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RESUMO 
 
O estudo visa apresentar o Programa Minha Casa Minha Vida 
e os movimentos de mulheres em Manaus por meio da luta do 
Movimento de Mulheres Amazonas Sempre Vivo, tendo em 
vista que o trabalho desenvolvido por este movimento social 
visa principalmente à emancipação destas mulheres frente à 
luta pela moradia na cidade de Manaus/AM. Neste sentido o 
Movimento de Mulheres Amazonas Sempre Vivo - ASV situa-se 
no enfrentamento à violência contra as mulheres e a luta pela 
moradia digna por meio do atendimento a população 
subalternizada que necessita e que se enquadra nos critérios 
do referido Programa. 
 
Palavras-chave: Programa Minha Casa Minha Vida. Manaus. 
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ABSTRACT 
 
The study aims to present the program my house my life and 
women's movements in Manaus through the fight of the 
women's movement Amazon Always Alive, considering that the 
work developed by this social movement aims mainly to the 
emancipation of women vis-à-vis the struggle for housing in the 
city of ManausAM. In this sense the movement of Amazon 
women Always Alive-ASV is located in tackling violence against 
women and the struggle for decent housing through the 
customer service subalternizada population that needs and that 
fits the criteria of the program. 
 
Kywords: Program My House My Life. Manaus. Social 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A participação popular na garantia de direitos sociais é uma conquista da 

sociedade civil que, historicamente, vem se colocando no cenário das lutas para reivindicar 

seu espaço e reconhecimento político junto ao Estado brasileiro. A cidade é um direito de 

todos, diz Lefebvre (2001), mas esse direito não é dado gratuitamente, tem que ser 

buscado, reivindicado. A cidade é um espaço contraditório de interesses antagônicos, 

sendo, pois, nesse palco de luta de classes que o conflito se instala e que os direitos são 

reivindicados. 

É a partir da segunda metade do século XX que o Amazonas enfrenta uma forte 

crise econômica decorrente da inflexão da borracha e, para retomar seu desenvolvimento 

econômico, foi criada a Zona Franca de Manaus em 1957, mas só foi instalada em 1967 

com o Decreto Lei 288 de 28 de fevereiro de 1967. A Zona Franca de Manaus assumia o 

propósito de atrair investimentos para o país com capital internacional das indústrias de 

produtos semi-estruturados (PINTO, 1992). Estava aí a ideia de ocupação da região e sua 

integração às demais regiões do Brasil através de sua rentabilidade, dadas as condições de 

incentivos fiscais para atrair as industriais nacionais e multinacionais. De acordo com 

Scherer (2005, p. 39), “Manaus deixa de ser o porto de lenha para ingressar na 

modernidade capitalista”. 

É com o advento da Zona Franca que a estrutura da cidade se modifica 

consideravelmente e o espaço urbano adquire outra forma com o crescimento populacional, 

decorrente do processo migratório que se intensificou nesse período com a formação de 

inúmeros bairros originados de ocupações irregulares, já que o poder público local não 

garantiu moradia à essa população migrante. Ocorre, então, um novo e dramático processo: 

as cidades passaram a reproduzir as injustiças e desigualdades não só no âmbito da 

precariedade da moradia, mas também em relação a outros serviços sociais. Torres (2011, 

p. 223), afirma que “o processo de abertura do capital industrial, sob os imperativos da Zona 

Franca de Manaus, desencadeou um período de crescimento populacional desordenado”. 

De acordo com Santos (2009) a noção de urbano é forjada nesse período pelos 

próprios militantes dos movimentos sociais de luta pela moradia, em Manaus, depois da 

eclosão das lutas do Movimento Sem Terra - MST em nível nacional. É no processo de 

ocupação de terras em meados de 1965 que foram construídos os Conjunto de “Flores no 

bairro de mesmo nome e o conjunto Costa e Silva no bairro da Raiz, que se destinavam a 

abrigar os moradores retirados de aproximadamente 700 moradias da Cidade Flutuante 

localizado no rio Negro” (SANTOS, 2009, p.204). 



 

 

                  

Com o deslocamento cada vez mais crescente em Manaus as zonas Norte e 

Leste da cidade passaram a absorver, principalmente com as ocupações nas margens de 

igarapés na década de 70, a parcela da população que não conseguia morar de forma digna 

na cidade. As mulheres são os sujeitos mais impactados pela falta de moradia, 

especialmente as chefes de família, e aquelas que não foram absorvidas pelas fábricas. 

