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A QUESTÃO HABITACIONAL NO BRASIL

Maria Sílvia Barros Lorenzetti

A carência de moradia adequada, entendida não apenas como um mero
abrigo, mas também como um conjunto de elementos ligados ao saneamento básico, serviços
urbanos, educação e saúde, constitui um dos mais graves problemas com que se defrontam as
sociedade atuais. Embora não seja um problema restrito à realidade brasileira, apresenta-se de
forma particularmente grave entre nós, à vista do caráter intenso e concentrador que marcou o
nosso processo de urbanização. A incapacidade de associar esse processo à oferta de moradias,
infra-estrutura, serviços e equipamentos urbanos suficientes, tem comprometido a qualidade de
vida na maioria das nossas grandes cidades.

O presente estudo visa a fornecer aos Parlamentares alguns subsídios
sobre a questão habitacional brasileira. O texto ora encaminhado1 aborda os seguintes temas:
aspectos conceituais do problema da moradia, delimitação do déficit habitacional, reflexões acerca
das ocupações irregulares, demarcação do quadro normativo que rege a questão e ações
empreendidas pelo Poder Público para enfrentar o problema, com uma abordagem dos
antecedentes históricos e do Governo FHC.

ASPECTOS CONCEITUAIS

A moradia pode ser considerada uma necessidade básica, como a
alimentação e a vestimenta, um bem de raiz que tem a particularidade de necessitar da terra como
suporte. No Brasil, o acesso à moradia confunde-se, tradicionalmente, com o acesso à
propriedade, considerada importante do ponto de vista da segurança familiar (a casa própria deixa
as pessoas menos vulneráveis em caso de desemprego, por exemplo) e também como símbolo de
ascensão social. Vista como uma mercadoria a ser comprada ou um patrimônio a ser conquistado
por esforço pessoal, a terra e, conseqüentemente, a habitação, passa a depender da capacidade de
pagamento de cada um.

Mais do que uma necessidade, a moradia pode ser identificada como um
direito que integra o direito à subsistência, o qual, por sua vez, representa a expressão mínima do
direito à vida. A mudança de foco é da maior relevância, visto que a moradia, enquanto direito,
deixa de ser fruto da capacidade econômica ou produtiva das pessoas. Outrossim, o acesso à

                                                          
1 Elaborado com base em monografia apresentada pela consultora, em 1998, ao final do Curso de
Especialização em Políticas Públicas da EPPG/UFRJ e em artigo publicado na Revista da ASLEGIS.
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moradia passa a depender, direta ou indiretamente, do Estado, que se apresenta como o principal
responsável pelos direitos sociais.

O direito à moradia adequada tem sido reconhecido e aceito pela
comunidade internacional desde a sua inclusão na Declaração Universal dos Direitos Humanos,
em 1948, cujo texto, em seu artigo 25, proclama que todos têm o direito a um padrão de vida
adequado à saúde e bem-estar de sua família, incluindo alimentação, vestimenta, moradia,
cuidados médicos e os serviços sociais necessários, bem como o direito à segurança em caso de
desemprego, enfermidade, invalidez, viuvez, velhice ou outras circunstâncias além de seu
controle.

A Declaração de Vancouver, fruto da 1ª Conferência das Nações Unidas
sobre Assentamentos Humanos (HABITAT I), em 1976, indica um consenso internacional
relativo às políticas públicas acerca dos assentamentos humanos, reafirmando a moradia adequada
e os serviços como um direito humano básico e apontando a responsabilidade dos governos por
ações visando a assegurar este direito. A propósito, a Declaração indica uma série de medidas a
serem postas em prática pelos governos, de forma a garantir uma melhoria progressiva da
qualidade de vida e do bem-estar humano, com particular atenção para os grupos desfavorecidos.
Como fruto de Vancouver houve a criação do Centro das Nações Unidas para Assentamentos
Humanos2, sediado em Nairobi, no Quênia, que visa a manter em permanente discussão os
assuntos relacionados a assentamentos humanos, além de assessorar e financiar projetos ligados
ao setor urbano e habitacional em países em desenvolvimento.

Duas décadas depois, assistimos à realização, em Istambul, da 2ª
Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (HABITAT II), que reafirma,
como princípios e objetivos essenciais, a moradia adequada para todos, como um direito que deve
ser progressivamente assegurado, e o desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos.
Da Conferência resultaram uma declaração de princípios e compromissos e um plano de ação
global, que constituem, no conjunto, a Agenda Habitat, firmada por todos os Estados
participantes. Embora sem a força de um tratado internacional, a Agenda Habitat deve servir
como referência para a formulação das ações governamentais e não governamentais no
enfrentamento da questão dos assentamentos humanos, e a sua implementação pode ser exigida
como requisito para a obtenção de recursos internacionais.

Na primeira semana de junho de 2001, realizou-se em Nova York uma
Sessão Especial da Assembléia-Geral das Nações Unidas para Revisão Geral e Avaliação da
Implementação do Resultado da Conferência Habitat II, que foi chamada Conferência Istambul
+5. Nessa ocasião, foram renovados os compromissos acerca do direito à moradia adequada para
todos, a despeito do reconhecimento de alguns obstáculos para a implementação da Agenda
Habitat. O texto aprovado em Nova York focaliza temas que dizem respeito, em maior ou menor
                                                          
2 Chamado UNCHS, na sigla em inglês, ou HABITAT, como o órgão também é conhecido.
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escala, aos assentamentos de todo o mundo, como a necessidade de erradicação da pobreza,
urbanização de favelas, regularização de assentamentos informais e promoção do
desenvolvimento sustentável.

Não obstante o reconhecimento de que a moradia adequada é crucial
para a saúde e o bem-estar dos indivíduos, famílias e grupos comunitários, o atendimento a esse
direito esbarra em algumas dificuldades, a começar pela própria definição do conceito. A
adequabilidade da moradia tem de ser levada em conta não apenas pelo que ela é, fisicamente,
mas pelo que ela representa para a pessoa ou família que nela habita, levando-se em conta fatores
subjetivos, como diferenças culturais, diversidade de necessidades e preferências.

O DÉFICIT DE MORADIAS

A carência de moradias constitui um grave problema com que se
defrontam os governos federal, estaduais e municipais. A situação é crítica, principalmente entre
as camadas de renda mais baixa da população, atingindo, além das metrópoles, também os centros
de pequeno e médio porte. Nos dias atuais, a chamadas áreas urbanas desfavorecidas - favelas,
mocambos ou invasões, entre outras - são uma presença marcante na paisagem urbana brasileira,
espelhando uma crise que começa no início do século e, agravando-se com o avanço do processo
de urbanização, chega ao presente.

Embora o problema não seja exclusivamente brasileiro, no nosso caso, o
descompasso entre o crescimento da população urbana e a capacidade de instalação de infra-
estrutura necessária é muito acentuado. O índice de urbanização aumentou de 31% em 1940 para
75% em 1990, atingindo 81% em 20013, crescimento este marcado pela grande concentração
populacional nas áreas metropolitanas. Os números são eloqüentes: dos 5,5 mil municípios
brasileiros, 75% têm menos de 20 mil habitantes, enquanto 49 aglomerações urbanas, das quais 12
regiões metropolitanas, abrigam 47% do total da população, ou seja, cerca de 74,3 dos 169,5
milhões de brasileiros4.

O intenso processo de urbanização, entretanto, não teve paralelo na
geração de empregos suficientes, nem na oferta de moradias, infra-estrutura, serviços e
equipamentos urbanos, resultando na ocupação desordenada do solo e na expansão contínua das
periferias. A precariedade do saneamento básico, os problemas de tráfego e a deficiência nos
sistemas de transportes públicos, agrava o cenário e revela a baixa qualidade do ambiente urbano
na maioria das grandes cidades brasileiras, fazendo com que as chamadas áreas urbanas
desfavorecidas - favelas, mocambos ou invasões, entre outras - sejam uma presença marcante na
paisagem urbana brasileira.

                                                          
3 IBGE - Resultados Preliminares do Censo Demográfico 2000.
4 Relatório Nacional Brasileiro para a Conferência Istambul +5, com base em estudo do IPEA.
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Para uma melhor compreensão do problema da carência habitacional,
faz-se importante uma análise do próprio conceito de déficit, sobre o qual não há consenso. O
termo “déficit” sugere a idéia de um quantitativo neutro, o que não corresponde à realidade das
necessidade habitacionais, que diferem em função dos diversos segmentos sociais envolvidos,
bem como variam e transformam-se com a dinâmica da sociedade.

