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“A cidade. Os modernos quase que completamente 
esqueceram o verdadeiro sentido desta palavra. A maior parte 
confunde as construções materiais de uma cidade com a 
própria cidade, e o habitante da cidade com um cidadão. Eles 
não sabem que as casas constituem a parte material, mas que 
a verdadeira cidade é formada por cidadãos. ”

Jean-Jacques Rousseau



RESUMO

O objetivo central do trabalho consiste em avaliar a adequação do 

Programa Lares Geraes Habitação Popular ao perfil do déficit habitacional verificado em 

Minas Gerais. Em um primeiro momento aborda-se o processo de urbanização brasileiro, 

acelerado e carente de planejamento, e suas implicações na questão da moradia. 

Apresenta-se a atuação do Poder Público e as políticas por ele implementadas, o 

comportamento do mercado e os recursos de que dispõe para assegurar investimentos 

públicos que favoreçam seus interesses, e a mobilização da sociedade civil a fim de 

aprovar leis e medidas que assegurem à população o exercício pleno do direito à moradia. 

A análise de informações da Fundação João Pinheiro (2004) acerca do déficit habitacional 

em Minas Gerais e de dados relativos ao programa estadual de habitação Lares Geraes 

Habitação Popular objetiva verificar a adequação da alocação, nos municípios mineiros, 

das unidades habitacionais construídas por meio do programa ao perfil do déficit 

habitacional em Minas Gerais. Percebe-se que o critério alocativo das unidades 

habitacionais não considera a concentração do déficit em determinados municípios. Nota- 

se ainda que a consideração do perfil do déficit e de seus componentes mais relevantes 

favorece a formulação de uma política habitacional que inclua linhas de ação 

diversificadas.
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ABSTRACT

The fundamental objective of the study consists of evaluating the adequacy 

of the program Lares Geraes Habitação Popular to the profile of the habitation deficit in 

Minas Gerais. At a first moment, it approaches Brazilian sped up and devoid of planning 

urbanization process and its implications in the issue of the social housing. It is 

approached the performance of the Public Power and the politics for it implemented, the 

behavior of the market and its mobilization of resources to assure public investments that 

favor its interests, and the conduct of the civil society in order to approve laws and 

procedures that assure to the population the complete exercise of the housing right. The 

analysis of Fundação João Pinheiro (2004) study concerning the habitation deficit in 

Minas Gerais and of data relative to the state program of habitation Lares Geraes 

Habitação Popular objective to verify the adequacy of the allocation in the cities of the 

constructed habitation units by the program to the profile of the habitation deficit in Minas 

Gerais. One perceives that the allocation criterion of the habitation units do not consider 

the concentration of the deficit in determined cities. One notices the consideration of the 

profile of the deficit and its more relevant components favors the formulation of habitation 

politics that includes diversified action lines.

Key words: urbanization; public policies; housing; habitation deficit.
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1 INTRODUÇÃO

O ato de morar está imbuído de significantes que influenciam, em grande 

medida, o modo como o indivíduo irá se inserir na sociedade. O local da moradia interfere 

nas relações sociais desenvolvidas, uma vez que os valores, as perspectivas e as 

expectativas do indivíduo em relação à sociedade, bem como desta em relação ao 

indivíduo, em certa medida, têm como condicionante o meio em que se vive. Percebe-se 

também que a construção do espaço é influenciada por determinantes sociais, de modo que 

a localização de pessoas e atividades produtivas é condicionada por fatores históricos e 

socioeconômicos que levam a certa conformação do espaço.

A moradia apresenta-se como requisito para que as pessoas tenham 

condições de vida satisfatórias, uma vez que representa segurança, privacidade, 

estabilidade e a sensação de que se ocupa um lugar na sociedade. A carência habitacional 

e as condições precárias das moradias de parcela significativa da população brasileira 

indicam a existência de um problema que abrange aspectos relativos tanto a acessibilidade, 

qualidade ambiental, disponibilidade de infra-estrutura, condições de salubridade, enfim, 

condições de vida da população, como ao próprio sentimento de pertencimento social. A 

segregação sócio-espacial se verifica clara e intensamente no meio urbano, onde é 

perceptível a coexistência de partes da cidade onde se concentram diversas carências, e 

outras, onde a parcela mais rica da população tem à disposição bens e serviços urbanos de 

que necessita. Diante das desigualdades urbanas e das conseqüências delas advindas para a 

problemática habitacional, mostra-se relevante a discussão acerca das causas, 

desdobramentos e atuações capazes de interferir e alterar a configuração segregada do 

espaço urbano e de possibilitar à população de baixa renda acesso à moradia digna.

A abordagem da questão da moradia e da política habitacional 

desenvolvida neste trabalho tem como objetivo averiguar a adequação do Programa Lares 

Geraes Habitação Popular ao perfil do déficit habitacional em Minas Gerais. A partir do 

conhecimento das carências habitacionais, tanto sob o aspecto quantitativo, quanto
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qualitativo e da política pública de habitação em curso, pretende-se compreender a 

adequação das ações desenvolvidas com relação à redução do déficit habitacional no 

Estado.

Para que se compreenda a questão da moradia é necessário considerar o 

modo como se realizou a urbanização no Brasil. Na seção 2, busca-se, assim, apresentar 

características da urbanização brasileira que influenciaram a disponibilidade e as 

condições das moradias nas cidades. Aborda-se a industrialização tardia ocorrida no país, 

que somente após 1950, com a produção de bens de consumo, teve crescimento expressivo 

e passou a atrair maior contingente populacional para as cidades, em decorrência da oferta 

de empregos. Nesse sentido, verifica-se que a atuação estatal, tanto na esfera federal, 

estadual e local, com suas distintas atribuições e possibilidades de atuação no provimento 

de infra-estrutura urbana, se deu preponderantemente com o intuito de fomentar a indústria 

e oferecer condições para o crescimento do capital. Investimentos direcionados para a 

melhoria das condições de vida da crescente população urbana, nem sempre absorvida em 

sua totalidade pelo mercado de trabalho, mostraram-se escassos. A ausência de 

planejamento urbano e a aplicação de leis somente em áreas de interesse do mercado 

contribuíram para a ocupação irregular da cidade e para o improviso na construção de 

moradias. Embora tenham sido formulados planos para o desenvolvimento urbano, eles se 

mostraram, grande parte das vezes, distantes da realidade local, retóricos e com baixa 

efetividade. São também apresentados nesta seção, os fatores que permeiam a questão da 

moradia, tais como especificidades do mercado habitacional e a decorrente segregação 

sócio-espacial nas cidades. Destaca-se também o caráter preponderante de mercadoria 

conferido à terra urbana, que inviabiliza sua aquisição pela totalidade da população, cuja 

parcela mais carente se encontra obrigada a buscar alternativas, muitas vezes irregulares e 

arriscadas, para conseguir habitação à margem do mercado formal.

A dinâmica urbana e as desigualdades dela decorrentes apontam para a 

necessidade de formulação de políticas públicas que sejam capazes de solucionar ou 

minimizar os problemas sociais urbanos. Na seção 3, procura-se esclarecer alguns aspectos



10

gerais relativos às políticas públicas, tais como seu caráter conflitivo, envolvendo atores 

com interesses diversos e múltiplos aspectos e alternativas de solução, e o processo de 

formulação, implementação, avaliação e monitoramento. Busca-se também enfatizar as 

especificidades das políticas sociais, entre as quais está a política habitacional, desde o 

ambiente cambiante em que se inserem à complexidade de questões multifacetadas e 

problemas fragilmente estruturados. A política habitacional tem caráter intersetorial e os 

problemas a ela relacionados são multicausais e mobilizam atores diversos, o que aponta a 

necessidade de se pensar intervenções plurais e não-reducionistas. Haja vista a 

configuração redistributiva da política habitacional de interesse social, deve-se considerar 

os atores e os recursos por eles disputados, para que estes não sejam apropriados 

indevidamente.

Expõe-se brevemente, na seção 4, a trajetória das políticas habitacionais 

implementadas no Brasil, caracterizadas, em grande parte, pelo centralismo e 

uniformização em âmbito nacional, desconsiderando especificidades regionais. São, assim, 

apresentadas as políticas habitacionais desenvolvidas durante o período de existência do 

Banco Nacional de Habitação (BNH) e as posteriores à sua extinção. Trata-se ainda dos 

avanços legais relativos à questão urbana, tais como os instrumentos presentes no Estatuto 

da Cidade, e a dificuldade das leis serem aplicadas efetiva e uniformemente no espaço 

urbano.

As especificidades do mercado de moradias e a incapacidade estatal de 

solucionar o problema habitacional acarretam o déficit habitacional, apresentado na seção 

5. O déficit habitacional refere-se à necessidade de construção de novas moradias, seja 

para reposição ou incremento do estoque, e se liga diretamente a problemas relativos às 

deficiências do estoque de moradias. Para o desenvolvimento desta seção adotou-se como 

fonte de dados os estudos da Fundação João Pinheiro acerca do déficit habitacional no 

Brasil publicados em 2001, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) 1999, e em 2004, com base em dados do Censo Demográfico 2000 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta última publicação foi adotada
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para a obtenção de dados detalhados do Estado de Minas Gerais. São apresentadas, assim, 

informações a respeito da composição do déficit habitacional em Minas Gerais, mostrando 

a predominância de determinados componentes em certas regiões do Estado. Além disso, 

aborda-se nessa seção, a inadequação de moradias que, apesar de distinguir-se do 

somatório do déficit, por não implicar a necessidade de construção de novas unidades, 

caracteriza aquelas moradias que não proporcionam a seus moradores condições 

desejáveis de habitabilidade.

Na seção 6, é apresentado o Programa Lares Geraes, desenvolvido pela 

Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (SEDRU) e pela Companhia de 

Habitação do Estado de Minas Gerais (COHAB), e que tem como objetivo a redução do 

déficit habitacional em Minas Gerais, por meio da construção de novas unidades 

habitacionais. O Programa Lares Geraes abrange as vertentes de atuação Lares Geraes 

segurança pública, Habitação Popular, Sub-programa Habitacional para as Regiões do 

Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas, fortalecimento da articulação da 

Associação dos Municípios da microrregião do Alto Paraopeba e Projeto de Melhoria 

Habitacional para o Controle da Doença de Chagas no Estado de Minas Gerais. A vertente 

do Programa abordada nesse trabalho refere-se ao Programa Lares Geraes Habitação 

Popular (PLHP). A escolha desse programa se justifica pela sua ampla abrangência, pelo 

volume de recursos a ele destinado, pelo efetivo desenvolvimento das ações por ele 

propostas, pelo público alvo preferencial definido e pela sua configuração como um dos 

projetos estruturadores do Estado. O PLHP promove a construção de conjuntos 

habitacionais e a concessão de financiamento para famílias, com prioridade para a 

população de baixa renda, em vários municípios de Minas Gerais. Busca-se, por meio de 

dados obtidos junto a COHAB acerca no número de unidades habitacionais construídas 

pelo PLHP nos diversos municípios beneficiados e de informações sobre o déficit 

habitacional em Minas Gerais, disponibilizadas por FJP (2004), verificar em que medida 

as ações desenvolvidas e a alocação das novas moradias construídas pelo PLHP nos 

diversos municípios são compatíveis e adequadas ao déficit habitacional apresentado 

nestes locais.
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Haja vista a limitação de recursos frente à grande demanda por moradias, e 

a necessidade de se reduzir o déficit habitacional, este trabalho procura contribuir para o 

aprimoramento desta relevante linha de intervenção governamental no sentido de que 

sejam considerados aspectos do déficit habitacional como critério de alocação das 

unidades habitacionais construídas pelo PLHP. Desse modo, tendo por base características 

da formação das cidades brasileiras e especificidades do mercado de moradias, acredita-se 

ser relevante que os investimentos no setor habitacional sejam direcionados para aquelas 

regiões e municípios do Estado que apresentam maior carência habitacional, e que visem a 

beneficiar prioritariamente a população de baixa renda.
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2 O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO BRASILEIRO

A atual configuração da questão habitacional nas cidades é, em grande 

medida, resultado do modo como ocorreu a urbanização no Brasil. Para que se conheça a 

origem e a real dimensão dos problemas ligados à moradia, são relevantes alguns aspectos 

do processo de urbanização, expostos nesta seção. Pretende-se apresentar os fatores 

estruturais e conjunturais que propiciaram a expansão urbana, e a atuação do Poder 

Público, o qual se omitiu, em certas situações, frente a irregularidades e foi conivente com 

o desenvolvimento urbano limitado a algumas áreas da cidade. Analisam-se também, nesta 

seção, características da produção habitacional que tomam a moradia um bem de preço 

elevado e de cujo mercado está excluída parte da população, a qual acaba por ser 

segregada no espaço urbano e a recorrer ao improviso para obter sua moradia. Planos 

retóricos, atendimento a demandas do mercado imobiliário e aplicação não-universal de 

leis caracterizam a acelerada urbanização brasileira, cujos benefícios foram apropriados 

por poucos.

2.1 Contexto da urbanização brasileira

A urbanização, dentre outros aspectos, pode ser entendida como o 

deslocamento de pessoas do meio rural para o meio urbano, com o conseqüente aumento 

da população urbana em relação à população rural. Tal deslocamento acarreta a formação, 

o crescimento e a expansão de centros nos quais a população residente não depende 

diretamente do trabalho na terra. Embora não seja fenômeno recente a concentração de 

pessoas nas cidades, e já  os gregos antigos as vissem como locus de práticas sociais e 

políticas, é a partir da Revolução Industrial, no século XVIII, que se verifica seu 

significativo crescimento. Mesmo na Europa, onde desde o fim da Idade Média verificou- 

se a formação de burgos em decorrência de progressos na produção agrícola que 

permitiram a existência de um excedente comercializável, foi o advento das indústrias que 

fomentou a urbanização e promoveu a atração de novos habitantes pela oferta de trabalho.
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O Brasil se caracterizou por ser essencialmente agrário até as primeiras 

décadas do século XX. No período colonial, a metrópole portuguesa não incentivava a 

formação de centros urbanos, visto que seu interesse era ocupar o território por meio da 

dispersão da população no mesmo. Como mostra Pereira de Queiroz (1978), a vida sócio- 

econômica brasileira desenvolvia-se nas propriedades rurais e as vilas e cidades tinham 

movimento apenas em dias de festa, ficando o restante do tempo praticamente vazias. A 

valorização da vida urbana ocorreu quando da instalação da família real portuguesa no Rio 

de Janeiro, o que promoveu a associação entre o viver na cidade e o viver perto do poder.

O ano de 1850 foi marcado pela publicação da Lei de Terras, segundo a 

qual as terras devolutas poderiam ser adquiridas somente por meio da compra e venda, e 

não mais pela posse, o que inviabilizava a aquisição da propriedade por trabalhadores sem 

grandes recursos. A Lei de Terras coibiu a pequena produção de subsistência, dificultando 

o acesso à terra pelos pequenos produtores e forçando seu assalariamento nas grandes 

plantações. Tal lei começa a formar em tomo da propriedade um sistema de proteção que 

assegura a esta um caráter preponderante de mercadoria. O trabalhador passa a não ter 

alternativa que não seja adquirir no mercado privado a terra de que necessita para cultivar 

e viver.

Somente por volta de 1930, com o colapso da economia exportadora 

cafeeira, o Estado passou a direcionar maiores investimentos para a industrialização. 

Especialmente com o advento das indústrias de bens de consumo, a partir de 1950, houve 

aumento da oferta de empregos e da inffaestrutura nas cidades, porém, não em nível 

suficiente para atender a demanda da população que crescia aceleradamente. Vale notar 

que sendo o Brasil caracterizado por um processo de industrialização tardia, típico de 

países subdesenvolvidos no período posterior a II Guerra Mundial, os bens de consumo 

foram produzidos em maior número que as indústrias de base1. Tal conjuntura acarretou 

necessidade de maior contingente de mão-de-obra para a produção dos bens de consumo, 

contribuindo para o rápido crescimento das cidades.

1 A indústria de bens consumo abastece o mercado com produtos duráveis e não duráveis. A indústria de 
base caracteriza-se pelo fornecimento de bens e equipamentos para outras indústrias.
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No setor agrícola, verificou-se, na década de 1970, a introdução das leis 

trabalhistas para empregados rurais, a crescente mecanização e o processo de concentração 

de terras, que expulsava os pequenos produtores e inviabilizava sua permanência na área 

rural. Para eles, a cidade passou a representar uma alternativa que os livraria de problemas 

econômicos que ciclicamente atingem a produção rural e que lhes daria a possibilidade de 

garantir sua subsistência mediante a venda de seu trabalho. O processo acelerado de 

urbanização verificado foi, assim, conseqüência de alterações nos setores industrial e 

agrícola: o primeiro tendo como fator atrativo a promessa de emprego e o último 

modemizando-se e dispensando mão-de-obra.

É também nessa década que se verifica significativo crescimento 

econômico brasileiro: foram promovidas a consolidação da infra-estrutura de comunicação 

no território, o desenvolvimento dos setores de energia e transportes, a modernização 

agrícola e a expansão industrial. Tais melhorias, não sem a realização de empréstimos 

externos, foram financiadas pelo Estado, visto que eram de fundamental importância para 

que fosse possível o desenvolvimento do setor industrial brasileiro.

2.2 O Estado e os problemas sociais urbanos

Apesar da atuação estatal no sentido de impulsionar o crescimento da 

indústria nacional, no que diz respeito a medidas direcionadas para uma reforma urbana, 

com vistas a enfrentar os diversos problemas sociais urbanos decorrentes da rápida 

urbanização, o Estado mostrou-se omisso e deixou a população ocupar o espaço como 

pôde ou como o mercado imobiliário e de terras permitiu. Percebe-se que, embora a 

urbanização acelerada deva-se, em grande medida, à industrialização e tenha ocorrido 

concomitante a esta, a atuação estatal verificou-se apenas no que tange a melhorias 

estruturais que beneficiassem esta industrialização; o mesmo não ocorreu quando se tratou 

de implantar uma infraestrutura urbana que evitasse ou reduzisse os problemas sociais 

urbanos. O rápido crescimento econômico trouxe conseqüências perversas do ponto de 

vista social, levando a um quadro de concentração de renda, aumento das desigualdades e
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configuração sócio-espacial excludente, marcada pela distribuição injusta de ônus e 

benefícios da urbanização.

Ao longo dos anos 70 e 80, período de intensificação da urbanização e da 

metropolização, consolidou-se um padrão centro-periferia de ocupação do espaço urbano, 

com a destinação de investimentos públicos e privados para as áreas centrais. Nelas foram 

concentrados equipamentos, serviços, empregos e grande parte dos espaços de lazer e 

sociabilidade. A década de 1980 foi marcada pelo fim do período de intenso crescimento, 

com o esgotamento do padrão de intervenção do Estado desenvolvimentista. As altas taxas 

de crescimento populacional, verificadas até a década de 1970, decorrentes da queda da 

taxa de mortalidade e manutenção da taxa de fecundidade, tenderam a diminuir devido à 

forte queda da fecundidade.

A chamada metropolização da pobreza evidenciou-se também neste 

período, com a reunião da população nos centros metropolitanos, os quais concentraram 

atividades de circulação do capital. A instituição de regiões metropolitanas brasileiras 

consistiu, de acordo com Moraes (2001), uma “[...] estratégia governamental de 

estruturação do território nacional mediante uma política de urbanização e 

desenvolvimento espacialmente seletivos.” (MORAES, 2001, p.339). O objetivo da 

criação das regiões metropolitanas era expandir as atividades produtivas para além do eixo 

Rio-São Paulo e centralizar, em cidades pólo, meios de produção e mercados de trabalho e 

de consumo. Durante os anos 70 e 80, as periferias das áreas metropolitanas se 

densificaram, houve aumento da desigualdade e as grandes e médias cidades em tomo do 

aglomerado tiveram crescimento de sua população. Nota-se que os municípios 

componentes da região metropolitana muitas vezes não configuraram uma mesma 

comunidade sócio-econômica, como se supôs. Havia entre eles diferenças significativas 

referentes a renda, população e atividades e serviços, que foram ignoradas, uma vez que o 

que se pretendia era transformar as regiões metropolitanas em um espaço homogêneo de 

produção e acumulação. Ao contrário, o que se observou foi o aumento da fragmentação e 

segregação do espaço, bem como das desigualdades existentes.
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Das cidades que emergiram desse quadro de acelerada urbanização, 

algumas, como aponta Blay (1978), absorveram capital e trabalho, outras ficaram 

saturadas pela acumulação de força de trabalho, sem que houvesse geração de novas 

formas de produção ou distribuição de renda que viabilizassem a sobrevivência desses 

trabalhadores no meio urbano. Apesar de a expansão do mercado de trabalho decorrente 

da industrialização ter criado uma grande quantidade de empregos urbanos, fazendo com 

que a população economicamente ativa se tomasse crescentemente assalariada, formou-se 

um contingente de trabalhadores pobres urbanos, cuja subsistência dependia de formas 

precárias e instáveis de produção. Conforme Martins, “[...] o capitalismo na sua expansão, 

não só redefine antigas relações, subordinando-as à reprodução do capital, mas também 

engendra relações não capitalistas igual e contraditoriamente necessárias a essa 

reprodução” (MARTINS, apud MARICATO, 1995, p.272). Deve-se notar que, desde o 

início, a cidade tendeu a reproduzir no espaço as desigualdades sociais existentes entre 

seus habitantes, uma vez que, embora o país passasse a privilegiar o setor industrial, não 

ocorreu ruptura com as relações de poder vigentes: a propriedade fundiária permaneceu 

concentrada e significando poder econômico e político. A emergência das classes 

burguesas industriais e a decadência das rurais não exigiram uma ruptura total do sistema. 

As mudanças ocorridas -  industrialização, produção de bens de consumo, urbanização, 

expansão da classe média, assalariamento -  proporcionaram, aparentemente, uma 

modernização do país, a qual, todavia, veio acompanhada ou, até mesmo, sustentada pelo 

acirramento da desigualdade. Desse modo, conforme Santos (1981), situações irregulares 

do ponto de vista da propriedade legal do solo foram aceitas como alternativa para a 

conformação urbana, visto que se mostravam funcionais frente às relações vigentes entre 

produção, espaço e estrutura social.

2.2.1 Urbanização, Poder Público e políticas urbanas

Embora o grande crescimento das cidades brasileiras tenha se dado no pós- 

Guerra, já  no século XIX, verificou-se a realização de “reformas urbanas”, que, conforme 

Maricato (2002a), consistiam em obras de saneamento básico, embelezamento paisagístico
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e implantação de base legal para formação de mercado imobiliário capitalista. A 

população foi expulsa dos cortiços que habitava e passou a residir nas periferias não- 

estruturadas, dando origem às favelas. Essas intervenções urbanas tiveram, dessa forma, 

como conseqüência a expulsão da população mais pobre para as periferias das cidades e a 

ocupação ilegal do solo urbano, uma vez que eram condizentes com os interesses das elites 

e não incluíram debates ou medidas de caráter social. A partir de 1930, com a ascensão 

burguesa industrial, as reformas deixaram de ter foco no embelezamento e passaram a se 

preocupar com a eficácia na solução de problemas urbanos.