Silva (2004) destaca que as mulheres possuem uma presença marcante no 

processo de migração na medida em que elas sonham com melhores condições de vida 

para suas famílias, mas ao chegar nas grandes cidades elas se deparam com a exclusão 

social. A luta do movimento de mulheres pela garantia dos direitos sociais, dentre eles a 

moradia, tem ampliado o debate e visibilidade da problemática da violência doméstica, pois 

a maioria das mulheres que se inscreve para a aquisição da casa própria no Programa 

Minha Casa Minha Vida / Entidades4 sofre violência doméstica. 

Os estudos de Torres (2005) mostram que as mulheres sempre foram sujeitos 

centrais nos movimentos, nas lutas sociais e sindicais, foram elas que organizaram as 

maiores greves nos parâmetros da Zona Franca de Manaus. E não é só na cidade que elas 

atuam como sujeitos ativos, também na área rural percebemos o seu dinamismo. Conforme 

expõe a autora, “as mulheres da Amazônia sempre exerceram um papel importante na 

região, quer seja como trabalhadoras agricultoras, extrativistas e pescadoras, quer seja 

como organizadoras de comunidade” (TORRES, 2011, p.265). 

Assim, o estudo visa apresentar o Programa Minha Casa Minha Vida e os 

movimentos de mulheres em Manaus por meio da luta do Movimento de Mulheres 

Amazonas Sempre Vivo, tendo em vista que o trabalho desenvolvido por este movimento 

social visa principalmente à emancipação destas mulheres frente à luta pela moradia na 

cidade de Manaus/AM. 

 

2. O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E OS MOVIMENTOS DE MULHERES 

EM MANAUS. 

 

No Brasil a luta pela terra tem início no meio rural expandindo-se para a área 

urbana quando os pequenos proprietários de terra foram obrigados pelo desenvolvimento a 

migrarem para os centros urbanos, posto que suas terras passaram a pertencer aos 

posseiros e grandes empresários latifundiários. Essa migração trouxe consigo inúmeros 

problemas sociais para as famílias que foram compelidas a deixar suas pequenas 

                                                           
4
Programa habitacional do Governo Federal para a população de R$ 0 a 1.600,00 de renda familiar mensal, 

famílias chefiadas por mulheres, idosos, PNE, cujo processo de desenvolvimento e gestão ocorre pelos 

movimentos sociais habilitados junto ao Ministério das Cidades. 



 

 

                  

propriedades, situação que não atinge só o aspecto econômico de sobrevivência, mas 

também a vida e a sociabilidade das pessoas que passam a vivenciar outra realidade 

diferente da sua. Silva (2004, p. 40-41), deixa claro que, 

As pessoas não foram para a cidade atraídas por suas luzes; elas foram forçadas a 
deixar seu lugar, entendido não somente como espaço físico mas como espaço 
cultural [...]. Este processo é responsável pela expropriação e aumento da 
exploração, por meio da violência – física, simbólica e legal – A ideologia 
desenvolvimentista iniciada nos finais da década de 50, durante o governo de 
Jucelino Kubitschek, e consolidada durante o regime militar pelo autoritarismo, foi 
responsável pelo aumento da concentração fundiária e da apropriação de terras 
pelas empresas nacionais e multinacionais. Elas foram beneficiadas pelos incentivos 
fiscais e pela constituição de um grande exército de trabalhadores espoliados, cujo 
destino foi a cidade ou a migração temporária, vagando de um lugar para o outro em 
busca de trabalho.  

É através da luta dos movimentos sociais que as políticas públicas foram 

conquistadas. E essa organização e mobilização contou com a presença maciça das 

mulheres que se tornaram as principais protagonistas da luta pela terra e de outros direitos 

sociais no Brasil. As lutas e ocupações sem as mulheres dar-se-iam pela metade já que elas 

são aguerridas, destemidas e organizadas.   

As reivindicações do direito à terra já estavam postas ao movimento feminista na 

medida em que  a luta pelo solo urbano entrelaçava-se com outras lutas dos movimento 

sociais de modo geral (PINTO, 2003).  

