
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

CENTRO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA 
MESTRADO EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL 

EVANDRO MAURO DIAS DE ALMEIDA 

POLíTICA HABITACIONAL EM ZONAS URBANAS: 

O CASO DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA DA BARCA, EM 

BELÉM. 

RIO DE JANEIRO 
2010 



EVANDRO MAURO DIAS DE ALMEIDA 

POLíTICA HABITACIONAL EM ZONAS URBANAS: 

O CASO DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA DA BARCA, EM 

BELÉM. 

Dissertação apresentada à Escola 
Brasileira de Administração Pública e de 
Empresas de São Paulo da Fundação 
Getúlio Vargas, como requisito para 
obtenção do título de Mestre em Gestão 
Empresarial. 

Campo de Conhecimento: Administração 
Pública 

Orientador: Praf. Dr. Frederico José 
Lustosa da Costa 

RIO DE JANEIRO 
2010 



Modelo de Ficha catolográfica: 
A original será confeccionada pela biblioteca da FGV. 

Silva, Carlos Rodolfo. 
Alimentação no Brasil: apenas um problema social, ou 

uma oportunidade de mercado para as empresas do 
ramo? I Carlos Rodolfo Silva. - 2000. 

150f 

Orientador: Randal Roger. 
Dissertação (mestrado) - Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo. 

1. Alimentos - Comércio. 2. Alimentos - Aspectos 
sociais. 3. Alimentos -Indústria - Brasill. Roger, Randal. 
11. Dissertação (mestrado) - Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo. 111. Título. 

CDU 613.2 



EVANDRO MAURO DIAS DE ALMEIDA 

POLíTICA HABITACIONAL EM ZONAS URBANAS: 

O CASO DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA DA BARCA, EM BELÉM. 

Dissertação apresentada à Escola 
Brasileira de Administração Pública e de 
Empresas de São Paulo da Fundação 
Getúlio Vargas, como requisito para 
obtenção do título de Mestre em Gestão 
Empresarial. 

Campo de Conhecimento: Administração 
Pública 

Data de aprovação: _/_/_ 

Banca Examinadora: 

Prot. Dr. Frederico José Lustosa da Costa 
(Orientador) 
FGV-EBAPE 

Prot. Dr. Enrique Jerônimo Saraiva 
FGV-EBAPE 

Prof. Dr. Alessandro Correa de Castro 
UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA-UNAMA 



AGRADECIMENTOS 

A Deus, que sempre se faz presente em todos os momentos da minha vida; 

Ao meu pai (in memorían) e principalmente a minha mãe, que sempre me incentivou 

nos estudos; 

À minha esposa pelo apoio e compreensão; 

Às minhas filhas, Victória, Vivan e Verena, que me fortaleceram nos momentos mais 

difíceis; 

Aos meus familiares, que sempre torceram e me apoiaram; 

Aos meus amigos, por participarem direta ou indiretamente dessa caminhada; 

Aos professores da FGV que contribuíram para a esse momento; 

Ao meu orientador, Professor Doutor Frederico Lustosa, por ter me conduzido na 

elaboração desse trabalho. 



"Na administração pública aonde se 
espera o resultado político, obra sem 
alma é obra não feita. É promessa não 
cumprida. É nada mesmo que tudo." 

Jean Carlos Sestrem 



RESUMO 

o presente estudo é o resultado da pesquisa feita durante o Mestrado em 
Gestão Empresarial da Escola de Administração Pública e de Empresas, da 
Fundação Getúlio Vargas. Este trabalho buscou compreender a produção espacial 
da cidade de Belém, precisamente sobre a Vila da Barca, situada às margens da 
Baia do Guajará, região que teve alguns de seus moradores remanejados para o 
Projeto de Habitação e Urbanização do local como parte da política pública 
habitacional da área, realizada pelo Governo Municipal em parceria com o Governo 
Federal. Este projeto habitacional é gerenciado pela Secretaria Municipal de 
Habitação - SEHAB. O objetivo principal deste estudo voltou-se para a avaliação do 
Projeto de Habitação da Vila da Barca no sentido de identificar como se efetivou o 
processo de concepção, remanejamento e reinstalação das famílias do setor 
analisado. Além disso, buscou-se conhecer o que foi feito em relação ao 
desenvolvimento desse espaço urbano. A metodologia se desenvolveu em duas 
fases: aplicação de questionários aos moradores e, de entrevistas aos técnicos 
envolvidos (Gerente de Desenvolvimento Urbano (GIDUR); Técnico Social e 
Engenheiro, funcionários da Caixa Econômica Federal em Belém). A pesquisa 
procurou demonstrar a opinião dos envolvidos no processo de efetivação dessa 
política pública, compreender a produção desse espaço urbano em suas diferentes 
dimensões e perceber os aspectos positivos e negativos do projeto, verificando 
alguns elementos de construção desse espaço. Como conclusão, percebe-se que é 
preciso construir formas atuais eficazes de exercer por parte da sociedade o 
controle social sobre o poder do Estado e sobre os mecanismos que controlam o 
mercado. Esse é o desafio maior da contemporaneidade 

Palavras-chave: Políticas Públicas, Avaliação de políticas Públicas, Habitação e 
Urbanização. 



ABSTRACT 

This thesis is the outcome of the research accomplished during the Master degree in 
Business Management program at the School of Public and Private Administration of 
the Getulio Vargas Foundation. This study investigated the production space in the 
city of Belém, just over the district of Vila da Barca, on the banks of the Guajará Bay. 
Some of the residents of Vila da Barca were relocated for another area by the Project 
for Housing and Urbanization, which is the public housing policy for the site 
established by the Municipal Government of Belém in partnership with the Brazilian 
Federal Government. The Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB is the 
municipal institution in charge to apply the policy and to run the project. This research 
studies the housing project of Vila da Barca in order to identify the design process of 
the buildings, the relocation and the resettlement of the families, and the 
development of the urban space in the area. The methodology was developed using 
two main tools. Firstly, the residents were requested to answer a survey about their 
conditions. Secondly, interviews were done with professionals and technicians 
responsible for the project, such as: the Manager of Urban Development (GIDUR), 
Social and Technical Engineers, as well as, ofticials of the Federal Savings Bank in 
Belém. The research reports the opinion of the professionals interviewed, analyses 
the urban space production on its several aspects, studies some of the elements in 
the building process of the area, and finally, critics the outcomes of the project. The 
thesis advocates that society ought to build better and more efticient forms to 
supervise the government whenever the latter is implementing a program like the one 
at Vila da Barca, exercising not only the control of the government by the society but 
also the controlling mechanisms of the market. This control is the biggest 
contemporary challenge. 

Keywords: Public Policy, Public Policy Evaluation, Housing and Urbanization. 
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1 INTRODUÇÃO 

o direito à moradia adequada é reconhecido pela Declaração Universal 

dos Direitos Humanos como essencial para um padrão de vida digno. No Brasil, a 

Constituição Federal de 1988 também inclui a moradia entre os direitos sociais, 

prevendo a realização de programas de habitação e saneamento básico pelas três 

esferas do governo. 

Apesar do reconhecimento sobre o caráter essencial da provisão da 

habitação e de serviços urbanos adequados para a inclusão social e combate à 

pobreza no país, as condições de moradia da população brasileira ainda são 

bastante precárias, sobretudo entre as camadas mais pobres da população. De 

outra parte, ao contrário do esperado, a questão habitacional não tem recebido a 

necessária atenção pelos órgãos competentes que não conseguem fechar os 

"espaços vazios" das desigualdades no tocante a habitação digna do brasileiro. Isso 

decorre da falta de ações compartilhadas e participativas com a sociedade de modo 

geral e com as empresas privadas. Essas últimas poderiam ser mais atuantes em 

relação a sua responsabilidade social promovendo ou apoiando iniciativas de 

interesses sociais, no caso a habitação. 