Cumpre registrar, a propósito, que a falta da casa própria não deve ser
confundida com a definição de déficit habitacional. Mesmo considerando a importância da
propriedade da moradia para o cidadão, como fator de extrema segurança econômica, a redução
do conceito de déficit habitacional a "ser ou não proprietário" reveste-se de um caráter de
precariedade, porque a propriedade do imóvel não garante a qualidade do mesmo, nem tampouco
a provisão da infra-estrutura adequada. Assim, a partir de uma visão mais complexa da habitação,
que engloba não apenas um mero abrigo, mas todos os componentes necessários para o morar
digno – saneamento, infra-estrutura, serviços e equipamentos urbanos – torna-se bastante
complexa a definição de um conceito único e neutro de déficit.

A conceituação mais utilizada tem caráter qualitativo: seriam abarcadas
no déficit as famílias que vivem em habitações inadequadas, sem considerar-se a questão das
moradias serem "próprias" ou não. Tais condições habitacionais inadequadas caracterizam-se, de
acordo com os critérios do IBGE5, pela inexistência de um dos seguintes fatores:

♦instalação sanitária ligada à rede geral ou fossa séptica;

♦abastecimento de água com canalização interna ligada à rede geral;

♦lixo coletado;

♦ligação à rede de energia elétrica.

Não menos importante, na verificação da adequabilidade é o aspecto da
densidade domiciliar, ou seja, do número de pessoas por cômodo do domicílio (o padrão é de
uma pessoa por cômodo) e o fato da construção ser do tipo durável (paredes predominantemente
de alvenaria ou de madeira aparelhada).

O Governo FHC tem baseado suas intervenções na área habitacional em
um estudo elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP) para a SEPURB. Este estudo, publicado
em fins de 1995 com base em dados da PNAD de 1990 e do Censo de 1991, aponta um déficit
total em torno de 5 milhões de novas moradias. Tal montante refere-se aos domicílios
improvisados ou rústicos, ou ainda àqueles em que ocorre coabitação familiar, compondo o
déficit quantitativo, ou seja, aquele cujo enfrentamento depende de programas de construção de
novas moradias.

                                                          
5 IBGE – Síntese de Indicadores Sociais, 1999, citado no Relatório Nacional Brasileiro para a Conferência
Istambul +5.
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O estudo mostra que mais de 75% do déficit concentra-se nas regiões
Nordeste e Sudeste. Constata-se, por outro lado, um franco predomínio, no Nordeste, de
domicílios rústicos, enquanto que, no Sudeste, é mais significativo o peso da coabitação familiar.
Tal situação pode ser parcialmente explicada pelo fato de, nesta última região, a dificuldade de
acesso à terra urbana ser maior e o custo do imóvel mais alto, o que induz à coabitação.
Considerando a estratificação dos dados em função do grau de urbanização do território, a FJP
obtém que 25% do déficit total localiza-se nas regiões metropolitanas, 42% nas demais áreas
urbanas e 33% em áreas rurais.

A FJP aborda, ainda, a questão da renda familiar na coomposição do
déficit, variável importante na medida em que, a se confirmar a predominância do déficit entre as
camadas de renda mais baixa da população, torna-se também indiscutível a responsabilidade do
Estado na solução do problema habitacional. Os resultados apontam que cerca de 55% do déficit
situa-se na faixa de renda de até 2 salários mínimos, 30% refere-se a famílias com renda entre 2 e
5 salários mínimos e apenas 15% compõe-se de famílias com renda acima desse patamar.

Em paralelo ao déficit total, o estudo da FJP menciona uma cifra em
torno de 8,8 milhões de habitações consideradas inadequadas, pela carência ou insuficiência de
infra-estrutura básica, que constituem o chamado déficit qualitativo. Pretendendo avançar na
delimitação do conceito de inadequação, a FJP trabalha com outras variáveis além da mera
ausência de canalização interna de água e de rede de esgoto, com base em uma suposta
diferenciação que o conceito assumiria em função do segmento social focalizado.

Assim, foram definidos como totalmente inadequados ou carentes de
infra-estrutura básica os domicílios urbanos duráveis6 que não possuam:

♦energia elétrica;

♦abastecimento de água latu senso, ou seja, pelo menos água de poço ou
nascente;

♦esgotamento sanitário por meio de ligação à rede geral, fossa séptica ou
rudimentar;

♦coleta de lixo direta, no caso de domicílios localizados em regiões
metropolitanas.

Vale notar que esses parâmetros foram considerados segundo uma
ordem de prioridade e de forma excludente, para evitar distorções por dupla contagem. A partir
desse enquadramento inicial, o estudo da FJP avança no exame da qualidade dos serviços
colocados à disposição da população, procurando definir, para os domicílios que contavam com a

                                                          
6 Exclui, portanto domicílios rústicos e improvisados e aqueles situados em áreas rurais.
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infra-estrutura básica, um padrão mínimo de qualidade julgado adequado para cada faixa de renda
familiar, na forma que segue:

♦ famílias com renda de até 2 salários mínimos:

♦ rede de água, ponto de água, poço ou nascente, mesmo que sem
canalização interna, ou outra forma de abastecimento desde que com
canalização interna;

♦  rede de esgoto, fossa séptica ou rudimentar;

♦ inexistência concomitante de fossa rudimentar e abastecimento por
água de poço;

♦ coleta de lixo direta nas regiões metropolitanas ou lixo coletado,
enterrado ou queimado nas demais áreas urbanas.

♦ famílias com renda entre 2 e 5 salários mínimos:

♦ rede de água com ponto de água dentro do lote, ou ainda poço ou
nascente, desde que com canalização interna;

♦ rede de esgoto ou fossa séptica;

♦ coleta de lixo direta nas regiões metropolitanas ou lixo coletado,
enterrado ou queimado nas demais áreas urbanas.

♦ famílias com renda acima de 5 salários mínimos:

♦ rede de água e instalações hidráulicas internas;

♦ rede de esgoto ou fossa séptica;

♦coleta de lixo direta nas regiões metropolitanas e nas demais áreas
urbanas.

O não atendimento desses parâmetros levou à identificação dos
domicílios urbanos duráveis considerados inadequados por insuficiência de infra-estrutura básica.
O critério estabelecido é altamente questionável, pois a aceitação de padrões diferenciados de
qualidade em função da renda pode levar a uma estratificação da cidadania.

Como seria de esperar, o déficit qualitativo também concentra-se nas
camadas de renda mais baixas da população. Cerca de 76% dos domicílios considerados
inadequados por carência de infra-estrutura básica e 54% dos inadequados por insuficiência são
habitados por famílias com renda mensal de até 5 salários mínimos. No que tange à distribuição
espacial, as regiões Nordeste e Sudeste, mais uma vez, respondem juntas pela maioria do déficit
encontrado (aproximadamente 80% dos casos de carência e 52% dos casos de insuficiência).
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O Relatório Nacional Brasileiro para a Conferência Istambul +5
apresenta um montante de 5,6 milhões de unidades para o déficit quantitativo atual, valor que é
baseado numa projeção dos dados do estudo da FJP7. O Relatório também registra que o déficit
concentra-se em áreas urbanas (71%), na região Nordeste (45%) e na parcela da população com
renda mensal de até 5 salários mínimos (85%). Acerca do déficit qualitativo, o Relatório apenas
informa que existem no País cerca de 13 milhões de moradias urbanas com condições de
saneamento básico precárias, atingindo, preponderantemente, as famílias de menor renda. 

Vale lembrar, ademais, que os números indicados até aqui para o déficit
habitacional, seja quantitativo ou qualitativo, não incluem, via de regra, a parcela referente à
carência de moradia por posse irregular do terreno, particularmente nos casos não passíveis de
legalização (em encostas ou áreas de proteção ambiental, por exemplo), o que, nas grandes
cidades, pode representar um montante significativo. Igualmente não incluem a população de rua,
que tradicionalmente não é considerada nas pesquisas do IBGE.

