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NÚCLEOS HABITACIONAIS – MDDF
CNPJ: 58.154.261/0001-46

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Histórico e experiência da organização
A missão do MDDF é representar os moradores em favelas e núcleos habitacionais junto aos poderes
e órgãos públicos, autarquias, empresas públicas e privadas, defendendo os direitos e interesses dos
moradores e prestando serviços gratuitos. Teve sua origem nos anos 1970, baseada na luta por
habitação. Foi criado quando os moradores da Vila Palmares, em Santo André, se organizaram com a
colaboração do padre Rubens Chasserreaux para resistir aos despejos que estavam então
acontecendo. A mobilização, iniciada na Vila Palmares, espalhou-se pela cidade e, em 1977 criou-se o
MDF (Movimento de Defesa dos Favelados), que se expandiu rapidamente por outros estados. Em
1978, o 1º Congresso Nacional do Movimento de Defesa dos Favelados foi realizado em Santo André.
Reconhecendo a necessidade de criar uma entidade legal representativa dos moradores de favelas, o
Movimento de Defesa dos Direitos dos Favelados (MDDF) em Santo André foi registrado juridicamente
em 1988. O objetivo maior do MDDF naquela época era reivindicar água, esgoto, saneamento e
infraestrutura, através de uma ação coletiva para a conquista de políticas públicas que contemplassem
a regularização da posse da terra e a urbanização. No final da década de 1980, o MDDF, com apoio do
Centro de Estudos Políticos e Sociais e da Pastoral da Moradia, elaborou proposta do Projeto de
Urbanização das Favelas de Santo André e trabalhou junto ao poder público local no primeiro
diagnóstico sobre a situação das favelas da cidade. Junto com outros movimentos de moradia,
conquistou aprovação da lei de AEIS (Áreas Específicas de Interesse Social) em Santo André em 1991.
Apesar das muitas conquistas, o MDDF entendeu que as necessidades de moradores de núcleos
habitacionais não eram somente habitação e saneamento: fez-se necessário um trabalho permanente
e contínuo.
Com este enfoque, assinou-se convênio com a Prefeitura de Santo André para a implementação do
Projeto Criança Cidadã, oferecendo atividades socioeducativas para crianças e adolescentes
moradores de favelas, em 1999. Este projeto foi ampliado ao longo dos anos e chegou a abranger 2620
crianças e adolescentes em 2009. Em 2011, a partir de uma necessidade de renovar a sua atuação de
base, foi criado o projeto Formação de Lideranças: Resgatando o Passado, Construindo o Futuro. Neste
projeto, o MDDF formou e capacitou um grupo de lideranças comunitárias, representantes dos
principais núcleos da cidade de Santo André e atuantes nos seus bairros e na diretoria do movimento,
permitindo o fortalecimento e autonomia do movimento de moradia junto a todos os níveis do poder
público e à sociedade.
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De 2015 a 2017, o MDDF realizou o projeto Nossas Vilas, Vielas e Quintais, com patrocínio do programa
Petrobras Socioambiental. O Projeto permitiu que um grupo de 80 moradores de 4 núcleos da cidade
de Santo André conhecessem a realidade socioambiental da área urbana e da área de mananciais da
cidade, e a história socioambiental das suas comunidades. A partir deste processo educativo, estas
lideranças escolheram prioridades para atuação, planejaram e realizaram pequenas transformações
ambientais nas suas comunidades. Exemplos incluem a criação de uma praça e a revitalização de seis
pontos de descarte de resíduos, sempre usando materiais reaproveitados e com diversas atividades
culturais.
O MDDF está presente oficialmente em diversos espaços de gestão compartilhada com o poder
público, entre eles o Conselho Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - COMUGESAN;
Conselho Municipal de Habitação - CMH; Conselho Municipal de Política Urbana – CMPU. Também
participou da construção do Observatório das Remoções do ABC, em parceria com a Universidade
Federal do ABC. Fez também parte do Conselho de Juventude da ONU-Habitat entre 2012 e 2015.
Atuante no movimento de mulheres pela humanização do atendimento à saúde da mulher e pelos
direitos reprodutivos, o MDDF participou do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Gestor do
Hospital da Mulher de Santo André de 2015 a 2016.
Além das suas atividades cotidianas de representação de favelas e participação de discussões de
políticas públicas por meio dos conselhos municipais, o MDDF desenvolve uma variedade de atividades
em rede sem recursos externos. Exemplos: parceria no Projeto Jovens Lideranças Ambientais,
financiado pela ONU Habitat em 2010, intercâmbio entre jovens do MDDF e jovens e artistas visuais
de Chicago (EUA) em 2012 e a produção de documentário sobre a história das favelas de Santo André
em 2015. Em abril de 2014, convidou e organizou palestra do teólogo Leonardo Boff em Santo André,
que foi recebido por uma plateia de mais de 600 pessoas. Destaca-se também, em 2017 e 2018, uma
parceria com o SESC Santo André, que permitiu retratar a história dos moradores da Favela
Tamarutaca, por meio de uma exposição artística denominada “A Beleza do Inusitado”, do artista
brasileiro radicado na Alemanha, José de Quadros. Outras parcerias na área ambiental incluem
participação na mostra do Dia Mundial do Meio Ambiente no SESC Santo André, realizações de sessões
da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental nas comunidades da Tamarutaca e Conjunto Prestes Maia,
e apoio metodológico em intervenção de Trabalho Técnico Social da Prefeitura de Santo André, no
qual sua equipe liderou ações colaborativas de transformação socioambiental na urbanização da
Favela Jardim Cristiane e nos Conjuntos Residenciais Londrina e Juquiá. A participação em diversos
fóruns, audiências públicas, congressos e seminários em nível local, estadual, nacional e internacional,
além de diversas ações de fortalecimento da organização comunitária nas comunidades associadas
fazem parte do trabalho voluntário da diretoria e colaboradores da entidade.
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Principais projetos desenvolvidos pela instituição:
Nome do
Projeto