Um número esmagador de brasileiros vive em espaços inadequados ou 

inapropriados à habitação. Muitas dessas moradias colocam em risco os recursos 

naturais, como rios e solo, a sustentabilidade do ambiente e até a própria vida de 

seus moradores. O fato é que o sonho da casa própria muitas vezes torna-se 

inatingível pela camada mais pobre da sociedade. 

A habitação insere-se num contexto de problemas urbanos dos mais 

graves e aparece como um direito raramente garantido. Há um contingente cada vez 

maior de pessoas excluídas do processo social, que se aglomeram em locais 

insalubres e impróprios à moradia. O espaço urbano passa a ser ocupado 

desigualmente, onde se percebe que o acesso à moradia dos pobres se torna ainda 

mais difícil em virtude da especulação imobiliária. 
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Os interesses especulativos superam os interesses relativos à função 

social do solo urbano. A especulação imobiliária se apresenta no espaço das 

cidades remodelando o cenário urbano, valorizando grandes áreas cujos preços 

tornam-se incompatíveis com a renda da população. Nesse sentido, Kowarick (1979, 

p.37) argumenta que: 

.A especulação imobiliária não se exprime tão somente pela retenção de 
terrenos que se situam entre um centro de suas zonas periféricas. Ela se 
apresenta com imenso vigor dentro das próprias áreas centrais, quando 
zonas estagnadas ou decadentes recebem investimentos em serviços ou 
infra-estruturas básicas. O surgimento de uma rodovia ou vias expressas, a 
canalização de um simples córrego, enfim, uma melhoria urbana de 
qualquer tipo, repercute imediatamente no preço dos terrenos. 

Esse processo acaba por expulsar as pessoas das camadas mais pobres 

para áreas distantes, favorecendo núcleos de favelamento, com grande volume de 

barracas e casas precárias, distantes dos grandes centros, onde se encontram os 

eixos de trabalho. 

"A cidade deve servir a todos e não apenas a uma minoria. ( ... ) Significa 

dizer que a qualidade geral de vida deve levar em conta a relação do homem com o 

meio ambiente, o que resulta de uma melhor redistribuição de renda no espaço 

urbano". (Diniz, 1995, p. 7) 

O déficit habitacional brasileiro está concentrado nas camadas de 

população com menor renda, comprovando que, apesar destas pessoas terem sido 

sempre o alvo das políticas governamentais, de forma prática, não foram atendidas 

em suas necessidades de moradia. 

As famílias em situação de déficit habitacional possuem, em sua 
maioria, renda média mensal inferior a três salários mínimos. São 
4,4 milhões de famílias, ou 83,2% do total urbano brasileiro 
estimado, grande parte delas residindo nas Regiões Sudeste e 
Nordeste. Essa concentração acontece também nas Regiões 
Metropolitanas, onde 78% do déficit estão ligados às famílias de 
mais baixa renda. (CARNEIRO; VALPASSOS, 2003, p.88) 

Particularmente, nestes últimos cinco anos em que o Brasil apresenta 

baixo crescimento de seu Produto Interno Bruto (PIB) e alto índice de desemprego 

(ID), o estímulo governamental à produção de moradias se faz necessário em razão 

de seu expressivo poder gerador de emprego e renda e impulsionador de outras 
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atividades econômicas. De fato, este poder característico da indústria da construção 

civil justifica uma avaliação da ação governamental no estímulo à produção de 

moradias para a faixa da população onde se concentra o déficit habitacional 

brasileiro. 

As imperfeições das políticas urbanas têm gerado um pesadelo de 

assentamentos humanos desordenados que como conseqüências, trazem às 

cidades, entre outras mazelas, intensos congestionamentos, constantes 

alagamentos e desmoronamentos, com perdas de vidas. 

Há que se pensar então em como seria uma cidade planejada, 

estruturada e urbanizada, com um padrão geográfico sustentável e que atenda as 

expectativas dos cidadãos, de segurança pública, ruas iluminadas, transporte 

acessível, saúde, lazer, entre outros aspectos, principalmente para a população de 

baixa renda. 

Nem no mais remoto dos sonhos existiria, se não existirem políticas 

públicas de qualidade, políticas voltadas para atender necessidades sociais de infra

estrutura urbana que possibilitem avanços na qualidade de vida das pessoas. 

Em face disso cabe perguntar: como seria um modelo de cidade que 

acompanhasse as necessidades atuais de habitação e como estaria seu espaço 

urbano organizado? O que existe de fato em relação ao futuro urbano para as 

cidades brasileiras? 

O que sabemos é que existem orientações quanto ao tamanho, forma, 

padrão de urbanização em áreas residenciais, em programas de habitação, no caso 

Programa Habitar Brasil/Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

O Programa Habitar Brasil/BID foi instituído em 1997, mediante um 

contrato de empréstimo firmado entre a União e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, tendo como objetivos o desenvolvimento urbano e a qualidade de 

moradia da população, predominantemente aquelas com renda até três salários 
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mínimos, que residem em assentamentos subnormais, localizados em Regiões 

Metropolitanas, aglomerações urbanas e capitais de Estados. 

No atual contexto do debate sobre moradia, cabe aos municípios viabilizar 

as respostas e regular a moradia propiciando melhorias nas condições habitacionais 

das famílias de baixa renda, por meio da criação ou aperfeiçoamento de 

instrumentos urbanísticos, institucionais e ambientais que permitam a regularização 

dos assentamentos subnormais, e da capacitação técnica das equipes da prefeitura 

que atuam no setor habitacional. 

Essa regulamentação se dá através do Plano Diretor Urbano (PDU) que 

prevê a elaboração de um projeto de lei específico instituindo o Plano Municipal de 

Habitação de Interesse Social, considerando as diretrizes e ações estratégicas 

advindas da Conferência Municipal de Habitação, prazo de até 12 meses para sua 

conclusão e encaminhamento à Câmara Municipal. 

Considera-se Habitação de Interesse Social toda moradia que: 

• Disponha de, pelo menos, uma unidade sanitária; 

• Seja destinada à população de baixa renda e que vive em condições 

de habitabilidade precárias. (PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, 2001, CO). 

Esses aspectos chamam a atenção para o Projeto de Habitação e 

Urbanização Vila da Barca o qual advem de uma política de habitação do Município 

de Belém. 

A problemática central se volta para a compreensão do cenário 

habitacional dos moradores da Vila da Barca, precisamente aqueles que já foram 

remanejados das áreas de palafitas para o novo assentamento. 

Alem disso, faz-se necessário observar o que foi feito em relação ao 

desenvolvimento do espaço urbano e de moradia para as pessoas que se 
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enquadram nesta categoria, como também, conhecer os obstáculos enfrentados e 

os avanços conseguidos desde a sua regulamentação aos dias de hoje. 

A intenção de avaliar o Conjunto Habitacional Vila da Barca surgiu em 

virtude do mesmo representar um dos maiores aglomerados de palafitas do 

município de Belém e que hoje é tido como um projeto de reassentamento urbano 

de famílias de baixa renda de grandes dimensões. 

Neste contexto, surge a necessidade de compreensão sobre o termo 

"avaliação" que é amplamente usado em muitas e diversas discussões, sempre se 

referindo a julgamentos. Quando se emite uma opinião pessoal sobre um filme ou 

peça teatral, considerando satisfatório ou não ,tem-se um julgamento informal que 

faz parte da vida cotidiana. Entretanto, há avaliações muito mais rigorosas e formais, 

envolvendo julgamentos detalhados e criteriosos, sobre a consecução de metas, por 

exemplo, em programas de redução da exclusão social e urbanização e erradicação 

de palafitas. 

A avaliação formal pode contribuir para aperfeiçoar a formulação de 

políticas e projetos, oferecendo um caráter mais responsável à formulação de metas 

bem como, apontar em que medida os governos se mostram responsivos frente às 

necessidades dos cidadãos. A avaliação também pode mostrar se as políticas e os 

programas estão sendo concebidos de modo coordenado ou articulado; e em que 

medida estão sendo adotadas abordagens inovadoras na resolução de problemas 

que antes pareciam intratáveis. 