Estudo do IPEA citado pelo Relatório Nacional Brasileiro para a
Conferência Istambul +5 aponta que, em 1998, o percentual de domicílios “próprios” alcançava
68% do total, assim considerados os domicílios já pagos ou em fase de pagamento, em que o
ocupante declara-se dono da construção e do terreno. Porém, o fato da pesquisa de dados não
indagar sobre a existência de título de propriedade ou escritura registrada, aliado ao receio do
entrevistado quanto a uma possível expulsão, podem ter resultado em superestimação do número.

Os números apresentados para o déficit habitacional, que são oficiais,
embora careçam de uma maior atualização, mostram de forma patente que a carência de moradias
no Brasil é, basicamente, um problema da população de baixa renda. A situação, infelizmente,
tende a agravar-se. Segundo matéria publicada na revista VEJA, em janeiro deste ano, enquanto as
áreas mais ricas das oito principais regiões metropolitanas brasileiras cresceram 5% nos últimos
dez anos, as periferias dessas mesmas regiões cresceram 30%. Verificando a situação das 49
maiores aglomerações urbanas do País, tem-se que a periferia correspondia, há vinte anos atrás, a
um terço da população, enquanto hoje equivale à metade. Ainda segundo a mesma matéria, a
renda per capita nas periferias das grandes cidades caiu 3% desde 1996, o desemprego atinge 18% e
o número de homícidios por grupo de 100 mil habitantes chega a ser 10 vezes maior que nas
áreas centrais dessas mesmas cidades.

AS OCUPAÇÕES IRREGULARES

A dificuldade de acesso à terra urbana e à habitação pelos meios regulares
induz a população a se abrigar onde há possibilidade concreta para isto: em áreas públicas ou

                                                          
7 Os dados relativos ao CENSO 2000 ainda não foram totalmente divulgados, o que impossibilita uma
atualização mais precisa do déficit.
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particulares abandonadas, em áreas alagadiças, nas encostas, embaixo de pontes e viadutos.
Embora esta realidade seja marcada pela ilegalidade, a irregularidade e a clandestinidade, pode-se
dizer que ela conta com certa conivência do poder público, diante da sua incapacidade de prover
moradias adequadas para esta parcela dos cidadãos.

A favela é, sem dúvida, uma das formas mais comuns que a população de
baixa renda tem encontrado para fazer frente à falta de opção para moradia. Vale lembrar que a
favela caracteriza-se pela ilegalidade da posse da terra, não necessariamente pela localização
periférica do assentamento, pela precariedade das moradias ou ainda pela falta de acesso aos
serviços públicos. Embora sua existência configure um problema social bastante grave, não pode
deixar de ser vista também como uma espécie de "solução" para esta população, uma vez que,
com sua localização definida, via de regra, pela proximidade dos pontos de trabalho, implica em
menores despesas de transporte, além da possibilidade de não pagamento do aluguel e de certos
tributos.

O Relatório Nacional Brasileiro para a Conferência Istambul +5 informa
a existência no País, em 1998, de pouco mais 1,3 milhão de domicílios localizados em áreas de
assentamentos subnormal, 79,8% deles concentrados nas áreas metropolitanas. Como
assentamento subnormal deve-se entender, grosso modo, as favelas e outros aglomerados
semelhantes. Os números não incluem os loteamentos irregulares, uma vez que os dados do
IBGE não permitem a sua identificação. Não obstante as limitações, esses números permitem
uma visão razoável do quadro da subabitação no País.

O fato de que, durante décadas, os programas de remoção de favelados
patrocinados pelo poder público em seus diversos níveis não tenham produzido resultados
satisfatórios não deve ser, nem de longe, considerado como um sinal da "preferência" da
população pela favela. A rigor, ao serem levados para conjuntos habitacionais de periferia,
totalmente precários em termos de serviços públicos, para ocupar moradias muitas vezes menores
e de qualidade inferior, os moradores perdem as "vantagens comparativas" da favela, além de se
verem na contingência de arcar com custos inadmissíveis para o seu padrão econômico. 

Em decorrência, os moradores acabam abandonando os conjuntos
habitacionais ou transferindo seus financiamentos para pessoas com melhores condições
financeiras, numa distorção que realimenta o processo de favelização. Mesmo os programas de
urbanização, que se propõem a respeitar as ocupações, mantendo a população no local em que se
encontra, resultam, na prática, em expulsão, uma vez que as áreas, valorizadas pela regularização e
melhorias, atraem a população de renda mais alta.

Além das favelas, outras formas de ocupação irregular marcam as cidades
brasileiras. Os cortiços são comuns nas áreas centrais de nossas maiores cidades desde o século
passado. A situação dos cortiços é, muitas vezes, pior do que a das favelas, visto que os
moradores vêem-se sujeitos a cômodos pequenos, insalubridade, superlotação, alto preço de
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aluguel e intermediários inescrupulosos. Apesar da gravidade da situação social que representam,
os cortiços têm sido objeto de muito poucas intervenções do poder público no sentido da
melhoria de suas condições de habitabilidade, partindo do conceito da oferta de moradia nas áreas
centrais para a população de baixa renda, como forma de alocá-los mais próximos dos empregos.
Via de regra, os programas voltados à renovação urbana funcionam como fator de expulsão dos
moradores de cortiços.

Os loteamentos irregulares nas periferias, por sua vez, assumem, em
alguns casos, papel de verdadeiros vetores do direcionamento do crescimento urbano. Estes
loteamentos expandiram-se, nas últimas décadas, a uma velocidade impressionante e fizeram com
que a área física ocupada pela cidade resultasse, em geral, muitas vezes superior àquela que seria
necessária para atender ao crescimento populacional urbano. Assim como as favelas, o
loteamentos irregulares apresentam uma predominância da auto-construção, importante na
equação do problema de moradia para as classes de baixa renda.

Desconsiderando as normas de parcelamento do solo, constroem-se
bairros inteiros em glebas rurais, mais baratas que as áreas urbanas, onde a capacidade de
pagamento da massa trabalhadora encontra como comprar um terreno ou custear um aluguel.
Ademais, ao contrário dos parcelamentos regulares, os "clandestinos" ainda deixam de cumprir as
exigências de implantação de determinado nível de infra-estrutura, de manutenção de áreas verdes
e de licenciamento junto aos órgãos públicos, o que colabora para tornar mais acessíveis os
preços dos lotes.

Registre-se, também, o aumento no número de loteamentos irregulares
dirigidos à classe média, como ocorre, por exemplo, no Distrito Federal e em localidades
litorâneas, particularmente aquelas com vocação turística. Tais situações vêm dificultando ainda
mais o já precário quadro de cobertura por serviços urbanos nestas localidades, visto que, na
maioria das vezes, a clandestinidade serve de pretexto para desobrigar a administração pública do
atendimento.

Sempre é importante lembrar que a irregularidade ou a clandestinidade
não deve ser reduzida, simplesmente, à expressão numérica de um déficit de moradias. A "opção"
pela favela ou por outras formas de ocupação irregular decorrem, em geral, de um intrincado
conjunto de distorções sociais, econômicas e políticas muito mais graves que a falta de uma casa.

O panorama da atuação formal do poder público nos mostra que, a
despeito da sucessão de planos e programas implementados ao longo de décadas, a população de
mais baixa renda, que representa parcela significativa do déficit nunca conseguiu ter suas
necessidades habitacionais convenientemente supridas. Parte do fracasso pode ser creditado ao
fato do modelo da ação política oficial ter sido calcado, insistentemente, em recursos onerosos, o
que não se coaduna com o limitado poder aquisitivo da clientela dos financiamentos. Ademais,
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sem a definição clara de uma política de subsídios para a habitação popular, incorreu-se no erro
da concessão indiscriminada de benesses, comprometendo ainda mais o sistema.

Dentro desse quadro, a cidade ilegal, clandestina, aparece como uma das
saídas encontradas pela população para suprir-se de uma necessidade básica de subsistência: a
moradia. As soluções clandestinas contam, em grande medida, com a tolerância do poder público,
considerando que, dessa forma, "o custo da habitação tende a ser excluído do orçamento
doméstico da força de trabalho, sem que o Estado arque com essa despesa através de subsídio ou
através da política habitacional institucional"8.