Contudo, como mostram diversos autores, o processo de urbanização 

brasileiro não foi pautado por um correspondente planejamento, seja ele relativo à 

regulação do solo, entendida como a formulação e efetiva aplicação de leis que tratem da 

matéria, à compra financiada da terra ou à extensão da infraestrutura urbana. Esta última é 

compreendida como a disponibilização à população residente na cidade de serviços 

públicos básicos e essenciais, tais como abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

coleta de lixo e energia elétrica. A acelerada urbanização não ocorreu concomitantemente 

à implementação de políticas públicas indispensáveis para que houvesse uma inclusão da 

população mais carente.

As tentativas de planejamento verificadas durante o período ditatorial 

brasileiro foram pautadas por certa concepção de cidade e de estratégia de intervenção que 

envolve, conforme Rolnik (1994), o objetivo de eliminar contradições trazidas pelo 

processo acelerado de urbanização, com a implantação de um modelo de ordem urbana 

ideal e não-contraditória, e a garantia de fluxos de investimentos em infra-estrutura para 

assegurar condições de reprodução do capital.

Durante o regime militar, verificou-se um maior desenvolvimento do 

planejamento urbano com as diretrizes para a Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano formuladas no 2o Plano Nacional de Desenvolvimento, em 1973. Contudo, o 

planejamento era aplicado apenas a uma parte da cidade e ignorava problemas como
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assentamentos ilegais ou precárias condições habitacionais da maior parte da população. A 

referida precariedade diz respeito à inadequação de moradias, cujo conceito, de acordo 

com estudo da Fundação João Pinheiro, “reflete problemas na qualidade de vida dos 

moradores que não se relacionam ao dimensionamento do estoque de habitações, e sim a 

especificidades internas do estoque existente” (FJP, 2004, p.16). Neste período centralista- 

autoritário, o governo federal atua no sentido de promover o planejamento urbano no 

âmbito municipal, sob o molde dos “planos locais de desenvolvimento integrado”, de 

concepção compreensiva. (VILLAÇA, 1999)

A partir do padrão centro-periferia de urbanização, a expansão do espaço 

urbano foi marcada pelo parcelamento2 extensivo do solo para fins habitacionais, seja este 

decorrente da atuação de agentes imobiliários privados ou da construção de conjuntos 

habitacionais pelo Estado. Merece destaque a aprovação da Lei Federal 6766/79, que 

dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e uniformiza critérios para sua realização, 

com vistas a desenvolver as diferentes atividades urbanas, com a concentração equilibrada 

destas atividades e de pessoas no município, mediante o controle do uso e do 

aproveitamento do solo. A questão ambiental também passou a ser tratada de modo mais 

direto com a publicação da Lei Federal 6938/81, que entre outras coisas instituiu a política 

nacional do meio ambiente e indicou a necessidade de se conferir maior autonomia aos 

municípios para que esses protegessem o meio ambiente conforme as especificidades 

locais.

O planejamento formulado nesse período ditatorial contou com um caráter 

autoritário e tecnocrático que também pautou os organismos criados em 1964 para 

administrar a política urbana. O Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e o Banco 

Nacional de Habitação (BNH), entre 1964 e 1985, quando foi extinto o BNH, promoveram 

a construção de 2,5 milhões de moradias e implantaram os principais sistemas de 

saneamento do país, contando com recursos da contribuição de empregadores ao Fundo de

2 O parcelamento do solo se realiza sob as formas de loteamento e desmembramento. O primeiro refere-se à 
divisão do solo em lotes com a abertura de novas vias de circulação. No último, também há a divisão do solo 
em lotes, porém com o aproveitamento do sistema viário existente.
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Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). As taxas de crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB), na década de 1970, se devem, em grande parte, às indústrias de materiais de 

construção e às obras civis, que tiveram suas atividades impulsionadas em decorrência da 

atuação do SFH e do BNH.

Ao longo dos anos 80, houve a formulação, com o estímulo do governo 

federal ou por iniciativa municipal, de vários planos diretores, instrumento básico de 

desenvolvimento e expansão urbana, que contém princípios e instrumentos de política 

urbana e de gestão. Mais além, produziu-se nesta década um vigoroso discurso crítico em 

relação ao planejamento urbano e seu insucesso no enffentamento efetivo da problemática 

das cidades. Os planos produzidos nesta década (e até mesmo na década seguinte), em 

grande parte configuram-se como planos de diretrizes, ou “planos sem mapa”, na 

expressão de Villaça (2002), descolados da realidade urbana e de seus contextos 

administrativos e políticas de implantação.

No mesmo sentido, como expõe Maricato (2002b), esses planos se

mostraram pouco engajados com a realidade social. O crescimento urbano ocorreu,

majoritariamente, fora de qualquer lei ou padrão previsto nos planos: extensas periferias,

casas autoconstruídas, carência de transporte público e de infraestrutura surgiram

paralelamente ao planejamento. Ainda conforme a autora, quando o enfoque social se

toma relevante, o plano passa a ser meramente discursivo e a esconder a real direção dos

investimentos, que, na verdade, obedecem a um plano não explícito, em conformidade

com os interesses da elite. É possível perceber que,

a história do planejamento urbano no Brasil mostra a existência de um 
pântano entre sua retórica e sua prática, já que estava imerso na base 
fundante marcada por contradições: direitos universais, normatividade 
cidadã -  no texto e no discurso -  versus cooptação, favor, discriminação 
e desigualdade -  na prática da gestão urbana. (MARICATO, 2002b, 
p. 135)

Durante a Assembléia Nacional Constituinte de 1988, foi apresentada 

proposta de emenda constitucional de iniciativa popular, pelo Movimento Nacional de
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Reforma Urbana3, que incorporou a questão urbana no texto da Constituição Federal. A 

emenda aprovada pautava-se no ideário da reforma urbana que pode ser resumido, 

conforme Santos Junior apud Alfonsin (2001), na instituição da gestão democrática da 

cidade, em reformas nas relações intergovemamentais e nas relações governo-cidadania, 

na introdução de novos instrumentos de política fundiária, que assegurem a função social 

da propriedade, e na realização de investimentos que favoreçam as necessidades de 

consumo coletivo da população de baixa renda. Contudo, a proposta do Movimento não 

foi incorporada em sua totalidade em face das pressões efetuadas pelos segmentos ligados 

ao mercado imobiliário no decorrer do processo constituinte. Ainda assim, pode-se apontar 

avanços no texto constitucional, sobretudo no enunciado do princípio da função social da 

propriedade e nos instrumentos apresentados no artigo 182, CF/88 (parcelamento ou 

edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 

progressivo no tempo, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública), 

além do Plano Diretor, com caráter obrigatório para municípios com população superior a 

20.000 habitantes.

A movimentação em tomo da problemática urbana é também visível na 

realização da Conferência da ONU para Assentamentos Humanos, em 1996, que teve 

como resultado a Agenda Habitat II, que constitui uma defesa da inclusão social urbana. O 

direito à moradia foi reafirmado como direito humano e a promoção de políticas urbanas 

foi assumida pelos países signatários. Assinada por diversos países, sua relevância reside 

em ter disseminado a consciência política acerca da pobreza urbana e a insustentabilidade 

ambiental no crescimento das cidades. A Agenda estabelece um conjunto de princípios, 

metas, compromissos e um plano global de ação para orientar os esforços relativos à 

melhoria dos assentamentos humanos.

3 O Movimento Nacional de Reforma Urbana articula entidades de movimentos populares, associações de 
classe, ONG’s, instituições de pesquisa sobre questões urbanas, acadêmicos e técnicos do poder público com 
objetivo de desenvolver políticas públicas voltadas a promover a reforma urbana nas cidades brasileiras. O 
Movimento converteu-se no Fórum de Reforma Urbana, entidade que permaneceu bastante ativa durante a 
década de 1980 na defesa da reforma urbana e da aprovação do Estatuto da Cidade.
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A regulamentação dos instrumentos constitucionais só ocorreria treze anos 

depois, após um longo período de mobilização societária, ao lado de esforços de alguns 

municípios para cumprirem os dispositivos constitucionais. Em 2001, foi, então, aprovada 

a Lei Federal 10.257, o Estatuto da Cidade, que prevê instrumentos urbanísticos, institutos 

tributários e financeiros e institutos jurídicos e políticos, dentro de uma proposta de 

planejamento dinâmico e participativo. Um dos instrumentos previstos é o Plano Diretor, 

que se configura como instrumento básico da política de desenvolvimento da cidade, no 

sentido de orientar a atuação do poder público na gestão do espaço urbano. E também 

válido destacar a promulgação da Emenda Constitucional n.26, de 2000, que consagra o 

direito à moradia como direito social constitucionalmente garantido.

2.3 Problemas urbanos e acirramento de desigualdades sociais nas cidades

A existência de leis, que em si constituem avanços institucionais, que 

tratam do direito à cidade, entendido como disponibilidade e possibilidade de acesso a 

bens, serviços e espaços públicos urbanos, não significa que a aplicação das mesmas se 

verifica plenamente.

Como já  mencionado, o modelo de urbanização adotado no Brasil, o qual, 

em grande parte, privilegiou a elite e se baseou em modelos importados e não compatíveis 

com a realidade nacional, favoreceu a formação de um mercado imobiliário restrito, 

especulativo e excludente de grande parcela da população. Desse modo, originou-se uma 

cidade ilegal, apartada da incidência de normas e carentes de políticas que materializam o 

conteúdo daquelas.

Em países em desenvolvimento, como o Brasil, a questão urbana se 

apresenta de modo complexo, uma vez que decorre da combinação entre urbanização 

intensiva, degradação ambiental, desigualdade social e exclusão sócio-espacial. Em tal 

contexto, o surgimento de movimentos sociais urbanos, desde o período autoritário, que 

buscam reivindicar o direito à cidade, explicita a exigência de participação por parte de um
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novo ator que, ao lado de Estado e mercado, passa a atuar na esfera urbana. A dimensão 

política da urbanização, com a dinâmica entre os diversos atores, indica o caráter 

indissociável entre cidade e cidadania, entre o espaço urbano e o direito de reivindicar e 

ter acesso aos bens públicos urbanos. É válido notar que esse aspecto político traz consigo 

a barganha entre atores e, muitas vezes, a apropriação de políticas estatais e de interesses 

de movimentos sociais por grupos privados, especialmente no que tange às condições de 

produção socioeconômica do espaço urbano e de acesso ao solo e à moradia. A dinâmica 

urbana abriga “[...] complexas relações entre o aparato político-institucional oficial e a 

ação do chamado shadow state, que em muitos casos compreende os verdadeiros ‘donos 

do poder’: proprietários de terra, promotores imobiliários, grupos econômicos, 

investidores, igrejas, forças armadas etc.” (FERNANDES, 2001, p.38)

Ademais, percebe-se que organização dos movimentos sociais urbanos e de 

associações voltadas para a questão da moradia ocorre predominantemente em âmbito 

federal, no qual se verificam redes de associações e movimentos pró-moradia que se 

articulam nacionalmente. Deve-se notar, contudo, que na esfera local, mesmo durante o 

período da ditadura militar, persistiram movimentos sociais urbanos demandando bens e 

serviços coletivos. A pressão da sociedade civil organizada, especialmente via redes e 

fóruns, concentra-se, desse modo, na esfera federal, em que há a articulação de diversos 

movimentos, e também na esfera municipal, na qual se destacam associações e 

movimentos de base local, haja vista sua conexão mais direta com problemas urbanos e 

sua maior proximidade às demandas populares. Maricato (2002a) destaca que nos 

governos municipais as pressões sociais eclodem inicialmente, uma vez que os problemas 

urbanos vividos pela população exigem, diversas vezes, medidas emergenciais. As 

pressões dos movimentos não se dirigem diretamente aos governos estaduais, de modo que 

os Estados federados, também respaldados pela ausência de clara atribuição constitucional 

das competências relativas a questões urbanas e habitacionais a um ente, não são 

motivados a desenvolver políticas de habitação.
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As pressões do mercado são também mais evidentes no âmbito federal, 

visto ser esta esfera a principal formuladora das políticas regulatórias urbanas, e no âmbito 

municipal, por ser o município o ente que aplica as leis urbanas e lida diretamente com a 

acumulação urbana. No âmbito estadual, as pressões do mercado são mais amenas, dado o 

papel pouco ativo exercido pelos Estados federados frente à problemática urbana e 

habitacional.

A chamada crise urbana, pela qual passam cidades brasileiras, insere-se 

hoje em um contexto amplo de revolução tecnológica, reestruturação produtiva e 

diminuição do ritmo de oferta de trabalho, acarretando precarização do emprego e 

aumento da desigualdade. Como elementos centrais desse quadro pode-se destacar a 

concentração e irregularidade na estrutura fundiária, a apropriação privada de 

investimentos públicos -  políticas e projetos para a cidade acabam sendo usados para 

promover a valorização de determinadas áreas de interesse do mercado imobiliário -  e a 

presença de estruturas de poder e clientelismo que permitem a manutenção dos interesses 

de certos grupos que dispõem de propriedade fundiária e de recursos financeiros e 

políticos. O capital especulativo funde-se à ação estatal e canaliza investimentos públicos 

para locais de seu interesse. Ribeiro (1994), para quem a industrialização e a urbanização 

periféricas trazem amplas necessidades coletivas sem que haja uma ação satisfatória do 

Estado no sentido de atende-las, destaca a noção de espoliação urbana. Tal noção resume o 

quadro de desigualdades sociais geradas pelo processo de urbanização, caracterizando, de 

acordo com Kowarick, “o somatório de extorsões decorrentes da inexistência ou 

precariedade dos serviços de consumo coletivo que -  conjuntamente com o acesso à terra 

e à habitação -  se apresentam como socialmente necessários à subsistência das classes 

trabalhadoras.”(KOWARICK, apud RIBEIRO, 1994, p.273). A espoliação urbana reflete 

também, conforme Santos Junior, que “[...] as diferenças entre as classes e camadas 

sociais não são decorrentes apenas da distribuição de renda operada pelo mercado de 

trabalho, mas também, e de forma importante, da regulação seletiva do acesso ao uso da 

cidade.” (SANTOS JUNIOR, apud ALFONSIN, 2001, p.209)
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2.4 O mercado habitacional e o problema da moradia

A questão da moradia se vincula à desigualdade social, à distribuição

desigual de renda e a condições específicas do mercado de produção de moradias. Ribeiro

e Pechman (1981) apontam como especificidades desse mercado a dificuldade de se

aplicar capital na produção de moradias, devido à propriedade privada da terra urbana e à

demanda solvável estreita. A propriedade privada gera um obstáculo recorrente para a

obtenção de novos terrenos, representando um peso negativo na rentabilidade. O setor

construtivo encontra entraves à satisfação de sua necessidade permanente de terrenos bem

localizados, que têm oferta limitada, e de grandes extensões de terra, cuja aquisição é

dificultada pelo parcelamento do solo. Tal conjuntura acarreta a elevação do preço da

moradia e exclui parte da população do mercado. Visto que não há um fluxo contínuo de

terrenos disponíveis, os construtores não se submetem ao risco de investir

significativamente em máquinas e em modernização do setor para que seja possível uma

redução dos custos da produção da moradia. O retomo do investimento não é garantido e

métodos de construção baseados no trabalho manual são predominantemente utilizados.

Outro obstáculo ao investimento refere-se à demanda solvável estreita, ou seja, à baixa

capacidade de compra da maioria da população. Para os autores, o salário só é suficiente

para pagar as necessidades imediatas do trabalhador, de forma que o valor da moradia

apenas poderia ser pago ao longo de um grande período de tempo. Caberia ao Estado,

assim, garantir a realização de uma política habitacional, contudo,

[...] tal intervenção terá muito mais o caráter paliativo do que uma 
solução para o problema, na medida em que o Estado procura apenas 
compatibilizar as necessidades da população com os interesses da classe 
dominante, principalmente os ligados ao setor imobiliário. Como a 
compatibilidade de interesses é contraditória, os interesses a serem 
preservados serão os do capital, deixando ao trabalho um legado de 
exploração e miséria. (RIBEIRO; PECHMAN, 1983, p.68)

A promoção pública da habitação, nos moldes em que tem ocorrido no país, 

não chega a causar impacto no mercado, pois a oferta de moradias por políticas 

habitacionais é baixa e não permite a extinção de formas precárias de provisão de 

moradias. Além disso, muitas das obras de infra-estrutura fortalecem e privilegiam a
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especulação imobiliária4, evidenciando a influência do poder econômico de proprietários 

de terra e de agentes imobiliários na definição dos investimentos feitos pelo Estado. Desse 

modo, o que poderia promover a democratização do acesso à terra para fins de moradia 

acaba por servir a um mercado que restringe a oferta de habitação àqueles que podem 

pagar por ela elevadas quantias.

2.4.1 Especulação imobiliária, mercado de terras e habitação

A dinâmica construtiva, como expõe Ribeiro (1996), é dependente do 

comportamento de variáveis de natureza macroeconômica e política que se articulam com 

as condições internas do setor. Tais condições determinam em que medida as mudanças 

externas produzem efeito. Os massivos ganhos de incorporação no setor construtivo, ainda 

que as condições da política econômica favoreçam sua ocorrência, somente se tomam 

viáveis em razão da instabilidade urbana, que permite transformações de condições 

habitacionais de determinadas áreas, e da dificuldade de se realizar uma efetiva regulação 

pública da produção do espaço construído.

Percebe-se que a questão da habitação não decorre simplesmente do 

desequilíbrio entre a oferta reduzida de imóveis e uma grande população consumidora; ela 

apresenta-se, em verdade, como um problema complexo com dimensões sociais, 

econômicas e políticas. A cidade tem sido apropriada irregularmente e nela coexistem a 

necessidade de bens urbanos pela população e a busca constante de lucros por parte do 

mercado.

A impossibilidade do exercício do direito de morar tem suas raízes na 

restrição imposta pelo mercado ao acesso à terra urbana. A especulação imobiliária toma a 

terra e, até mesmo a cidade, mercadoria, cujo consumo é restrito àqueles que podem pagar 

um valor elevado por ela. A população de baixa renda, inibida pelos altos custos de

4 Especulação imobiliária é todo ganho valorativo, obtido sem que tenha havido contrapartida do proprietário 
do imóvel. Conforme Santos (1993), ela é decorrente da superposição de um sítio social ao sítio natural e da 
disputa entre atividades e pessoas por dada localização.
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terrenos e aluguéis e pela incapacidade de produzir sua própria moradia, é forçada a buscar 

alternativas de moradia à margem do mercado e do sistema legal, ocupando terrenos 

vazios, áreas de proteção ambiental, áreas de risco, dentre outros. Visto que tais locais não 

oferecem condições adequadas para a habitação, a regularização fundiária, entendida de 

forma ampla, se faz necessária como meio de realização de um trabalho jurídico, 

urbanístico, físico e social.

A regularização jurídica tem a função de transformar a posse dos ocupantes 

em propriedade, com a garantia do respectivo título. Visto que somente o título de 

propriedade, sem que haja as necessárias condições de habitabilidade, não é suficiente 

para assegurar uma moradia digna, é também essencial que a regularização fundiária esteja 

conectada com a urbanização. Esta tem como objetivo a ordenação do espaço, a partir de 

melhorias nas vias de circulação, da criação de espaços públicos, na homogeneização do 

tamanho de lotes, na melhoria de moradias etc. Pode-se concluir, como faz Alfonsin 

(2001), que a regularização fundiária conduzida por uma concepção pluridimensional 

ameniza o problema da segregação social, pois amplia e assegura diretos, ao mesmo tempo 

em que engloba medidas e intervenções que tomam possível o exercício desses direitos.

A regularização fundiária gera, em certa medida, efeitos no mercado, que, 

em alguns, casos acaba por se apropriar das melhorias decorrentes da intervenção pública. 

Essas melhorias, que valorizam os lotes, despertam interesse do mercado para a área 

regularizada. A atuação de especuladores, que adquirem os lotes recém urbanizados por 

preço irrisório e os revendem para pessoas de maior poder aquisitivo, acaba por afastar do 

local as famílias de baixa renda, para as quais, no primeiro momento, se destinou a 

intervenção. Para evitar tais efeitos perversos, pode-se fazer uso de instrumentos de 

intervenção urbana, como gravar a área regularizada como de interesse social, e do 

acompanhamento das intervenções por programas de geração de empregos, de acesso a 

crédito para melhorias na casa, entre outros, a fim de que os moradores sejam de fato os 

beneficiários da ação estatal.
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O preço da terra urbana tem como determinantes atributos de várias ordens, 

entretanto, prepondera sobre características da natureza do solo o fator localização, o qual 

expressa condições de acessibilidade a equipamentos, bens e serviços. Vale observar que 

terra urbanizada diz respeito à terra servida de infra-estrutura e serviços, tais como rede de 

água, de esgoto, coleta de lixo, iluminação etc. Para que seja garantida moradia é 

necessário mais do que simplesmente terra, são necessários investimentos que viabilizem 

condições adequadas de vida para a população. A terra, como mostram Ribeiro e Cardoso 

(1996), é disputada por vários agentes que buscam se localizar no espaço em função de 

interesses diferenciados, quais sejam, meio de subsistência para a população, patrimônio 

para investidores imobiliários, objeto do processo de acumulação para empresas 

imobiliárias. O preço da terra será, então, determinado pela competição entre os agentes e 

pela lucratividade decorrente de determinada localização.

Essas considerações relativas ao mercado de terras, à especulação 

imobiliária e à regularização fundiária denotam a necessidade da conjunção entre as 

políticas urbanas e habitacionais, bem como a atuação dos diversos níveis de governo. Se 

parte substantiva do problema cabe aos governos locais, responsáveis pelo 

desenvolvimento urbano e ordenamento territorial, cabe aos outros níveis de governo a 

disponibilização de instrumentos para tais intervenções, desde os marcos regulatórios e 

instrumentos jurídicos às formas de parceria e apoio, dado o quadro fiscal dos municípios.

2.5 O quadro sócio-espacial nas cidades brasileiras

O processo de concentração populacional não foi acompanhado por uma 

ação do Estado que garantisse condições mínimas de infra-estrutura urbana e qualidade de 

vida, visto que isso acarretaria, em última instância, a elevação do custo de reprodução da 

classe trabalhadora, o que não interessava às classes dominantes industriais. A presença 

pouco significativa do Estado, que levou a um crescimento sem controles e à 

autoconstrução, assegurou moradia mínima para a classe trabalhadora a preços baixos, 

sem elevar o custo da mão-de-obra. Como observa Fernandes (2001), predomina, no



29

processo de urbanização brasileiro, um padrão excludente, determinado, em grande parte, 

por ações de cunho elitista do Estado. Tampouco a economia de mercado, na ausência de 

regulamentação, gera soluções adequadas para os problemas sociais. De acordo com 

Maricato (2002a), questão habitacional e a produção de moradias envolvem relações 

históricas de patrimonialismo e clientelismo que impedem investimentos planejados no 

setor e reforçam relações de dependência. Assim, “[...] na ausência de alternativa 

habitacional regular, a população apela para seus próprios recursos e produz a moradia 

como pode.” (MARICATO, 2002a, p.44)

A segregação urbana se mostra de forma explícita na formação de favelas 

que, não raro, se localizam junto a zonas urbanizadas e valorizadas da cidade, onde a 

oferta de trabalho é maior, sendo possível a eliminação de gastos com transporte. Nota-se 

também um processo de favelização das periferias, caracterizado pelo adensamento 

populacional, pela construção em lotes vagos e pela construção em áreas de preservação 

ambiental. Maricato (2002b) nota que a ocupação5 de terras é intrínseca à urbanização 

brasileira e é institucionalizada pelo mercado imobiliário excludente e pela carência de 

políticas sociais. O Estado só exerce o poder de polícia quando a ocupação ocorre em 

áreas de interesse do mercado imobiliário; nos demais casos, tolera a ilegalidade como 

forma de amenizar as pressões sociais. A favela apresenta características de fenômeno 

ilegal, em termos de ocupação do solo, além de outros problemas relativos à infra- 

estrutura básica e precariedade habitacional, que contribuem para a degradação ambiental 

e para o aumento da violência. Também tem sido observado que não raro os conjuntos 

habitacioanis, geralmente situados nas periferias distantes das cidades e com suas 

características homogeneizadas, são marcados por processos de segregação.

