelecendo parâmetros de 
controle destes critérios.
� Financiar empreendimentos cuja inserção urbana tenha previsão de 
investimentos dos entes federativos que possam ser cumpridos 
(infraestrutura, equipamentos públicos e serviços).
� Criar mecanismos que considerem a densidade urbana do entorno, 
além do incentivo à ocupação de áreas urbanas que configurem 
centralidades (fluxos e serviços).



2. Projetos inclusivos e a produção social da moradia

� Estabelecer um trabalho prévio, pré-ocupação ou pré-contratual.
� Realização dos novos projetos na forma de 
loteamentos/urbanização integrada , ou seja, todas as ruas deverão 
ser públicas e conectadas com o restante do bairro ou da cidade, 
tendo em vista maior conforto, segurança e integração de serviços.
� Desenhos urbanos que permitam a convivência das pesso as. 
Propostas que contemplem a integração e circulação, para que se 
criem conexões, para os moradores interagirem, para haver uma 
dinâmica urbana. 
� . Possibilitar comércios nos empreendimentos, incluindo pequenos 
empreendimentos familiares ou coletivos e destinação de áreas para 
atividades comerciais e da economia solidária .
� Melhoria de qualidade dos novos imóveis quanto ao isolamento 
térmico e acústico, além de itens associados à redução do consumo 
de água e energia .
� Valorizar a dimensão ambiental nos processos de avaliação de 
projetos , incorporando aspectos da paisagem na implantação.



3. Pós-ocupação e o desenvolvimento integrado no terri tório

� No âmbito do território, conjugar a participação comunitária e a 
articulação institucional no planejamento do desenvolvimento 
socioterritorial.
� Planejar e desenvolver ações de desenvolvimento integrado 
sustentável, a partir de uma convergência de ações no território, com a 
execução de atividades nas dimensões de comunicação, cultura, 
ambiente, integração socioprodutiva e governança .
�Fomentar a governança local compartilhada (comunitária-
institucional), a dinamização econômica (geração de trabalho e 
renda, inclusão produtiva, microarranjos econômicos locais), a 
promoção sociocultural e a gestão ambiental do território .
� Trabalhar nas comunidades a partir de uma abordagem que 
privilegie a co-criação e a prática como estratégias de educação e 
formação para a mobilização comunitária .
� Encontrar meios para a sustentabilidade dos empreendimentos 
habitacionais, na perspectiva de manutenção e de gestão 
condominial .



DIST – Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Terri tório



Fórum Pós-ocupação de Habitação de Interesse Social 
da Região Metropolitana de Salvador
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