A motivação da pesquisa provém de inquietações iniciadas dentro da 

academia (Universidade da Amazônia) por não aceitar políticas que tenham forte 

presença do Estado, sem reforço participativo da ação social, muito embora, existam 

informações veiculadas na mídia de que o projeto Vila da Barca foi e está sendo 

discutido com as lideranças comunitárias. Entretanto, acredita-se que as vozes 

dessas lideranças não representam a realidade na totalidade das necessidades 

sociais demandadas por moradia digna e de qualidade. 
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A partir dessa percepção se pergunta "como um projeto desta natureza, 

após passar por avaliação de órgãos de grande reconhecimento e credibilidade 

ainda é alvo de denúncias sobre indícios de rachaduras nas casas e de fraudes?", 

conforme publicação do jornal Diário do Pará, em 04/10/2009, Caderno 01, p.14. 

Além disso, existe um termo de acordo com os moradores que não define 

a titularidade dos mesmos após dez anos de moradia e o processo de escoamento 

da rede de esgoto que no projeto não fica claro. A presença desses indícios cria um 

"viés" no reconhecimento público que torna moldada por um véu de desconfiança 

uma iniciativa com importantes resultados sociais para a comunidade paraense. 

Essa situação indica os enormes desafios que estão colocados para os 

municípios em criar espaços adequados socialmente para as famílias que precisam 

de moradia. 

É importante que se avalie a questão ouvindo os sujeitos do processo 

para que as concepções do projeto não fiquem somente na sua aplicação no 

ambiente, mas, se possa refletir na recepção e percepção da comunidade fim. 

Daí, porque, neste trabalho, sente-se a necessidade em ouvir algumas 

pessoas da comunidade, sem vinculação partidária ou de liderança, que pudessem 

fornecer informações que não estivessem contaminadas por concepções 

ideológicas. Essa isenção poderia, talvez, propiciar a reflexão sobre questões ainda 

não disseminadas pelas autoridades envolvidas e pela mídia. 

1.1 OBJETIVOS 

O objetivo principal voltou-se para a avaliação do Projeto de Habitação da 

Vila da Barca no sentido de identificar como se efetivou o processo de concepção, 

remanejamento e reinstalação das famílias na área do Projeto Vila da Barca. 
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Para melhor demonstração dos percursos da pesquisa os objetivos 

específicos foram definidos com base em três dimensões, sendo: 

a) Objetivos que envolvem a dimensão processual: 

• Identificar os objetivos do Projeto de Habitação Vila da Barca, os atores 

responsáveis e como se desenvolveu este projeto na dimensão de política pública 

de habitação do Município de Belém; 

• Verificar se as diretrizes formuladas para este projeto estão de fato contribuindo 

para reduzir o déficit de moradias e melhoria da qualidade de vida dessa população; 

• Identificar de que forma se deu o remanejamento e assentamento das famílias 

que viviam nas áreas de palafitas Vila da Barca para o Conjunto Habitacional Vila da 

Barca. 

• Conhecer os "caminhos" percorridos por essas pessoas no processo de 

assentamento, e os obstáculos enfrentados; 

b) Objetivos que envolvem a dimensão dos resultados do projeto: 

• Identificar quais fases do projeto encontram-se concluídas e quais melhorias de 

fato foram efetivadas; 

• Identificar quais as mudanças significativas para essa população; 

• Identificar os aspectos (positivos e negativos) que foram marcantes na efetivação 

desses processos; 

c) Dimensão dos impactos sociais e econômicos para a comunidade de Vila da 

Barca: 

• Verificar os impactos socioeconômicos positivos e negativos do Projeto de 

Habitação Vila da Barca para as famílias que residem na área do projeto; 
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Além disso, importa oferecer uma compreensão dos fatos que contribuam 

para revelação dos valores ai presentes. Tornar esses aspectos mais perceptíveis 

aos olhos da comunidade paraense, pois as pessoas precisam dispor de 

informações sobre este projeto que as permitam operar mais criticamente. 

1.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

As trilhas metodológicas percorridas visaram, sobretudo, manter a 

consistência do discurso na elaboração das idéias, com apreciação dos elementos 

contraditórios que, possivelmente, interferem em toda ou qualquer consideração a 

respeito de um assunto, tendo em vista que, qualquer afirmação que não venha de 

uma efetiva verificação pode ser fruto de valores ideológicos, o que não se quis para 

este estudo. 

A pesquisa desenvolveu uma metodologia de verificação da dinâmica de 

implementação de programas públicos, tendo como foco o Conjunto Habitacional 

Vila da Barca, projeto resultado de convênio entre Governo Federal e Prefeitura 

Municipal de Belém, cujo complexo corresponde à primeira etapa do projeto, 

construído inicialmente com 25 prédios contendo 136 apartamentos, que abrigam as 

famílias remanejadas de parte da área que compreende o Bairro do Telégrafo, às 

margens da Baía do Guajará que viviam em construções de madeira (conhecidas 

como palafitas), em condições de submoradia. Esse bairro possuía a maior 

concentração de palafitas de Belém. O projeto é gerenciado pela Secretaria 

Municipal de Habitação - SEHAB e ainda prevê a construção de 498 unidades. 

O interesse por esse projeto se deu em virtude de algumas "fissuras" nas 

informações sobre as denúncias de irregularidades através das audiências públicas 

realizadas nos bairros de periferia da cidade, fruto da discussão do Plano Diretor 

Municipal que está em curso na Câmara Municipal de Belém. Segundo notícias 

veiculadas nos meios de comunicação no jornal Diário do Pará, em 04/10/2009. 

Caderno 01, p.14, o Ministério Público Federal enseja embargo. O referido projeto 
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habitacional encontra-se num contexto efervescente, com múltiplas tensões e a 

situação pesquisada aponta possibilidades significativas para a análise. Daí o 

interesse em se fazer a verificação dos fatos. 

A pesquisa desenvolveu-se em duas fases: 

a) pesquisa bibliográfica que amparou o discurso dos resultados, que 

envolveu a literatura sobre a questão habitacional, sobre conjuntura governamental 

e documentos sobre o Projeto em estudo; 

b) o trabalho de campo na localidade de Vila da Barca e na parte da área 

do Projeto, onde foram realizadas entrevistas estruturadas, com aplicação de 

questionário e observação da área e do dia-a-dia das famílias que vivem na 

localidade. 

o uso de vários instrumentos e técnicas de pesquisa foi a forma utilizada 

para melhor compreender o processo em que se desenvolveu o Projeto em estudo e 

assim melhor atender aos objetivos da pesquisa. 

Quanto à entrevista, ela foi realizada com a finalidade de complementar 

as informações que não ficaram claras nas respostas dos questionários. Portanto, 

não foram tabuladas e sim analisadas para serem utilizadas no discurso das figuras 

estatísticas: tabelas e gráficos. 

Os sujeitos da pesquisa foram selecionados com base no grau de 

vinculação (morador, liderança e outros) com a proposta ou importância para 

desvendamento do objeto de análise. Inicialmente, foi realizado um contato mais 

próximo com os participantes do Conselho Municipal de Habitação de Interesse 

Social, enquanto órgão de controle social e gestor do Fundo, com os coordenadores 

da Secretária Municipal de Habitação e com as lideranças da comunidade Vila da 

Barca. 

A abordagem foi do tipo quantitativa e qualitativa e a seleção dos sujeitos 

se deu pelo nível de envolvimento e conhecimento com o assunto em questão, 
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portanto, uma seleção baseada em amostra do tipo intencional por conveniência 

(FARIAS FILHO, 2009). 