O ato de morar implica outras necessidades complementares, como o 

acesso ao trabalho, ao transporte público e a uma rede de serviços básicos que permitam a

5 Os movimentos sociais que lutam pela moradia preferem usar o termo “ocupação” a “invasão” por 
considerarem este último ofensivo. Juridicamente, contudo, somente a propriedade confere o direito de 
permanecer e ocupar certa área, sendo a invasão caracterizada pela ocupação de terra alheia, ainda que por 
ausência de alternativas. (MARICATO, 2002b)
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população integrar-se à vida urbana, ter acesso e usufruir os bens e serviços que a cidade 

proporciona. Conforme mostra Meyer (1978), o nível de renda determina a participação 

marginal de grande parte da população no mercado de consumo de bens materiais, mas 

não pode ser condicionante para a participação no consumo dos serviços públicos urbanos. 

Vale observar, como faz Santos (1981), que morar não se restringe a mero espaço 

material, uma vez que há articulações sociais e econômicas que interferem na localização 

das pessoas no espaço. Para Bolaffi (1981), a questão da moradia é também agravada pela 

escassez de diretrizes políticas consistentes e capazes de efetivar metas e planos, o que o 

leva a conclusão de que o crédito e a ação governamental na realização políticas teriam um 

papel crucial. O valor de uso da habitação está ligado ao acesso a serviços e a obras de 

infra-estrutura realizadas pelo poder público. A escassez de áreas urbanizadas beneficia a 

dinâmica especulativa e reforça a segregação social, a medida em que os locais que 

oferecem melhores condições de vida são disputados e adquiridos pelas camadas mais 

ricas.

A garantia do direito à moradia, de acordo com Maricato (2002b), exige a 

realização de uma reforma fundiária, a extensão da infra-estrutura urbana e o 

financiamento subsidiado. São também essas as exigências colocadas por Ribeiro (1996): 

a oferta de crédito, essencial para que seja possível financiar o processo de construção e 

comercialização, e a oferta de terras urbanizadas. Com relação ao financiamento é preciso 

que haja “condições econômicas e financeiras especiais que permitam o surgimento de um 

sistema de crédito ligado a um bem cujo valor relativo é alto, numa sociedade que tende a 

estabelecer a renda do conjunto da população ao nível das necessidades imediatas de 

reprodução da força de trabalho” (RIBEIRO, 1996, p.l 14). Quanto à terra urbanizada, ou 

seja, dotada de infra-estrutura e serviços urbanos que complementam a utilidade da 

moradia, sua oferta depende do mercado de terras e da prestação pelo poder público de 

certos serviços urbanos.

Uma política habitacional eficaz deve estar associada a uma política urbana 

que promova investimentos em equipamentos urbanos e em infra-estrutura e permita a
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melhoria das condições habitacionais da população de baixa renda. A casa por si só não é 

suficiente para que a população exerça seu direito à cidade, visto que a moradia não está 

dissociada do provimento de serviços que tomem mais inclusiva a vivência urbana. Sem 

rede de água, luz, esgotamento sanitário, coleta de lixo, a casa significa apenas um teto, 

não implicando condições de vida digna e inserção sócio-espacial no meio urbano.

Procurou-se, nesta seção, apresentar um panorama da problemática urbana, 

na qual se insere a questão habitacional. Percebe-se que o modo como ocorreu o processo 

de urbanização gerou conseqüências determinantes para a formação de características 

estruturais das áreas urbanas brasileiras. A urbanização rápida e carente de planejamento 

teve como agravante a ausência de uma atuação sistemática do Poder Público no sentido 

de disponibilizar de maneira uniforme bens e serviços públicos para a população, sem 

privilegiar interesses do mercado. O entendimento das especificidades do mercado 

habitacional e da atuação das três esferas de governo, que propõem políticas e interagem 

com o mercado em diversas intensidades e modos, interação esta que não raro produz 

conseqüências perversas para a população de baixa renda, apresenta-se como primeira 

evidência da complexidade da questão da moradia. Frente a um mercado habitacional 

restrito e ao elevado preço da terra urbanizada, a população passa a ocupar'áreas 

irregularmente, em que a infra-estrutura é precária ou inexistente. Visto que a questão 

urbana coloca em jogo interesses de acumulação urbana, via especulação imobiliária, 

configura-se uma arena conflitiva para as políticas urbanas. A melhora nas condições de 

vida no meio urbano requer uma atuação estatal mais efetiva e a implementação, como se 

mostra na seção seguinte, de políticas públicas que reduzam ou solucionem os problemas 

urbanos.
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3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS E O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS SOCIAIS

Tendo em vista o desenvolvimento urbano, o enfrentamento de questões 

urbanas, tais como ordenamento territorial, transporte público, preservação ambiental, 

infra-estrutura e moradia, envolve certamente a formulação de políticas públicas e seus 

instrumentos regulatórios, programas e projetos, que, ao lidarem com o conflito entre 

diversos atores por certos recursos, visem a implementar decisões que promovam 

melhorias coletivas. Como se apresenta nesta seção, a concepção de uma política pública 

abrange a identificação do problema, a formulação, a implementação, o monitoramento e a 

avaliação. Busca-se mostrar que para as políticas sociais, como a política habitacional, tal 

concepção deve considerar a multicausalidade dos problemas que as envolvem para seu 

enfrentamento efetivo. Destaca-se também o caráter redistributivo da política habitacional 

que, muitas vezes, impede o ataque a problemas a ela relativos que afetam grupos 

detentores de poder.

3.1 A formação das políticas públicas

Os conflitos e carências inerentes à vida em sociedade requerem, para que 

sejam solucionados ou amenizados de modo pacífico, políticas públicas, cujo propósito é 

processar as diversas demandas sociais. As políticas públicas estão relacionadas à 

atividade política, uma vez que sua realização depende de decisões e escolhas que 

expressam as preferências dos atores envolvidos e as relações de poder existentes entre 

eles, abarcando ações selecionadas para viabilizar a implementação de decisões tomadas 

quanto a determinada questão. As ações e intervenções governamentais por meio de 

políticas públicas têm caráter político, pois distribuem custos e benefícios, utilizam 

recursos coletivos e são formuladas por autoridades públicas.

Conforme Molina (2002), em toda política, o conflito está presente desde a 

definição da situação sobre a qual se busca intervir e a decisão a respeito dos meios de se 

fazê-lo, visto que os problemas, geralmente, têm múltiplos aspectos e alternativas de
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solução, e envolvem pessoas com interesses diversos. Os envolvidos nos conflitos em 

tomo da alocação de bens e recursos públicos são chamados atores políticos, que podem 

ser públicos -  políticos e burocracia -  ou privados -  empresários, trabalhadores e grupos 

organizados, por exemplo.

Uma política pública não é produzida no vazio: ela explicita uma 

configuração de atores e do ambiente socioeconômico e político que determina as ações 

efetivadas a partir das decisões tomadas. A aquisição de status público de certas questões e 

a mobilização de atores em tomo delas sofrem influência dos recursos materiais, 

organizacionais e simbólicos disponíveis e são dependentes de que parte da sociedade 

tenha a percepção do assunto como um problema público. Desse modo, segundo Rua 

(1998), a pressão exercida por atores, que de algum modo têm poder para gerar demandas, 

faz com que um estado de coisas passe a se configurar como um problema político e 

determinadas questões sejam colocadas na agenda governamental.

A resposta a estas demandas envolve a escolha entre alternativas que levam 

a distintos cursos de ação e de desenho da política pública, uma vez que se liga a 

preferências, interesses e recursos de poder dos atores envolvidos. As opções feitas 

pretendem concretizar o objetivo da política pública, mas devem se conformar aos meios 

disponíveis, aos interesses dos envolvidos e aos recursos de que esses dispõem para que 

suas prioridades sejam abrangidas pela política. A própria satisfação de demandas, sejam 

elas originadas da sociedade ou do interior do sistema político, visa à geração apoio, 

expresso na participação política, na aceitação dos governantes, na organização de 

movimentos públicos etc. Percebe-se que o caráter público das políticas ultrapassa o 

grande contingente social sobre o qual incidem para referir-se também ao aspecto 

imperativo das ações realizadas em seu âmbito, revestidas da autoridade do poder público.

Uma vez tomada uma decisão, em um ambiente no qual atores com 

interesses e recursos diversos barganham para que suas demandas sejam atendidas, essa 

definirá o curso de ação e conformará a política pública a ser implementada. Vale notar
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que há aspectos de uma decisão que interferem fortemente nos interesses dos atores e se 

apresentam como questões fundamentais que definem a configuração da política pública e 

as perdas e ganhos dela decorrentes. Converter em ação uma decisão requer a resolução, 

ainda que incompleta, dos conflitos de interesses relativos à política, ou seja, os atores 

envolvidos devem ter um mínimo de satisfação e nenhum deles deve se sentir 

completamente prejudicado.

Como mostra Rua (1998), em função das preferências e expectativas dos 

atores se formam as arenas políticas, relativas aos processos de conflito e consenso das 

diversas áreas de política, e que se apresentam como distributivas, regulatórias e 

redistributivas. Nas primeiras, predomina a distribuição de novos recursos, facilmente 

divisíveis. Na arena das políticas regulatórias, há certo grau de conflito, visto que tais 

políticas são concebidas para controlar determinadas atividades, o que gera ganhadores e 

perdedores. Já na arena das políticas redistributivas, há um jogo de soma-zero, ou seja, 

para que um ator ganhe, o outro tem que perder, uma vez que a distribuição dos recursos 

preexistentes é alterada. Tais políticas, apresentam caráter fortemente conflitivo, 

demandando alianças e lideranças mais estáveis. Dependendo daquilo que esteja em jogo, 

do custo do confronto para os atores envolvidos e da intensidade de suas preferências, é 

possível um ajuste dos interesses em conflito, de forma a satisfazer parcialmente os 

interesses de cada um. Especialmente no campo das políticas redistributivas, é difícil que 

um cenário como esse se efetive, sendo preciso que a ausência de ganhos e os prejuízos se 

restrinjam àqueles atores que não são capazes de mobilizar recursos de poder para impedir 

que a decisão se transforme em ação.

A concepção de uma política pública envolve a identificação do problema, 

com a compreensão de suas causas e o reconhecimento dos diversos interesses presentes, a 

formulação, com a seleção das alternativas de intervenção e a definição de objetivos e 

metas, a implementação e o monitoramento e a avaliação. Toda política pública está 

assentada, conforme Carneiro (2004), em um modelo causal, freqüentemente não 

explicitado, que consiste em hipóteses e pressupostos sobre determinados fenômenos
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sociais, os quais fundamentam sua formulação e a escolha dos meios de intervenção, 

permitindo que eles sejam melhor direcionados.

Para que as políticas sejam colocadas em prática é preciso especificar e 

planejar as ações, de forma que se explicitem problemas, metas, meios. Uma política 

geralmente é composta por programas, que são sua tradução operacional e se apresentam 

como ações coerentes dirigidas a uma determinada área social. Os programas envolvem 

projetos sociais, que compreendem especificações relativas a objetivos, beneficiários, 

prazos, meios, formas e área de atuação, que permitem intervenções concretas na realidade 

social. Embora haja uma distinção conceituai, “na prática essas diferenças não são tão 

claras e erroneamente muitos projetos são considerados programas e vice-versa. Por sua 

vez, entende-se como projeto o conjunto de atividades programadas para alcançar um ou 

mais objetivos, dentro de um prazo e orçamento determinados.” (BUVINICH, 1999, p. 8)

A execução de uma política pública e, mais especificamente, de um projeto 

social exige a estipulação de metas, que indicam o efeito esperado com a execução do projeto 

e subsidiam seu planejamento, e a definição de seu objetivo, ou seja, dos impactos por ele 

produzidos sobre a população objetivo. A definição de tal população, sobre a qual os efeitos 

do projeto irão incidir e que corresponde a seus beneficiários, pode ser feita com base em 

critérios geográficos, socioeconômicos, etários, entre outros, dependendo da parcela da 

população afetada pelo problema, dos diferentes graus de sua incidência e dos recursos 

disponíveis para realizar a intervenção. A escassez de recursos impede, por vezes, que a 

população objetivo corresponda à totalidade da população atingida pelo problema, de modo 

que há uma população postergada, isto é, que deverá aguardar outra oportunidade para ser 

atendida em suas necessidades. Vale notar que, no momento do monitoramento e da 

avaliação, é importante verificar se o projeto cumpre a cobertura proposta, se ele realmente 

beneficia determinada parcela da população afetada pelo problema e estabelecida como 

população objetivo.
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Para que o projeto alcance sua meta, entendida como o detalhamento dos 

objetivos e produtos esperados, é também essencial que sejam definidos os produtos por 

ele oferecido, sejam eles bens ou serviços capazes de alterar a situação problemática, de 

modo preciso e possível de ser alcançado dentro de certo prazo. O alcance de um projeto 

pode ser aferido por meio da definição de critérios que permitam avaliar o comportamento 

das variáveis sobre as quais o projeto busca intervir. Tais critérios referem-se aos 

indicadores, que permitem planejar, acompanhar e avaliar a execução do projeto. De 

acordo com Carneiro (2004), “os indicadores devem ser pensados como padrões de 

medidas definidas para captar as mudanças na realidade, as alterações nas condições de 

vida de pessoas e lugares.” (CARNEIRO, 2004, p. 81)

O momento da implementação de uma política pública consiste na 

efetivação das ações e dos objetivos definidos por meio de decisões políticas anteriores. 

Freqüentemente, nem todas as decisões relevantes são tomadas durante a fase da 

formulação. Existem algumas razões para que estas decisões sejam adiadas para a fase da 

implementação devido, por exemplo, a pouco conhecimento sobre o impacto efetivo das 

novas medidas e a conflitos que não podem ser resolvidos durante o estágio de 

formulação. Os resultados esperados podem mudar para outros distintos e não previstos 

em decorrência de alterações na conjuntura para a qual inicialmente se pensou a 

intervenção e da interferência de fatores de diversas ordens, políticos, econômicos etc, não 

passíveis de previsão. Problemas não previstos no momento da formulação podem levar os 

implementadores a promover adaptações no desenho original, com vistas a garantir que os 

objetivos da política pública sejam realizados. A implementação é, assim, um momento 

em que devem ser considerados ajustes, adaptações e negociações frente a situações não 

previstas na formulação da política. O processo de implementação pode ser entendido 

como uma continuação da formulação, envolvendo a interação entre os implementadores 

da política e os que usufruirão seus resultados.

A interação entre as diferentes atividades da formação de uma política 

pública se mostra necessária também com relação à avaliação. Esta, de acordo com
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Sulbrandt (2004), consiste em “[...] um exame sistemático e rigoroso, a partir de critérios 

específicos, dos logros obtidos por uma política ou programa social governamental com 

relação às metas propostas e aos efeitos esperados nos grupos sociais beneficiários.” 

(SULBRANDT, 2004, p.368). Por meio dela é possível, segundo Buvinich (1999), 

estabelecer um juízo sobre seu valor, tendo como referência a relevância dos objetivos, a 

eficácia no alcance dos objetivos e metas esperados, a eficiência no uso de recursos, o 

impacto e a possibilidade de conservação dos benefícios alcançados pelo projeto. A 

avaliação deve subsidiar os processos gerenciais e a tomada de decisões, uma vez que tem 

por objetivo proporcionar melhor conhecimento das alternativas de intervenção e do 

próprio desempenho da política pública, mediante seu aperfeiçoamento. A realização de 

avaliações sistemáticas se mostra importante, pois por meio delas é possível estimar a 

necessidade de melhorar e planejar as políticas já  existentes e de desenhar as novas para 

que tenham o impacto desejado. Para que atinja tal objetivo é necessário que haja a clara 

definição do marco conceituai, daquilo que se pretende causar com o projeto. Desse modo, 

é possível, por meio da avaliação, visualizar as mudanças nas condições de vida da 

população alvo.

O exame contínuo ou periódico da política, relacionado à execução de 

atividades e ao alcance de metas, refere-se ao monitoramento, que permite identificar 

desvios em relação ao plano de ação inicialmente pensado. Há o controle do cumprimento 

dos prazos, da provisão de insumos e da quantidade e qualidade dos produtos previstos, 

abarcando a coleta de informação sobre produtos, atividades e circunstâncias relevantes 

para a efetiva implementação do programa ou projeto. O monitoramento fornece, desse 

modo, informações para que a gerência do projeto verifique o progresso da implementação 

e possa tomar decisões oportunas para que as metas sejam alcançadas ou ajustadas. 

Conforme mostra Carneiro (2004), “se a avaliação de resultados consiste na comprovação 

empírica da hipótese que norteia a intervenção, o monitoramento consiste na avaliação de 

processos ou no acompanhamento das atividades e produtos previstos no desenho da 

estratégia de intervenção” (CARNEIRO, 2004, p.85). Percebe-se que avaliação e
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monitoramento se completam: o monitoramento fornece informações usadas na avaliação 

e essa gera conhecimento sobre a pertinência do projeto para alcançar os objetivos.

3.2 Políticas sociais e política habitacional

No que tange às políticas sociais, é preciso lembrar que os problemas que 

as permeiam são multicausais e fatores de várias ordens -  política, econômica, cultural -  

exercem influência sobre eles. As especificidades das políticas sociais, mostradas por 

Costa e Carneiro (1997), tais como problemas debilmente estruturados, busca de objetivos 

múltiplos e dificuldade de se precisar relações de causa-efeito entre ações e resultados, 

têm como conseqüência dificuldades para se determinar quais as intervenções eficazes. Na 

área social, muitas vezes, as intervenções se caracterizam pelo improviso, por decisões 

tomadas de forma apressada, sem que sejam bem informadas e fundamentadas. Para 

melhor se efetivarem as ações propostas e especificadas em um projeto social, é preciso 

compreender as hipóteses e concepções acerca dos problemas envolvidos, uma vez que 

elas justificam os modos de intervenção escolhidos. O conhecimento sobre as causas e 

conseqüências do problema reduz a incerteza quanto às estratégias de solução, permitindo 

que estas sejam efetivas e melhor direcionadas.

Dentre as políticas sociais, aquela de que trata este trabalho é a política 

habitacional, para a qual ficam claros o caráter intersetorial e a multicausalidade dos 

problemas a ela relacionados. A demanda por moradia é recorrente no Brasil, em 

decorrência de características estruturais do mercado de terras e imobiliário do país. A 

questão habitacional faz parte da agenda política desde do início do século XX, e a 

mobilização em tomo da questão tem se verificado intensamente nas últimas décadas, com 

a formação de diversos movimentos pró-moradia articulados em diferentes entidades pelo 

país.

As reivindicações pelo direito à habitação adequada foram feitas por 

movimentos populares de mutuários do BNH, insatisfeitos com o valor elevado das
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prestações, de inquilinos, de sem-teto, que exercem pressão por meio da invasão de 

prédios, de moradores de vilas e cortiços, entre outros. O Movimento da Reforma Urbana 

representou a organização e reunião de tais movimento e pleiteou maior atenção do poder 

público para o problema urbano. Vale observar, que a despeito da existência da ação 

coletiva dos movimentos, a provisão de moradias foi feita, em alguns momentos com 

vistas à consecução de objetivos de cunho clientelista ou como forma de atenuar pressões 

sociais de caráter mais amplo. Não houve, todavia, uma abordagem que enfrentasse ampla 

e profundamente problemas a ela inerentes. Tais problemas -  mercado habitacional 

excludente, carência de terra urbanizada, por exemplo -  encontram entraves à sua solução, 

pois se ligam a interesses de setores política e economicamente poderosos, que buscam 

impedir a inclusão na agenda de questões que possam vir a reduzir seus ganhos e 

benefícios.

Deste modo, a formulação, a implementação e a avaliação e monitoramento 

da política habitacional devem considerar as reais e diversificadas causas envolvidas no 

problema, a forma como elas afetam os diversos atores, a definição precisa do público 

alvo, os meios de se impedir a apropriação dos benefícios da política por outros grupos e 

aspectos sócio-ambientais que também se apresentam como limitações à efetivação de 

condições satisfatórias de moradia. Na formulação, é interessante que se considerem 

características do mercado imobiliário que historicamente permeiam a questão 

habitacional e que determinam não só a carência de moradias, mas a segregação sócio- 

espacial no meio urbano. Visto que as necessidades da população ultrapassam o espaço 

construído da casa e abrangem a existência de infra-estrutura, de meios de transporte 

público acessíveis e de integração à cidade e aos bens e serviços públicos nela disponíveis, 

conceber a política habitacional de forma restrita inviabiliza, para a parcela mais carente 

da população, o exercício pleno do direito à cidade.

Além da importância de a política habitacional ser formulada como parte de 

uma política urbana mais ampla, que abranja a solução de problemas típicos das cidades, é 

relevante, que ela se destine prioritariamente para a população de baixa renda, estrato no
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qual as carências habitacionais se verificam com mais intensidade. Com relação a linhas 

de financiamento, é preciso que estas sejam estabelecidas incluindo a população de baixa 

renda e estipulando prestações que não comprometam parcela muito significativa da renda 

familiar mensal. Na implementação, deve-se ter atenção para certos aspectos passíveis de 

gerar conflito, como a seleção das famílias beneficiadas, o local de construção das 

moradias ou de realização de melhorias habitacionais e a provisão de infra-estrutura. No 

monitoramento, o alcance de metas relativas à construção de um número determinado de 

casas em certo período de tempo deve ser verificado, bem como a adequação dos custos 

aos produtos entregues e a alocação eficiente dos recursos disponíveis. Na avaliação, é 

válido considerar se a população alvo foi realmente aquela que obteve os benefícios da 

política ou se houve algum grupo que deles se apropriou de forma ilegítima. A melhora 

nas condições de vida da população alvo em decorrência da política habitacional e o 

impacto gerado por ela devem ser avaliados como forma de permitir correções no desenho 

da política atual e de subsidiar a formulação de novas.