Ao longo de sua trajetória de luta as mulheres imprimiram ao movimento de 

moradia características de cunho familiar o que revela a sua preocupação com o bem-estar 

dos filhos e de seu núcleo familiar, aspecto tipicamente feminino. Foi, com efeito, só a partir 

da Constituição de 1988 é que as mulheres passaram a ter direito ao título da terra. 

Luzia Silva (2004) em seu trabalho sobre os trabalhadores que lutam pela terra 

no Triângulo Mineiro, observou que, na prática, a participação das mulheres e crianças além 

de funcionar como forma de sensibilizar a opinião pública, também, muitas vezes serve de 

defesa contra agressões da polícia e jagunços. Ela chama a atenção, ainda, para a forma 

como os cadastros são feitos nos acampamentos e assentamentos, sempre através de 

famílias, o que indica uma forma de conferir, às suas lutas, um caráter familiar. Além disso, 

a inscrição em nome da família não deixa de ser uma forma de garantir mulheres no grupo, 

mesmo que elas estejam ocultadas sob o nome do marido, que é quem aparecia no título da 

terra até 1988, ano em que as mulheres passaram a ter direito ao título da terra (SILVA, 

2004). 

O entrelaçamento do movimento feminista com os movimentos sociais de luta 

pela terra, como assinalamos anteriormente, vem desde a década de 70, cujo auge está 

circunscrito ao Congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 

realizado em Fortaleza no ano de 1979. Nesse congresso o debate das questões 

defendidas pelo Movimento Feminista vieram a tona, e a partir daí as discussões sobre o 



 

 

                  

direito à terra desloca-se do eixo Rio - São Paulo tomando as ruas de outras cidades do 

país. De acordo com Silva (2004, p. 94) “o feminismo nesse ano de 79 se espalhou por todo 

o país. O movimento até então existia só no eixo Rio e São Paulo. Nesse Congresso, 

encontramos mulheres de todos os Estados do país, e elas fundaram os primeiros grupos 

feministas fora do eixo Rio – São Paulo”. Para a autora esse foi um ano importantíssimo 

para a difusão das ideias feministas, foi no período entre 1980 a 1985 que o feminismo no 

Brasil passou a difundir-se na cultura de massa. 

É assim que o movimento feminista expande-se por todo o país, principalmente 

ao longo da década de 80, obtendo paulatinas conquistas como é o caso do Estatuto da 

Mulher Casada que já em 1964 atingia às mulheres com impedimentos legais, em conjunto 

com os homens (maridos). Conforme a autora “marido e mulher passaram a ter os mesmos 

impedimentos legais, necessitando do consentimento mútuo para, por exemplo, dar fiança, 

alienar imóvel, oferecer bens em hipoteca, dentre outros” (PINTO, 2003, p. 47). 

Ao longo da história identificamos a existência de três ondas dos movimentos 

feministas como destaca Nogueira (2001) a primeira é circunscrita ao sufragismo do século 

XIX; a segunda é associada aos acontecimentos do pós-2ª Guerra Mundial; e a terceira é a 

atual intitulada de pós-feminismo.  

A luta das mulheres não é inglória, muito já foi conquistado frente à 

subordinação e dominação androcêntrica que historicamente elas foram submetidas. De 

acordo com Viana (2005, p. 77) “a história sempre consistiu em apanágio dos dominantes 

conferindo uma invisibilidade às mulheres ou uma aparição subordinada e aprisionada por 

uma leitura androcêntrica do mundo salvo raras exceções”. 

Conforme destaca o militante Alcir Matos, da Executiva Nacional da União 

Nacional por Moradia Popular – UNMP,  

Sem a organização dos movimentos sociais as Conferências demorariam bem mais 
tempo, pois precisamos debater como queremos nossas cidades. A população sofre 
com todos os problemas causados pela forma desordenada com que as cidades são 
expandidas e é através desses espaços que podemos lançar propostas e cobrar do 
poder público ações de forma a atender as necessidades do povo (entrevista/2013). 

