
como está organizado o fluxo de comunicação e atribuições? 



Rede Internacional de Ação Comunitária – INTERAÇÃO 

• Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP) 

• Fundada em dezembro de 2004, em São 
Paulo 

• Mobilização, Organização e 
Fortalecimento comunitário em 

projetos habitacionais ligados à urbanização, 
regularização fundiária, melhorias habitacionais, 
produção habitacional, etc. 

 

INTERAÇÃO 



Representante, no Brasil, do:  



Slum/Shack Dwellers International - SDI: 

• Rede independente de entidades da sociedade civil e iniciativas populares 

• Criada na Índia, em 1980, pela união de organizações sociais 

• Presença em 33 países na África, Ásia e América Latina 

• Objetivos: cidades mais inclusivas e população urbana de baixa 

renda inserida nas estratégias de desenvolvimento urbano 

SDI 



Rede Internacional de Ação Comunitária – INTERAÇÃO 

•Atuação nos estados de São Paulo e 

Pernambuco  

• 10 comunidades envolvidas, 

aproximadamente 600 poupadores 

• Tecnologia Social certificada pela FBB 

SDI / INTERAÇÃO 



A metodologia de trabalho das organizações vinculadas ao SDI baseia-se em 3 pilares: 

                                      Poupança Comunitária 
                                      Autorrecenseamento 
                                                       Intercâmbio 
   
 

 

SDI / INTERAÇÃO 



Poupança Comunitária 

É um fundo formado e mantido por moradores 
de assentamentos precários e favelas, organizados em grupos 
de poupança. 
 
Cada grupo de poupança tem um número variável de 
poupadores e sua gestão é feita exclusivamente pela própria 
comunidade, com o apoio da INTERAÇÃO. Os membros dos 
grupos se encontram periodicamente, mas não há valores pré-
estipulados ou freqüência mandatória para poupar, variando de 
grupo para grupo. Esses grupos são baseados primordialmente 
em relações de confiança, fomentando o fortalecimento e a 
criação de novos vínculos. 
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Autorrecenseamento 

Autorrecenseamento é um censo feito pelos próprios 
moradores de uma área. Ele inclui desde informações 

tradicionalmente presentes em cadastros municipais, tais como 
dados demográficos e perfil socioeconômico, bem como dados 
que a própria comunidade escolhe incluir, como por exemplo a 
quantidade de pessoas com necessidades especiais, idosos com 
dificuldade de locomoção, entre outros.  

 
Desde que deliberado pela própria comunidade, tanto dados 
quantitativos quanto qualitativos podem fazer parte deste censo. 
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Intercâmbio 

Intercâmbio consiste na troca de informações, experiências 
e técnicas diretamente entre moradores de 
assentamentos precários. 

 
A idéia básica do intercâmbio é fortalecer o conhecimento do próprio 
ambiente. Ao transmitir seus conhecimentos e experiências fora de suas 
comunidades as pessoas vêem sua própria realidade com um outro 
olhar e ampliam a compreensão sobre sua própria situação. 
 
O intercâmbio também proporciona o reconhecimento da existência de 
desafios comuns entre assentamentos precários nacional e 
internacionalmente e a busca de soluções coletivas, além de possibilitar 
a formação de uma rede de ação, que tem um alto poder de 
fortalecimento das iniciativas particulares de cada comunidade, cidade, 
estado, região e país. 
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Depoimento 
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• Construção de uma cultura comunitária COLABORATIVA e 
CONSCIENTE; 

• Compartilhamento de CONHECIMENTO e de EXPERIÊNCIAS; 

• Desenvolvimento de RELACIONAMENTOS e vínculos de 
CONFIANÇA; 

• Desenvolvimento de POTENCIALIDADES e SINERGIAS; 

• Identificação precisa e qualificada de NECESSIDADES; 

• OBJETIVIDADE na construção de soluções VIÁVEIS. 
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Resultados do PROCESSO: 



Projeto 



MUTS 

 

 
 

Projeto Moradia Urbana com Tecnologia Social nasce 
de  um desejo do Banco do Brasil e da Fundação 

Banco do Brasil de potencializar os efeitos 
do Trabalho Social do MCMV no âmbito do 

Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU. 
 
O objetivo do Projeto é a reaplicação de tecnologias 
sociais, complementarmente ao Trabalho Social já 
previsto pelo MCMV, como instrumento de 
promoção do desenvolvimento social. 
 

São 124 empreendimentos  financiados, 
pelo Banco do Brasil, em 84 
municípios, distribuídos em 22 estados, 

num total de 83.284 Unidades Habitacionais (U.H), 
atingindo cerca de 330.000 pessoas. 



   Implementação do Projeto: 

A primeira TS a ser reaplicada em todos os empreendimentos é a TS 

Transformando Realidades por meio da Mobilização e 

Organização Comunitária, desenvolvida pela Rede Internacional de 

Ação Comunitária – INTERAÇÃO, baseada na metodologia da Slum Dwellers 

International (SDI) de autorrecenseamento, consiste fundamentalmente em um 

trabalho de mobilização e organização comunitária.  

Projeto será implementado em duas fases, ou pela 

combinação de duas Tecnologias Sociais:  

1ª TS 

MUTS 

 



   Implementação do Projeto: 
 

São quatro as TS escolhidas para serem disponibilizadas para reaplicação na 
segunda fase do projeto:  
 
• Criação de Bibliotecas Comunitárias – VAGA LUME; 

 
• Gestão Comunitária de Resíduos Orgânicos e Agricultura Urbana – CEPAGRO; 

 
• Produção Agroecológica de Alimentos em Meio Urbano: Hortas Urbanas - 

Instituto PÓLIS;  
 

• Joias Sustentáveis na Ilha das Flores – REDE CRIAR.  
 

2ª TS 

MUTS 

 



Linha do tempo das atividades 

MUTS 
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MUTS 

 



INTERAÇÃO 

CONTATO 
 

Rua Marquês de Itu, 58 – Conjunto 908 
Vila Buarque – São Paulo – SP – Brasil 

CEP: 01223-905 
Telefone: (55 11) 3159-2621 
social@redeinteracao.org.br 

 
www.redeinteracao.org.br OBRIGADO! 