A política habitacional de interesse social tem caráter redistributivo, 

implicando conflitos acentuados em tomo de recursos disputados por atores, entre os quais 

se incluem agentes econômicos, ligados à acumulação urbana e à especulação imobiliária, 

detentores de grande poder de pressão. O recurso em questão é complexo e não se limita 

ao espaço físico da casa construída; ele envolve outros fatores necessários para a 

configuração de uma moradia digna e, sobretudo, a questão da terra. Esta se apresenta 

como recurso cuja propriedade é concentrada e em tomo do qual se desenvolvem 

múltiplos conflitos. O eixo do conflito consiste no “valor de troca” atribuído à terra urbana 

pelos agentes econômicos versus o seu “valor de uso” para os agentes societários.

A resolução dos conflitos de interesses dos atores -  população, mercado 

imobiliário e de terras e poder público, nas três esferas de governo -  envolvidos na 

questão da moradia é complexa, pois passa certamente por uma política redistributiva de 

provisão de moradias e de regularização urbanística e fundiária, e também por uma 

política regulatória que discipline o uso do solo urbano, a fim de impedir a prevalência de
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interesses particulares e assegurar o direito à moradia à população. Visto que a formulação 

de uma política é em si mesma um processo de negociações e barganhas, seu desenho final 

não será necessariamente o melhor, mas aquele que se supõe que venha a ter maior 

probabilidade de aceitação e que cause menor rejeição entre aqueles dotados de maiores 

recursos. Ante a impossibilidade de satisfação plena de todos os envolvidos, são 

favorecidos, na maior parte das vezes, aqueles capazes de mobilizar recursos econômicos 

e de poder que impeçam a implementação de ações promotoras de mudanças estruturais.

Percebe-se que a política habitacional desenvolvida ao longo dos anos no 

Brasil não buscou, na maior parte das vezes, impedir a especulação imobiliária e se 

mostrou deficiente no que tange a disponibilizar financiamentos compatíveis com a 

situação sócio-econômica da parcela da população excluída do mercado habitacional. A 

realização da reforma urbana, com a distribuição eqüitativa de infra-estrutura urbana, a 

efetivação de instrumentos legais garantidores da função social da propriedade e do direito 

à moradia, e o impedimento de que certas melhorias sejam apropriadas por grupos 

privados, seguramente acarretaria conflitos de interesses e exigiria do poder público altos 

investimentos por longo período, no entanto, se configura como a política necessária para 

o enfrentamento da questão da moradia.

O conhecimento dos fatores que causam os problemas urbanos e 

especialmente os habitacionais é essencial para que a formulação das políticas públicas 

tenha como foco ações que levem a mudanças mais profundas na dinâmica urbana. O 

desenho da política, bem como sua avaliação, devem ser pensados de modo a considerar a 

complexidade da questão habitacional, que abarca aspectos fundiários, infra-estruturais e 

especulativos, e o envolvimento de atores que dispõem de amplos recursos para 

defenderem seus interesses. Na próxima seção, são apresentadas características das 

políticas públicas de habitação formuladas nas últimas décadas no Brasil, as quais, muitas 

vezes, não consideraram aspectos relevantes da questão urbana e habitacional, e, a 

despeito da incorporação de tal questão em textos legais, não se mostraram efetivas para a 

solução dos problemas urbanos.
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4 A QUESTÃO DA MORADIA E OS DESAFIOS PARA AS POLÍTICAS 

HABITACIONAIS

A problemática habitacional exige, como visto, atuação dos três níveis de 

governo e abordagem intersetorial para que seja tratada de forma ampla e não-superficial. 

Nesta seção, são apresentadas as políticas habitacionais desenvolvidas no âmbito do BNH 

e do SFH, que tiveram forte caráter centralizador e excludente, e aquelas realizadas 

posteriormente à extinção do BNH. Abordam-se também, nesta seção, os avanços legais 

relativos ao urbano e à habitação, como o Estatuto da Cidade e o status de direito social 

constitucionalmente garantido conferido à moradia, que favorecem a efetivação da função 

social da propriedade urbana.

4.1 Políticas habitacionais implementadas pelo Estado brasileiro: breve trajetória

Os principais problemas que derivam do modo como se realizou a 

urbanização brasileira referem-se às desigualdades sócio-espaciais, à precariedade de 

serviços básicos, à preservação ambiental, ao uso e comercialização da terra urbana e ao 

acesso à moradia. A questão da moradia, abordada neste trabalho, é indissociável de 

problemas que configuram a chamada questão urbana, tais como a propriedade privada da 

terra urbana e sua função social, a mobilidade e transporte urbano, o adensamento das 

periferias, a carência de infraestrutura, dentre outros.

No Brasil, muitas das políticas habitacionais formuladas não obtiveram 

êxito, em grande medida, devido à implementação dispersa dos programas habitacionais, 

haja vista a ausência de incentivo de uma política nacional de habitação. Ainda assim, o 

Estado foi, desde o pós-Guerra, ator fundamental na criação do setor construtivo 

habitacional.
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4.1.1 Políticas públicas desenvolvidas no período do BNH e do SFH

Até os anos 30, a provisão habitacional para as classes populares foi 

realizada pela iniciativa privada, seja por meio das vilas operárias de empresas, seja por 

meio da moradia de aluguel, que se limitava em sua maior parte à construção de cortiços 

ou de vilas. Esta construção recebeu incentivos fiscais do poder público, entretanto, só 

conseguiam ter acesso às moradias operários qualificados e segmentos da baixa classe 

média, e não a população mais pobre. A primeira política nacional de habitação, a 

Fundação da Casa Popular, criada em 1946, teve seu desempenho comprometido devido à 

escassez de recursos e às regras de financiamento estabelecidas, que impediram o 

atendimento amplo da demanda. A Fundação não contava com fontes de recursos 

próprios, ficando dependente da vontade política para a liberação dos mesmos. Em 1964, 

a atuação estatal passa a ocorrer de forma sistemática, com a criação do Sistema 

Financeiro de Habitação (SFH) e do Banco Nacional de Habitação (BNH), cuja política 

estava fundada na criação de um sistema de financiamento e na operacionalização de um 

conjunto de programas que estabeleciam diretrizes a serem seguidas na realização da 

política habitacional.

A atuação do BNH possibilitou a construção de 4,5 milhões de moradias no 

período que vai de sua criação, em 1964, até sua extinção em 1986. Deve-se notar, 

contudo, o caráter perverso da atuação do banco, que acabou por promover uma 

distribuição de renda às avessas, pois, embora fosse fundado em um sistema financeiro 

abastecido de capitais de pequenos poupadores (cadernetas de poupança) e de recursos de 

assalariados (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), privilegiou a destinação de 

recursos para a classe média, em detrimento da população mais carente. Ribeiro e 

Azevedo (1996) destacam que do total das 4,5 milhões de unidades habitacionais 

financiadas, somente 1,5 milhão foi destinado aos setores populares, e os atingidos por 

programas alternativos6 foram contemplados com somente 250 mil unidades. A principal

6 Os autores classificam como programas alternativos aqueles que se destinam a famílias com renda até três 
salários mínimos e envolvem financiamento de materiais de construção e outras ações de incentivo à auto 
construção.
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crítica relativa a tal atuação e que tem relação direta com a manutenção da segregação

sócio-espacial -  entendida como oportunidades desiguais de acesso a bens e serviços

oferecidos pela cidade -  mesmo em momentos em que se verifica a ação estatal, diz

respeito à localização dos conjuntos habitacionais. A construção era realizada fora do

tecido urbano, o que mantinha a segregação e o isolamento também físico dos moradores.

Como argumenta Rolnik (1997), havia

[...] o custo social e pessoal de morar em grandes guetos habitacionais, 
sem variedade social ou funcional, numa paisagem monocórdica no 
limite da zona rural, sem pertencer verdadeiramente à cidade. Ao 
desejar bloquear a especulação imobiliária através de uma urban fence 
constituída por grandes conjuntos habitacionais promovidos pelo 
Estado, a lei reiterou a velha fórmula de criar possibilidades legais para 
a moradia popular apenas onde não existe cidade. (ROLNIK, 1997, 
P-187)

Pode-se também destacar críticas feitas ao modelo proposto pelo BNH 

referentes ao alto grau de centralização e uniformização das soluções em âmbito nacional 

e à incapacidade de atender a população de baixa renda7, destinando benefícios 

majoritariamente para a classe média. Porém, a simples existência do BNH, como nota 

Blay (1978), servia de reforço à aspiração dos trabalhadores pela casa própria. A medida 

que tal aspiração parecia mais concretizável para a população, a força desta para 

reivindicar sua real inserção no meio urbano mediante o trabalho é encoberta e 

enfraquecida.

Além da incapacidade de o BNH promover a produção de casas para a 

população de baixa renda, era também questionável o modelo de captação de recursos e 

financiamento de unidades habitacionais em que se sustentava. A criação do SFH 

encontrava justificativa na possibilidade de que ele garantisse recursos em grande escala e 

de modo contínuo, a fim de tomar os programas habitacionais independentes do erário 

público, e no aumento progressivo da capacidade de investimento na área habitacional, por 

meio do retomo do capital aplicado. Tal retomo seria garantido pela indexação das 

prestações. As linhas de crédito disponibilizadas pelo BNH consistiam na poupança

7 Por população de baixa renda serão compreendidas famílias com até três salários mínimos de renda, limite 
superior para o ingresso em grande número de programas habitacionais de caráter assistencial.
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compulsória e na poupança de caráter voluntário. A primeira era composta pelo Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço8 (FGTS), principal suporte da política de desenvolvimento 

urbano, e destinava-se à construção de casas de interesse social, como conjuntos 

populares. A segunda era formada pelas cadernetas de poupança e destinava-se ao 

financiamento habitacional para as classes média e alta.

De início, a principal dificuldade enfrentada pelo SFH foi relativa à 

incapacidade de os mutuários pagarem as prestações indexadas periodicamente. O modo 

encontrado para solucionar esse problema -  o reajuste passou a ser anual com base no 

aumento médio dos salários -  acabou por gerar um descompasso entre o ressarcimento do 

financiamento e o crescimento do saldo devedor, que tinha ajustes trimestrais. A criação 

do Fundo de Compensações das Variações Salariais teve, então, como objetivo, cobrir 

eventuais débitos, sendo, porém, incapaz de resolver os problemas de inadimplência dos 

mutuários. Essa foi verificada especialmente entre os segmento de baixa renda e teve 

como causa a diminuição do salário mínimo real.

A partir de 1974, as prestações passaram as ser reajustadas em proporção 

inferior ao salário mínimo real, houve uma recuperação do mesmo e as Companhias 

Habitacionais (COHAEFs) passaram a optar pela seleção de uma clientela de renda mais 

alta, o que permitiu a redução da inadimplência. No início da década de 1980, a crise 

econômica e fiscal por que passou o país colaborou para a ampliação da inadimplência e a 

indexação das prestações chegou a superar o aumento médio dos salários. Como mostra 

Melo (1995), o fato de o FGTS se basear na folha de salários o afetou duplamente no 

momento de crise: houve redução de sua captação líquida, dada a contração da base 

contributiva, e aumento dos saques ao Fundo em razão do crescimento do desemprego. 

Em 1985, na tentativa de resolver a situação de baixo desempenho social e alto nível de 

inadimplência, foi determinada a correção semestral das prestações. Essa medida atendeu

8 O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, instituído pela Lei n° 5107/66, consiste em uma contribuição 
compulsória de 8% sobre as remunerações pagas aos trabalhadores e é simultaneamente um fundo 
indenizatório em casos de demissão do emprego e principal instrumento financeiro da política federal de 
desenvolvimento urbano.
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à reivindicação dos movimentos de mutuários e reduziu os índices de inadimplência, 

todavia, como não houve uma medida compensatória de receita frente ao subsídio 

concedido, o déficit do SFH aumentou. Nota-se, como faz Azevedo (1996), que o subsídio 

único para todas as classes beneficiárias do financiamento também contribuiu para a 

promoção da redistribuição de renda às avessas pelo BNH, a medida em que os mutuários 

das classes de renda mais altas foram amplamente beneficiados.

Nesse contexto, em que as diretrizes da política habitacional provinham da 

União, a atuação dos demais entes federados -  estados e municípios -  era limitada e 

moldada por decisões centralizadas. A formulação de políticas por esses entes que 

considerasse características e especificidades locais era restringida por fatores de ordem 

política e financeira, uma vez que, ao lado do centralismo político, havia baixa autonomia 

para instituir tributos, tomando a base financeira das esferas sub-nacionais reduzida.

4.1.2 Políticas habitacionais posteriores à extinção do BNH

Sem que houvesse solução para os problemas ligados ao BNH, ocorreu sua 

extinção em 1986. As competências do BNH foram incorporadas à Caixa Econômica 

Federal, onde a questão habitacional não era objetivo central. Azevedo (1996) destaca que 

a Caixa, apesar de sua vocação social, segue alguns paradigmas de banco comercial, como 

equilíbrio financeiro e retomo do capital aplicado, o que dificultou a existência de 

programas voltados para a população de baixa renda. Em 1988, foram determinadas 

medidas restritivas de acesso ao crédito por parte das COHAB’s, diminuindo sua 

capacidade de ação e convertendo-as em órgãos assessores. Verifica-se, assim, uma 

tendência à elitização da política de habitação.

Em 1989, houve a criação da Secretaria Especial de Habitação e Ação 

Comunitária, que conferiu maior autonomia a Estados e Municípios no que tange à 

formulação de políticas habitacionais. Na década de 1990, houve significativa retração do 

financiamento público de empréstimos habitacionais, de modo que as iniciativas em
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programas habitacionais por parte dos entes federados dependeram do apoio de 

organismos internacionais de fomento. A política de habitação foi dissociada do 

saneamento e do desenvolvimento urbano e ganhou contornos de uma política distributiva 

com a alocação das unidades construídas feita aleatoriamente. Ainda em 1990, foi 

formulado o Plano de Ação Imediata para a Habitação, que tinha caráter emergencial e 

atuação voltada para moradias populares, lotes urbanizados e fomento à ação municipal 

para habitação. Tal plano teve seu sucesso comprometido pelo não cumprimento de 

prazos, construção de menos unidades habitacionais do que o previsto e práticas 

clientelistas que impediram a correta alocação de recursos nos diversos Estados da 

federação. Em 1991, com o intuito de aumentar o fluxo de caixa, foi facilitada a quitação 

da casa própria pela metade do saldo devedor, o que significou maiores subsídios e 

agravamento da crise.

Embora, ao longo dos anos oitenta e noventa, tenha havido algumas 

iniciativas, pouco foi feito no sentido de contornar a crise e reverter a situação deficitária. 

Os recursos a fundo perdido do Orçamento Geral da União, indispensáveis para atingir a 

população de baixa renda através da promoção pública, foram diminutos. O quadro 

resultante se caracteriza por diminuição dos financiamentos e conseqüente redução da 

oferta de moradias, aumentando seu preço de modo a tomar inviável o acesso à casa 

própria.

Em 1994, foram lançados os programas “Habitar Brasil” e “Morar 

Município”, com recursos oriundos do Orçamento e do Imposto Provisório sobre 

Movimentações Financeiras (IPMF). Os recursos destinados a estes programas, todavia, 

ficaram aquém do previsto, dada a necessidade de restrição de gastos gerada pelo Plano 

Real. Nos últimos anos da década de 1990 foi feita uma reforma do setor habitacional, 

promovendo uma reorganização institucional. Novamente, esse processo sofreu influência 

do ajuste fiscal promovido pela adoção do Plano Real, que limitou os investimentos 

habitacionais. Desse modo, a restrição de recursos destinados à moradia ocorreu devido à 

alta sensibilidade do FGTS à crise econômica e também à política de contenção de



48

despesas, que passou a ser amplamente utilizada pelo governo como estratégia de 

enfrentamento do déficit público.

Fm 2003, foi criado o Ministério das Cidades, que teve sua estrutura formulada com o fim 

de definir diretrizes e formular políticas urbanas, bem como de gerir recursos do FGTS. O 

Ministério define as diretrizes, mas cabe aos municípios a gestão urbana. Os principais 

componentes da Política Nacional de Habitação referem-se a Integração Urbana de 

Assentamentos Precários, Provisão da Habitação e Integração da Política de Habitação à 

Política de Desenvolvimento Urbano. A Caixa Econômica Federal permaneceu como 

principal operadora da política urbana, sendo que o Banco Nacional de Desenvolvimento 

(BNDES) também opera políticas, especialmente nas áreas de saneamento e transporte. Os 

recursos do FGTS são geridos por um Conselho Curador composto por representantes do 

governo e da sociedade civil. Foi realizada, também em 2003, a I Conferência Nacional 

das Cidades, que teve como resultado a definição da Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano (PNUD), envolvendo a participação de municípios e de 

movimentos sociais. Houve a formação do Conselho das Cidades, que reúne 

representantes de entidades de movimentos populares, trabalhadores, empresários, ONG’s, 

entidades acadêmicas e profissionais com a missão de assessorar e propor diretrizes para o 

desenvolvimento urbano. Em 2005, foi aprovado o projeto de lei que criou o Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), que permite uma melhor estruturação 

da Política Nacional de Habitação no que tange a habitação de interesse social, uma vez 

que estabelece diretrizes para a aplicação dos recursos do FGTS.

É interessante notar que, após a promulgação da Constituição Federal de 

1988, a idéia de descentralização político-administrativa se fortaleceu e o governo local foi 

revalorizado. Houve a ampliação da base financeira dos municípios e de sua participação 

no sistema partilhado de recursos nos âmbitos federal e estadual, e a atribuição a eles da 

capacidade de auto-organização, por meio da elaboração da lei orgânica municipal. Desse 

modo, conforme Somarriba (2001),

[...] os municípios dispõem hoje de mais recursos, de maior autonomia
político-administrativa e de mecanismos de democratização das



49

decisões para definirem prioridades e enfrentarem o enorme acúmulo 
de problemas e carências resultantes de um processo histórico gerador 
de desigualdades, que foram agudizadas pela intensa urbanização 
característica das últimas décadas. (SOMARRIBA, 2001, p. 526-527)

No que tange à política habitacional pós-extinção do BNH, o qual 

centralizava a definição das diretrizes da política e a organização de recursos a ela 

destinados, Estados e Municípios tiveram sua responsabilidade quanto à solução do 

problema da habitação ampliada. A perspectiva era de que se constituíssem sistemas 

estaduais de prestação de serviços, acarretando, conforme Arretche (1999), a 

estadualização da política habitacional. A descentralização da política habitacional ocorreu 

mediante a transferência a colegiados estaduais da autoridade para alocar os recursos do 

FGTS, em 1995. Arretche (1999) enfatiza a necessidade de haver estratégias de indução 

que tomem atrativo para um outro ente assumir a responsabilidade da realização da 

política, não sendo suficiente que, a partir da retirada de cena da União e das prerrogativas 

fiscais e políticas de Estados e Municípios, estes assumam espontaneamente competências 

de gestão. Percebe-se que

[...] o grau de sucesso de um programa de descentralização está 
diretamente associado à decisão pela implantação de regras de operação 
que efetivamente incentivem a adesão do nível de governo ao qual se 
dirigem: reduzindo os custos financeiros envolvidos na execução das 
funções de gestão; minimizando os custos de instalação da infra- 
estrutura necessária ao exercício das funções a serem descentralizadas; 
elevando o volume da receita disponível; transferindo recursos em uma 
escala em que a adesão se tome atraente; e, finalmente, revertendo as 
condições adversas derivadas da natureza das políticas, do legado das 
políticas prévias e dos atributos estruturais de estados e municípios. 
(ARRETCHE, 1999, p.119)

Com relação à política habitacional, os Estados atenderam prontamente à 

exigência de formação dos colegiados, uma vez que política de habitação envolve recursos 

elevados e a gestão federal dos recursos do FGTS se caracterizou pela escassez. A 

descentralização representou, assim, a possibilidade de autonomia para gerir os recursos e 

maior facilidade de acesso aos mesmos.
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No caso de Minas Gerais, a Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais 

(Minascaixa) era o órgão financiador para o setor de habitação no Estado e, no fim dos 

anos 80, enfrentava dificuldades. Como aponta Guimarães (2001), havia investimentos em 

programas habitacionais de natureza política, sem a necessária contrapartida, o que 

comprometia a situação financeira da instituição e levou à sua extinção em 1991. Os 

recursos tomaram-se escassos não somente para a construção de moradias, mas também 

para investimentos infraestruturais.

Em 1992, foi criada a Secretaria de Estado da Habitação (Sehab), 

responsável por formular e implementar a política habitacional no Estado. Nessa época, a 

COHAB-MG , que passava por grave crise financeira, foi incorporada à Sehab e se tomou 

encarregada de executar sua política. Criou-se, com recursos provenientes do Tesouro do 

Estado, o Programa de Habitação Popular de Minas Gerais (Prohab), que promovia 

financiamentos individuais e a construção de conjuntos habitacionais e, por meio do qual, 

foram construídas 3.500 unidades habitacionais. Em 1995, foram criados o Fundo 

Estadual de Habitação (FEH) e o Conselho Estadual de Habitação (CEH). O primeiro tem 

a função de dar suporte financeiro aos programas e investimentos na área habitacional 

destinados à população de baixa renda. Ao outro cabe a definição, fiscalização e 

aprovação da política habitacional no Estado. (GUIMARÃES, 2001)

Observa-se que a implementação dos programas e o retomo financeiro dos 

empréstimos concedidos pelo FEH passaram à responsabilidade das Prefeituras, que 

definiam os programas a serem desenvolvidos e a população beneficiada. Para Guimarães 

(2001), a transferência às prefeituras da responsabilidade pelos empréstimos concedidos 

condiciona a implementação de programas à capacidade financeira dos municípios. Por 

outro lado, exige das prefeituras uma avaliação coerente acerca da viabilidade de se 

implementar programas, evitando práticas clientelistas.

A despeito das políticas e órgãos criados, verifica-se que o poder público 

tem tido baixa capacidade de investimento em habitação popular. Tal investimento seria
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necessário, tendo em vista o fato de grande parte da população estar excluída do mercado 

formal de produção de moradias e, conseqüentemente, realizar a autoconstrução ou a 

ocupação irregular de áreas, agravando problemas urbanos.

4.2 Direito à moradia

A existência de espaços urbanos marcados pela presença de favelas, 

loteamentos irregulares e clandestinos, ocupação irregular do solo e moradias precárias 

aponta para uma cidade ilegal, na qual as normas urbanísticas formuladas não são de fato 

aplicadas e as relações sociais desenvolvem-se à margem do ordenamento jurídico. A 

construção de uma política urbana, entretanto, não pode prescindir de um marco legal que 

objetive promover a integração sócio-espacial da população urbana.

4.2.1 Dispositivos constitucionais e garantias legais da moradia

A produção da legislação urbana, conforme Fernandes (2001), ultrapassa o 

caráter técnico-jurídico para configurar-se como um processo político, uma vez que é uma 

dimensão do conflito social urbano e envolve interesses de diversos atores. Desse modo, 

“[...] a mudança na legislação somente provocará mudanças reais nas políticas urbanas e, 

por conseguinte, no padrão de vida da sociedade urbana, quando o processo político do 

país levar às mudanças mais profundas da natureza do Estado.” (FERNANDES, 1998, p. 