O QUADRO NORMATIVO

A aprovação da Emenda Constitucional 26, de 2000, que inclui a moradia
entre os direitos sociais, traz um novo alento. A partir dessa inclusão, pode-se cobrar do Estado
maiores responsabilidades quanto à formulação e implementação de políticas públicas voltadas
para a garantia do usufruto desse direito. 

Historicamente, no entanto, as Constituições brasileiras nunca se
preocuparam com uma definição mais clara de competências em termos de política urbana, aí
incluídas as questões relativas à habitação, saneamento básico e transportes urbanos. De forma
genérica, apenas os assuntos de peculiar interesse local eram definidos como sendo de
competência municipal, enquanto que às demais esferas do poder público não eram indicadas
atribuições específicas no âmbito da temática urbana.

A Constituição de 88 colocou as bases para uma nova forma de atuação
no setor ao conceder maior autonomia para os municípios, que são, inclusive, colocados
expressamente como componentes da Federação. O texto constitucional aborda a questão das
cidades de modo explícito e define a divisão de competências entre os três níveis de governo, a
partir de princípios como a descentralização administrativa e a participação popular, que passam a
formar a moldura das intervenções públicas setoriais, incluída a política urbana nas suas diversas
faces. Não obstante, ao contrário do que ocorre no âmbito da política de desenvolvimento
urbano, que é considerada matéria de cunho predominantemente municipal, a questão
habitacional permeia todas as esferas da administração pública, sem que haja, no texto
constitucional, uma definição mais precisa das responsabilidades de cada ente de governo. 

De início, merece registro a competência privativa atribuída à União para
legislar sobre a política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores, bem como sobre
sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular (art. 22, incisos VII e XIX), a par
da competência concorrente com os estados e o Distrito Federal para legislar sobre direito
                                                          
8 MARICATO, Ermínia. Política Habitacional no Regime Militar: do milagre brasileiro à crise econômica. -
Petrópolis: Vozes, 1987. p. 23.
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financeiro e urbanístico (art. 24, inciso I).  Tais matérias, pelas suas implicações, são de grande
importância para a política habitacional.

Quanto à competência material, ou seja, aquela relacionada a ações
executivas, a nossa Carta Magna remete para a União a competência para “instituir diretrizes para
o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos” (art.
21, inciso XX). Por outro lado, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios “promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico” (art. 23, inciso IX). O parágrafo único do art. 23 determina
que lei complementar deve fixar normas para a cooperação entre os diversos entes federados,
tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. 

Há divergências sobre essa lei complementar prevista pelo art. 23: não se
sabe se o legislador constituinte teria em mente apenas uma norma dispondo acerca do tema de
forma genérica ou diplomas legais setorialmente específicos. Tal impasse não significa, em
princípio, a inaplicabilidade da cooperação intergovernamental pretendida, visto que a atuação
conjunta poderá dar-se mediante a celebração de convênios. Fato é que, a despeito da norma
constitucional, ainda não ocorreu o desenvolvimento de uma atuação integrada efetiva, capaz de
fazer frente aos desafios do problema habitacional brasileiro.

No que tange aos dispositivos infra-constitucionais, pode-se considerar
um marco da legislação federal referente ao setor habitação a Lei 4.380, de 21 de agosto de 1964,
que "institui a correção monetária nos contratos imobiliários de interesse social, o sistema
financeiro para aquisição da casa própria, cria o Banco Nacional da Habitação (BNH), e
Sociedades de Crédito Imobiliário, as Letras Imobiliárias e o Serviço Federal de Habitação e
Urbanismo e dá outras providências". Com as freqüentes mudanças institucionais e de fontes de
recursos para o sistema habitacional, no entanto, esta norma perdeu praticamente toda a sua
eficácia.

Nas duas últimas décadas, várias normas legais foram editadas para
dispor sobre matérias específicas relacionadas ao SFH. Merecem destaque aquelas destinadas a
estabelecer subsídios e a regular a proporcionalidade entre a prestação e a renda mensal do
mutuário, como parte do esforço para conter a crise de inadimplência no sistema. Também
buscou-se disciplinar as transferências dos financiamentos e o baixo valor das prestações que, em
alguns casos, não compensavam nem ao menos o custo administrativo de cobrança.

Mencione-se, ainda, a Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997, que
“dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa
imóvel e dá outras providências”. Entre as novidades trazidas por esta lei, interessam
particularmente a criação de Certificados de Recebíveis Imobiliários, título nominativo que tem
por objetivo implementar um mercado secundário de hipotecas, bem como a instituição da
alienação fiduciária para bens imóveis, cujo objetivo é facilitar a retomada dos imóveis financiados
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em caso de inadimplência. Embora as operações no âmbito do SFI ainda não tenham
deslanchado, por conta das altas taxas de juros praticadas no País, a alienação fiduciária já está
sendo usada em contratos do SFH.

Pelo fato do FGTS constituir a fonte principal dos recursos federais para
o setor, assume importância a Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, que estabelece as regras básicas
sobre o Fundo, juntamente com o decreto que a regulamenta. Cabe aqui menção a alguns dos
requisitos estabelecidos por esta lei para as operações efetivadas com os recursos do FGTS, quais
sejam, garantias suficientes para cobertura dos empréstimos e financiamentos, atualização
monetária igual à das contas vinculadas, taxa mínima de juros de 3% ao ano e prazo máximo de
30 anos. Além disto, dispõe a referida lei que deverão ser direcionados à habitação, no mínimo,
60% dos investimentos do Fundo e que os projetos de saneamento básico e infra-estrutura
urbana serão necessariamente complementares aos programas habitacionais.

A MP 2.075-39, de 17 de maio de 2001, traz, entre seus dispositivos, uma
novidade importante quanto ao FGTS ao prever que, mantida a rentabilidade legal, “as aplicações
em habitação popular poderão contemplar sistemática de desconto, direcionada em função da
renda familiar do beneficiário, onde o valor do benefício seja concedido mediante redução no
valor das prestações a serem pagas pelo mutuário ou pagamento de parte da aquisição ou
construção de imóvel, dentre outras, a critério do Conselho Curador do FGTS”. 

Na prática, isso significa a possibilidade de subsídio dentro do sistema, o
que foi regulado por resolução do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – CCFGTS. A Resolução 289/98 prevê, em seu item 8.7, que os “financiamentos a
mutuários pessoas físicas com renda não superior a R$ 1.430,00 poderão ser beneficiados com
desconto a ser concedido no valor do contrato de financiamento, ficando autorizado seu
lançamento a débito do Fundo”9. A sistemática de cálculo do desconto é definida pela própria
resolução, sendo o benefício inversamente proporcional à renda do mutuário.

A propósito, devido às competências estabelecidas pela Lei 8.036/90 e ao
fato do FGTS ser a principal fonte de recursos para o financiamento habitacional, as resoluções
do CCFGTS têm ocupado lugar de destaque no marco regulatório do setor. Basicamente, cabe ao
Conselho Curador estabelecer as diretrizes e os programas de alocação de todos os recursos do
FGTS, em consonância com a política nacional de desenvolvimento urbano e as políticas setoriais
de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana estabelecidas pelo governo
federal, bem como regular aspectos variados da gestão do Fundo, como a distribuição dos
recursos por faixa de renda da população. 

                                                          
9 Essa resolução foi posteriormente alterada, basicamente para adequá-la aos novos valores do salário
mínimo. Pelos valores em vigor, podem ser beneficiadas pessoas com renda de até R$ 1.661,00, sendo o desconto
maior para a faixa de renda de até R$ 906,00.
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Ainda no que se refere a recursos, merece ser citada a criação, pela Lei
Complementar 77, de 13 de julho de 1993, do Fundo de Custeio de Programas de Habitação
Popular (FEHAP), no bojo da instituição do Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF). Nascido do
esforço de parlamentares que conseguiram incluir, no texto da Emenda Constitucional 3, de 1993,
a vinculação de uma parcela de 20% do produto da arrecadação do referido imposto para
aplicação em habitação de interesse social, o FEHAP representou uma tentativa importante de
alargar a base de recursos do setor habitacional. Todavia, antes que ele pudesse sequer começar a
surtir efeito, o dispositivo que lhe garantia os recursos foi revogado pela Emenda Constitucional
de Revisão 1, de 1994, que instituía o Fundo Social de Emergência.