Não foi fácil fazer os contatos necessários para realização desta 

pesquisa, pois encontramos algumas dificuldades em relação à coleta de dados às 

quais se explicam abaixo: 

a) Dos 136 (cento e trinta e seis) questionários enviados recebemos 

retorno de 130 (cento e trinta), com algumas respostas muito vagas ou sem 

respostas. Isso dificultou muito o cruzamento dos dados sob base estatística. Porém 

é importante ressaltar a participação do Sr. Sebastião, morador da Vila da Barca, ex

líder da Associação dos Moradores da Vila da Barca que foi muito gentil em permitir 

que o citássemos no trabalho, nos auxiliou com informações adicionais. 

b) Das tentativas de entrevistas, conseguimos resultados com 03 (três) 

profissionais: Sr. Nestor Pinto Bastos Junior, Gerente de Desenvolvimento Urbano 

(GIDUR); Sr. Luiz Afonso de Albuquerque Vidal, Técnico Social da Caixa Econômica 

Federal (CEF); e o Sr. André Clementino de Oliveira Santos, Engenheiro da CEF. O 

roteiro de entrevista encontra-se nos Anexos. As entrevistas foram valiosas para 

dirimir algumas dúvidas quando da análise dos dados coletados nos questionários. 

Durante a análise dos gráficos, fizeram-se, inserções das opiniões dos profissionais 

citados anteriormente. 

O aspecto de limitação da pesquisa está na razão direta com o objeto a 

ser investigado. Mais precisamente com a pesquisa de campo na qual se fez 

indagações quanto à dimensão dos resultados alcançados com as políticas 

municipais de habitação, particularmente ao projeto de reassentamento citado 

anteriormente, o que, em alguns momentos, gerou desconforto em alguns 

respondentes uma vez que as perguntas supõem posições assumidas no debate 

público que, às vezes, se apresentam contraditórias, com necessidades de 

explicações. 

O debate sobre este assunto está apenas em um estágio embrionário, daí 

o motivo pelo qual ainda haja necessidade de dimensionamento das atitudes e 
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atividades construídas nesta pesquisa em outros estudos o que se pode fazer com 

os resultados alcançados. 

Sobre a construção desta pesquisa, primeiramente apresenta-se na 

Introdução os motivos que justificam o interesse pelo tema, os objetivos propostos e 

o percurso metodológico seguido. 

Na Unidade dois apresenta-se a dimensão da política de habitação em 

três momentos: nos governos populista, militar e civil. Discorre-se sobre os impactos 

dos Governos Civis e avaliam-se, cuidadosamente, as ações habitacionais do 

Governo Lula, principalmente. 

A Unidade três apresenta um levantamento bibliográfico sobre a ação e o 

discurso presente nas políticas de habitação do Brasil, desde o Programa Habitar do 

Brasil, seu público-alvo e seus objetivos, passando pela dimensão e o impacto social 

das políticas de habitação bem como, avalia-se o eixo conjuntural da reforma 

urbana. 

A Unidade quatro apresenta uma análise sobre as Políticas públicas 

brasileiras e faz uma análise das mesmas, além de apresentar um breve histórico 

sobre esta avaliação e a metodologia da mesma. 

A Unidade cinco trata do Desenvolvimento do Espaço Urbano de Belém e 

as medidas adotadas para reduzir o déficit de moradia, bem como, as condições 

propostas adequadas à habitabilidade na situação de remanejamento e 

assentamento de comunidades em áreas precárias ou de risco, particularmente 

sobre o Projeto Habitacional Vila da Barca. 

A Unidade seis analisa os resultados obtidos na pesquisa junto aos 

moradores da Vila da Barca e os técnicos envolvidos no programa. 

E, por fim, no item sete, fazem-se as considerações finais necessárias 

para a apresentação da idéia e da proposta de estudo. 
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2 DIMENSÃO DA POLíTICA DE HABITAÇÃO EM TRÊS MOMENTOS 

2.1 A POLÍTICA HABITACIONAL NOS GOVERNOS POPULlSTAS (1946-1964) 

Com a intenção de situar historicamente a questão da habitação no Brasil, 

fez-se uma tentativa de construir uma breve análise sobre a atuação do governo 

nessa questão no período imediatamente anterior ao golpe militar de 1964, fase 

histórica do país denominado período populista. 

No Brasil, no início do século XX, com a vinda de imigrantes estrangeiros 

e o êxodo rural, houve aumento do déficit habitacional e conseqüentemente 

surgiram os grandes cortiços e as moradias precárias nas periferias das cidades. 

Antes da implantação do SFH, o governo atuava na questão da habitação 

popular através da Fundação da Casa Popular - FCP, criada no governo de Eurico 

Gaspar Dutra pelo Decreto-lei nO. 9.218, de 1° de maio de 1946, primeiro órgão 

público com o objetivo de promover a habitação em condições dignas, com a 

aplicação de recursos públicos. Segundo Azevedo e Andrade (1982), nesse período, 

quanto mais se buscaram respaldo político para os governos populistas junto à 

população mais se destinaram recursos para a construção de habitações populares. 

No entanto, a atuação da FCP evidencia a baixa prioridade que os governos da 

época concederam ao problema da carência habitacional do país, embora seja 

apropriado considerar, concomitantemente, a atuação dos institutos e das caixas de 

aposentadorias e pensões, dos governos estaduais e municipais em uma avaliação 

rigorosa da política habitacional do período. 

Em unidades construídas, a FCP teve um desempenho pouco expressivo 

em relação à atuação dos institutos e caixas de pensões. Apesar de pretender ser o 

principal órgão da política habitacional do país, a FCP participou na construção de 

menos de 10% das moradias produzidas por todas essas instituições no período 

populista. Pouco mais de 900 moradias, em média, foram construídas anualmente. 

Até meados dos anos 50 do século passado, as instituições de previdência social 
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produziram mais de 100 mil unidades habitacionais e construíram 929 conjuntos 

residenciais com 32.936 moradias alugadas aos trabalhadores. Por seu turno, a FCP 

produziu aproximadamente 17 mil casas populares. Desse modo, por meio deste 

balanço, pode-se inferir que, no período populista, a FCP e os vários outros órgãos 

responsáveis pela execução da política habitacional não chegaram a produzir 200 

mil unidades habitacionais (AZEVEDO; ANDRADE, apud SILVA, 1992, p.13). 

Portanto, a atuação da FCP durante a sua existência (1946-1964) pode 

ser considerada limitada, pulverizada, além de caracterizar-se pelo clientelismo na 

hora de decidir onde construir e na seleção e classificação dos candidatos a 

beneficiários de uma unidade habitacional. Ao mesmo tempo em que se 

apresentava como uma entidade tutora e paternal revelava-se autoritária na 

administração dos conjuntos habitacionais, interferindo no comportamento individual 

e social dos moradores, chegando a ser um real instrumento de controle social do 

governo (AZEVEDO; ANDRADE, apud SILVA, 1992, p.13). 

2.2 A POLíTICA HABITACIONAL NOS GOVERNOS MILITARES (1964-1985) 

As tentativas de mudança em face das evidentes limitações do modelo da 

FCP, com a proposta de criação de um Banco Hipotecário em janeiro de 1953 e na 

formulação do Plano de Assistência Habitacional e a criação do Instituto Brasileiro 

de Habitação em 1961 - anteriores ao surgimento do Banco Nacional de Habitação -

BNH, em 1964, não chegaram a ser concretizadas. O BNH, por seu lado, não 

chegou a atingir os objetivos para os quais foi criado, pois sua atuação desde a sua 

criação até a sua extinção em 1986, aponta evidente descompasso entre seu 

desempenho e os seus propósitos iniciais (SILVA, 1992, p.14). 

Por outro lado, o melhor desempenho do SFH foi durante o regime militar, 

quando financiou algo em torno de 400 mil unidades habitacionais, em média, entre 

os anos de 1976 a 1982, período de auge do sistema, destacando-se o ano de 1980 

com mais de 627 mil unidades financiadas. Porém, segundo Santos (1999), o SFH 

não foi capaz de atender as necessidades de moradia da população de baixa renda. 
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Com efeito, essa faixa da população foi atendida pelo sistema somente com 33,5% 

das unidades habitacionais financiadas, ao longo da existência do BNH, e com um 

valor ainda menor do volume de financiamento, dado que o valor médio dos 

financiamentos de interesse social é inferior ao valor médio dos financiamentos 

destinados às classes de renda mais elevada. 

o governo desse período empreendeu ambicioso programa 

governamental para o setor habitacional com a criação, em 1964, do Sistema 

Financeiro de Habitação - SFH. A intenção foi construir um sistema capaz de gerar 

recursos permanentes e em grande escala, de maneira auto-sustentada, para 

financiamentos habitacionais voltados à população de todas as camadas de renda. 