228)

O Decreto-lei 58/37 dispôs pela primeira vez sobre a propriedade urbana de 

modo específico e procurou conferir segurança jurídica às compras de imóveis feitas a 

prestação, permitindo a adjudicação compulsória dos contratos quitados, caso o 

proprietário se recusasse a lavrar escritura. Apesar de impedir a perda das parcelas pagas 

ao loteador, o parcelamento informal não foi evitado, uma vez que a adjudicação poderia 

ser feita mesmo que o loteamento fosse irregular.
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Na década de 1970, um grande contingente populacional encontrava-se 

informalmente assentada, o que levou à organização de movimentos sociais que 

pleiteavam a regularização de moradias. A pressão destes movimentos contribuiu para a 

aprovação pelo Congresso Nacional da Lei 6766/79, que regulamentou o parcelamento do 

solo urbano. Foi delegado aos municípios o poder de regulamentar a lei de acordo como as 

especificidades locais. Maricato (1995) observa que a lei evitou o parcelamento irregular 

da terra urbana, acarretando, porém, o fortalecimento do mercado formal e a redução da 

oferta de lotes irregulares pelo mercado informal. Embora esta lei tomasse criminosa a 

ação do parcelador informal do solo, ela não foi acompanhada por uma política que 

cuidasse da questão do assentamento da população de baixa renda, o que acarretou a 

ampliação da ocupação do solo urbano por meio das invasões.

Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), não havia 

um tratamento constitucional adequado da questão urbana. Além disso, como expõe 

Fernandes (2001), o avanço das leis urbanísticas ficou comprometido pelo conflito relativo 

à definição dos direitos de propriedade: havia a visão individualista do Código Civil de 

1916 e o princípio da função social da propriedade, introduzido pela Constituição Federal 

de 1934. O Código Civil concebia os direitos de propriedade na perspectiva do liberalismo 

jurídico, rejeitando o intervencionismo estatal. Já a Constituição trazia a idéia de função 

social da propriedade, porém, não de modo consistente, dispondo apenas que o direito de 

propriedade não podia ser exercido de forma contrária ao interesse social ou coletivo. Na 

ausência da lei complementar necessária para a definição critérios de aplicação, o 

princípio da função social da propriedade se tomou retórico, permanecendo controvérsias 

acerca da possibilidade de intervenção do Estado no domínio dos direitos individuais.

4.2.2 Função social da propriedade urbana

A CF/88 inclui a função social da propriedade como princípio da ordem 

econômica e social. Este princípio garante o direito à propriedade, desde que seja 

cumprida sua função social, ou seja, a destinação dada a ela não deve restringir-se
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unicamente aos interesses do proprietário. “A função social da propriedade corresponde a 

limitações fixadas no interesse público e tem por finalidade instituir um conceito dinâmico 

de propriedade em substituição ao conceito estático, representando uma projeção de 

reação anti-individualista.” (FACHIN, 1988, p. 19) Percebe-se, assim, que a propriedade 

deve atender também ao interesse comum, tendo o proprietário o poder-dever de dar a ela 

destino apropriado.

A CF/88, no art. 170, III, como fizeram as duas últimas constituições, 

estabelece a função social da propriedade como princípio basilar da atividade econômica. 

Além disso, assegurou a função social no âmbito dos direitos e garantias fundamentais do 

cidadão no art. 5o, XXIII, caracterizando-a como princípio próprio e autônomo, apto a 

instrumentalizar o ordenamento jurídico.

O capítulo de política urbana introduzido pela CF/88, fruto de emenda 

constitucional de iniciativa popular, apresentada pelo Movimento Nacional de Reforma 

Urbana, é composto pelos artigos 182 e 183, que contêm responsabilidades e obrigações 

dos entes federados e instrumentos jurídicos e urbanísticos, cuja aplicação visa a 

possibilitar melhores condições de vida no meio urbano. Conforme o artigo 182, a 

propriedade urbana cumpre sua função social quando atende as exigências de ordenação 

da cidade constantes no Plano Diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento 

urbano. O artigo trata da questão da terra ociosa ou sub-utilizada e da possibilidade de 

intervenção pública para garantir o cumprimento da sua função social, por meio do 

parcelamento ou edificação compulsórios, do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 

progressivo no tempo e da desapropriação. O art. 183 estabelece a necessidade de se 

conferir uma função social à propriedade, ao garantir, para fins de moradia, o direito de 

domínio de área urbana. Tal artigo prevê a possibilidade de usucapião9 urbana em um 

prazo de cinco anos, quando a posse for destinada à moradia própria ou da família do 

possuidor.

9 A usucapião é uma forma de aquisição da propriedade pelo exercício da posse sobre um bem, com ânimo 
de dono, por prazo determinado em lei.
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A CF/88 também confere à União a competência para instituir diretrizes 

para a habitação (art. 21, XX) e aos Estados e Município a competência para promover 

programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico (art. 23, IX). Com base no artigo 24, inciso I, a União tem a atribuição 

de estabelecer as normas gerais de direito urbanístico, por meio de lei federal de 

desenvolvimento urbano, que deve conter as diretrizes do desenvolvimento urbano e 

regional, os objetivos da política urbana nacional e a regulamentação dos artigos 182 e 183 

da CF/88. No capítulo dedicado à Política Urbana, encontram-se os fundamentos político- 

constitucionais que deverão nortear a execução, pelo Poder Público municipal, da política 

de desenvolvimento urbano, condicionada, porém, às diretrizes gerais a serem 

estabelecidas pela União, com base na competência que lhe foi atribuída expressamente 

pelo artigo 21, XX, combinado com o artigo 182, CF/88. Vale notar que a forma como a 

repartição de competências relativas ao provimento de moradias é tratada pela CF/88, 

especialmente no artigo 23, IX, que estabelece como competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a promoção de programas de construção de 

moradias e a melhoria das condições habitacionais, favorece que os entes federados não 

tomem para si a responsabilidade de atuar sobre a questão habitacional.

4.2.3 Estatuto da Cidade e Plano Diretor

A regulamentação dos artigos 182 e 183, entretanto, só se realizou em 

2001, com a publicação do Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257, que regulamentou os 

instrumentos de política urbana e buscou contemplar os interesses essenciais dos diversos 

atores envolvidos na dinâmica urbana. O Estatuto da Cidade é uma lei que amplia as 

possibilidades para o desenvolvimento de uma política urbana, a partir da aplicação de 

instrumentos urbanísticos voltados a promover a inclusão social e territorial nas cidades 

brasileiras. A lei busca atender reivindicações de movimentos sociais relativas ao 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, à questão 

ambiental, ao direito a terra, moradia, saneamento, transporte e demais serviços públicos 

que concretizem o direito à cidade. Entre os instrumentos previstos destacam-se a
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usucapião coletiva, o parcelamento ou edificação compulsórios, o IPTU progressivo no 

tempo, a desapropriação para fins de reforma urbana, entre outros.

Como a aplicação desses instrumentos se realiza por meio dos Planos

Diretores, o Estatuto da Cidade estende a exigência de plano diretor, que passa a ser

obrigatório não apenas para cidades com mais de vinte mil habitantes, exigência

constitucional, como também para cidades integrantes de áreas de especial interesse

turístico, de aglomerações urbanas e de regiões metropolitanas, entre outras. Vale notar

que o Estatuto traz um conteúdo mínimo para o Plano Diretor, mas não propõe um modelo

único, de forma que cada município defina o conteúdo de seu plano conforme suas

particularidades. Merece também destaque a concepção de gestão democrática trazida pelo

Estatuto, que privilegia a ação de órgãos colegiados de política urbana e a realização de

debates e consultas públicas, evidenciando o papel de colaborador do cidadão na gestão da

cidade. De acordo com Maricato (2002b),

O processo de formulação participativa pode ser mais importante que o 
plano em si [...] Isto porque ele pode criar uma esfera ampla de debate e 
legitimar os participantes com seus pontos de vista diferentes e 
conflitantes. A constituição e consolidação dessa esfera de participação 
política é que poderá auxiliar na implementação de um sistema de 
planejamento e nas reorientações ao plano. (M ARICATO, 2002b,
p. 180)

É válido notar a necessidade de as esferas de governo federal e estadual 

apoiarem os municípios na formulação e implementação dos planos, visto que esses 

podem enfrentar dificuldades de caráter financeiro e técnico para efetivar a realização dos 

mesmos. Desse modo, cabe às demais esferas de governo repassar recursos e orientações 

aos municípios, tomando-os tecnicamente capacitados para definirem o conteúdo do plano 

e o implementarem.

Além da aprovação do Estatuto da Cidade, outra grande conquista do 

movimento social organizado foi a aprovação pelo Congresso Nacional da Proposta de 

Emenda à Constituição n°28 (PEC 28), de 1996, que inclui o direito à moradia como um 

direito social. A PEC 28 converteu-se na Emenda Constitucional n° 26, de 14 de fevereiro
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de 2000. Desde então, o direito à moradia está inserido no rol dos direitos fundamentais 

sociais (art. 6o, CF/88). Para que haja eficácia jurídica do direito à moradia faz-se 

necessária a ação do Estado, mediante a execução de políticas públicas e a regulamentação 

das atividades do setor privado, no que se refere ao uso e acesso à propriedade imobiliária. 

Destaca-se o papel central conferido aos municípios, tanto pela CF/88, quanto pelo 

Estatuto da Cidade, no que concerne à execução da política regulatória do solo urbano, 

não sendo dispensável, contudo, a formulação pelas demais esferas de governo de políticas 

públicas urbanas e habitacionais. De acordo com Saule Junior (2001), a obrigação de 

efetivar o direito à moradia pressupõe a criação pelo Estado de meios materiais para o 

exercício deste direito, o que envolve a adoção de instrumentos financeiros, legais e 

administrativos, a participação popular, a eliminação de normas que imponham restrição 

ao exercício do direito à moradia e a destinação de recursos para a promoção de uma 

política habitacional de interesse social.

Vale notar que tais instrumentos normativos têm valor se forem usados no

sentido de promover e garantir melhorias habitacionais para a população e não com o

intuito de proteger interesses corporativos. A segregação espacial se reproduz quando

coexistem distintos regimes jurídicos da propriedade imobiliária: um registrado em

cartório e ligado ao mercado imobiliário e outro, precário e distante das instituições

jurídicas e do mercado formal. Rolnik (1997) acredita que a legislação, além de regular a

produção da cidade, delimita fronteiras de poder, ao classificar territórios urbanos segundo

o modo de vida dos grupos mais envolvidos em sua formulação.

Aí reside, talvez, um dos aspectos mais interessantes da lei: 
aparentemente funciona, como uma espécie de molde da cidade ideal ou 
desejável. Entretanto [...], ela determina apenas a menor parte do espaço 
construído, uma vez que o produto - cidade - não é fruto da aplicação 
inerte do próprio modelo contido na lei, mas da relação que esta 
estabelece com as formas concretas de produção imobiliária na cidade. 
Porém, ao estabelecer formas permitidas e proibidas, acaba por definir 
territórios dentro e fora da lei, ou seja, configura regiões de plena 
cidadania e regiões de cidadania limitada. (ROLNIK, 1997, p. 13)

Para Maricato (2002b), a lei de mercado se sobrepõe à norma jurídica e, em 

locais inviáveis ou desinteressantes para o mercado, admiti-se a violação da lei: concede-
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se o direito à invasão, mas não o direito à cidade. A aplicação da lei deve se realizar de 

modo uniforme no espaço urbano, a fim de evitar a permanência da “cidade ilegal”, a qual 

favorece um mercado imobiliário especulativo, sustentado por uma estrutura fundiária 

arcaica.

Procurou-se, nessa seção, demonstrar a necessidade de não se conceber a 

moradia, quando da formulação de políticas públicas, de forma reducionista, limitando-a 

ao mero espaço construído, mas ampliar seu significado para que este abranja condições 

de acessibilidade e infra-estrutura e seja associado ao exercício do direito de morar e 

usufruir bens e serviços da cidade. Além disso, é relevante que a atuação estatal se 

direcione principalmente para a população de baixa renda e tome viável sua inclusão em 

financiamentos e em outras iniciativas do Poder Público que possibilitem o acesso à 

moradia. Aliado a isso, a aplicação uniforme dos instrumentos constantes no Estatuto da 

Cidade e dos dispositivos constitucionais relativos à questão urbana e habitacional, de 

modo que as três esferas de governo atuem, cada qual dentro de suas capacidades, sobre a 

problemática habitacional, favorece a redução de carências e de desigualdades sócio- 

espaciais nas cidades. Percebe-se que a falta de efetividade na aplicação das leis e a 

atuação insuficiente do Poder Público contribuem para a manutenção de carências e do 

déficit habitacional, abordado na seção seguinte.
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5 O DÉFICIT E AS NECESSIDADES HABITACIONAIS EM MINAS GERAIS

O modo como se desenvolveu a urbanização brasileira, perpetuando 

estruturas arcaicas da propriedade fundiária e dando margem à atuação de especuladores 

em um mercado fundiário e imobiliário altamente excludente, teve como uma de suas 

conseqüências a carência de moradias. A dificuldade de acesso a crédito pela população de 

baixa renda e de sua inserção no mercado para a compra da moradia, aliada à baixa 

capacidade de investimento e de implementação de políticas públicas efetivas para o setor 

habitacional têm como conseqüência o déficit habitacional. São apresentadas, nesta seção, 

características do déficit habitacional e da inadequação de domicílios em Minas Gerais, 

com base em estudos realizados pela Fundação João Pinheiro (FJP) (2001; 2004).

5.1 Déficit habitacional por reposição e por incremento do estoque

O déficit habitacional refere-se à necessidade de construção de novas 

moradias, seja para reposição ou incremento do estoque, e se liga diretamente a problemas 

relativos às deficiências do estoque de moradias10. Na área da política urbana e da política 

habitacional em particular, a atualização do déficit de moradias urbanas toma-se um 

imperativo para subsidiar as ações referentes ao desenvolvimento urbano.

O déficit habitacional básico para Minas Gerais é apresentado, pelo estudo 

da Fundação João Pinheiro (2004) sob duas perspectivas. A primeira privilegia a 

distribuição espacial do problema no Estado, com destaque para as regiões de 

planejamento, a outra qualifica os indicadores segundo extratos de tamanho de municípios. 

Foram selecionados, para a obtenção de dados detalhados, 107 municípios11, cuja 

população urbana ultrapassa 20.000 habitantes; para os demais municípios, os dados foram

10 O estoque de moradias é medido pelo número de domicílios particulares permanentes ocupados e 
corresponde a 44.873.613, no Brasil, e a 4.769.310, em Minas Gerais, segundo estudo da Fundação João 
Pinheiro (2001), baseado em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 1999.
11 Os municípios selecionados têm um déficit de 265 mil moradias, ou 59,7% das carências estaduais, sendo 
249 mil nas áreas urbanas, o que mostra, em termos absolutos, concentração dos problemas habitacionais 
nesses 107 maiores municípios. No entanto, relativamente ao número de domicílios, o déficit habitacional é 
mais significativo no total dos restantes 746 municípios do Estado: 10,5% contra 8,7% dos primeiros.
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agregados por microrregiões geográficas. Os números, tanto do déficit quanto da 

inadequação dos domicílios, foram explicitados para diversas faixas de renda familiar, 

sendo que o enfoque principal foi dado a famílias com até três salários mínimos de renda, 

limite superior para o ingresso em grande número de programas habitacionais de caráter 

assistencial.

O déficit por reposição do estoque é referente aos domicílios rústicos, 

entendidos como aqueles desprovidos de paredes de alvenaria ou de madeira aparelhada, e 

aos domicílios depreciados, que têm mais de cinqüenta anos de construção. O déficit por 

incremento do estoque compreende a coabitação familiar, o ônus excessivo do aluguel e 

domicílios improvisados. São chamados improvisados os locais que servem como moradia 

sem terem sido, contudo, construídos para este fim. A coabitação familiar diz respeito a 

famílias que vivem em um mesmo domicílio, onde habitam uma família principal e outras 

secundárias, e a famílias que habitam cômodos, em cortiços, por exemplo. O ônus 

excessivo do aluguel12 reflete a insegurança de não se possuir uma casa própria e o 

comprometimento direto de percentual significativo da renda familiar com habitação. 

(FJP, 2001)

5.2 Distribuição espacial do déficit habitacional em Minas Gerais

O somatório dos domicílios rústicos, da coabitação familiar e dos 

domicílios improvisados resulta, conforme FJP (2004), o déficit habitacional básico, que 

corresponde a 443.352 domicílios, 9,3% do estoque, e se baseia no Censo Demográfico 

2000. O déficit urbano compreende 350.898 domicílios, 8,8% do estoque urbano 

existente. A distribuição espacial do déficit habitacional básico encontra-se condicionada à 

maior concentração da população em algumas regiões e ao menor grau de 

desenvolvimento econômico e social em outras delas. Nos municípios menores, as 

carências habitacionais são relativamente maiores do que nos municípios selecionados, o 

que indica que não se pode negligenciar a necessidade de solução do problema nos

12 O ônus excessivo do aluguel é inserido no déficit para contabilizar domicílios com até três salários 
mínimos de renda familiar e que despendem mais de 30% desta com o aluguel.
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pequenos municípios, apesar de em montante de investimentos os municípios com maior 

população demandarem maior atenção por parte dos agentes financiadores. Nas dez 

maiores cidades do Estado, o déficit corresponde a 123 mil moradias, 35,2% do total do 

déficit urbano, o que supera o déficit total dos municípios menores. Tal concentração é 

decorrente do crescimento rápido das cidades nas últimas décadas e da falta de 

planejamento e políticas urbanas efetivas, que tomaram inviável o acesso à moradia para 

parcela considerável da população.

Na região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), verifica-se uma 

concentração do déficit e de problemas habitacionais. Somente ela, como apresentado pelo 

estudo da FJP (2004), é responsável por 23,5% do déficit habitacional em Minas Gerais. 

Nota-se, todavia, que em relação ao estoque de domicílios existentes, as regiões menos 

desenvolvidas -  Jequitinhonha/Mucuri, Rio Doce, Norte de Minas e Nordeste de Minas -  

apresentam déficit mais elevado. A distribuição dos municípios segundo o tamanho da 

população é bastante diversa nas regiões e planejamento, e condiciona a concentração das 

carências habitacionais em cada uma delas, de forma que regiões que concentram 

municípios maiores tendem também a concentrar o déficit nestes municípios. Observa-se 

a exceção relativa às regiões do Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce, cujas cidades de menor 

porte respondem pela maior parte dos problemas habitacionais, o que acarreta 

especificidades também com relação à prevalência de habitações precárias sobre a 

coabitação familiar, ao contrário do que ocorre nas demais regiões. Na RMBH concentra- 

se a coabitação familiar, enquanto problemas relativos a habitações precárias distribuem- 

se de forma mais uniforme no Estado.

Percebe-se que o estoque de moradias, baseado no número de domicílios 

particulares permanentes ocupados, não expressa uma parcela representada por domicílios 

vagos. Tais domicílios concentram-se principalmente na região metropolitana, cuja 

porcentagem de domicílios vagos urbanos corresponde, de acordo com FJP (2004), a 

13,9%, uma das maiores do país. A consideração da capacidade ociosa e das causas de sua 

existência é relevante para melhor direcionar os investimentos públicos, de modo a evitar
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novas construções desnecessárias e avaliar a possibilidade de aproveitamento dos 

domicílios vagos.

Embora o estudo mais detalhado acerca do déficit, que especifica 

informações para os municípios selecionados e microrregiões do Estado, se refira ao 

déficit habitacional básico, é válida a análise do déficit habitacional total, realizado com 

base em dados da PNAD 1999, que engloba todos os componentes do déficit. O déficit 

habitacional total em Minas Gerais, calculado por FJP (2001), incluindo os componentes 

ônus excessivo do aluguel e depreciação, e baseado em informações da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) 1999, corresponde a 632.057 unidades habitacionais, 

sendo 548.011 na área urbana. Na RMBH, o déficit é de 155.645 unidades. A população 

correspondente ao déficit equivale a 1.774.458 pessoas em Minas Gerais e a 423.526 na 

RMBH. A distribuição do déficit por faixa de renda indica sua concentração no segmento 

de famílias de baixa renda -  87,7% no Estado e 87,9% na RMBH -  refletindo as 

dificuldades deste segmento para ter acesso ao mercado de moradias.

Os domicílios rústicos apresentam-se como único componente que tende a 

predominar na área rural do Estado, com forte predominância nas faixas mais baixas de 

renda. Não se verifica correlação entre as favelas metropolitanas e a maior precariedade 

habitacional, o que pode ser atribuído a melhorias urbanísticas realizadas nesses locais. A 

RMBH conta 1.481 domicílios rústicos, menor número verificado para as regiões 

metropolitanas do país. As moradias depreciadas, cuja precariedade, em face dos custos 

elevados de recuperação, justifica a demolição correspondem a 11.323 dos domicílios do 

Estado e a 3.785 dos domicílios da RMBH, conforme FJP (2001).

A coabitação familiar, fenômeno eminentemente urbano, tem relação direta 

com a maior concentração populacional e atinge 7,5% e 7,9% dos domicílios particulares 

permanentes urbanos do Estado e da RMBH, respectivamente, segundo FJP (2001). Ela se 

concentra na faixa de renda familiar mensal de até três salários mínimos, que representa 

83,4% das famílias conviventes urbanas do Estado e 81,2% da RMBH. O ônus excessivo
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do aluguel abrange 25,6% dos domicílios urbanos alugados no Estado e 25,1% na RMBH. 

Os domicílios improvisados representam pequena parcela do estoque existente (0,3%) e se 

concentram na área urbana e na faixa de renda de até três salários mínimos, que responde 

por 66,67% desse tipo de habitação na RMBH.

A análise do déficit habitacional segundo seus componentes permite 

verificar, conforme tabelas 1 e 2, que a coabitação familiar e o ônus excessivo com o 

aluguel são os componentes mais expressivos, seguidos pela habitação precária e pela 

reposição por depreciação.

Tabela 1: Consolidação das estimativas dos componentes 
do déficit habitacional -  Minas Gerais e RMBH -  2000

ESPECIFICAÇÃO M inas Gerais RMBH

HABITAÇÃO PRECÁRIA 62.683 4.718

CO ABITAÇÃO  FAMILIAR 372.167 99.081

ÔNUS EXCESSIVO COM  ALUG UEL 185.884 48.061

REPOSIÇÃO POR DEPRECIAÇÃO 11.323 3.785

DÉFICIT HABITACIONAL 632.057 155.645
Fonte: Dados Básicos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Sinopse Preliminar do Censo Demográfico, 2000; Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 1999.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e 
Informações (CEI)

Tabela 2: Participação dos componentes no déficit 
habitacional estimado -  Minas Gerais e RMBH -  2000 
(percentagem)_______________________________________

ESPECIFICAÇÃO Minas Gerais RMBH

HABITAÇÃO PRECÁRIA 9,9 3,0

CO ABITAÇÃO  FAMILIAR 58,9 63,7

ÔN U S EXCESSIVO COM  ALU G U EL 29,4 30,9

REPOSIÇÃO POR DEPRECIAÇÃO 1,8 2,4

DÉFICIT HABITACIONAL 100,0 100,0
Fonte: Dados Básicos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Sinopse Preliminar do Censo Demográfico, 2000; Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 1999.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e 
Informações (CEI)

13 Para a análise do déficit habitacional segundo componentes, os domicílios improvisados e os rústicos são 
denominados habitação precária. Tal componente é verificado principal mente nas áreas rurais dos 
municípios com menor população e nas áreas urbanas dos municípios com maior população.
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A observação da distribuição de moradores por componentes do déficit 

permite estimar a população que demanda ser alvo de políticas públicas que tenham por 

objetivo a redução do déficit habitacional. Percebe-se, conforme a tabela 3, que a clientela 

potencial das políticas concentra-se nos componentes coabitação familiar e ônus excessivo 

do aluguel, o que indica a necessidade de uma atuação que tenha como foco tais 

componentes.