Merece destaque, também, a Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979,
conhecida como Lei Lehmann, que estabelece regras gerais para o parcelamento do solo urbano.
Tal diploma legal introduz a exigência do cumprimento de vários requisitos em termos de
dimensões mínimas de terrenos, proteção ambiental e instalação de infra-estrutura básica,
combinando normas civis, urbanísticas, administrativas e penais, com vistas a garantir a interação
entre as atividades de parcelamento do solo urbano e o planejamento municipal referente à
expansão da mancha urbana e ao provimento de serviços públicos.

Esta combinação foi importante, à época em que a lei foi editada, por
ampliar a abrangência da legislação disciplinadora dos parcelamentos urbanos anterior, que tinha
um caráter extremamente civilista e preocupava-se apenas com as relações de transferência da
propriedade. Cabe não perder de vista que os loteamentos de periferia têm constituído uma
importante válvula de escape da sociedade, ajudando a aliviar as pressões decorrentes do não
atendimento das necessidades habitacionais de uma significativa parcela da população.

Nos últimos anos, muitas críticas têm sido dirigidas a essa norma federal,
acusada de impor exigências por demais rigorosas, o que encarece o preço final dos terrenos e
torna a lei inviável para os loteamentos destinados à população de baixa renda. Os
empreendedores também desejam que o texto legal seja mais contundente em termos da fixação
de prazos para a apreciação dos projetos pelos órgãos licenciadores competentes.

A aprovação da Lei 9.785, de 29 de janeiro de 1999, concretizou algumas
alterações na Lei Lehamnn, no sentido de simplificar o nível de exigências para parcelamentos
considerados de interesse social. Assim, os §§ 5º e 6º do art. 2º da Lei 6.766/79, acrescentados
pela Lei 9.785/99, estabelecem:

“Art. 2º .....................................................................................................
“....................................................................................................................
“§ 5º Consideram-se infra-estrutura básica os equipamentos urbanos de

escoamento das águas pluviais, iluminação pública, redes de esgoto sanitário e
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abastecimento de água potável, e de energia elétrica pública e domiciliar e as vias de
circulação pavimentadas ou não.

“§ 6º A infra-estrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas
habitacionais declaradas por lei como de interesse social (ZHIS) consistirá, no
mínimo, de:

“I - vias de circulação;
“II - escoamento das águas pluviais;
“III - rede para o abastecimento de água potável; e
“IV - soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica

domiciliar."

Ademais, fica dispensada a reserva de 35% da área total do parcelamento
para sistemas de circulação, implantação de equipamentos urbano e comunitário, bem como a
espaços livres de uso público. Com a alteração, passa-se a exigir que essas áreas sejam
“proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei
municipal para a zona em que se situem” (art. 4º, inciso I). Note-se que a própria Lei Lehmann,
em sua forma original, já permitia algumas concessões, como por exemplo em relação à área
mínima do lote, fixada em 125 metros quadrados, que pode ser menor do que esse padrão
quando o loteamento destinar-se à urbanização específica ou à edificação de conjuntos
habitacionais de interesse social.

Durante o ano de 1999, foram feitas também algumas alterações10 na Lei
6.015, de 31 de dezembro de 1973, com o objetivo de facilitar a atuação do Poder Publico, no
caso de regularização fundiária, e de reduzir despesas cartorárias com as escrituras públicas e os
registros imobiliários para a aquisição de imóvel construído pelo sistema de mutirão nos
programas habitacionais para famílias de baixa renda.

De um modo geral, pode-se dizer que o marco regulatório do setor deixa
a desejar. Na esfera constitucional, a designação de competências materiais comuns, típica do
federalismo clássico, choca com a tradição de centralização da política habitacional no Brasil,
criando, muitas vezes, vácuos de atuação. Na esfera infra-constitucional, a legislação tem caráter
pontual, marcada pela preocupação com os aspectos financeiros da questão, resultando em
normas que, basicamente, preocupam-se apenas com a regulação dos contratos de financiamento.

As concessões quanto ao padrão urbanístico são extremamente
preocupantes, pois podem ter reflexos negativos na já comprometida qualidade de vida das
populações de baixa renda. A retirada da exigência de um mínimo de 35% para sistemas de
circulação, equipamentos urbano e comunitário e espaços livres de uso público pode levar à
                                                          
10 Alterações introduzidas respectivamente pelas Leis 9.785/99 e 9.934/99.
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implantação de assentamentos com altíssima densidade de ocupação e sem reserva de áreas para
escolas, por exemplo. A infra-estrutura exigida para parcelamentos localizados em áreas de
interesse social, por sua vez, contenta-se com a previsão de “soluções” para o esgotamento
sanitário e a energia elétrica domiciliar, além de não incluir a iluminação pública. Mais uma vez,
está-se diante de medidas que estratificam o padrão de qualidade urbanística em função da renda,
o que é questionável.

AÇÕES DO PODER PÚBLICO FEDERAL

Embora a preocupação governamental com a necessidade de suprir a
demanda por moradias já transpareça no final do século 19, quando da assinatura de decretos
concedendo às empresas incentivos relativos à construção de casas para operários e classes
pobres, ações mais abrangentes só começam a tomar forma a partir de meados do século passado.
As décadas de 40 e 50 assistem a ocorrência dos primeiros movimentos mais significativos de
remoção de favelas, especialmente no Rio de Janeiro, com a transferência dos moradores
favelados para conjuntos habitacionais. Já revelava-se, também, a preocupação com o embate
entre os custos crescentes da construção civil e o restrito poder aquisitivo dos trabalhadores.

Logo após o golpe de 1964, a necessidade de reativação da economia e de
legitimação do novo governo junto à população leva o poder recém-instalado a concentrar seus
esforços na questão habitacional. A política habitacional desenhada na época pretende, a par de
facilitar o acesso à casa própria, construindo habitações populares e eliminando as favelas, auxiliar
na recuperação da economia pelo estímulo à construção civil e favorecer a estabilidade social.
Vale notar que a indústria da construção civil, pelo seu caráter de "reguladora" do mercado de
trabalho, presta-se perfeitamente a este papel, aliviando as tensões sociais pela capacidade de
absorção de mão-de-obra que possui.

A preocupação com as tensões sociais fica claramente evidenciada nas
palavras de Roberto Campos, para quem "a solução do problema da casa própria tem esta
particular atração de criar o estímulo de poupança que, de outra forma, não existiria e contribui
muito mais para a estabilidade social do que o imóvel de aluguel". Avançando na sua
argumentação, ele afirma que "o proprietário da casa própria pensa duas vezes antes de se meter
em arruaças ou depredar propriedades alheias e torna-se um aliado da ordem"11.

A Lei nº  4.380, de 21 de agosto de 1964, que "institui a correção
monetária nos contratos imobiliários de interesse social, o sistema financeiro para aquisição da
casa própria, cria o Banco Nacional da Habitação (BNH), e Sociedades de Crédito Imobiliário, as
Letras Imobiliárias e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo e dá outras providências" surge
como o marco da institucionalização da política habitacional no nível federal. As metas são
                                                          
11 SILVA, Maria Ozanira S. e. Política Habitacional Brasileira: verso e reverso. – São Paulo: Cortez, 1989. P.49.
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bastante ambiciosas: acabar num prazo de 4 anos com o déficit habitacional, estimado na época
em 8 milhões de unidades. A atuação do BNH começa de forma lenta. Somente a partir de 1966,
com a incorporação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a
implantação, no ano seguinte, do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), que
congrega as cadernetas de poupança, é que vai estruturar-se o Sistema Financeiro da Habitação
(SFH). 

Desde a sua concepção, firma-se como princípio básico do SFH a auto-
sustentação financeira, materializada pela instituição do mecanismo da correção monetária sobre
as prestações e a dívida, como forma de garantir o valor real da prestação, o retorno dos recursos
captados e a lucratividade. Isto significa tratar a habitação como uma mercadoria a ser produzida
e comercializada nos moldes capitalistas, presumindo que os adquirentes poderiam arcar com os
custos da operação. A incompatibilidade entre o reajustamento periódico das prestações e dos
saldos devedores, e a baixa capacidade de pagamento das famílias de menor renda,
posteriormente agravada pela recessão econômica, aponta para um ponto de estrangulamento
nunca resolvido. Pode-se especular, portanto, que a dificuldade no cumprimento das metas
propostas deriva não da carência de recursos, mas de sua inadequação à clientela que se pretende
atingir.