Com relação à luta pelos direitos das mulheres à terra pode-se dizer que elas 

passaram por avanços e retrocessos, pois ao mesmo tempo em que seus direitos eram 

conquistados, estes não eram colocados em prática como deveria ser. De acordo com 

Deere (2004, p. 186), 

As mulheres têm sido muito visíveis na condução das ocupações de terra do MST 
(estima-se que elas sejam entre um terço e a metade dos participantes), e muitas 
vezes estão na linha de frente nos confrontos com a polícia. Além disso, as 
mulheres geralmente desempenham um papel-chave e muito ativo nos 
acampamentos que resultam dessas ocupações. No entanto, uma vez que os 
acampamentos estão constituídos, poucas mulheres participam tão ativamente e, 
até recentemente, havia poucas mulheres em sua liderança ou na do MST. 
Conforme verificado pelas mulheres ativistas do movimento, todavia observamos 
que, depois da conquista da terra, nos assentamentos, um grande número de 



 

 

                  

mulheres volta a fazer apenas trabalho interno, na roça, em casa ou com as 
crianças. Por isso, é necessário que as mulheres se organizem e participem da luta 
da classe em todas as suas instâncias. 

Florismar Ferreira, representante do Fórum de Mulheres de Manaus, sujeito 

desta pesquisa destaca que, 

Existem movimentos que estão bem mais à frente do processo de luta pela terra em 
Manaus, mas nós também participamos, pois nossas mulheres precisam ser 
respeitadas, seus direitos resguardados. Os poderosos da cidade tentam passar por 
cima de nós, mas não deixamos, aqui na zona Leste tentaram tirar de nós nossa 
terra e nossas casas, mas nos organizamos e fomos para a luta, ficamos na linha de 
frente do processo, pois sem terra, casa, o que seria das mães que vivem aqui e 
muitas vezes são abandonadas pelos maridos, companheiros. Sem a moradia elas 
ficam sem referência (entrevista/2013). 

Para Rolnik (1996) a Conferência Habitat foi um momento marcante da luta dos 

movimentos sociais no mundo e para o Brasil, principalmente, posto que em outros espaços 

de discussão o processo ocorria de qualquer forma e nessa Conferência ele ocorreu de 

forma paralela. Esta autora chama a atenção para o fato de que “esta mudança já é um 

reflexo daquela que foi uma das questões-chave em pauta em Istambul e, 

consequentemente, um dos pilares da agenda atual de política urbana e habitacional: a 

formulação de um novo papel para o Estado e sobretudo de novas formas de relação deste 

com os demais atores que incidem” (ROLNIK, 1996, p. 3). 

Para Rolnik (1996, p. 10) “a história da moradia popular entre nós é bastante 

marcada pela auto-produção, ou autogestão. A imensa maioria dos assentamentos 

brasileiros foi construída pelos próprios moradores e com seus próprios recursos: todas as 

periferias do país” o que reforça as mudanças ocorridas em nossa história, algumas de 

forma tímida, como foi na década de 90 no que tange o diálogo do Estado com os 

movimentos sociais. 

O Programa Minha Casa Minha Vida, originado do PAC, é uma conquista 

comemorada sobretudo pelas mulheres porque elas são os sujeitos centrais deste 

Programa. E. L. C. (45 anos), associada do Movimento de Mulheres Amazonas Sempre Vivo 

e inscrita no Programa Minha Casa Minha Vida / Entidades relata que, 

Desde o governo Lula e depois o da Dilma houve uma melhora na política pública de 
habitação, agora nós podemos ter voz. Os movimentos sociais levam nossas 
reivindicações. O PMCMVE para as mulheres foi a melhor coisa, pois agora 
poderemos ter nossa casa com dignidade, pois com o que ganho nunca conseguiria 
comprar minha casa” (entrevista/2013).  

Para Gohn (2011) os movimentos sociais são ações coletivas de caráter 

sociopolíticos e cultural que viabilizam distintas formas da população se organizar e 

expressar suas demandas, adotando diferentes estratégias em suas ações. Esta autora 

chama a atenção para o fato de que tanto os movimentos sociais dos anos de 1980 como os 

atuais têm construído representações simbólicas afirmativas por meio de discursos e 

práticas. De acordo com a autora “ao realizarem estas ações, eles projetam em seus 

participantes sentimentos de pertencimento social” (GOHN, 2011, p. 15). 



 

 

                  

Gohn (2011, p. 14) concorda com as antigas análises feitas por Touraine de que 

“os movimentos sociais são o coração, o pulsar da sociedade”. Para esta autora a luta pela 

moradia continuou a ter centralidade como a luta popular mais organizada. Reforçamos 

ainda a fala de Leite (2007) de que o movimento não luta apenas pela casa propriamente 

dita, mas pela qualidade e dignidade da vida. 