Tabela 3: Consolidação das estimativas do total de 
moradores por componentes do déficit habitacional -  
Minas Gerais e RMBH -  2000

ESPECIFICAÇÃO Minas Gerais RMBH

HABITAÇÃO  PRECÁRIA (1) 187.225 5.628

CO ABITAÇÃO  FAMILIAR 959.625 257.162

ÔN U S EXCESSIVO COM  A LU G U EL 585.898 146.765

REPOSIÇÃO POR DEPRECIAÇÃO 41.710 13.971

DÉFICIT HABITACIONAL 1.774.458 423.526
Fonte: Dados Básicos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Sinopse Preliminar do Censo Demográfico, 2000; Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 1999.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e 
Informações (CEI)

(1) Apenas moradores em domicílios rústicos.

5.3 Inadequação de moradias

As habitações inadequadas14 distinguem-se do somatório do déficit, visto 

que são as que não proporcionam a seus moradores condições desejáveis de 

habitabilidade, o que não implica, contudo, necessidade de construção de novas unidades. 

A inadequação indica problemas na qualidade de vida dos moradores que não se 

relacionam ao dimensionamento do estoque de habitações, e sim a especificidades internas 

desse estoque, que apontam para a necessidade de políticas complementares à construção 

de moradias, voltadas à melhoria do estoque já  existente. A inadequação das moradias 

abrange, conforme estudo da FJP (2001) elaborado a partir de dados da PNAD 1999, 

carência de infra-estrutura, adensamento excessivo de moradores, problemas de natureza

14 As moradias passíveis de serem identificadas como inadequadas restringem-se às localizadas nas áreas 
urbanas e nas regiões metropolitanas.
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fundiária, depreciação15 e ausência de unidade sanitária domiciliar interna. As deficiências 

consideradas indicam, conforme FJP (2001), a necessidade de ampliação da oferta de 

serviços de infra-estrutura básica, de definição de instrumentos que facilitem a legalização 

da posse da terra e de implantação de linhas de créditos que visem a reformas ou 

melhorias na casa própria. Deve-se notar que apenas os domicílios particulares 

permanentes duráveis urbanos, não incluídos no déficit habitacional, foram classificados 

conforme as condições de habitabilidade que oferecem.

A carência de infra-estrutura caracteriza-se pela ausência de um dos 

serviços básicos a seguir, energia elétrica, rede geral de abastecimento de água com 

canalização interna, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo. 

O adensamento excessivo ocorre em domicílios que apresentam um número médio de 

moradores superior a três por dormitório. A inadequação fundiária refere-se aos casos em 

que pelo menos um dos moradores do domicílio tem a propriedade da moradia, mas não 

possui total ou parcialmente, o terreno ou a fração ideal de terreno em que aquela se 

localiza, acarretando insegurança na permanência da moradia e inibição de iniciativas de 

investimentos na habitação. A inexistência de unidade sanitária domiciliar interna é 

caracterizada pela ausência de sanitário de uso exclusivo do domicílio.

A inadequação de domicílios envolve componentes que não são 

mutuamente excludentes, o que impossibilita sua soma, pois um domicílio poderia ser 

contado mais de uma vez, ao apresentar inadequações referentes a mais de um dos 

componentes considerados. Os componentes evidenciam a preponderância das 

deficiências dos serviços básicos (energia elétrica, rede geral de água, rede geral de esgoto 

ou fossa séptica e coleta de lixo) e a inadequação fundiária e o adensamento excessivo se 

verificam com maior intensidade nos municípios com maior população urbana, sendo 

pouco representativos em relação aos outros componentes. Já os domicílios sem sanitário 

de uso exclusivo estão concentrados nos municípios com menor população urbana.

15 A parcela da depreciação contabilizada como inadequação refere-se aos domicílios com mais de 50 anos 
de construção que necessitam cuidados especiais para sua manutenção e não sua reposição.
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Tendo em vista a exigência de ações diferenciadas para se solucionar o 

problema da densidade excessiva de moradores, os domicílios são separados em casas e 

apartamentos ou cômodos. Para as primeiras é possível pensar em financiamentos para 

reforma ou ampliação, já  para os demais, normalmente é preciso a mudança para outro 

imóvel. As casas e apartamentos ou cômodos com adensamento excessivo no Estado 

correspondem, respectivamente, a 5,1% e 1,3%. Para a RMBH, os valores são 7,6% e 

1,5%.

Para a análise da inadequação fundiária urbana são considerados as casas e 

os cômodos próprios. A maior parte deles está localizada em favelas, vilas e áreas 

ocupadas e demandam instrumentos que viabilizem a posse da terra. Estes domicílios 

representam 2,3% dos domicílios do Estado e 4,7% dos da RMBH.

Os domicílios depreciados não incluídos no déficit habitacional, vez que 

não há necessidade de nova construção, são considerados inadequados, pois requerem 

recursos elevados para sua reforma e manutenção. Em Minas Gerais e na RMBH, os 

domicílios depreciados correspondem a 2,3% e a 1,9%, respectivamente.

A carência de serviços de infra-estrutura tem forte influência sobre a 

qualidade de vida da população e se agrava conforme a maior concentração populacional 

em áreas urbanas que experimentaram crescimento acelerado. Dos domicílios carentes de 

infra-estrutura do Estado 39,1% se concentram na faixa de renda de até três salários 

mínimos. Para a RMBH, esse valor corresponde a 33%. Em Minas Gerais, 17,3% dos 

domicílios apresentam pelo menos um dos critérios de carência; na RMBH, 19,4%. O 

esgotamento sanitário é o item cuja carência é maior, seguido da coleta de lixo, do 

abastecimento de água e, em menor número, da energia elétrica, como mostra a tabela 4. 

vale notar que os valores referem-se a domicílios carentes segundo apenas um dos critérios 

adotados, sendo que 6% dos domicílios inadequados apresentam carências relativas a mais 

de um dos critérios.
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Tabela 4: Domicílios urbanos duráveis segundo critérios de 
carência de serviços de infra-estrutura básica -  Minas
Gerais e RMBH -  2000

ESPECIFICAÇÃO M inas Gerais RMBH

EN ER G IA ELÉTRICA 1.140 552

ABASTEC IM EN TO  DE ÁG UA 54.628 7.731

ESGOTAM ENTO SANITÁRIO 334.651 133.404

C O LETA DE LIXO 56.907 11.603

Fonte: Dados Básicos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Sinopse Preliminar do Censo Demográfico, 2000; Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 1999.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e 
Informações (CEI)

A distribuição por faixa de renda mostra a concentração das carências no 

segmento mais carente: 66,1% e 55,8% para o Estado e a RMBH, respectivamente. Vale 

notar que 17,2% dos domicílios com renda mensal de até três salários mínimos do Estado 

apresentam alguma carência e 19,8% da RMBH, sendo também relativamente maior a 

parcela deles que são carentes segundo mais de um critério. A distribuição dos domicílios 

carentes de serviços de infra-estrutura tem forte relação com a renda mensal familiar: 

enquanto, no Estado, 29,3% dos domicílios com renda de até três salários mínimos 

mensais são carentes segundo um ou mais critérios, este número cai para 15% na faixa de 

três a cinco salários, para 8,2% na faixa de cinco a dez salários e para 4,9% para a faixa de 

renda mais alta, superior a dez salários mínimos mensais.

A inexistência de unidade sanitária domiciliar interna abrange domicílios 

que não possuem banheiro ou nos quais este não é de uso exclusivo. Como mostra o 

estudo da FJP (2001), há domicílios que apresentam esta carência e também a relativa a 

serviços de infra-estrutura. Para tais domicílios, ações voltadas para a promoção de 

financiamentos para reforma e ampliação das moradias não seria suficiente, sendo 

necessária a melhoria dos serviços prestados pelo poder público. No Estado, dos 129.199 

domicílios nos quais não há unidade sanitária interna, 100.166 apresentam também alguma 

carência por infra-estrutura. Este problema, assim como os demais, encontra-se 

predominantemente na faixa de renda de até três salários mínimos, que representa 86,1% e 

79,1% dos domicílios carentes de unidade sanitária interna em Minas Gerais e na RMBH, 

respectivamente.
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A tabela 5 apresenta o percentual de domicílios inadequados em relação aos 

domicílios urbanos, sendo perceptível a relevância da carência de infra-estrutura.

Tabela 5: Distribuição percentual dos critérios de inadequação dos 
domicílios urbanos duráveis -  Minas Gerais e RMBH -  2000
ESPECIFICAÇÃO Minas Gerais RMBH

ADENSAM ENTO  EXCESSIVO 4,7 6,6

INADEQUAÇÃO FUNDIÁRIA 2,0 4,0

CAR ÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA 17,3 19,4

INEXISTÊNCIA DE UNIDADE SANITÁRIA 3,3 2,0

INADEQUAÇÃO POR DEPRECIAÇÃO 2,3 1,9
Fonte: Dados Básicos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sinopse 
Preliminar do Censo Demográfico, 2000; Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD), 1999.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI)

Como ocorre para informações relativas ao déficit, a inadequação de 

moradias detalhada para os municípios e microrregiões do Estado baseia-se em dados do 

Censo Demográfico 2000 e não engloba todos os componentes anteriormente descritos, 

sendo excluída a inadequação por depreciação. Além disso, são considerados inadequados 

por ausência de unidade sanitária interna os domicílios que possuem somente sanitário16 e 

não dispõem de banheiro, com chuveiro ou banheira e aparelho sanitário. Tais domicílios 

não são considerados inadequados, conforme o estudo baseado nos dados da PNAD 1999, 

que apresenta, assim, números menores para este componente. Conforme tais critérios, os 

dados relativos à inadequação de domicílios obtidos por FJP (2004), a partir de números 

do Censo 2000, mostram que o adensamento excessivo é verificado em 5,29% dos 

domicílios de Minas Gerais e em 6,78% dos da RMBH. Domicílios com inadequação 

fundiária correspondem a 4,94% e 6,14% dos domicílios do Estado e da RMBH, 

respectivamente. Para a carência de ao menos um serviço de infra-estrutura, esses números 

correspondem a 20,11% e a 18,69%; e para domicílios sem banheiro a 3,76% e a 2,10%.

O estudo da FJP (2004) mostra, assim, a partir da observação da tabela 1 

(anexo A), que a inadequação é maior na região metropolitana e nas regiões mais carentes 

do Estado (Jequitinhonha/Mucuri, Rio Doce, Norte de Minas e Nordeste de Minas). A

16 De acordo com o IBGE, sanitário é definido como o local limitado por paredes de qualquer material, 
coberto ou não por um teto, que possui aparelho sanitário ou buraco para dejeções.
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concentração na RMBH verifica-se tanto em termos absolutos quanto relativos, 

especialmente em municípios como Betim, Ribeirão das Neves e Santa Luzia, o que 

evidencia a desigualdade econômica entre os municípios da RMBH e o elevado 

crescimento populacional neles ocorrido.

Deve-se observar que os dados trazidos pelo estudo acerca do déficit 

habitacional e da inadequação de moradias comprovam o caráter intersetorial da moradia e 

a sua interdependência com outras áreas que também demandam a atuação do poder 

público. Programas de habitação implantados sem conexão com políticas urbanas de 

transporte, energia elétrica, esgotamento sanitário, abastecimento de água, não se 

apresentam como solução efetiva para a promoção de melhorias das condições 

habitacionais, visto que a questão da moradia é mais ampla e não se restringe à unidade 

habitacional construída. Ademais, como mostra o estudo da FJP (2001), apesar do déficit 

verificado, as taxas de crescimento de domicílios e da população tendem a uma 

similaridade, o que indica que o cerne da questão da carência habitacional se liga à 

distribuição espacial e social do estoque, que não se mostra compatível com o perfil 

populacional em expansão.

Para a redução do déficit habitacional é relevante que se conheçam seus 

componentes mais significativos e a sua distribuição geográfica. Buscou-se, assim, nessa 

seção, expor os componentes do déficit por reposição e incremento de estoque, com suas 

participações relativas na composição do déficit em Minas Gerais, bem como sua 

concentração geográfica e por faixa de renda. Percebe-se a predominância no déficit no 

meio urbano e nas regiões mais carentes do Estado, destacando-se a participação relativa 

do componente coabitação familiar no total do déficit habitacional. As informações 

apresentadas nessa seção, obtidas a partir de FJP (2004), servirão de base para as análises, 

com base em dados regionalizados do déficit, formuladas na próxima seção, que busca 

examinar as ações do Programa Lares Geraes face ao perfil do déficit em Minas Gerais.
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6 A POLÍTICA HABITACIONAL EM MINAS GERAIS

A atuação do Poder Público no sentido de solucionar problemas 

habitacionais ocorreu, como se pôde verificar, pela formulação de políticas, por vezes 

referentes a diretrizes centralizadas na esfera federal ou relativas ao ordenamento do solo, 

na esfera local, e pela criação de órgãos que tinham por objetivo principal a efetivação de 

tais políticas. Esta seção inicia-se, desse modo, pela contextualização do surgimento da 

COHAB, que é hoje a responsável pela promoção da política de habitação em Minas 

Gerais. Tendo em vista o fato de a principal ação desta política -  construção de novas 

unidades habitacionais -  se ligar ao Programa Lares Geraes, em sua vertente Habitação 

Popular, apresenta-se o objetivo do Programa, que inclui a redução do déficit habitacional, 

e a forma como vem sendo executado. Busca-se, ao final, avaliar se o critério de alocação 

das unidades habitacionais nos diversos municípios do Estado adequa-se ao perfil do 

déficit, e em que medida o programa satisfaz as demandas habitacionais em Minas Gerais.

6.1 Contexto de surgimento das COHAB’s

As políticas de habitação estiveram, durante todo o regime o militar, sob o 

comando do BNH, que contava com recursos do FGTS. Como mostra Arretche (2000), a 

estrutura organizacional do BNH determinou que a oferta de serviços urbanos fosse 

centralizada em uma agência federal, responsável pela formulação e pelo financiamento 

das políticas, existindo, contudo, agências em nível subnacional encarregadas de realizar a 

implementação. As COHAB’s foram, assim, criadas a partir de 1964, com a publicação da 

Lei Federal n° 4.830/64, vinculadas aos municípios ou Estados de origem, para exercer as 

funções de tais agências, relativas à promoção imobiliária e ao gerenciamento do 

financiamento e da comercialização de unidades habitacionais, cuja construção ficava a 

cargo de empreiteiras privadas. Suas ações foram dirigidas aos Estados e municípios, com 

assistência de órgãos federais, para a solução de problemas habitacionais. As COHAB’s 

operacionalizavam o SFH, estabelecendo-se na qualidade de sociedades de economia 

mista, com capital originário constituído, majoritariamente, por recursos do poder público.
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Tratava-se de uma estrutura subordinada às normas do BNH, que traçava as diretrizes 

gerais da política nacional de habitação e, em nível regional e local, operava através dos 

agentes financeiros e promotores.

Apesar de serem administrativamente independentes da União, as 

COHAB’s, uma vez que dependiam de recursos desta esfera para a execução de seus 

programas habitacionais, atuavam na execução da política social de habitação do governo 

federal. As políticas executadas no plano local se alinhavam àquelas formuladas no plano 

federal, devido também à dependência política decorrente do modo de escolha dos chefes 

do executivo local durante o regime militar, que ocorria por meio de indicação do 

presidente da República. O repasse de recursos estava condicionado à aprovação pelo 

BNH de projetos elaborados pelas COHAB’s. Somente após a aprovação, o BNH 

realizava um empréstimo para a COHAB e os recursos eram repassados. A autonomia das 

COHAB’s ligava-se ao estabelecimento de contratos com empreiteiras privadas e à 

seleção dos beneficiários dos produtos dos programas, de modo que, como mostra 

Arretche (2000), na esfera da implementação as decisões não se centralizavam no BNH. 

Os recursos federais eram direcionados para o financiamento da construção das unidades 

habitacionais e as COHAB’s deveriam providenciar a infra-estrutura e o terreno.

Até meados de 1970, o Sistema Financeiro da Habitação apresentou 

significativa evolução, com a instalação de COHAB’s em todos os Estados e municípios 

de maior densidade populacional. A partir da década de 1980, o agravamento da crise 

económico-financeira no país provocou reflexos negativos no SFH reduzindo 

significativamente seu desempenho. Na década de 1980, houve a retração da arrecadação 

do FGTS e a extinção do BNH, o que limitou a capacidade de proposição de políticas, 

devido a instabilidades na gestão de órgãos, como a Caixa Econômica Federal, 

responsáveis pela política habitacional. Vale notar que durante o regime militar a 

orientação política dos governadores era coincidente com a do governo federal, de modo 

que as relações entre estes dois níveis de governo não eram determinantes do acesso a 

recursos do FGTS. A reconquista do voto direto gerou um quadro em que as lealdades
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político-partidárias passaram a ser consideradas na disputa por recursos federais e os

governos estaduais tiveram acesso desigual aos recursos já  escassos. A extinção do BNH

foi seguida por dificuldades de se reestruturar a política nacional de habitação e de se

determinar a alocação de recursos e os projetos a serem implementados, de forma que

[...] o fechamento do BNH, a transferência de suas funções e a 
pulverização de sua burocracia em distintos órgãos, o elevado grau de 
instabilidade ministerial dos anos 85-95 e o grau de desmantelamento da 
administração pública representaram um duro golpe para a manutenção 
e/ou reestruturação das operações dos Sistemas Nacionais de Habitação 
e Saneamento. (ARRETCHE, 2000, p. 87)

Sob tais condições, as COHAB’s, que tinham seus projetos financiados por 

recursos federais provenientes do BNH, tiveram que reduzir suas atividades e criar formas 

de financiamento que utilizassem recursos estaduais. Os programas passaram a ter caráter 

mais descentralizado, com o repasse pelas COHAB’s estaduais de recursos aos municípios 

para que esses implementassem ações de construção habitacional. A autonomia adquirida 

pelas COHAB’s frente ao governo federal permitiu o desenvolvimento de programas de 

caráter estadual, que, embora se baseassem na capacidade técnica herdada do modelo de 

política do BNH, apontavam para a adoção de distintas estratégias de ação pelos estados. 

Ao buscar novas fontes de financiamento para seus projetos e adquirir maior autonomia 

financeira da esfera da União, as COHAB’s, conseqüentemente, tomaram-se aptas a 

formular os programas habitacionais de modo independente e em conformidade com 

especificidades locais.

6.1.1 A COHAB em Minas Gerais

A COHAB foi criada em Minas Gerais em 18 de agosto de 1965, para 

desempenhar ações com vistas a reduzir a carência de moradias e a promover a 

urbanização de favelas no Estado. A iniciativa de criação da COHAB foi conseqüência do 

êxodo rural e da migração da população para os centros urbanos, em decorrência de 

transformações econômicas e da busca de emprego, que ampliou a demanda por moradias 

e se verificou de modo intenso durante a década de 1960. O primeiro conjunto
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habitacional foi inaugurado pela COHAB em 1967, em Belo Horizonte, e contava com 

1.312 unidades habitacionais. No período de 1966 a 1972, a construção de moradias foi 

reduzida e se caracterizava pela localização inadequada, pela precariedade do acesso a 

infra-estrutura e a serviços urbanos e ao baixo padrão construtivo, o que levou à existência 

de conjuntos habitacionais com unidades abandonadas e invadidas. De 1972 a 1977 houve 

um incremento da produção de moradias em 90% por meio da atuação do Instituto de 

Orientação às Cooperativas Habitacionais (INOCOOP), voltado para o assessoramento a 

cooperativas e estimulando a construção e o financiamento de habitações. A localização 

dos conjuntos habitacionais esteve diretamente relacionada aos preços acessíveis da terra 

para a penetração de frentes urbanas em direção aos vazios rurais e em direção contrária 

ao avanço da infra-estrutura urbana. Verificou-se, na década de 1980, uma retração da 

comercialização de imóveis pela COHAB, devido à incorporação dos custos de 

urbanização de áreas, à periferização dos conjuntos e ao preço pouco competitivo das 

moradias em relação àquelas produzidas pelo mercado imobiliário. Ao longo de sua 

existência, a COHAB investiu cerca de 1,5 bilhão de reais e construiu cerca de 100 mil 

moradias em 300 municípios mineiros.

Conforme mostra estudo da FJP (2001), o déficit habitacional em Minas 

Gerais é de 632.057 moradias, sendo 87,7% (470.861 moradias) referentes a famílias com 

renda até três salários mínimos, que compõem o público alvo da COHAB. (FJP, 2001)

6.2 Programa Lares Geraes

Em Minas Gerais, com o intuito de reduzir o déficit habitacional, foi 

iniciado em janeiro de 2004, com previsão de duração de quatro anos, o Programa Lares 

Geraes (PLG), que tem como finalidade promover construção de novas unidades 

habitacionais e melhorias nas já  existentes, em parceria com os municípios e o Governo 

Federal, para se alcançar uma redução do déficit habitacional do Estado.
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A execução do PLG cabe à Secretaria de Desenvolvimento Regional e 

Política Urbana (SEDRU). Criada pela lei delegada n° 106 de 2003, a SEDRU, resultado 

da fusão da Secretaria de Estado de Habitação, da Secretaria de Estado de Assuntos 

Municipais e de algumas funções da Secretaria de Governo, possui, em sua estrutura 

organizacional, duas subsecretárias: Subsecretária de Desenvolvimento Regional e Urbano 

e Subsecretária de Assuntos Municipais, responsáveis pela execução dos principais 

programas e projetos. Vinculam-se à SEDRU duas empresas - Companhia de Saneamento 

de Minas Gerais (COPASA) e Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais 

(COHAB) - e uma autarquia: Departamento Estadual de Telecomunicações (DETEL).

A COHAB é a responsável pelo desenvolvimento das ações do PLG, que é 

destinado à construção de conjuntos habitacionais e à concessão de financiamentos pela 

COHAB prioritariamente para a população de baixa renda, com recursos do Fundo 

Estadual de Habitação (FEH), que tem como órgão gestor e agente financeiro a COHAB. 

Os recursos do FEH são provenientes de dotações consignadas no orçamento do Estado 

ou em créditos adicionais, de operações de crédito de que o Estado seja mutuário, do 

retomo dos financiamentos concedidos, de refinanciamento de instituições financeiras de 

que o Estado seja mutuário, de recursos alocados por órgãos, fundos e entidades federais 

e destinados a programas habitacionais e do resultado das aplicações financeiras dos 

recursos do FEH.