Apesar disso, nos primeiros anos, a atividade do Banco dirige-se às
camadas mais carentes da população, com prioridade para os programas de remoção de favelados
para apartamentos ou casas-embrião de conjuntos habitacionais. Numa tentativa de baixar os
custos dos empreendimentos, deslocam-se os projetos para áreas periféricas, onde os terrenos são
mais baratos, além de reduzir-se progressivamente a área construída e a qualidade das edificações.
Os locais escolhidos são distantes e sem qualquer infra-estrutura ou equipamento urbano, criando
sérios problemas para os moradores e o poder público municipal, que se vê obrigado a estender a
oferta de serviços básicos até estes locais. Não raro, a distância dos locais de trabalho e a
precariedade dos serviços disponíveis provoca a recusa da população em ocupar os conjuntos
habitacionais construídos.

A falta de infra-estrutura nos conjuntos habitacionais serve de pretexto
para a entrada do BNH no financiamento de obras urbanas. Já no final do anos 60, é instituído o
Sistema Financeiro do Saneamento (SFS), que tem no BNH seu órgão central, fato que é seguido
da autorização para aplicar recursos do FGTS em obras de saneamento. Em 1971, é criado o
Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), para regular e dar maior impulso a este setor. Esta
mudança de foco tem relação com a própria natureza financeira do BNH, ou seja, sua
necessidade de buscar alternativas para investimentos lucrativos. Na mesma época, o BNH é
transformado de autarquia em empresa pública, assumindo o papel de banco de segunda linha,
que passa a atuar por meio da transferência de recursos e responsabilidades a seus agentes.
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Em pouco tempo, as aplicações de recursos no financiamento de
governos estaduais e municipais em obras de infra-estrutura urbana, notadamente na área de
saneamento básico, vão-se tornando mais importantes, até suplantar os investimentos feitos em
habitação. Em 1973, numa atitude que denota o reconhecimento oficial da dificuldade do SFH
em atender a população de menor renda, é instituído o Plano Nacional de Habitação Popular
(PLANHAP) e do correspondente Sistema Financeiro da Habitação Popular (SIFHAP), cuja
atuação se dá basicamente por intermédio das Companhias de Habitação (COHABs).

O dilema, no entanto, continua, pois os recursos alocados são de caráter
oneroso e a população de baixa renda não consegue arcar com os custos financeiros dos
contratos. Assim, embora o déficit concentre-se nas camadas de mais baixa renda da população,
boa parcela dos recursos do setor permanece alocada em financiamentos para as classes de maior
poder aquisitivo. Mesmo nos programas especificamente direcionados para famílias com renda de
até três ou cinco salários mínimos, como é caso dos financiamentos feitos pelas COHABs, o
atendimento é "elitizado", com a concentração das aplicações efetivas no limite máximo. Em
alguns casos, verifica-se inclusive o extravasamento do limite, por meio de subterfúgios na
comprovação de renda. O caráter elitista e concentrador de renda pode ser medido em números:
até 1975, o total de investimentos do BNH relativos às faixas de renda situadas entre 1 e 5 salários
mínimos não passou de 9%.

Apesar da constante criação de novos programas, não se consegue dar
uma resposta satisfatória ao desafio de prover acesso à moradia para as populações de mais baixa
renda. Em grande parte, o fracasso deriva do fato de ter-se mantido intacta a visão da casa como
uma mercadoria a ser vendida para uma clientela que se mostra extremamente frágil enquanto
mercado. Além disso, as ações dos vários programas foram duramente atingidas pela crise
financeira que passa a afetar o SFH no início dos anos 80.

Nessa época, o sistema, que vem sentindo os efeitos das medidas anti-
inflacionárias adotadas pelo governo federal, encontra-se bastante deteriorado. A recessão
econômica que caracteriza o período gera uma diminuição do número de financiamentos, ao
passo que as políticas de contenção salarial reduzem a capacidade de pagamento dos mutuários,
resultando em inadimplência ou na questionável concessão, por parte do poder público, de
subsídios indiscriminados. Tal situação configura um processo de transferência de renda das
camadas de renda mais baixa para as camadas mais altas, que interrompe o fluxo de retorno dos
financiamentos e reduz a capacidade de reaplicação habitacional.

Em 1986, o BNH é extinto, transferindo-se suas atribuições para o
Conselho Monetário Nacional (CMN), Banco Central (BACEN) e, mais especificamente, para a
Caixa Econômica Federal (CEF). A incorporação a um banco de captação, e não de fomento,
posiciona o foco da ação governamental nos aspectos financeiros da questão, insistindo num
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modelo centralizador e calcado em recursos onerosos, que se revelou, afinal, inapto para prover
habitações populares, alvo original e principal do sistema.

De fato, do total de cerca de 4,4 milhões de financiamentos concedidos,
apenas cerca de 1,1 milhão de unidades destinou-se à população com renda familiar mensal de até
5 salários mínimos, o que equivale a 25%. Isto sem levar em conta que, em termos de recursos
envolvidos, o valor médio dos financiamentos contratados com a clientela de maior renda
corresponde ao triplo do valor médio dos financiamentos oferecidos às faixas de renda ditas de
interesse social12. Pode-se apontar, pelo menos, uma deficiência básica na política do extinto
BNH: toda ela baseia-se no sistema da propriedade do imóvel e não considera a diferença entre o
alto custo do investimento, constituído pelo preço dos terrenos e o crescimento da infra-
estrutura, e o poder aquisitivo da clientela formada por pessoas cuja renda situa-se muito próxima
ao limite da sobrevivência.

A mera extinção do agente financeiro, como era de se esperar, não
consegue solucionar os problemas diagnosticados. Pelo contrário, a crise do SFH exacerba-se em
função da conjuntura sócio-econômica do País: o aumento do índice de desemprego diminui a
arrecadação e fez aumentar os saques do FGTS; a caderneta de poupança sofre crescentes
retiradas em favor de outros investimentos e do consumo; o quadro inflacionário e o aumento
dos juros encarecem os financiamentos; e a crise reduz a capacidade de pagamento dos mutuários.
Nos anos seguintes à extinção do BNH, em especial com a reforma administrativa empreendida
pelo Governo Collor, assistimos a uma completa descoordenação institucional do setor
habitacional, cuja ação ficou pulverizada por um grande número de órgãos, com atuações muitas
vezes conflitantes. Os vários programas habitacionais empreendidos no período mostraram-se,
mais uma vez, inadequados e incapazes de atender a parcela da população mais atingida pelo
déficit.

Num primeiro passo para reorientar a estrutura de formulação e
operação da política habitacional, o Governo Fernando Henrique Cardoso extingue o Ministério
do Bem-Estar Social e cria a Secretaria de Política Urbana (SEPURB), no âmbito do Ministério de
Planejamento e Orçamento13. A linha básica de atuação preconizada para a SEPURB consiste, em
tese, na descentralização da execução de programas específicos nas áreas de habitação,
saneamento e infra-estrutura para estados e municípios, ficando a União com funções normativas
e reguladoras, que podem ser exercidas via processo legislativo convencional, por meio da edição
de medidas provisórias ou, ainda, mediante portarias e instruções normativas da própria
SEPURB.

                                                          
12 SILVA, Maria Ozanira S. e. loc cit. p. 111.
13 Em 1999, a SEPURB cedeu lugar a uma secretaria especial na esfera da Presidência da República, a
SEDU/PR.
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A partir desta linha norteadora, a SEPURB propôs-se a formular uma
política habitacional para o País, levando em conta as características da sociedade, suas demandas
e as diferenças regionais. Tal proposta concretizou-se num documento divulgado em 1996, com
vistas à Conferência de Istambul – Habitat II –, que foi denominado "Política Nacional de
Habitação", por meio do qual pretende-se expor os conceitos, princípios, diretrizes e programas
básicos da atuação federal na área.

Segundo esse documento, a Política Nacional de Habitação (PNH) deve
ter como objetivo central a universalização do acesso à moradia como forma de garantir o direito
à moradia a todas as pessoas. Refletindo a influência das discussões que cercaram a realização da
2ª Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (Habitat II), o texto assume,
como compromisso do governo, os princípios de moradia adequada para todos e
desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos, defendidos na Conferência do Habitat.