As Entidades habilitadas5 constroem ações e propostas que visam atender de 

forma ampla e satisfatória os beneficiários do Programa. Uma das conquistas foi ter como 

prioridade no referido Programa as Mulheres, que por anos foram esquecidas nessa política. 

M. J. S. S, 44 anos, associada do Movimento de Mulheres Amazonas Sempre Vivo e 

beneficiária do PMCMV/E revela que, 

Até que enfim lembraram da gente, nós criamos os filhos, abandonamos nossas 
vidas e do nada o cara vai embora, vende a casa e deixa a gente sem nada.  Meu 
ex-marido fez isso, me deixou sem nada, tive que começar tudo do zero e com dois 
filhos, hoje moro alugado porque ele vendeu a casa e não me deu nada. Vejo na luta 
do movimento Amazonas Sempre Vivo a oportunidade de ter minha dignidade de 
volta, pois quando o valor do aluguel fica muito alto, fora das minhas condições, 
tenho que procurar outra moradia, isso é triste porque o pouco que tenho se destrói 
nas mudanças (entrevista/2013). 

As mulheres veem nas ações do movimento feminista a luz no fundo do túnel 

para o seu desenvolvimento social. A casa própria é tudo para elas e sua esperança é a 

obtenção desta conquista por intermédio do movimento de mulheres. Ainda há um número 

                                                           
5
 Para poder pleitear recursos oriundos do Fundo Nacional de Habitação Interesse Social (FNHIS) as 

entidades ou os movimentos sociais precisam habilitar-se junto ao Ministério das Cidades. O 
processo de habilitação é composto de duas partes, a primeira referente à comprovação da 
regularidade institucional da entidade e a segunda referente à qualificação técnica e social e também 
da capacidade de mobilização da entidade. As entidades privadas sem fins lucrativos deverão estar 
legalmente constituídas por no mínimo três anos até a data da publicação desta portaria, e seus 
estatutos sociais deverão contemplar a questão habitacional. O processo de habilitação terá início 
pelo preenchimento de Formulário de Habilitação, disponível no sítio eletrônico do Ministério das 
Cidades, www.cidades.gov.br, dando origem ao número de protocolo. De posse do número do 
protocolo, a entidade deverá formalizar a entrega na Caixa Econômica Federal, das cópias dos 
documentos comprobatórios da regularidade institucional e da qualificação da entidade. É vedada a 
habilitação de entidade privada sem fins lucrativos que: a) Possua pendência registrada no Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN; b) Possuam no âmbito dos 
programas sob gestão do Ministério das Cidades, contratos firmados há mais de seis meses com 
obras não iniciadas, ou contratos com obras paralisadas por mais de seis meses, sem repactuação 
aprovado pela CAIXA; c) Não comprovem ter desenvolvido nos últimos três anos, as atividades 
definidas nos subitens 4.4 e 4.5; d) Estejam inscritas no CEPIM – Cadastro de Entidades Privadas 
Sem Fins Lucrativos Impedidas; e e) Outros impedimentos juridicamente caracterizados. É vedada a 
habilitação de entidade privada sem fins lucrativos cujos dirigentes componentes da diretoria 
executiva:  
a) Possuam pendência registrada no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público 
Federal – CADIN; e b) Sejam eles mesmos, ou seus respectivos cônjuges ou companheiros bem 
como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, agente político de Poder 
ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de 
qualquer esfera governamental, servidores públicos vinculados ao Conselho Gestor do FNHIS ou ao 
Conselho Curador do FDS ou ao Ministério das 
Cidades.(http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Resolu%C3%A7%C3
%B5es/PORTARIA_MCIDADES_-_HABILITACAO_2013_-_26-02-2013.pdf), acessado em 10 de 
janeiro de 2013).  

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Resolu%C3%A7%C3%B5es/PORTARIA_MCIDADES_-_HABILITACAO_2013_-_26-02-2013.pdf
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Resolu%C3%A7%C3%B5es/PORTARIA_MCIDADES_-_HABILITACAO_2013_-_26-02-2013.pdf


 

 

                  

muito reduzido de movimentos de mulheres habilitados junto ao Ministério das Cidades para 

realizar a gestão do Programa Minha Casa Minha Vida / Entidades, há só duas entidades 

habilitadas em Manaus e com luta ativa nesse processo, que são o Movimento de Mulheres 

por Moradia Orquídea – MMMO e o Movimento de Mulheres Amazonas Sempre Vivo - ASV. 