O Programa Lares Geraes se configura como um dos chamados projetos 

estruturadores e suas ações se enquadram no objetivo geral proposto pelo governo do 

Estado para tais projetos, qual seja, reorganizar e modernizar a Administração Pública 

estadual, promover o desenvolvimento econômico e social em bases sustentáveis e 

recuperar o vigor político de Minas Gerais; e no objetivo específico de melhorar e ampliar 

o atendimento ao cidadão, através da oferta de serviços públicos de qualidade, 

especialmente na educação, saúde e habitação.
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Os projetos estruturadores representam as ações prioritárias do governo e 

são sujeitos a monitoramento intensivo, o que disponibiliza informações que permitem 

verificar o cumprimento de suas metas, as dificuldades para tal cumprimento e as 

possibilidades de superar estas dificuldades. O gerenciamento intensivo é realizado na 

Unidade de Apoio Gerencial dos Projetos Estruturadores (UAGP), criada em 2003, no 

âmbito da Secretaria de Planejamento e Gestão, e que abrange a Subsecretária de 

Planejamento e Orçamento, a Superintendência Central de Planejamento e a Diretoria de 

Monitoramento da Gestão Estratégica dos Recursos e Ações do Estado (Geraes). O 

monitoramento se realiza por meio de um acompanhamento sistemático da execução de 

atividades e do alcance de metas, o que permite identificar desvios em relação ao plano de 

ação inicialmente pensado.

O monitoramento dos Projetos Estruturadores é feito por meio de reuniões 

mensais entre técnicos da UAGP e os gerentes de projetos de cada Secretaria de Estado 

responsável pela condução e execução dos respectivos projetos. Esse monitoramento se 

faz a partir do Status Report, relatório de situação, que consolida as informações sobre 

riscos e dificuldades no andamento do projeto, bem como aquelas referentes às metas e 

aos objetivos alcançados. Finalizado o período de realização das reuniões e atualizados o 

Status Report de cada Projeto Estruturador, imprime-se o Relatório consolidado que 

origina outros instrumentos gerenciais que são encaminhados ao alto escalão do Governo 

de Minas Gerais, direcionando suas decisões. No Relatório consolidado, também são 

inseridos o chamado Plano de Ação, que consiste nas informações mais relevantes acerca 

de dificuldades e entraves enfrentados pelos gerentes responsáveis pela execução de cada 

projeto nas Secretarias de Estado. E designado um responsável por solucionar o problema 

verificado, a fim de que a mesma dificuldade não permaneça no Plano de Ação do mês 

seguinte. Dessa forma, pode-se obter soluções para possíveis obstáculos à realização de 

cada projeto e mudanças em sua execução para que seja possível o alcance das metas 

definidas. Outro relatório produzido refere-se ao Painel de Controle, que contém 

informações mais completas quanto à situação dos projetos, as metas concluídas e o nível 

de desenvolvimento de cada projeto. O Painel de Controle, além de fornecer informações
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ao próprio superintendente da Superintendência Central de Planejamento, é também 

apresentado aos secretários das Secretarias de Estado que têm execução de projetos sob 

sua responsabilidade.

O PLG engloba as seguintes vertentes de atuação: Lares Geraes segurança 

pública, que visa disponibilizar financiamento para a aquisição de moradias para 

servidores da área de segurança pública (policiais civis e militares, bombeiros e agentes 

penitenciários); Lares Geraes Habitação Popular; Sub-programa Habitacional para as 

Regiões do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas, que tem por objetivo apoiar 

os municípios na construção e melhoria de unidades habitacionais para a população de 

baixa renda; fortalecimento da articulação da Associação dos Municípios da microrregião 

do Alto Paraopeba; Projeto de Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de 

Chagas no Estado de Minas Gerais, que prevê a restauração ou reconstrução das moradias 

cujas condições favoreçam a colonização de vetores da doença de Chagas; obras relativas 

às moradias atingidas pelas enchentes de 2002, que beneficiam 26 municípios.

A vertente do PLG abordada nesse trabalho corresponde ao Programa Lares 

Geraes Habitação Popular (PLHP). O PLHP envolve a construção de conjuntos 

habitacionais e a concessão de financiamento para famílias com renda de até dezoito 

salários mínimos, com prioridade para a população de baixa renda, em vários municípios 

de Minas Gerais. O custo da moradia é subsidiado, permitindo a redução do preço final, e 

a participação dos recursos do FEH é calculada com o objetivo de que o beneficiário final 

não tenha mais de 20% de sua renda comprometida com o pagamento. A maior parte dos 

recursos financeiros aplicados no PLHP provém do FEH, mas os municípios fazem a 

doação de terreno urbanizado, com toda a infraestrutura de água, esgoto, pavimentação, 

escoamento de águas pluviais e rede elétrica. O PLHP objetiva a construção de unidades 

habitacionais em diversas localidades do Estado, das quais 12.857 tiveram sua construção 

iniciada e 7.158 foram concluídas. O investimento é orçado em R$ 215.647.776,27. Vale 

notar que a urbanização de favelas e a construção de equipamento comunitário estão 

excluídas dos objetivos do PLHP.
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Tendo em vista o processo de urbanização brasileiro e as múltiplas 

dimensões da questão habitacional dele decorrentes, a discussão da estrutura da política 

habitacional em Minas Gerais, consubstanciada no Programa Lares Geraes, envolve a 

importância e a necessidade de redução do déficit habitacional. As ações propostas pelo 

PLHP, para se apresentarem como aptas e efetivas para a promoção de tal redução, 

requerem que sua formulação seja feita considerando aspectos relativos à distribuição 

sócio-espacial do déficit. Dada a limitação de recursos, é interessante que os investimentos 

no setor habitacional sejam direcionados para aquelas regiões com maior carência de 

moradia no Estado, e que visem a beneficiar prioritariamente a população de baixa renda.

Os critérios adotados pelo PLHP para a definição da alocação dos recursos 

se baseiam no fornecimento pelos municípios do terreno dotado da infra-estrutura 

requerida para a construção das moradias. Não são considerados inicialmente o déficit 

habitacional ou a inadequação de moradias apresentada pelo município.

6.3 Adequação do PLHP ao perfil do déficit habitacional de Minas Gerais

Como exposto na seção 5, o estudo da FJP (2004) acerca do déficit 

habitacional básico apresenta dados detalhados para municípios selecionados, cuja 

população urbana supere os 20.000 habitantes; para os demais, os dados são agregados por 

microrregiões geográficas. Dos 139 municípios beneficiados pelo PLHP, somente 35 têm 

tal população urbana, de forma que, para estes municípios, a análise acerca do PLHP e sua 

adequação ao déficit habitacional em Minas Gerais é feita com base nos dados detalhados 

do déficit habitacional básico, apresentados por FJP (2004). Para os demais municípios, 

são utilizados para a análise os dados agregados por FJP (2004) para microrregiões 

geográficas.
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6.3.1 Déficit e unidades habitacionais construídas nos municípios selecionados

A distribuição do número de unidades habitacionais (U.H.) construídas em 

decorrência do desenvolvimento das ações do PLHP nos municípios com população 

urbana superior a 20.000 habitantes se configura conforme apresentado na tabela 6.

Tabela 6: Déficit habitacional básico e número de unidades habitacionais (U.H.) 
construídas pelo PLHP em municípios de população urbana superior a 20.000 
habitantes -  Minas Gerais -  2000
MUNICÍPIO |% DO TOTAL DE DOMICÍLIOS|d ÉFICIT ABSOLUTO N° DE U.H CONSTRUÍDAS
Form iga 4,47 820
Bom Despacho 4,84 533
Três Pontas 5,27 704
C am po Belo 5,32 776 32

Frutal 5,58 782 81
Divinópolis 5,73 2.882 200
Patos de Minas 5,74 2.030 150
Piumhi 5,78 496 200
São Sebastião do Paraíso 5,84 968 112
Caratinga 5,84 1.220
Machado 5,89 540 210
Tupaciguara 5,89 421
Nova Serrana 5,96 579
Muriaé 5,96 1.544
Ubá 5,99 1.400
Visconde do Rio Branco 6,01 549 102
Igarapé 6,04 385
Ouro Branco 6,26 485
Boa Esperança 6,32 610
Poços de Caldas 6,45 2.558 206
Pará de M inas 6,46 1.259
Carm o do Paranaíba 6,53 551
Itaúna 6,63 1.407
Andradas 6,63 635
Passos 6,77 1.840 100
Alfenas 6,83 1.261
Carangola 6,84 643
Pouso A legre 6,85 2.015 164
M anhuaçu 6,89 1.206
Salinas 6,98 648
Guaxupé 7,01 917
Arcos 7,05 623 150
Santa Rita do Sapucaí 7,14 591
Uberiândia 7,2 10.400 73
São João N epom uceno 7,21 500 75
Tim óteo 7,3 1.378
Lavras 7,5 1.631 255
Corinto 7,52 490
Caxambu 7,59 461
São Gotardo 7,65 599
Cataguases 7,68 1.400 69
Monte Carm elo 7,69 962

(continua)
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MUNICÍPIO |% DO TOTAL DE D0MICÍLI0S|DÉFICIT ABSOLUTOIn 0 DE U.H. CONSTRUÍDAS
Ju iz de Fora 7,73 10.229

Ituiutaba 7,78 2.074

Araguari 7,79 2.284 244

Capelinha 7,81 573

Uberaba 7,9 5.728

Nanuque 7,92 886

Congonhas 7,96 844

Iturama 8,1 677 200

Itabirito 8,26 805

Taiobeiras 8,28 562

Ipatinga 8,31 4.656

Lagoa Santa 8,35 823

Ibirité 8,38 2.825
Belo Horizonte 8,47 53.201

Araxá 8,51 1.878

O liveira 8,62 861

Varginha 8,63 2.530
Nova Lima 8,65 1.449 75

Contagem 8,69 12.443

Curvelo 8,77 1.573 263

Coronel Fabriciano 8,8 2.269
Esm eraldas 8,81 1.056 100

Patrocínio 8,87 1.734

Unaí 8,89 1.647

Leopoldina 8,9 1.248 75
João M onlevade 8,95 1.553
Conselheiro Lafaiete 9,11 2.500
Betim 9,17 7.195 651

Viçosa 9,21 1.583
Três Marias 9,24 591 219
Três Corações 9,29 1.567 120
Barbacena 9,33 2.875
Lagoa da Prata 9,51 1.001
João Pinheiro 9,67 1.043 150
Ribeirão das Neves 9,76 6.049
São João dei Rei 9,8 2.158 177
São Lourenço 9,81 1.025 100
Vespasiano 9,82 1.881
Sete Lagoas 9,84 4.672
Santa Luzia 9,87 4.614
G overnador Valadares 10,17 6.696
Itajubá 10,44 2.343
Montes Claros 10,87 8.212 225
Mariana 10,92 1.273
Ponte Nova 11,03 1.620
Sabará 11,27 3.301
Teófilo  Otoni 11,27 3.742
Janaúba 11,35 1.612
Bocaiúva 11,41 1.208 165
O uro Preto 11,43 1.908
Pedro Leopoldo 11,49 1.601
Diam antina 11,74 1.201
Caeté 11,75 1.089
Várzea da Palma 11,94 944 38
Paracatu 12,14 2.247
Santos Dum ont 12,56 1.604

(continua)
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MUNICÍPIO 1% DO TOTAL DE DOMICÍLIOS|PÉFICIT ABSOLUTO^0 DE U.H. CONSTRUÍDAS
Itabira 12,85 3.116

Além  Paraíba 13,1 1.253

Matozinhos 14,03 1.064

Pirapora 14,22 1.726 70

Buritizeiro 14,79 891 231

Pompéu 14,83 978 197

São Francisco 16,18 1.718 160

Januária 19,51 2.741

Alm enara 20,6 1.803
TOTAL 9,31 262.752 5639
Fonte: Elaboração do autor a partir de FJP (2004) e COHAB-MG.

Os municípios selecionados para o detalhamento dos dados, ou seja, 

aqueles com população urbana superior a 20.000 habitantes, são responsáveis por um 

déficit habitacional básico de 262.752 moradias, ou 59,26% das carências estaduais, sendo 

247.841 nas áreas urbanas. As unidades habitacionais construídas pelo PLHP em tais 

municípios somam 5.639, o que representa 43,85% das unidades habitacionais construídas 

no Estado e 2,14% do déficit habitacional básico nestes municípios. Em Minas Gerais, o 

déficit habitacional básico corresponde a 9,31% do total de domicílios. Dos 107 

municípios com população urbana superior a 20.000 habitantes, 73 apresentam déficit 

inferior a este valor e 34 déficit superior a este valor. Nos municípios do primeiro grupo, 

foram construídas, por meio das ações do PLHP, 4.126 unidades habitacionais, 73,16% 

das unidades construídas nos municípios selecionados. Nos municípios do outro grupo, 

cujo déficit supera o déficit estadual, foram construídas 1.513 unidades habitacionais, 

26,83% das moradias construídas nos municípios selecionados. Foram abrangidos pelo 

PLHP 25 municípios com déficit inferior a 9,31% e 10 com déficit superior, o que indica a 

ausência de um critério alocativo que considere o déficit habitacional apresentado pelos 

municípios.

É válido observar que, mesmo entre os municípios do primeiro grupo, 

verifica-se a distribuição do número de casas de modo aleatório: há municípios, cujo 

déficit, tanto absoluto como relativo, está entre os menores, nos quais, entretanto, foram 

construídas mais moradias do que em municípios carentes em termos habitacionais. 

Merecem destaque alguns casos, como os de Piumhi e Machado, cujos déficits são 

respectivamente, o oitavo e o décimo primeiro mais baixos do Estado, onde foram
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construídas 200 e 210 moradias, o que representa 40,32% e 38,88% do déficit em tais 

municípios. Por outro lado, há municípios como Uberlândia, em que o déficit absoluto é 

de 10.400 domicílios (7,20%), onde as 73 unidades habitacionais construídas pelo PLHP 

correspondem a somente 0,7% do déficit habitacional. Entre os municípios do segundo 

grupo, destaca-se Montes Claros, que apresenta déficit de 8.212 moradias (10,87%), onde 

as 225 unidades habitacionais construídas representam 2,73% do déficit habitacional. No 

município de São Francisco, cujo déficit relativo (16,18%) é o maior entre os municípios 

com população urbana superior a 20.000 habitantes, as 160 casas construídas equivalem a 

9,3% do déficit de 1.718 domicílios.

Alguns dos municípios selecionados, que apresentam déficit habitacional 

elevado, não foram beneficiados pelas ações do PLHP. Pode-se destacar, em termos 

absolutos, Juiz de Fora, Belo Horizonte e Contagem, cujos déficits são de 10.229 

domicílios (7,73%), 53.201 domicílios (8,47%) e 12.443 domicílios (8,69%), 

respectivamente. Os dois municípios com déficit relativo mais elevado, Januária (19,51%) 

e Almenara (20,60%), tampouco foram beneficiados. Vale também notar que municípios 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), tais como Ribeirão das Neves e 

Sabará, com déficits, respectivamente, de 6.049 (9,76%) e 3.301 (11,27%), bem como a 

própria capital não tiveram moradias construídas por meio do PLHP.

Em municípios com população urbana mais elevada e cujo crescimento 

ocorreu, muitas vezes, de modo acelerado e sem o necessário planejamento urbano que 

impedisse a ocupação irregular e segregada do espaço, as carências habitacionais ligam-se 

especialmente à dificuldade de acesso à terra urbanizada, devido a seu alto preço, e à 

especulação imobiliária, que leva ao encarecimento de áreas onde foram feitas melhorias 

pelo poder público e à apropriação de tais melhorias por outras pessoas que não a 

população de baixa renda. Tal conjuntura indica a necessidade não apenas de construção 

de novas moradias, mas a promoção de reformas urbanas que incluam a regularização 

fundiária, como meio de assegurar o título de propriedade da terra e a ordenação do 

espaço, e a aplicação efetiva de instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade,
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a fim de que a propriedade urbana cumpra sua função social. Nota-se que, embora a 

regularização urbanística e fundiária caiba à esfera municipal, sua realização poderia 

ocorrer de modo mais efetivo com suporte técnico e financeiro oferecido pela esfera 

estadual. A ocupação desordenada de certas áreas urbanas acarreta condições de 

habitabilidade precárias, carência de infra-estrutura e irregularidade quanto à propriedade 

da terra. A realização de regularização fundiária, a medida em que homogeneíza o 

tamanho dos lotes, possibilita a criação de espaços e vias públicas e confere aos moradores 

maior segurança jurídica para realizar melhorias em sua moradia, a partir da aquisição do 

título de propriedade, se apresenta como uma possibilidade de solução para vários 

problemas urbanos, especialmente porque tem como foco de atuação a terra, elemento 

determinante de muitos desses problemas.

6.3.2 Déficit e unidades habitacionais construídas nas microrregiões geográficas

Nos municípios com população urbana mais reduzida, as carências 

habitacionais são mais expressivas em termos relativos, embora menores em números 

absolutos. Conforme exposto, os dados do déficit para os municípios com população 

urbana inferior a 20.000 habitantes foram agregados por microrregião geográfica, como 

mostra a tabela 7.

Tabela 7: Déficit habitacional básico e número de unidades habitacionais (U.H.) 
construídas pelo PLHP em municípios de população urbana inferior a 20.000 
habitantes, agrupados por microrregião geográfica -  Minas Gerais -  2000________
MICRORREGIÃO |% DO TOTAL DE DOMICÍLIOS |DÉFICIT ABSOLUTO|n° DE U.H.CONSTRUÍDAS
Form iga 5,28 2.170
Piumhi 5,30 1.257 220
Passos 5,70 3.388 120
São Sebastião do Paraíso 5,71 4.054 239
Divinópolis 5,85 6.274 339
Cam po Belo 5,93 1.827 271
Alfenas 6,07 3.485 448
Poços de Caldas 6,08 5.440
Patos de M inas 6,18 4.129 243
Bom Despacho 6,32 2.648
Caratinga 6,42 4.041 100
A im orés 6,71 2.777
Mantena 6,75 1.166 50
M anhuacu 6,83 4.393 37

(continua)
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MICRORREGIÃO 1% DO TOTAL DE DOMICÍLIOS |PÉFICIT ABSOLUTO|n° DE U.H.CONSTRUÍDAS
Pará de Minas 6,89 1.981 129

Muriaé 6,97 5.057

Pouso A legre 7,03 5.524 272

Santa Rita do Sapucaí 7,11 2.424

Araxá 7,20 3.505 322

Itaguara 7,24 1.163 179

Varginha 7,29 7.834 55

Patrocínio 7,42 3.832 317

Fruta1 7,47 3.409 702
Uberlândia 7,47 15.139 75
Ituiutaba 7,50 2.987 260
Ubá 7,81 5.183
Lavras 7,89 2.886 171
Uberaba 7,98 6.662 202
Oliveira 8,33 2.627
Juiz de Fora 8,62 16.426
Conselheiro Lafaiete 8,77 5.052
Belo Horizonte 8,85 101.674 240
Andrelândia 8,85 1.796
São Lourenço 8,91 4.760
Curvelo 8,96 3.378 111
Barbacena 9,70 5.266
Itajubá 9,70 4.662 50
São João Del Rei 9,77 4.562 229
Paracatu 9,77 5.021
Cataguases 9,83 5.783 250
Três Marias 9,99 2.473
Sete Lagoas 10,01 8.920 300
Salinas 10,16 4.697
Ipatinga 10,21 12.607 22
G overnador Valadares 10,64 11.100
O uro Preto 10,66 4.169
Janaúba 11,03 6.102 234
Unaí 11,16 3.949 150
Capelinha 11,33 4.744 47
Bocaiúva 11,49 1.774 50
Ponte Nova 11,88 5.839 96
M ontes C laros 12,15 15.491 50
Itabira 12,28 10.880 12
Viçosa 12,40 6.798
Teófilo Otoni 12,89 8.240 39
Pedra Azul 13,76 2.785
Diamantina 13,90 2.604 50
Nanuque 14,43 4.427 110
Pirapora 14,53 5.387 100
Grão Mogol 16,28 1.424
Alm enara 17,75 7.462 27
Araçuaí 18,90 6.560 100
Conceição do Mato Dentro 21,89 4.598
Januária 23,35 12.598 75
Peçanha 23,48 4.604
G uanhães 24,48 7.478 125
TOTAL 9,31 443.352 7218
Fonte: Elaboração do autor a partir de FJP (2004) e COHAB-MG.
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Os 746 municípios de Minas Gerais cuja população urbana não atinge

20.000 habitantes tiveram seus dados relativos às unidades habitacionais construídas pelo 

PLHP agrupados por microrregião, uma vez que o mesmo foi feito por FJP (2004) com 

relação aos dados do déficit habitacional básico de tais municípios. O déficit habitacional 

básico nesses municípios corresponde a 180.600 moradias, ou 40,73% das carências 

estaduais. As unidades habitacionais construídas pelo PLHP em tais municípios somam 

7.218, o que representa 56,14% das unidades habitacionais construídas no Estado e 3,99% 

do déficit habitacional básico nestas microrregiões. Vale notar que o número de unidades 

habitacionais construídas, embora agrupado por microrregião, se refere exclusivamente às 

unidades construídas em municípios de população urbana inferior a 20.000 habitantes. 

Tomando novamente como referência o déficit habitacional básico em Minas Gerais, que 

corresponde a 9,31% do total de domicílios, há 35 microrregiões que apresentam déficit 

inferior a esse valor e 31 que apresentam déficit superior. Nas primeiras, foram 

construídas, por meio do PLHP, 5.102 unidades habitacionais, o que corresponde a 

70,68% das unidades habitacionais construídas pelo PLHP nos municípios do Estado com 

menos de 20.000 habitantes de população urbana. Nas demais microrregiões, o total de 

unidades habitacionais construídas por meio do PLHP é de 2.116, 29,31% das unidades 

habitacionais construídas nos municípios com a referida característica populacional. A 

distribuição das unidades habitacionais nos municípios com população urbana menor que

20.000 habitantes, assim como verificado para os municípios selecionados, não observa 

critérios de alocação que tomem como base o déficit habitacional básico em tais 

municípios.

Nas microrregiões em que o déficit habitacional é inferior ao estadual, 

9,31%, foram beneficiadas pelo PLHP várias delas em que o déficit habitacional está entre 

os mais baixos do Estado. Observam-se, por exemplo, as microrregiões de Piumhi e 

Campo Belo, nas quais os déficits tanto absoluto como relativo são baixos, 1.257 (5,30%) 

e 1.827 (5,93%) respectivamente, e onde foram construídas 220 e 271 unidades 

habitacionais por meio do PLHP. Destacam-se também microrregiões cujos déficits são 

mais altos e, no entanto, o número de unidades habitacionais construídas foi menor em



84

termos relativo e absoluto. Em Uberlândia e Belo Horizonte, a despeito de déficits 

habitacionais de 15.139 (7,47%) e 101.674 (8,85%) respectivamente, foram construídas 

apenas 75 e 240 moradias. Ainda que se acresça aos números referentes à microrregião de 

Uberlândia as 73 moradias construídas no município de Uberlândia, contabilizadas com 

aquelas construídas nos municípios com população urbana superior a 20.000 habitantes, 

tem-se um total de 148 moradias, ou 0,97% do déficit da microrregião de Uberlândia.