A criação do SFH se deu num momento de intensa crise do setor de 

habitação no Brasil. O processo de urbanização do país intensificou o crescimento 

pela demanda de moradia, isso tudo, num cenário marcado por profundas 

transformações econômicas, com juros altíssimos, e leis populistas de aluguéis, 

gerando um déficit habitacional. 

o sistema vigente antes de 64 de concessão de empréstimos a valores 
nominais fixos, distorcia o mercado em três aspectos: primeiro, premiava os 
mutuários, os quais pagavam suas amortizações em cruzeiros 
desvalorizados; segundo, afastava a poupança voluntária desse mercado, 
tendo em vista as taxas reais de juros fortemente negativas; terceiro, 
minguava a capacidade de aplicação das poucas instituições existentes. 
(IBEMEC, 1974, p.13) 

O SFH tinha como fontes de recursos a poupança, através do Sistema 

Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) criado em 1967 para gerar poupança compulsória dos trabalhadores 

do setor formal da economia. 

O responsável pelo gerenciamento do SFH era o BNH, que fiscalizava e 

normatizava a aplicação de recursos provenientes das cadernetas de poupança. 

Além disso, era o responsável pela definição de financiamento dos mutuários. Vale 

ressaltar que o BNH possuía poder de atenuar os desequilíbrios ocorridos na 

captação das fontes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), no 
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momento em que a captação do FGTS fosse positiva, mantendo em equilíbrio todo o 

sistema. 

Como explica Abdalla (1996, p.120) o "BNH atuava como agente 

garantidor seja das letras imobiliárias às quais aplicava sua chancela. Além disso, 

supria linhas de créditos e era órgão regulador, em uma mistura de papéis 

semelhante à do Banco Central". 

Mas a grande vulnerabilidade do SFH estava nos ciclos recessivos da 

economia que implicassem na diminuição dos salários reais e a conseqüente 

diminuição da capacidade de pagamento dos mutuários, resultando em aumento da 

inadimplência e comprometimento do equilíbrio atuarial do sistema. Ou seja, a 

ameaça ao equilíbrio do sistema não estava somente do lado de uma possível 

captação negativa tanto da poupança livre com da compulsória, mas também na 

possibilidade de não retorno dos recursos aplicados. E isto veio a ocorrer no início 

do funcionamento do sistema, marcado por uma política antiinflacionária que 

resultou em baixo crescimento e diminuição dos salários reais. Todavia, em resposta 

ao desequilíbrio entre os reajustes nos salários, feitos anualmente, e os reajustes 

nas prestações habitacionais, feitos trimestralmente, o governo introduziu o Fundo 

de Compensação das Variações Salariais - FCVS e o Plano de Equivalência Salarial 

- PES (SANTOS, 1999, p.13). 

Dessa maneira, na tentativa de eliminar esta distorção, passou-se a 

cobrar um valor adicional em cada prestação a fim formar o FCVS, criado pela 

Resolução nO 25, de 16 de junho de 1967 do Conselho de Administração do extinto 

BNH, que ao final de cada contrato habitacional quitaria o saldo devedor 

remanescente junto aos agentes financeiros. Por sua vez, o PES, criado pelo 

Decreto-Lei n°. 2.164 de 19 de agosto de 1984, estabelecia que as prestações dos 

contratos habitacionais fossem reajustadas com o mesmo percentual e a mesma 

periodicidade do aumento salarial da categoria profissional do adquirente, não 

havendo preocupação por parte deste com eventual pagamento de resíduo 

financeiro ao final do prazo contratado, o qual seria coberto pelo FCVS (SANTOS, 

1999, p.14). 
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o SFH manteve-se em equilíbrio num patamar inflacionário de até 45%, 

quando houve aceleração da inflação para uma variação de 100% a 200% ( a partir 

de 80) houve modificação do quadro em questão. 

Com o abalo da economia pela galopante inflação, onde os reajustes das 

prestações dos mutuários eram maiores que os reajustes de seus salários, houve 

mudanças na política salarial, com instituição de reajustes de acordo com a renda. O 

reajuste das prestações acompanhava o reajuste do salário mínimo, o que de certa 

forma causou grande alvoroço na prestação da casa própria entre os mutuários de 

renda mais altas, demandando grandes problemas na justiça, com aumento da 

inadimplência do sistema. 

O aumento real das prestações nos contratos da classe média e alta, fez 

com que tais segmentos sociais, de grande poder de mobilização junto à imprensa, 

provocassem enorme alarde, que resultou na criação de inúmeras associações de 

mutuários, aumento de ações judiciais e, principalmente, em um alto nível de 

inadimplência do sistema, para o qual contribuiu ainda a recessão da economia 

(AZEVEDO, 1995,294). 

Embora a inadimplência somente tenha atingido as classes média e alta 

no início do SFH, antes da criação do PES e do FCVS e no final do regime militar, 

ela foi uma constante na vida da classe de poder aquisitivo mais baixo, aquela com 

renda de até três salários mínimos. 

A Tabela 1 apresenta a qualificação no que diz respeito à evolução da 

inadimplência no sistema, nos períodos de 1980 -1984. 

TABELA 1: Evolução da Taxa de Inadimplência em % (1980 -1984). 

Ano Até três Mais de três Total 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

prestações em atraso prestações em atraso 

21,8 4,3 
24,1 3,7 
28,7 4,8 
34,1 12,3 
31,5 23,1 

Fonte: Gonçalves apud Santos (1999, p.15). 

26,1 
27,8 
33,5 
46,4 
54,6 
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Todavia, reconhecendo a incapacidade do SFH em solucionar as 

necessidades habitacionais da população de baixa renda e do conseqüente 

aumento do número de autoconstruções da habitação informal, o BNH criou 

programas habitacionais especiais destinados à população com renda de até três 

salários-mínimos entre os quais estava o PROFILURB, o PRO-MORAR e o João de 

Barro. Estes programas tinham por escopo básico auxiliar a autoconstrução e/ou 

atuar na reurbanização de áreas habitacionais degradadas. Porém, os dados 

disponíveis sobre estes programas indicam que eles tiveram um baixo desempenho 

quantitativo: menos de 6% das unidades financiadas, ao longo da existência do 

BNH, foram destinadas aos denominados programas alternativos. Entre as moradias 

populares financiadas, somente 17,6% são oriundas destes programas especiais 

(AZEVEDO, 1995, p.295). 

Muitos outros programas surgiram para corrigir as distorções dos 

programas anteriores e recuperar os investimentos do BNH para a habitação 

popular. Dentre eles podemos citar o Plano Nacional de Habitação Popular 

(PLANHAP) em 1973. Dentre vários percalços encontrados as faixas de atendimento 

desse programa, foram ampliadas algumas com a finalidade de inclusão de famílias 

que estivessem numa renda de 3 a 5 Salários Mínimos (SM). A partir de então foram 

sendo ampliados os investimentos. Outras medidas surgiram também, para corrigir 

as tentativas frustradas e ajustar os financiamentos às condições do mercado 

popular. É o caso do revigoramento das Cooperativas Habitacionais (COHAB), a 

partir de 1975. Entretanto, com vistas a atingir plenamente a população com 

rendimentos entre O e 3 SM, foram implantados outros programas como o "Programa 

de Financiamento da Construção ou Melhoria da Habitação de Interesse Social 

(FICAM) em 1977, é reformulado o Programa de Lotes Urbanizados (PROFILURBA). 