Para Viana (2005, p. 87), 

A determinação feminina de obter a dignidade na condição de moradia desafia 
limitações anátomo - fisiológicas sócio-econômicas e amarras conjugais quando a 
relação com o companheiro fica impossibilitada face à rebeldia feminina em escolher 
os próprios caminhos passando por cima das reticências e idiossincrasias 
masculinas São mulheres que desbravam, capinam, constroem, negociam, planejam 
e podem até mesmo romper os laços de conjugalidade por descobrirem-nos 
limitantes de suas possibilidades como sujeitos de direito. 

Conforme dados do IBGE (2010) Manaus possui atualmente 1.802.014 

habitantes na área urbana e deste total, 922.272 de mulheres residentes na cidade, vivendo 

em sua maioria em situação subumana. Muitos dos equipamentos sociais não são 

implantados em suas comunidades. Do número total de habitantes da cidade 17.326 

sobrevivem com renda de até ¼ de salário mínimo mensal6 e 2.668 pessoas com mais de 

30 salários mínimos mensais, o que revela a disparidade social e econômica existente entre 

as classes sociais em nossa cidade. 

De acordo com Gomes (2011), o déficit habitacional do Amazonas é o maior do 

país, chegando a um total de 25,4%. Dados do Ministério das Cidades dão conta de que 

Manaus tinha um déficit de 68.483 em 2009. Se há um déficit de habitação no Amazonas 

reconhecido oficialmente, como mostram esses dados do Ministério das Cidades deve-se ao 

fato de que o próprio poder público não garantiu moradia aos migrantes que se deslocaram 

para Manaus no afã da Zona Franca. 

Os deslocamentos trouxeram consigo o aprofundamento da problemática social 

da cidade, fato que levou famílias inteiras a ocupar espaços impróprios para a moradia nas 

calhas dos igarapés, nos terrenos baldios e nas encostas de barrancos, submetidas ao alto 

risco de vida e às precárias condições de habitabilidade. Some-se a isto, o fato de que o 

deslocamento direcionou uma boa parte da população ao mercado informal de trabalho em 

virtude de seu baixo grau de escolaridade e ausência de qualificação profissional. Dias 

(2007) ressalta que além da falta de moradia outros serviços sociais são deixados de lado 

pelo poder público em relação à população migrante, e esse fator tem ocasionado, desde a 

década de 70, o aumento no número de ocupações, de palafitas e criação de periferias sem 

as mínimas condições de infraestrutura. 

                                                           
6
 No Brasil conforme dados do IBGE (2010) 279.967 pessoas vivem com renda maior que 1/2 ou até 

1 salário mínimo, 276.130 com mais de 1 ou até 2 salários mínimos, 88.255 com mais de 2 ou até 3 
salários mínimos, 70.009 com mais de 3 ou até 5 salários mínimos, 51.459 na faixa de 5 a 10 salários 
mínimos, 9.134 na faixa de 10 a 15 salários mínimos, 8.070  na faixa de 15 a 20 salários mínimos, 
4.076 na faixa de 20 a 30 salários mínimos. 



 

 

                  

Para essa autora o espaço urbano idealizado, pensado e organizado, para 

impressionar os investidores estrangeiros dentro de uma visão burguesa de cidade ideal, 

cria também as próprias contradições, visto que o custo de vida é muito alto e a população 

que vem em busca de fazer fortuna no novo “Eldorado” não consegue inserir-se no mercado 

de trabalho e acaba em condições de vida precárias. R.F., 50 anos, associada do 

Movimento de Mulheres Amazonas Sempre Vivo e beneficiária do PMCMV/E relembra sua 

vinda para Manaus nos seguintes termos:  

Vim pra cá do Pará em busca de uma condição melhor pra mim e minha família, mas 
quando cheguei aqui não tive muitas oportunidades. Tive que ir pro chão de fábrica 
e lá é puxado, a gente sofre, não ganhava e nem ganho muito, tive que morar onde 
dava pra pagar e nunca tive condições de comprar a minha casa. Agora vejo nessa 
luta uma oportunidade, vejo nesse Programa a possibilidade de ter o meu cantinho e 
poder chamar de meu. Lá encontrei muitas companheiras que também sofreram e 
ainda sofrem com esse mesmo problema, nunca temos um salário que dê pra 
financiar nossa casa, mas agora será possível (entrevista/2013). 

