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In de jaren ‘60 en ‘70 kende São Paulo een enorme economische en geografische groei. Op zoek naar werkgelegenheid en een betere toekomst bracht dit een massale migratie op gang van het platteland naar de stad. Deze demografische groei ging hand in hand met een schrijnend tekort aan huisvesting. (2015)



Het was omwille van deze problematische en ontoereikende sociale woningbouw en gebrek aan toekomstperspectief voor de laagste sociale klasse dat de bevolking het heft in eigen handen nam en zich incrementeel organiseerde in sociale bewegingen. (2015)



Een opmerkelijke vorm van woningproductie geïntroduceerd door deze sociale bewegingen was - en is nog steeds - mutirão. Gestoeld op een nieuw geloof in populaire daadkracht namen volksbewegingen de touwtjes in handen en begonnen letterlijk te bouwen aan een nieuwe democratische stad. (2015)



Het veldwerk, waarin gedurende twee maanden intensief het reilen en zeilen van mutirão kon worden aanschouwd en beleefd, vormt de basis van het onderzoeks- en ontwerpproject. Fundamenteel hierin was de nauwe samenwerking met Usina, één van São Paulo’s voornaamste assessorias técnicas, en MST Leste 1, de grootste sociale 
beweging in het oosten van São Paulo. (2015)



Usina heeft door de jaren heen een heel specifiek participatief ontwerpproces ontwikkeld waarbij de toekomstige bewoners betrokken worden van het begin tot het einde. (2015)



De architecten trachten via verschillende hulpmiddelen de bewoners te helpen met het verwoorden van hun ideeën. Met blokjes in verschillende kleuren kunnen de participanten zelf beginnen te stapelen en voorstellen doen omtrent layout van appartementen en circulatie tussen de verschillende appartementen. (2015)



De architecten organiseren niet alleen de verschillende ontwerpfasen in samenspraak met de bewoners, maar coördineren eveneens de werf en dit alles steeds in e ongeziene samenwerking met de toekomstige bewoners. (2015)



Samen bouwen de participanten aan hun huis en aan hun toekomst. (2015)



Mutirão “Paulo Freire” in Cidade Tiradentes als een succesvol resultaat. (2015)