Em 1978, foi criado o PROMORAR, e em 1990 o programa Nacional de Habitação 

para o Trabalhador Sindicalizado". (MARICATO, 1987, p.54). 

É interessante dizer que o PROMORAR era o carro-chefe desse novo 

direcionamento, beneficiando um número maior de famílias de baixa renda. 

Mas, nem tudo são flores, e havia um sério problema em relação à 

moradia popular, apontados por Maricato (1987, p.45): 
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° isolamento dos conjuntos habitacionais, construídos sempre a longa 
distância dos locais de trabalho e locais de abastecimento e serviços, a falta 
de recursos das prefeituras para a produção dos complementos à habitação, 
a falta de recursos ou de interesses das empresas públicas em relação à 
implantação de redes de serviços, a falta de fiscalização da construção são 
alguns dos "enganos" cometidos. 

De acordo com a autora, muitos problemas foram registrados nos 

empreendimentos imobiliários do BNH, uma vez que faltava infra-estrutura na 

maioria dos conjuntos habitacionais, isso gerou inúmeras críticas pelos mutuários 

insatisfeitos com a qualidade das moradias. 

° sucesso do Sistema Financeiro da Habitação do Brasil desde sua 
estruturação em bases exeqüíveis, em 1968, até 1980, quando entra em 
profunda crise em consonância com toda economia do país, se deveu 
exatamente ao fato de ignorar os setores de menores rendimentos da 
população e tratar a habitação como uma mercadoria a ser produzida e 
comercializada em moldes estritamente capitalista. (MARICATO, 1987, p.31). 

Segundo a autora o SFH foi eficaz na sua missão de ampliar a provisão 

de habitações no Brasil, entretanto, excluiu desse mercado a maior parte da 

população, conduzindo essas pessoas à ilegalidade das ocupações de terra, 

irregularidade e clandestinidade de loteamentos, principalmente, a massa 

desempregada e oriunda da área rural. 

Apesar do sucesso, o PROMORAR não foi capaz de conter o intenso 

processo de favelização que se tornou uma solução de moradia para os 

trabalhadores de baixa renda que não possuíam condições de bancar prestações 

elevadas das casas construídas. 

Com o fracasso das COHAB, o BNH se distanciou dos financiamentos 

para o mercado popular e entregou a participação dos mesmos ao SBPE que 

aumentou o caráter elitista beneficiando o mercado de renda mais elevado que 

"atinge seu auge com percentuais de 60 e 62%", (VALADARES, 1983, p.168). 

A partir de então, no final da década de 70, as crises se estabeleceram 

fazendo surgir os movimentos sociais embalados por diversificadas categorias de 

trabalhadores. Tais movimentos começaram a apoiar as invasões organizadas 

fazendo aparecer os loteamentos clandestinos nas grandes cidades, muitos deles 

com a conivência da fiscalização municipal. 
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Bolaffi citado por Silva (1992, p.15) argumenta que há um caráter 

ideológico tentando encobrir as crises existentes no regime de 64. 

( ... ) o regime que se instaurou em 1964 assumiu o compromisso de reduzir 
as pressões inflacionárias, mas sua sobrevivência política dependia da 
capacidade de atingir tal objetivo sem provocar uma depressão econômica 
profunda e prolongada. Dependia também, de apresentar propostas capazes 
de obterem o apoio das massas populares, compensando-as pelas pressões 
da política de contensão salarial. 

Esse panorama demonstra que houve um distanciamento do programa 

habitacional do BNH do objetivo inicial que seria permitir a aquisição da casa própria 

pela população de baixa renda. Todas as fontes consultadas corroboram a idéia de 

que houve o redirecionamento desse objetivo para atender aos setores da classe 

média e alta do país. 

Nesse sentido, Azevedo e Andrade apud Silva (1992, p.15) afirmam que: 

"O BNH vem utilizando não só os recursos captados através da caderneta e letras 

imobiliárias, mas também a poupança compulsória - o FGTS - para financiar os 

estratos de maior renda". 

Na visão desses autores, o BNH considerado como "pedra angular" da 

política habitacional brasileira, dificilmente, manteria um modelo que contrariasse os 

interesses dos bancos, financeiras, construtores, entre outros. 

Mas não se pode negar a intervenção do BNH na política de Habitação do 

país nesse período, com a função de disciplinar o uso e ocupação do espaço 

urbano. Entretanto, faltou controle aos elementos de entraves, tais como, a 

especulação imobiliária e o loteamento clandestino. O primeiro florescendo no 

crescimento da indústria de construção com o privilégio das grandes obras (cujos 

interesses dos empresários influenciariam a política habitacional) e o segundo pelas 

péssimas condições de moradia em decorrência do baixo poder aquisitivo da maior 

parte da população, pela má distribuição de rendas no país. Esse persiste ainda 

hoje, uma vez que a política habitacional do país ainda exclui a população de baixa 

renda do direito à moradia digna. 
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o loteamento irregular é presença constante em todas as grandes 

cidades brasileiras, resultado inequívoco de uma política habitacional que 

desconhece as necessidades habitacionais da maior parte da população e de um 

processo de crescimento urbano onde os grandes e pequenos especuladores 

imobiliários gozam de ampla liberdade. Médio e grande. 

Os grandes especuladores mantêm verdadeiros "latifúndios" em áreas 

que contam muitas vezes com toda infra-estrutura urbana nas cidades e porte. 

(MARICATO, 1987, p. 71). 

Há de certa maneira, vista grossa em relação aos loteamentos irregulares 

nas periferias das grandes cidades, por incrível que possa parecer, há um intenso 

comércio informal o que favorece o Governo quanto ao crescente desemprego. 

Excluída do mercado imobiliário, organizado em moldes essencialmente 
capitalistas, a grande maioria da população brasileira lança mão de 
expedientes variados para se prover de habitação, que vão desde a invasão 
de terras e construção de barracos com reaproveitamento de materiais 
usados até autoconstrução no loteamento irregular ou o aluguel de cômodo 
no cortiço ( ... ) (MARICATO, 1987, p.90). 

Não se pode negar que essa política de concentração dos recursos, com 

estímulo à produção de capital pela indústria de construção, com altos lucros 

comerciais para o sistema, ou seja, essa postura capitalista de alguma forma 

permitiu uma transição pacifica entre o regime militar e a Nova República. 

2.3 ATUAÇÃO DOS GOVERNOS NA NOVA REPÚBLICA NO SETOR 
HABITACIONAL (1985/1994) 

Nos governos seguintes ao regime militar verificou-se a crise final do 

modelo de política habitacional que tinha como pilar de sustentação o SFH. Nos 

governos Sarney (1985-1990) e Collor (1990-1992) os problemas do SFH se 

agravaram a ponto de inviabilizar a retomada da política habitacional nos moldes 

deste sistema. Por conseguinte, a concepção de que a política habitacional poderia 

ser feita tendo como base um sistema autofinanciável foi praticamente arquivado, 

dando margem à intensificação dos programas habitacionais alternativos, 
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executados em sua maioria com recursos orçamentários e do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS). 

2.3.1 A Nova República 

No início da Nova República, em 1985, o setor habitacional apresentava 

baixo desempenho social, alto nível de inadimplência, baixa liquidez do sistema, 

mutuários organizados em associações nacionais e uma grande esperança de que o 

novo governo resolvesse a crise do sistema sem penalizar os mutuários. 

Ao contrário do discurso de renovação e de ênfase na política urbana e 

habitacional, o novo governo tomou uma série de medidas que trouxeram prejuízos 

ao bom desempenho da área habitacional. Segundo Azevedo (1995, p.295) a 

primeira dessas medidas foi à concessão em 1985, de um elevado subsídio para os 

devedores do SFH, em resposta à pressão dos mutuários e da elevação do nível de 

inadimplência dos financiamentos habitacionais. 