R.F, é uma das inúmeras mulheres que sofrem com a segregação socioespacial 

e que são submetidas às péssimas condições de moradia. A entidade Amazonas Sempre 

Vivo é um movimento sociais de mulheres sem fins lucrativos, criada em 2007, para 

desenvolver ações que visam garantir o direito à moradia para famílias de baixa renda na 

cidade de Manaus, especialmente para as mulheres que são estimuladas a exercerem de 

forma consciente sua cidadania. Destaque-se que a primeira entidade de mulheres a 

habilitar-se junto ao Ministério para realizar a gestão do Programa Minha Casa Minha Vida / 

Entidades é o Movimento de Mulheres por Moradia Orquídea - MMMO. Esta entidade 

organizou ocupações de terra nas comunidades da zona norte da cidade de Manaus, 

principalmente, as ocupações Deus é Fiel, Bom Jardim e a ocupação Portelinha no bairro de 

Santa Etelvina. 

Com a organização dessas ocupações o MMMO conseguiu algumas vitórias, 

sendo uma das mais importantes a construção do Conjunto Habitacional Deus é Fiel pela 

Prefeitura Municipal de Manaus, em 2009, e a habilitação da própria entidade junto ao 

Ministério das Cidades para fazer a gestão do Programa Minha Casa, Minha Vida / 

Entidades do Governo Federal. O MMMO é o primeiro Movimento de Mulheres na luta por 

moradia no Estado do Amazonas habilitado para construir unidades habitacionais. 

Apresentou projeto à Caixa Econômica Federal no intuito de atender 600 famílias na faixa 

de 0 a R$ 1.600,00 reais e em sua maioria chefiadas por mulheres.  

As mulheres sempre estiveram à frente de grandes ocupações desde a época da 

Irmã Helena Augusta Walcott, que é referência para as lideranças em Manaus. Cristiane 

Sales, liderança do Movimento de Mulheres por Moradia Orquídea destaca que “a Irmã 

Helena é referência para nós, aprendemos muito, eu era pequena, mas lembro dela e das 

histórias que ouvíamos. Também fomos perseguidas, mas hoje vencemos e mostramos que 



 

 

                  

o movimento é organizado e luta pela garantia dos direitos sociais da população” 

(entrevista/2012). 

No final de 2007 como vimos anteriormente surgiu outra organização de 

mulheres para realizar a gestão do referido programa habitacional. Estamos falando do 

Movimento Amazonas Sempre Vivo que possui duas linhas de atuação que são a defesa do 

meio ambiente e a geração de emprego e renda através de atividades de preservação 

ambiental e cursos profissionalizantes. Logo as suas lideranças perceberam que as famílias 

atendidas pela referida entidade sofriam com a falta de moradia e, diante da demanda que 

chegava à entidade começaram a se organizar na luta pela moradia digna para seus 

usuários habilitando-se junto ao Ministério das Cidades para a gestão do Programa Minha 

Casa Minha Vida / Entidades – PMCMV/E. É assim que a ASV se insere na luta por moradia 

em Manaus, possuindo em seus cadastros famílias de todas as zonas de Manaus com 

maior número de inscritos da zona leste e norte da cidade. De acordo com Wanderley 

(1997, p.98), 

As mulheres representam a metade da população – é responsável direta pela 
existência da outra metade –, há que se agregar a constatação de que ela permeia 
todos os setores sociais, incluindo os dominantes, o que a converte numa questão 
fundamental. Não é à toa que certos cientistas sociais e estudiosos classificam o 
movimento das mulheres como o movimento radical mais importante do século e 
com desdobramentos insuspeitados para o novo milênio. 

A Amazonas Sempre Vivo possui atualmente 850 famílias cadastradas, a equipe 

Técnico-Social é composta por seis assistentes sociais, sendo uma a Coordenadora da 

equipe. Possui como linhas de atuação o direito à cidade.  

O MMMO e a ASV são vinculadas à União Nacional por Moradia Popular – 

UNMP, entidade nacional que tem por objetivo principal a garantia do direito à moradia 

digna para as populações mais pobre. Essa entidade jogou papel importantíssimo na 

habilitação dos movimentos junto ao Ministério das Cidades, haja vista a articulação política 

que tal entidade possui junto ao Governo Federal. Já conquistou, inclusive, assento no 

Conselho Nacional das Cidades. 