Ano(s) de
realização

Objetivo do projeto

Local

Capacitação de
No Meio da Vila:
moradores para liderar
Comunidades
Sensibilizando
processos de
Tamarutaca, Prestes
2019 (em
pessoas para o
revitalização de espaços
Maia, Gonçalo Zarco,
andamento)
cuidado com a
degradados e promover a
Piracanjuba e
cidade
corresponsabilidade com
Ipiranga I e II
o meio ambiente.

Fonte do Recurso
(Instituição
Financiadora/Patrocinadora

FUMGESAN / SEMASA Prefeitura de Santo André

Fomentar consciência e
responsabilidade com
- Núcleo Jardim
relação ao meio
Cristiane
Educação
Prefeitura de Santo André,
ambiente, de maneira
- Conjunto
Ambiental e
2017 / 2018
por meio de contratação de
didática e lúdica, com
Residencial Londrina
Patrimonial
empresa terceirizada.
lideranças e população
- Conjunto
(homens, mulheres,
Residencial Juquiá
jovens e crianças).
Valorizar a história de
- Núcleo Tamarutaca
A Beleza do
2017 / 2018 luta da comunidade
e
SESC Santo André
Inusitado
Tamarutaca.
- SESC Santo André
Estimular a reflexão e o
diálogo sobre a
sustentabilidade por
meio do mapeamento e
do compartilhamento de
Encontros de
iniciativas
Ideias e Ações –
socioambientais, com
Mostra
2017
- SESC Vila Mariana.
SESC Vila Mariana.
vistas à promoção de
Territórios em
ações educativas,
Transformação
formativas e espaços de
encontro para a troca de
conhecimentos, saberes
e práticas
socioambientais.
Aumentar o número de
- Núcleo Tamarutaca;
Semana Move
2016
brasileiros praticantes de
- Conjunto Prestes
SESC Santo André
Brasil
atividades físicas.
Maia
Promover intercâmbio de
lideranças de favelas das
Nossas Vilas,
2015 / 2016 áreas urbanas e
Vielas e
- Santo André
PETROBRAS
/ 2017
comunidades das áreas
Quintais.
de mananciais de Santo
André.

Festival “Se Essa
Rua Fosse
Nossa”

2016

Apresentar trabalhos e
ações que têm como
ponto comum a intenção
de construir relações
menos individualistas,
socialmente mais justas e

SESC Santo André.

SESC Santo André
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ecologicamente mais
responsáveis.

Mostra
Ecofalante de
Cinema
Ambiental

2015

Expor e debater questões
ambientais.

Formação de
Lideranças:
Resgatando a
História e
Construindo o
Futuro

Identificar e capacitar
lideranças comunitárias
em núcleos da cidade de
Santo André,
favorecendo o
2011 / 2012 intercâmbio e a
/ 2013
mobilização para
fortalecer uma Rede
Social de Defesa dos
Direitos de Cidadania de
populações excluídas do
Direito à Cidade.

Criança Cidadã

Desenvolver atividades
esportivas e de lazer para
crianças nas
1999 / 2009
comunidades de favelas,
reduzindo a condição de
vulnerabilidade social.

- Núcleo Tamarutaca;
- Conjunto Prestes
Maia
- Jardim Cristiane;
Gamboa;
- Haras; Pedro
Américo;
- Homero Thon;
- Conjunto Prestes
Maia;
- Gonçalo Zarco;
Sacadura Cabra;
Pintassilgo;
- Quilombo; Jardim
Santo André; Núcleo
Primavera.
- Sacadura
Cabral;Tamarutaca;
- Gonçalo Zarco;
- Jardim Cristiane;
Gamboa;
- Capuava; Capuava
Unida;
- Gregório de Matos;

SESC Santo André

Brazil Foundation

Prefeitura de Santo André

Anexo comprovantes que atestam a experiência da organização.
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