Ao tratar de ações, metas e programas, o documento da PNH deixa claro
que a atuação do governo federal na área habitacional deve ser sempre entendida como parte de
um esforço que congrega os diferentes níveis do poder público, a iniciativa privada e a sociedade
civil. Entre as ações estratégicas de natureza institucional, importa ressaltar a previsão de
instalação da Câmara Técnica de Habitação, como parte do Conselho Nacional de Política
Urbana. A criação desse órgão colegiado, que não chegou a concretizar-se, permitiria a
descentralização e a democratização das decisões sobre a alocação de recursos.

A consubstanciação das linhas programáticas do Governo FHC para o
setor habitacional dá-se tanto por meio de vários novos programas, lançados a partir do início de
1995, como pela revisão e aperfeiçoamento de programas existentes. O lançamento de alguns
desses programas, vale notar, antecedeu a divulgação da documento da PNH, que constitui, em
tese, a base conceitual em que eles se apóiam. Esses programas procuram, em princípio, refletir a
diversidade do problema habitacional brasileiro, de forma a intervir nas várias faces do déficit.

A seguir, faremos um breve comentário acerca dos principais programas
habitacionais do Governo FHC, os quais permanecem em vigor até o presente. Esses programas
podem ser agrupados em três grandes conjuntos: 1) programas de financiamento aos governos
municipais ou estaduais , em geral a fundo perdido ou subsidiados, destinados especialmente às
populações com rendimentos familiares inferiores a três salários mínimos; 2) programas de
financiamento direto às famílias, destinados à compra, construção e/ou melhoria das condições
de habitação de famílias com renda mensal inferior a doze salários mínimos; e 3) programas e
ações visando à melhoria do funcionamento do mercado habitacional14.

O primeiro a ser citado é o Pró-Moradia, financiado com recursos do
FGTS e contrapartidas estaduais e municipais, e que prevê a concessão de financiamentos a

                                                          
14 Relatório Nacional Brasileiro para a Conferência Istambul +5.
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estados e municípios, na qualidade de mutuários, para projetos destinados a famílias com renda de
até 3 salários mínimos, que vivam em moradias inadequadas, por condições de falta de segurança
ou de salubridade. Uma inovação interessante trazida pelo Pró-Moradia diz respeito ao
envolvimento obrigatório de instâncias colegiadas estaduais ou municipais no processo decisório
de definição de prioridades para a aplicação dos recursos. Este envolvimento, mais do que
simplesmente desejável, é uma recomendação emanada da Agenda Habitat, da mesma forma que
a atuação de forma coordenada com estados e municípios.

Exige-se, como condição para participação no programa, a comprovação
da capacidade de pagamento/endividamento do mutuário (estado ou município), o adimplemento
de compromissos anteriormente assumidos para com o FGTS e a disponibilidade de recursos
para a contrapartida exigida, que varia de 10 a 20% do investimento. Essa exigência acabou sendo
a causa da paralisação das contratações. Se cumprida a risca, acaba seguindo os passos de
programas anteriores, em que os mais necessitados eram justamente os que não conseguiam
contrair financiamento.

O Pró-Moradia, que entre 1995 e 1998 investiu cerca de R$ 790 milhões
(eram mais de R$ 2,17 bilhões orçados), encontra-se quase paralisado em função da incapacidade
de Estados e Municípios contraírem novos empréstimos junto ao FGTS. Isto põe em claro a
dificuldade de equacionarem-se as necessidades habitacionais da população e a situação financeira
de Estados e Municípios como mutuários. Se poucos têm condições sequer de habilitarem-se ao
Programa, não podem também arcar com a parcela de subsídio requerida para compensar o baixo
poder aquisitivo da população-alvo.

Destinado igualmente aos poderes públicos estaduais e municipais e
atuando junto à mesma faixa de população do Pró-Moradia, há o Habitar-Brasil, que utiliza como
fontes de recursos o OGU e contrapartidas de estados e municípios, além da possibilidade de
canalização de recursos externos15. Entre seus objetivos, destacam-se a melhoria das condições de
habitabilidade e da qualidade de vida das famílias que vivem em áreas degradadas, de risco,
insalubres ou impróprias para moradia.

Via de regra, os montantes orçados são pequenos à vista das necessidades
habitacionais e tão pulverizados que tornam-se pouco produtivos. Paradoxalmente, a execução
orçamentária ainda deixa sem aplicação percentual significativo deles, em virtude do
contingenciamento de recursos orçamentários imposto para fazer frente às metas de superávit
perseguidas pelo governo. Outro problema a ser considerado diz respeito ao uso “político” das
verbas, liberadas mediante critérios subjetivos e pouco claros. Por outro lado, a dissociação com o
Pró-Moradia impede que os recursos orçamentários destinados à habitação sejam usados de

                                                          
15 O Banco Interamericano de Desenvolvimento tem alocado recursos para este programa e a modalidade
assim financiada chama-se Habitar-BID. A modalidade que usa recursos orçamentários é conhecida como Habitar-
OGU.
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forma a oferecer a parcela de subsídio necessária ao sucesso daqueles programas no atendimento
da população de baixa renda.

Atualmente as ações do Habitar-OGU estão concentradas no programa
Morar Melhor, empreendido pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência
da República – SEDU/PR –, que tem por objetivo universalizar os serviços de saneamento
básico, reduzir o déficit habitacional e melhorar a infra-estrutura urbana para a população em
estado de exclusão social. O Morar Melhor busca a produção de moradias em parceria, integrando
as demais esferas do Poder Público – Estados, Distrito Federal e Municípios – nos
empreendimentos. Como forma de viabilizar essa participação, tendo em vista as regras vigentes
em relação ao endividamento público (que provocou a paralisação do Pró-Moradia), o programa
financia parte do investimento diretamente à família participante. Segundo boletim informativo da
Caixa Econômica Federal, os programas Habitar-Brasil e Morar Melhor financiaram em conjunto,
desde 1995 até 2000, cerca de 310 mil unidades, num investimento de R$ 829 milhões.

Cabe destacar, na seqüência, o programa Carta de Crédito, voltado para a
população com renda familiar de até 12 salários mínimos e que prevê o crédito direto ao cidadão
para aquisição de habitação nova ou usada, ampliação e melhoria de habitação existente,
construção de moradia ou aquisição de lote urbanizado para construção, bem como compra de
material de construção, com recursos do FGTS. Na sua modalidade associativa, o programa Carta
de Crédito volta-se para a concessão de financiamento para pessoas físicas agrupadas em
condomínios ou organizadas por associações, sindicatos, cooperativas ou empresas construtoras
do setor habitacional, bem como para empreendimentos promovidos por companhias de
habitação ou outros órgãos assemelhados.

Esse programa, embora mantenha-se em funcionamento regular, está
estruturado numa condição operacional que deixa de priorizar os critérios sociais na seleção dos
beneficiários, como o número de pessoas da família, para colocar em primeiro plano a análise da
capacidade de pagamento, segundo parâmetros de uma linha de crédito bancário convencional.
Desde 1995 até 2000, segundo boletim informativo da Caixa Econômica Federal, o Programa
investiu em torno de R$ 11,3 bilhões, financiando em torno de 854 mil unidades habitacionais.

Finalmente, em 1999, foi criado o Programa de Arrendamento
Residencial (PAR), que prioriza o atendimento às famílias com renda mensal de até 6 salários
mínimos, sob a forma de arrendamento com opção de compra no final do contrato. A Caixa
Econômica Federal tem a propriedade fiduciária das unidades, que são adquiridas por um fundo
financeiro constituído exclusivamente para o programa. O programa apresenta algumas vantagens
interessantes, como a possibilidade de ocupação de áreas com infra-estrutura já implantada e de
recuperação e legalização de cortiços, entretanto, o fundo criado tem recursos finitos, o que pode
comprometer a continuidade das ações. Segundo boletim informativo da Caixa, desde julho de
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1999 até dezembro de 2000, o PAR contratou cerca de 38 mil unidades habitacionais, num
investimento de R$ 740 milhões.