É no âmbito das novas condições institucionais para promover o acesso à 

moradia digna que a ASV e o MMMO se situam, como movimentos sociais habilitados pelo 

Ministério das Cidades, para administrar e gerenciar o Programa Minha Casa Minha Vida 

Entidades em Manaus. E, por se tratar de movimentos de mulheres, o atendimento prioriza 

as mulheres chefes de família e mulheres vítimas de violência doméstica. Também são 

observados outros critérios, conforme preconiza a Medida Provisória 514/10, a saber: 

Maior proteção à mulher chefe de família – Renda mensal limitada a R$ 1.395,00
7
. 

Contratos no âmbito do PMCMV ou de programas de regularização fundiária de 
interesse social promovidos pela União, Estados, DF ou Municípios, poderão ser 

                                                           
7
 Valor alterado para R$ 1.600,00, em dezembro de 2011. 



 

 

                  

firmados sem a outorga do cônjuge - (excetuam-se os contratos do FGTS) (Medida 
provisória 514,de dezembro de 2010). 

Além de sua bandeira de luta situar-se no enfrentamento à violência contra as 

mulheres e a luta pela moradia digna a ASV e o MMMO, atendem a população 

subalternizada que necessita e que se enquadra nos critérios do referido Programa. Ambos 

incluíram e habilitaram 600 famílias para a construção de 600 unidades habitacionais. 

Destas 600 famílias aproximadamente 70% correspondem ao atendimento de mulheres 

chefes de família e/ou vítimas de violência doméstica. Estes Movimentos são os únicos 

Movimentos de Mulheres em Manaus a atender de forma efetiva os segmentos 

subalternizados com o PMCMV/E, oportunizando às mulheres melhor qualidade de vida e a 

segurança da casa própria. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

A luta pela moradia encampada pelas mulheres é um exemplo vivo de uma 

história de resistência e determinação, num cenário de discriminação vivido e vencido, com 

a união e esforço coletivo conduzido pelo movimento feminista e ampliado pelos 

movimentos de mulheres do mundo inteiro. 

A história de organização das mulheres na esfera pública com sua luta 

incessante foram fundamentais para a conquista da gestão do Programa Minha Casa Minha 

Vida pelos movimentos sociais de mulheres. Este fato representa o reconhecimento da 

cidadania feminina pelo Estado brasileiro que, historicamente, tratou as mulheres como 

cidadãs de segunda categoria. Percebemos que as mulheres entraram na cena da grande 

política, não mais só como protagonistas de movimentos sociais, elas estão presentes em 

importantes espaços de poder. 

Esta pesquisa constata que a religiosa Helena Augusta Walcott foi a precursora 

dos movimentos sociais de moradia em Manaus. As lideranças dos movimentos sociais de 

Manaus, que fizeram parte desta pesquisa, deixaram claro que sem a contribuição 

significativa da Irmã Helena o poder público municipal não teria feito a homologação de 

algumas terras às populações subalternizadas, que ocuparam várias áreas que se 

transformaram em bairros. Foi a organização dos movimentos sociais pelo solo urbano que 

permitiu assegurar o direito à terra que hoje há no país. O diálogo entre Estado e sociedade 

civil em torno do direito à terra e à moradia ocorreu decisivamente a partir do Governo do 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando os movimentos sociais foram chamados para 

dialogar de maneira democrática com o Estado. Os movimentos sociais inseridos na gestão 

do Programa Minha Casa Minha Vida / Entidades representa um salto qualitativo na história 

do país rumo à construção da cidadania brasileira. 



 

 

                  

A pesquisa revelou também que é no âmbito das novas condições 

institucionais para promover o acesso à moradia digna que a ASV e o MMMO se situam, 

como movimentos sociais habilitados pelo Ministério das Cidades, para administrar e 

gerenciar o Programa Minha Casa Minha Vida Entidades em Manaus. E, por se tratar de 

movimentos de mulheres, o atendimento prioriza as mulheres chefes de família e mulheres 

vítimas de violência doméstica. Ambos incluíram e habilitaram 600 famílias para a 

construção de 600 unidades habitacionais. Destas 600 famílias aproximadamente 70% 

correspondem ao atendimento de mulheres chefes de família e/ou vítimas de violência 

doméstica.  
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