As pressões dos mutuários juntamente com a intervenção de 

parlamentares e partidos políticos e debates internos no Executivo forçaram o 

governo a tomar uma decisão de reajuste nos contratos habitacionais de 112%, 

desde que os mutuários optassem pelo aumento semestral das prestações. Para os 

que desejassem continuar com o aumento anual, a correção monetária a ser 

aplicada seria a plena, ou seja, 246,3%. Logicamente que a grande maioria dos 

mutuários optou pela semestralidade, que atendia a reivindicação da Coordenação 

Geral dos Mutuários (AZEVEDO, 1995, p.296). 

O subsídio concedido para a maioria dos contratos contribuiu para 

diminuir o nível de inadimplência e aumentar a liquidez de curto prazo do sistema. 

No entanto, essa benesse elevou consideravelmente o descasamento entre a 

correção do passivo, representado pelos recursos dos poupadores do Sistema 

Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e do FGTS, e o ativo, representado 

pelas prestações dos mutuários do SFH, resultando assim no chamado rombo do 
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Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS), o fundo destinado a 

equilibrar as operações ativas e passivas do sistema. Ademais, não se pode 

esquecer o caráter altamente regressivo do subsídio concedido aos devedores do 

sistema, pois a maioria era composta de mutuários pertencentes às classes médias 

e altas (SANTOS, 1999, p.18). 

Com o advento do Plano Cruzado, em 1986, o SFH sofreu um novo forte 

impacto negativo. De acordo com o plano, a partir de março de 1986 as prestações 

deveriam ser majoradas pela média dos reajustes dos doze últimos meses e ficariam 

congeladas pelos próximos doze meses. Como a correção monetária continuou a 

reajustar o passivo dos SFH, o plano econômico implantado contribuiu para 

aumentar o rombo do FCVS, estimado na faixa de 20 a 30 bilhões de dólares. Esse 

desequilíbrio, somado às irrisórias prestações pagas, que não cobriam nem a 

parcela dos juros devidos, não permitia suficiente retorno de caixa ao sistema, 

necessário à concessão de novos financiamentos. 

No período da Nova República, a política habitacional sofreu além dos 

efeitos do desequilíbrio atuarial do SFH, proveniente dos efeitos econômicos 

conjunturais, os resultados negativos da profunda crise institucional desencadeada 

com a extinção do BNH e a incorporação de suas atividades e de seu quadro 

funcional pela Caixa Econômica Federal, onde a questão habitacional foi relegada a 

um plano setorial, ao contrário da atuação do BNH, que tinha essa questão como 

sua atividade-fim. 

O fechamento do BNH (Decreto-Lei nO. 2.291, de 21 de novembro de 

1986) causou uma imensa confusão institucional, com reflexos negativos na política 

habitacional do país, provocada por reformulações constantes nos órgãos 

responsáveis pelas questões urbano-habitacionais. O recém-criado Ministério do 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (MDU) foi reformulado por várias vezes, 

até sua extinção em 1989, quatro anos após o seu aparecimento, passando as suas 

atribuições ao Ministério do Interior. Por outro lado, as atribuições do BNH foram 

pulverizadas por diversos órgãos federais, como o Banco Central, que passou a ser 

o órgão normativo e fiscalizador do SBPE, a Caixa Econômica Federal, gestora do 

FGTS e agente financeiro do SFH, e Secretaria Especial de Ação Comunitária, 
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responsável pela gestão dos programas habitacionais alternativos (SANTOS, 1999, 

p.18). 

A grave crise financeira e institucional forçou uma mudança de rumo na 

política habitacional pela primeira vez desde 1964. Esse novo direcionamento 

baseou-se no fortalecimento dos programas habitacionais alternativos do SFH e não 

em mudanças do sistema em si. Neste período, o desempenho desses programas 

passou a ser bem superior aos dos programas convencionais. Destaca-se entre 

estes o Programa Nacional de Mutirões Comunitários que, a exemplo do 

PROFILURB, do PRÓ-MORAR e do João de Barro, estava voltado para as famílias 

de renda inferior a três salários mínimos (SANTOS, 1999, p.19). O referido programa 

tinha por objetivo financiar 550 mil unidades habitacionais, mas, segundo Azevedo 

(1995, p.300), estimou-se que pelo menos um terço das unidades financiadas não 

foram construídas em função, dentre outros fatores da má utilização de recursos, da 

inexistência de uma política clara de prioridades para a alocação desses recursos, 

deixando-o vulnerável ao clientelismo e ao tráfico de influência. 

Os programas alternativos da época passaram a ser concorrentes dos 

programas convencionais da área social do SFH, todos voltados para as populações 

com renda inferior a três salários mínimos, mas com os primeiros tendo a vantagem 

de oferecerem unidades habitacionais em condições muito mais favoráveis, dado 

que eram altamente subsidiados. Ademais, as Companhias de Habitação (COHAB), 

responsáveis principais pela oferta de moradias às classes populares através do 

SFH, tiveram participação restringida pelo Governo Federal, a pretexto de conter o 

endividamento de estados e municípios com a União. Isto fez com que essas 

companhias deixassem de ser agentes promotores, ou seja, tomadores de recursos 

do FGTS e executores de obras, e se transformassem em simples órgãos 

assessores, diminuindo, dessa maneira, a capacidade de ação dos estados e 

municípios na questão habitacional (SANTOS, 1999, p.20). 

Verifica-se dessa maneira que a crise do SFH, em particular, assim como 

a de todo o setor habitacional, em geral, aprofundou-se durante o período 

1985/1989. Ao longo desse período de tempo, o equilíbrio atuarial do SFH sofreu 

fortes impactos e, com a extinção do BNH, o setor habitacional mergulhou em 
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grande crise institucional. Mesmo os pesados investimentos alocados nos 

programas alternativos, se por um lado tiveram o mérito de ter por objeto uma faixa 

de renda à margem do sistema, por outro foram alvo de todo tipo de má utilização de 

recursos, o que resultou no enfraquecimento das COHAB e, portanto, aumentou a 

centralização da política habitacional (SANTOS, 1999, p.20). 

Nesse período, segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas -

IPEA (1989), a ação do governo na questão habitacional pode ser avaliada como um 

conjunto de ações fragmentadas, desarticulada de uma política consistente e 

coerente com os objetivos expressos nos planos de governo, que determinam 

tratamento prioritário à população de baixa renda. 

2.3.2 Os Governos Collor e Itamar Franco 

No governo Fernando Collor (1990-1992), o quadro de crise na habitação 

se agravou e caracterizou-se por mudanças superficiais no SFH por meio de 

facilidade na quitação dos saldos devedores dos financiamentos e mudança no 

mecanismo de correção das prestações, além da implantação de programas 

voltados para a habitação popular conhecidos pela má utilização dos recursos 

públicos como o Plano de Ação Imediata para a Habitação - PAIH, de 

responsabilidade do recém-criado Ministério da Ação Social, sucessor do extinto 

Ministério do Interior. O citado programa previa a construção, em caráter de 

urgência, de aproximadamente 245 mil unidades habitacionais em 180 dias por meio 

da contratação de empresas privadas de construção civil. (SANTOS, 1999, p.21). 

Interessante ressaltar que não se cumpriu o prazo inicialmente previsto e 

tampouco se atingiu o número de unidades a serem construídas. O tempo previsto 

foi dilatado por mais de dezoito meses, o custo unitário médio extrapolou o previsto, 

resultando na diminuição da meta inicial para 210 mil unidades e, por fim, o 

clientelismo impediu a alocação de recursos definidos pelo conselho curador do 

FGTS para os diversos estados da Federação. (AZEVEDO, 1995, p.302) 
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Em complemento aos problemas constatados, vale registrar que o 

período em análise foi caracterizado também pela desvinculação dos programas 

habitacionais dos de saneamento e desenvolvimento urbano, prejudicando a 

integração e a eficiência social, pela ausência de controle sobre a qualidade das 

construções e, principalmente, pela má gestão das fontes de recursos desses 

programas, em destaque o FGTS. 