Embora existam outros programas em andamento, esses são os
principais e sua análise permite ver que as linhas de atuação, calcadas em recursos onerosos e em
critérios de capacidade de pagamento, estão longe de poder atender satisfatoriamente a população
com renda mais baixa, que concentra o déficit habitacional. Isto é reconhecido oficialmente pelo
Relatório Nacional Brasileiro para a Conferência Istambul +5 que no seu item 4.12, ao tratar do
desempenho dos programas, assim manifesta-se:

“4.12 No período 1995 a março de 2000 foram beneficiadas 1.443.169
famílias e gerados cerca de 597.525 novos empregos com programas habitacionais. A
principal fonte de financiamento dos programas foi o FGTS, responsável por cerca de
90,51% dos recursos, enquanto o OGU respondeu pelos 9,49% restantes. O
principal programa da SEPURB/SEDU em termos de participação no investimento
total foi o Carta de Crédito Individual (60,48%) seguido do Carta de Crédito
Associativo (19,06%). Os principais programas destinados a agentes do poder
público, com foco na população de mais baixa renda, como o Habitar Brasil e o
PRÓ-MORADIA foram responsáveis por apenas 9,49% e 9,23% dos recursos
totais investidos, demonstrando que os investimentos em habitação não têm privilegiado
a população de baixa renda.” (grifo nosso)

No que tange à distribuição regional dos recursos, a região Sudeste foi
contemplada com 56% do total, enquanto que o Nordeste, que concentra o maior contigente de
pobreza e do déficit habitacional, recebeu apenas 17%16. Tal distribuição é coerente com as regras
vigentes que, como mostrado acima, apoiam-se fortemente em critérios mercadológicos.

Não obstante o discurso de prioridade social, vemos que a ação do Poder
Público federal não tem conseguido romper a tradição excludente que sempre marcou o SFH. A
recapitulação histórica feita nos mostra que, a despeito da sucessão dos programas e de alguns
avanços registrados, a política oficial ainda não conseguiu instrumentalizar-se para o atendimento
da população que realmente necessita da ação do Estado para ver suprido seu direito de acesso à
moradia. Note-se que o SFH financiou apenas 26% das moradias produzidas no período 1994-97
e o percentual de casas “próprias” já pagas é maior entre os pobres (71%) do que entre os não-
pobres (68%), o que permite supor que a população pobre teve acesso à casa própria por meio da
autoconstrução em áreas urbanas informais, sem assistência direta do setor público e sem a infra-
estrutura necessária e a prestação de serviços públicos17.

Outro aspecto importante a considerar diz respeito à inexistência de uma
política pública de longo prazo para o setor habitacional, integrada a uma política de

                                                          
16 Relatório Nacional Brasileiro para a Conferência Istambul +5.
17 Relatório Nacional Brasileiro para a Conferência Istambul +5.
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desenvolvimento urbano. Essa ausência tem reflexos bastante negativos, uma vez que algumas
definições importantes, como a questão do subsídio, por exemplo, ficam ao sabor das
circunstâncias, além de resultar em pouca interação entre programas habitacionais e outras ações
na área urbana. Cabe notar que o Relatório Nacional Brasileiro para a Conferência Istambul +5
inclui, entre as estratégias de ação e iniciativas futuras, a elaboração e implementação da Política
Nacional de Desenvolvimento Urbano, mas parece desconhecer a divulgação, em 1996, de um
documento intitulado “Política Nacional de Habitação”.

CONCLUSÕES

A carência de moradia adequada, entendida não apenas como um mero
abrigo, mas também como um conjunto de elementos ligados ao saneamento básico, serviços
urbanos, educação e saúde, constitui um dos mais graves problemas com que se defrontam as
sociedade atuais. Embora não seja um problema restrito à realidade brasileira, ele apresenta-se de
forma particularmente grave entre nós, à vista do caráter intenso, concentrador e excludente que
marcou o nosso processo de urbanização. 

A dificuldade de acesso à terra urbana e à habitação pelos meios regulares
induz a população a se abrigar onde há possibilidade concreta para isto: em áreas públicas ou
particulares abandonadas, em áreas alagadiças, nas encostas, embaixo de pontes e viadutos. As
áreas urbanas informais revelam a forte demanda reprimida por acesso a terra e à habitação nas
grandes cidades. Embora esta realidade seja marcada pela ilegalidade, a irregularidade e a
clandestinidade (embora não necessariamente pela localização periférica do assentamento ou pela
precariedade das moradias), pode-se dizer que ela conta com certa conivência do poder público,
diante da sua incapacidade de prover moradias adequadas para esta parcela dos cidadãos. 

Além de comprometer a qualidade do ambiente urbano na maioria das
grandes cidades brasileiras, a favela representa para as pessoas que nela habitam um estigma difícil
de superar. Em muitos casos, ter um endereço de favela e não poder comprovar a posse do
terreno onde mora significa ter menores oportunidades de emprego ou de acesso ao crédito, por
exemplo. No entanto, os assentamentos irregulares também podem ser vistos como uma espécie
de "solução" para esta população que não consegue ser atendida pelos mecanismos normais, uma
vez que, via de regra, implicam na possibilidade do não pagamento do aluguel e de certos tributos.
Vale notar que, na maioria das vezes, os programas habitacionais específicos de remoção de
ocupações ilegais, embora importantes como meio de acesso à terra urbana, reproduzem as
mesmas situações de precariedade urbanística e exclusão territorial anteriormente vigentes.

O fato do problema habitacional estar concentrado nas famílias de
menor poder aquisitivo, conjugado ao entendimento do acesso à moradia adequada enquanto
direito social, coloca uma responsabilidade bastante grande nas mãos do poder público, principal
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devedor desses direitos. Ademais, seja qual for o valor adotado para o déficit, pode-se afirmar que
o problema deve ser entendido como uma situação real de falta de condições de acesso à moradia,
e não apenas como uma demanda reprimida pela falta de uma mercadoria específica no mercado.

Cumpre não perder de vista que o problema habitacional está
intimamente ligado à questão urbana ou mesmo à questão agrária, não podendo ser
compreendido sem uma visão conjunta, sob enfoque específico, com o desenvolvimento urbano
e, sob enfoque global, com o desenvolvimento do País como um todo. Solucionar a questão da
moradia implica definições de políticas públicas vinculadas tanto a temas setoriais, como o
controle da estrutura fundiária e da expansão da malha urbana e o provimento de serviços
públicos urbanos, quanto a reformulações estruturais amplas, como a redistribuição de renda.

Aspecto fundamental em qualquer política pública, o equacionamento
das fontes de financiamento da política habitacional não tem tido um tratamento eficaz. A
exemplo do que acontecia nos governos anteriores, o descompasso entre o custo dos
financiamentos e a capacidade de pagamento da clientela continua sendo a questão mal resolvida.
O Governo FHC, mesmo reconhecendo que as fontes convencionais de financiamento são
incapazes de suprir as demandas da política habitacional, lastreia praticamente todos os programas
nos recursos do FGTS, cujo custo financeiro é incompatível com a capacidade de pagamento da
população a que os programas se destinam. É imperativa, portanto, a adoção de medidas para a
alocação de subsídios, sob pena dos resultados do programa estarem sempre aquém das
necessidades.

Cumpre observar, a propósito, que o FGTS já não é uma fonte muito
farta: com o desemprego verifica-se o aumento dos saques, enquanto, por outro lado, a
informalização do mercado de trabalho e a flexibilização das leis trabalhistas apontam para uma
redução nos depósitos. Além disso, há uma tendência de querer-se flexibilizar a utilização do
FGTS, atingindo outros setores e investimentos. Ainda no que tange a recursos, deve ser levada
em consideração a relação da política habitacional com decisões de política macro-econômica. De
fato, a manutenção da estabilidade da moeda requer, no mais das vezes, a elevação das taxas de
juros, com reflexos nos financiamentos habitacionais.

Uma questão que permeia os processos de descentralização e de
participação diz respeito à gestão dos recursos. A solução desse problema nos remete ao
incremento da participação da sociedade civil nos processos decisórios que, mais do que
desejável, é uma recomendação da Agenda Habitat. Entretanto, não se verificaram, até o
momento da elaboração deste trabalho, medidas concretas no sentido de institucionalizarem-se os
mecanismos de participação social no âmbito federal, ao contrário do que já vem ocorrendo nos
campos estadual e municipal.
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