Entre as microrregiões de déficit superior ao estadual, aquelas em que foi 

construído maior número de moradias estão entre as de déficit habitacional relativo mais 

reduzido. São elas: Sete Lagoas, Cataguases, Janaúba e São João Del Rei, onde foram 

construídas pelo PLHP, respectivamente, 300, 250, 234 e 229 unidades habitacionais. Os 

déficits absolutos dessas microrregiões, à exceção de Sete Lagoas, em que o déficit 

absoluto é de 8.920 moradias, também não destoam dos verificados nas demais, de modo 

que não há justificativa para tal alocação das unidades habitacionais com base nos dados 

do déficit habitacional apresentados por FJP (2004). Há, por outro lado, microrregiões 

onde o déficit habitacional é elevado e a construção de unidades habitacionais ocorreu em 

número reduzido. Pode-se destacar: Ipatinga, em que o déficit é de 12.607 (10,21%), com 

22 unidades habitacionais construídas, Itabira, em que o déficit é de 10.880 (12,28%), com 

12 unidades habitacionais construídas e Almenara, em que o déficit é de 7.462 (17,75%), 

com 27 unidades habitacionais construídas. Há ainda as microrregiões de Guanhães e 

Januária, primeiro e terceiro maiores déficits relativos do Estado, nas quais os déficits são, 

respectivamente, 7.478 (24,48%) e 12.598 (23,35%), onde foram construídas somente 125 

e 75 moradias pelo PLHP.

Algumas microrregiões de Minas Gerais não foram beneficiadas pelo 

PLHP e apresentam, contudo déficit habitacional alto. Como exemplo, pode-se citar Juiz 

de Fora, que tem déficit de 16.426 moradias (8,62%), um dos mais elevado do Estado, e 

Governador Valadares, cujo déficit é de 11.100 moradias (10,64%). Em termos relativos, 

há Peçanha e Conceição do Mato Dentro, cujos déficits são o segundo e o quarto maiores 

de Minas Gerais, 23,48% e 21,89%, respectivamente.
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Em municípios com população urbana menor que 20.000 habitantes, o 

déficit habitacional caracteriza-se pela existência de domicílios rústicos, especialmente na 

área rural, e de coabitação familiar, na área urbana predominantemente. Em alguns desses 

municípios, muitas vezes, a população convive com carências de diversas ordens: a renda 

obtida não permite a aquisição de moradia digna e há dificuldades de o poder público local 

dispor de recursos elevados para o setor habitacional. O suprimento da carência de 

moradias, por meio da construção de novas unidades habitacionais, se faz necessário, mas 

a ele devem se aliar outras medidas que permitam que a população beneficiada tenha 

condições de se manter na nova casa, arcando com o pagamento de taxas, e de ter acesso a 

infra-estrutura urbana satisfatória.

6.3.3 Outros aspectos da distribuição espacial do déficit habitacional

Conforme FJP (2004), em números absolutos, há uma concentração dos 

problemas habitacionais nos 107 maiores municípios, no entanto, em relação ao número 

de domicílios em cada faixa de tamanho, o déficit habitacional é mais significativo no total 

dos restantes 746 municípios do Estado: 10,5% contra 8,7% dos primeiros. A análise dos 

indicadores por situação de domicílio revela que nesses municípios com menor população 

a participação relativa das carências habitacionais é maior do que nos municípios 

selecionados, tanto nas áreas urbanas, 9,4% e 8,6%, quanto, principalmente, nas áreas 

rurais: 12,4% contra 9,4%. Em relação ao déficit habitacional básico urbano, as carências 

dos 10 municípios com as maiores cidades do Estado somam mais de 123 mil moradias e 

representam 35,2% do total do déficit urbano estadual, superior ao déficit de moradias do 

total dos 746 municípios do Estado com menores populações urbanas.

A análise do déficit habitacional urbano, a partir do gráfico 1 de FJP 

(2004), mostra que os principais problemas referem-se à coabitação familiar e à habitação 

precária.
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Gráfico 1: Composição do déficit habitacional básico, por situação do 
domicílio -  Minas Gerais -  2000

Fonte: Dados básicos: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatísticas e Informações 
(CEI), Déficit Habitacional no Brasil, Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas, 
2004.

Percebe-se que a habitação precária assume maiores proporções nos 

municípios de menor porte e é relativamente maior tanto na área urbana quanto na área 

rural. A coabitação familiar predomina nos municípios com população urbana superior a

20.000 habitantes, indicando o adensamento de tais locais, sem a necessária ampliação do 

estoque de domicílios. Nas áreas rurais, há um maior equilíbrio quanto à participação dos 

componentes do déficit habitacional.

Verifica-se carência de intervenções que busquem reduzir o déficit 

habitacional na RMBH. Há 1.249 unidades habitacionais construídas na região 

metropolitana, o que corresponde a 9,71% do total de unidades construídas por meio do 

PLHP e a 1,20% do déficit habitacional da RMBH que é de 104.048 moradias. Na RMBH, 

de acordo com FJP (2004), predominam os componentes coabitação familiar e domicílios 

improvisados, evidenciando o crescimento acelerado da população, atraída aos grandes 

centros pela possibilidade de emprego, e a incapacidade de o poder público implementar 

uma política urbana que viabilize o acesso à terra e à moradia e o direcionamento de 

investimentos com vistas a beneficiar a população de baixa renda.
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As regiões mais carentes17 de Minas Gerais -  Noroeste, Norte de Minas, 

Jequitinhonha/Mucuri, Rio Doce -  são também aquelas nas quais o déficit relativo é mais 

elevado, como se observa na tabela 1 (anexo B). Nessas regiões predomina a construção 

de unidades habitacionais pelo PLHP em pequenos municípios, o que atende a necessidade 

mais urgente de tais regiões, no que tange à concentração do déficit habitacional, que 

ocorre mais intensamente nos municípios de menor porte, de acordo com FJP (2004). 

Como não há dados individualizados sobre o déficit disponíveis para a maioria desses 

municípios, a análise do déficit habitacional é feita por microrregião. A análise da tabela 7, 

na seção 5.3.2, indica que a porcentagem do total de domicílios correspondente ao déficit 

habitacional das microrregiões de tais regiões encontra-se entre as mais elevadas de Minas 

Gerais. Verifica-se, por exemplo, a microrregião de Guanhães, cujo déficit é de 7.478, o 

que corresponde a 24,48% do total de domicílios. Nesta microrregião, foram beneficiados 

pelo PLHP dois municípios, Senhora dos Portos e Conceição do Mato Dentro, com 25 e 

100 casas, respectivamente. Na microrregião de Janaúba, verifica-se o município, das 

regiões mais carentes de Minas Gerais, no qual mais casas foram construídas: 234 

unidades habitacionais no município de Jaíba, cujo déficit habitacional é de 6.102 

moradias, 11,03% do total de moradias. Vale notar que, apesar de a construção de 

unidades habitacionais nas regiões mais pobres abranger majoritariamente municípios 

pequenos, 43,83% das casas construídas pelo PLHP nestas regiões encontram-se em 

municípios com população urbana superior a 20.000 habitantes.

A distribuição espacial das unidades habitacionais construídas pelo PLHP 

confrontada ao perfil do déficit habitacional básico em Minas Gerais, indica que não há a 

observância das carências habitacionais apresentadas pelos municípios e microrregiões do 

Estado para a determinação dos locais de construção das novas moradias. Não há 

preferência para os municípios onde as carências são maiores ou distribuição proporcional 

das unidades habitacionais entre os municípios beneficiados com base em seus déficits 

habitacionais. Ademais, municípios carentes terão mais dificuldades para realizar

17 Apesar de haver, como exposto, o Sub-programa Habitacional para as Regiões do Vale do Jequitinhonha, 
Mucuri e Norte de Minas, a execução de suas ações é mais reduzida, indicando a necessidade de que o PLHP 
beneficie tais regiões.
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investimentos que dotem o terreno da infra-estrutura exigida. Desse modo, a adoção da 

doação do terreno dotado de infra-estrutura pela prefeitura como critério para que o 

município seja beneficiado pelo PLHP, embora tenha como objetivo viabilizar a execução 

do programa, por meio de contrapartida dos municípios, exclui considerações acerca das 

carências e do déficit habitacional nos municípios do Estado.

Para além do escopo deste trabalho, podem ser sugeridas algumas medidas 

que visam a reduzir problemas habitacionais, não necessariamente mediante a construção 

de novas unidades habitacionais. Tendo em vista o crescimento de áreas, especialmente 

em cidades maiores, consideradas sub-normais, tais como favelas, vilas irregulares, 

loteamentos periféricos, faz-se necessária a realização de melhoramentos físicos, com a 

execução progressiva de obras que implantem infra-estrutura e equipamentos urbanos. O 

tratamento de questões relativas à propriedade fundiária deve se aliar aos melhoramentos 

na estrutura física, visto ser a questão da terra origem de diversos problemas urbanos e 

habitacionais. O financiamento para compra ou reforma da moradia apresenta-se também 

como ação relevante, dado o elevado preço da moradia e a dificuldade de a população 

adquiri-la no mercado. Deve-se ressaltar que tal financiamento deve ser concebido de 

forma a não comprometer grande parcela da renda familiar mensal e a permitir a inclusão 

de famílias de baixa renda.

Pode-se também pensar no financiamento para a aquisição de materiais de 

construção e de lotes urbanizados, o que evitaria a ocupação irregular dos mesmos. A ação 

integrada entre as esferas de governo pode, especialmente com relação a Estados 

federados e municípios, promover ganhos significativos para o desenvolvimento de 

políticas de habitação. A partir da transferência de recursos aos municípios e da 

capacitação dos mesmos por órgãos estaduais, toma-se viável a execução de políticas pela 

esfera local de modo eficiente e em conformidade com suas necessidades habitacionais 

específicas.
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Ainda quando se trata de promover a construção de novas unidades 

habitacionais, é possível a adoção de estratégias que reduzam seu custo e ampliem seus 

benefícios para a população. Na construção de conjuntos habitacionais, é interessante 

buscar sua localização em áreas não muito afastadas, aproveitando vazios urbanos. Como 

mostra Cardoso (2001), apesar de os terrenos terem custo mais elevado nestas áreas, ele é 

compensado pelo investimento reduzido em infra-estrutura e transporte.

Pensar a política habitacional de modo amplo, a toma mais eficiente, uma 

vez que as ações efetivadas abrangem diversos problemas ligados à moradia, cuja solução 

pode ser tão significativa quanto a construção de novas unidades habitacionais. A 

inviabilidade de se construir unidades habitacionais em número suficiente para extinguir o 

déficit habitacional indica, dessa forma, a necessidade de se buscar outros meios de 

intervenção, que, em muitos casos, incidem sobre questões estruturais e se mostram, no 

longo prazo, mais aptos à promoção de melhorias urbanas sem despender para tanto 

volume mais elevado de recursos.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O crescimento das cidades ocorreu de modo acelerado, apresentou 

planejamento incipiente e teve como um de seus determinantes a estrutura fundiária 

concentrada verificada desde o período colonial e que, a despeito de mudanças 

econômicas e políticas, não sofreu alterações substanciais e se reproduziu no espaço 

urbano. Estes fatores, aliados à oferta insuficiente de empregos urbanos e a um mercado 

imobiliário altamente excludente, contribuíram para a formação de espaços urbanos 

pautados pela desigualdade social e pelo acesso restrito a determinados bens públicos.

A atuação do Estado, visível na promoção da industrialização, se mostrou 

fraca e pouco empenhada no sentido de reduzir desigualdades urbanas. As tentativas de 

planejamento urbano, verificadas especialmente a partir da década de 1970, tiveram 

caráter retórico e geraram poucas melhorias efetivas para a população de baixa renda, uma 

vez que grande parte dos investimentos em infra-estrutura foi realizado com vistas a 

favorecer o capital e não a tomar a cidade um espaço inclusivo, com a distribuição 

eqüitativa de aparelhos e serviços urbanos. Mesmo os Planos Diretores, desenvolvidos no 

âmbito municipal, com incentivo federal, neste período não se mostraram capazes de 

conter a expansão de periferias, o crescimento da autoconstrução e dos problemas urbanos.

A mobilização da sociedade civil em tomo da questão urbana resultou sua 

incorporação no texto constitucional e sua posterior regulamentação por meio do Estatuto 

da Cidade, Lei 10.257 de 2001. Percebe-se, contudo, que a formulação de leis não leva 

necessariamente à sua aplicação, ao menos não de forma homogênea nos diversos estratos 

da sociedade. Ademais, grupos detentores de poder político, financeiro e proprietários de 

terras têm seus interesses privilegiados no momento de realização de investimentos 

públicos, por meio de práticas clientelistas que perpetuam certas estruturas de poder. A 

população mais carente não tem seus direitos efetivados: embora viva na cidade, tal 

parcela da população não usufrui seus bens e serviços, tampouco tem condições de 

participar de um mercado cujo produto, a moradia, é condicionante de uma vivência digna.
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Verifica-se que as amplas demandas coletivas indicam a necessidade de uma reforma 

urbana, que privilegie investimentos para a classe mais carente, fortaleça a gestão pública 

do solo urbano e possibilite o exercício do direito à cidade pela totalidade da população.

A urbanização excludente e pouco planejada levou a desigualdades sócio- 

espaciais, carência de serviços básicos e dificuldades de acesso à moradia. Diante da 

ausência de investimentos coerentes e planejados por parte do Poder Público, a população, 

para enfrentar a necessidade imprescindível de morar, buscou produzir da forma que lhe 

foi possível a sua moradia. Para tanto, se viu forçada a buscar alternativas de moradia à 

margem do mercado e do sistema legal, ocupando locais impróprios e desprovidos de 

infra-estrutura, uma vez que a terra urbanizada é escassa e rapidamente apropriada pelo 

mercado imobiliário, que cobra por ela elevado valor. Percebe-se uma apropriação 

irregular da cidade e a coexistência da necessidade de bens urbanos pela população e da 

busca constante de lucros por parte do mercado. Condições específicas do mercado de 

produção de moradias -  dificuldade de se aplicar capital na produção e demanda solvável 

estreita -  contribuem para a elevação do preço da moradia e para a exclusão de parcela da 

população do mercado, indicando a necessidade de atuação estatal por meio da promoção 

de uma política habitacional.

Deve-se observar que tal política habitacional não se resume à construção 

de moradias, mas engloba também fatores outros que assegurem o exercício pleno do 

direito à cidade. A disponibilidade de infra-estrutura urbana e de meios de transporte 

públicos é essencial para que a população tenha boas condições de habitabilidade e acesso 

a bens e serviços urbanos. A realização de regularização fundiária, especialmente por 

iniciativa da esfera de governo local, que ordene o espaço e promova melhorias na 

qualidade de vida dos moradores, bem como o financiamento subsidiado para a aquisição 

ou reforma da moradia, que ofereça oportunidade também à população de baixa renda de 

comprar ou melhorar sua residência, são ações necessárias à efetivação do direito à 

moradia.
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As iniciativas estatais de provisão de moradia, passando pela criação da 

Fundação da Casa Popular, do SFH, do BNH e da transferência de suas atribuições à 

Caixa Econômica Federal, foram marcadas por regras de financiamento que impediram o 

atendimento amplo da população de baixa renda. Deve-se também considerar o fato de 

que o modelo de captação de recursos do SFH não conseguiu se sustentar em face do 

aumento da inadimplência dos mutuários, decorrente da crise econômica da década de 

1980, e do crescente desemprego, que levou ao aumento dos saques ao FGTS, principal 

suporte da política urbana. As políticas de habitação desenvolvidas após a extinção do 

BNH tiveram seu sucesso comprometido por recorrentes práticas clientelistas e pela 

destinação insuficiente de recursos públicos para o setor. Visto que a política habitacional 

tem caráter redistributivo, ela envolve conflitos entre os envolvidos e exige o 

enffentamento de problemas que interferem nos interesses de grupos detentores de 

recursos políticos e econômicos.

A ausência de atuação do poder público, efetiva no sentido de coibir 

práticas clientelistas e de promover mudanças estruturais na dinâmica urbana e 

habitacional, favorece a permanência de carências urbanas e do déficit habitacional. Este, 

conforme FJP (2001), se liga à necessidade de construção de novas moradias, seja para 

reposição ou incremento do estoque, e abrange domicílios rústicos, depreciados, 

improvisados, a coabitação familiar e o ônus excessivo do aluguel. O estudo de FJP 

(2001), ao incluir também considerações acerca da inadequação de moradias, aponta para 

a necessidade de se considerar carências habitacionais que não exigem para sua solução a 

ampliação do estoque de moradias, requerendo, em verdade, ações complementares que 

providenciem melhores condições de habitabilidade por meio da disponibilidade de infra- 

estrutura urbana e adequação fundiária, entre outros.

A análise da configuração do déficit habitacional em Minas Gerais teve 

como objetivo verificar em que medida as ações desenvolvidas no âmbito do Programa 

Lares Geraes Habitação Popular (PLHP) adequam-se a tal configuração e se mostram 

eficazes para a redução do déficit habitacional no Estado. Visto que o PLHP consiste na
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construção, pela COHAB-MG, de casas populares em diversos municípios de Minas 

Gerais, buscou-se verificar se a distribuição das casas observa critérios relativos ao déficit 

habitacional dos municípios, privilegiando aqueles cujos déficits são mais elevados. A 

adoção, como fonte de dados detalhados para os municípios e microrregiões geográficas, 

do estudo de FJP (2004), baseado em dados do Censo Demográfico 2000 (IBGE), permitiu 

o cruzamento desses dados com àqueles referentes ao número de unidades habitacionais 

construídas nos municípios beneficiados pelo PLHP.

Foi, assim, possível concluir que o critério preponderante para a 

determinação do local de construção das unidades habitacionais corresponde à doação pela 

prefeitura do município do terreno dotado de infra-estrutura para a construção das 

moradias. Percebe-se que há municípios nos quais tanto o déficit relativo como absoluto 

são baixos e, no entanto, foram beneficiados pelo PLHP com a construção de mais 

unidades habitacionais do que a verificada em municípios de déficit elevado. Nota-se 

também a existência de municípios muito carentes em termos habitacionais que não foram 

abrangidos pelo PLHP. As carências verificadas em municípios com maior população 

urbana diferem das encontradas nos municípios com população urbana mais reduzida: nos 

primeiros, a coabitação familiar se destaca, indicando problemas decorrentes da expansão 

populacional urbana acelerada, nos outros, a precariedade das moradias prepondera, 

mostrando a carência habitacional como parte de um conjunto de dificuldades que 

permeiam as condições de vida de alguns estratos da população.

A consideração do déficit habitacional como critério determinante para a 

alocação das unidades habitacionais construídas por meio do PLHP teria sua relevância 

baseada na necessidade de aplicar recursos, escassos para atender a demanda por 

moradias, naqueles municípios em que se verificam os déficits habitacionais mais 

significativos. Haja vista a impossibilidade de se suprir as carências habitacionais de todos 

os municípios e microrregiões de Minas Gerais, seria pertinente e relevante para a redução 

criteriosa do déficit habitacional que as localidades mais carentes tivessem preferência na 

alocação das unidades habitacionais construídas no âmbito do PLHP. O tratamento do
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déficit habitacional como parte de um quadro de carências sociais amplas e de diversas 

ordens fundamenta sua adoção como critério alocativo das unidades habitacionais a serem 

construídas pelo PLHP, uma vez que os municípios, nos quais o déficit é mais elevado, 

são justamente os mais pobres e impossibilitados de prover o exigido terreno dotado de 

infra-estrutura. Para que a política habitacional tenha realmente caráter redistributivo é 

imprescindível que se considere o déficit habitacional e se construa novas moradias em 

conformidades com os dados por ele apresentados.

É válido notar a necessidade de a atuação do Poder Público abranger ações 

múltiplas, que busquem a solução da questão da moradia não somente por meio da 

construção de novas unidades habitacionais. São necessárias ações complementares, 

implementadas em conformidade com as necessidades mais urgentes de cada local e com 

as possibilidades econômicas da população. Nesse sentido, podem ser consideradas 

políticas que abranjam a autoconstrução individual ou por meio de cooperativas, o 

financiamento de materiais de construção, a urbanização de lotes e a realização de 

reformas. Mediante este tipo de atuação, que valoriza a participação e o trabalho dos 

beneficiários e exige menor volume de recursos públicos, seria viável o atendimento de 

famílias muito carentes, para as quais até mesmo o preço de casas populares é 

incompatível com o orçamento reduzido. Pode-se também pensar em linhas de 

intervenção, especialmente na esfera estadual, que incentivem a ação cooperativa ou 

parceria entre Estados e Municípios, uma vez que a política habitacional caracteriza-se por 

uma engenharia operacional que implica recursos vultuosos, dos quais não dispõem 

diversos municípios que apresentam precário quadro financeiro. A ação cooperativa 

intergovemamental pode abranger repasse de recursos e ênfase à capacitação técnica dos 

Municípios, a fim de que estes invistam os recursos de que dispõem em políticas de 

regularização urbanística e fundiária geradoras de melhorias e resultados efetivos.

A construção de casas não é capaz de beneficiar toda a população afetada 

pelo déficit habitacional, de forma que a ampliação dos objetivos da política habitacional é 

necessária para que sejam pensados contornos de atuação diversos que, mesmo exigindo
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aporte de recursos mais reduzido, sejam capazes de promover mudanças em pontos 

estruturais da problemática habitacional, cuja existência tem permitido a continuidade e a 

reprodução de uma configuração urbana desigual e excludente. A priorização de medidas 

que incidam diretamente sobre a questão da terra, da regularização da propriedade e da 

promoção de melhorias infra-estruturais afasta da política habitacional o caráter de medida 

paliativa e permite que ela seja promotora de soluções efetivas para o problema 

habitacional, ao se privilegiar a realização de mudanças duradouras e consistentes para a 

população.

Deve-se destacar que seja qual o for a configuração da política habitacional 

adotada, a implementação desta, dado seu caráter intersetorial, não prescinde de outras 

políticas urbanas, como de promoção de transporte, saneamento e infra-estrutura, além de 

políticas de ordenamento territorial, a cargo do município, das quais depende a melhoria 

das condições habitacionais da população, e, especialmente para os seguimentos mais 

pobres, de políticas sociais, que auxiliem de modo geral o alcance de melhores condições 

de vida e a inserção social.
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ANEXOB

Tabela 1: déficit habitacional básico e domicílios vagos, por situação do domicílio - minas 
gerais, regiões de planejamento, regiões metropolitanas e municípios selecionados (1) -  
Minas Gerais -  2000
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Fonte: Dados básicos: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI), Déficit 
Habitacional no Brasil, Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas, 2005
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Notas: Déficit habitacional básico é considerado a soma da coabitação familiar (famílias conviventes e 
cômodos), dos domicílios improvisados e domicílios rústicos.
RP: Região de Planejamento.
(1) Municípios com cidades com população urbana igual ou superior a 20 mil ou mais habitantes, segundo o 
Censo Demográfico 2000. (2) Os números detalhados para municípios não incluem as estimativas dos 
domicílios rústicos inferiores a 50 unidades, consideradas não estatisticamente confiáveis em função da 
metodologia de cálculo utilizada.