No biênio 1990/1991 foram contratadas aproximadamente 526 mil 

unidades, sendo 360 mil somente em 1991. O volume de operações contratadas 

nesses dois anos comprometeu o orçamento do FGTS para os anos seguintes, 

impedindo a contratação de novas operações. Grande parte dessas unidades 

contratadas visou atender demandas políticas e muitas delas apresentaram 

problemas de comercialização e de conclusão das obras e, se comercializadas hoje, 

serão por valor bem inferior ao custo incorrido em construí-Ias, evidenciando 

inobservância dos critérios técnicos requeridos (GONÇALVES, 1997, p.28). 

A deposição de Collor e a subida ao poder de Itamar Franco produziu 

mudanças consideráveis na gestão das políticas públicas na área de habitação. No 

governo Itamar Franco, os programas na área de habitação popular, sob a égide do 

Ministério do Bem-Estar Social, foi redimensionado e passaram a contar com a 

participação de conselhos com participação comunitária dos governos locais e uma 

contrapartida financeira desses últimos aos repasses da União. Essas mudanças 

vieram a aumentar significativamente o controle da sociedade e a transparência da 

gestão dos programas em questão, e constituíram-se em novo impulso na condução 

das políticas públicas habitacionais para o segmento popular. Vale ressaltar que os 

referidos programas, notadamente o Habitar Brasil e o Morar-Município, ou foram 

mantidos no governo seguinte ou serviram de modelo para a formulação de 

programas semelhantes (SANTOS, 1999, p.21). 

O governo de Itamar Franco não se preocupou somente em reformular os 

programas habitacionais vigentes, mas também em concluir as obras até então 

inacabadas, contratadas no governo anterior com recursos do FGTS, além de fazer 

algumas alterações no SFH como à extinção do Plano de Equivalência Salarial -

PES, mecanismo que gerou o rombo no FCVS. Também criou um novo plano de 
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amortização baseado no comprometimento de renda em substituição ao antigo PESo 

Mas, essas mudanças não foram suficientes para debelar a crise instalada na 

estrutura do SFH. 

2.3.3 O Governo FHC 

Durante esse governo a questão habitacional foi explicitada nos 

documentos Política Nacional de Habitação (1996) e Política de Habitação: Ações 

do Governo Federal de Jan./95 a Jun./98 (1998), da Secretaria de Política Urbana 

do Ministério do Planejamento e Orçamento do Brasil que, desde 1995, é o órgão 

federal responsável pelo tratamento da questão urbana. Referidos documentos 

caracterizam o modelo de intervenção governamental no setor habitacional baseado 

no SFH como: 

1 - Esgotado - em virtude das crescentes dificuldades com a captação 

líquida das suas fontes de recursos (notadamente o FGTS); 

2 - Regressivo - por ter beneficiado principalmente as camadas de renda 

média e média alta com elevados subsídios implícitos pagos com recursos do erário; 

3 - Insuficiente - porque durante trinta anos o SFH produziu apenas 5,6 

milhões do total de 31,6 milhões de novas moradias produzidas no país. 

Além disso, esses documentos do governo federal condenam a má 

utilização dos programas alternativos, culpando, entre outros fatores, a excessiva 

centralização da gestão desses programas pela falta de controle social dos 

investimentos realizados. Em contraposição, o modelo proposto pelo atual governo 

tem quatro premissas básicas: 

- a focalização das políticas públicas voltadas para a área habitacional no 

atendimento das camadas populacionais de baixa renda; 
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- a necessidade de descentralizar e aumentar o controle social sobre a 

gestão dos programas federais de habitação; 

- o reconhecimento, por parte do governo, de sua incapacidade de 

resolver sozinho o problema habitacional do país e da necessidade de tentar 

melhorar o funcionamento do mercado de moradias no Brasil; 

- o reconhecimento de que as políticas públicas não devem negligenciar a 

grande parcela da população de baixa renda do país que trabalha no setor informal 

da economia e/ou habita moradias informais. 

É possível dividir as ações e os programas da Política Nacional de 

Habitação, ainda que sob o risco de simplificação excessiva, em três grandes 

grupos: 

1 - Atuação no financiamento (a fundo perdido ou subsidiado) a estados e 

municípios para a reurbanização de áreas habitacionais muito degradadas com 

melhoria das habitações existentes/construção de novas habitações e 

instalação/ampliação da infra-estrutura dessas áreas, ocupadas principalmente 

pelas camadas populacionais de renda inferior a três salários-mínimos mensais; 

2 - Atuação na provisão de financiamentos de longo prazo para a 

construção/melhoria de habitações destinadas principalmente à população de renda 

mensal até doze salários-mínimos mensais; 

3 - Políticas voltadas para a melhoria da performance do mercado 

habitacional (ou enabling market policies), tanto na reformulação da legislação 

quanto no desenvolvimento institucional e tecnológico do setor. A seguir, discutem

se brevemente os principais programas e ações desses três grandes grupos. 
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2.3.4 O Governo Lula 

No primeiro dia desse governo foi criado o Ministério das Cidades, com 

quatro secretarias nacionais (Habitação, Saneamento, Mobilidade Urbana e 

Programas Urbanos), que buscavam articular as políticas setoriais e enfrentar a 

questão urbana. Nele foi realizada a 1 a Conferência Nacional das Cidades, em 

outubro de 2003, com 2.500 delegados eleitos num amplo processo de mobilização 

social em mais de 3 mil municípios, que consolidou as bases da atuação do governo 

e propôs a criação e composição do Conselho Nacional de Habitação, instalado em 

2004. 

No entanto, o ministro Olívio Dutra e sua equipe encontraram enormes 

dificuldades para pôr em prática as propostas na área de financiamento, diante de 

uma rígida política monetária, sob o comando ortodoxo do Ministério da Fazenda. 

Durante 2003 e 2004, escassearam os recursos orçamentários, continuando a 

prevalecer os programas do FGTS criados no governo anterior, apesar dos esforços 

do Ministério das Cidades em priorizar a população de baixa renda, onde está 

concentrado o déficit. 

A nova Política Nacional de Habitação (PNH) incorporou a maioria das 

propostas do Projeto Moradia (com exceção do Fundo de Aval), mas aspectos 

importantes não puderam ser implantados de imediato. Sem subsídios significativos, 

prevalecia a visão bancária da Caixa Econômica Federal, sem alterações 

substanciais na concessão do crédito. 

O Fundo Nacional de Habitação, um compromisso histórico de Lula, 

reiterado na 1 a Conferência Nacional das Cidades, encontrou forte oposição na 

equipe econômica e apenas foi aprovado em 2005 e instalado em julho de 2006. Em 

vez de ser institucionalizado como um fundo financeiro, foi instituído como um fundo 

orçamentário, limitado a cumprir seu papel. O governo, entretanto, comprometeu-se 

a aportar R$ 1 bilhão por ano para subsidiar os programas habitacionais, valor 

nunca alcançado anteriormente. A mesma lei instituiu o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social e exigiu de estados e municípios a criação de uma 
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estrutura institucional, com fundo, conselho e plano de habitação, para que tivessem 

acesso aos recursos federais. 

Aos poucos, elementos-chave para a implementação da nova política 

habitacional foram sendo incorporados, com o apoio e luta dos segmentos 

representados no ConCidades. A Resolução 460 do Conselho Curador do FGTS, 

que começou a gerar efeitos em 2005, possibilitou a ampliação significativa dos 

subsídios habitacionais com recursos desse fundo. Com isso, ampliou-se o 

atendimento à população de renda mais baixa, embora as regras estabelecidas não 

tenham conseguido viabilizar soluções nas regiões metropolitanas. O Gráfico 1 

mostra o aumento do atendimento à população de baixa renda ocorrido durante o 

primeiro governo Lula. 

43 33 30 29 26 22 

13 

25 41 

32 .26 
, >. 

Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007 

O Até 03 SM O Entre 03 e 05 SM O Acima de 05 SM 

GRÁFICO 1: Atendimento habitacional por faixa de renda com recursos do FGTS 
(2002-2007) 

Fonte: Ministério das Cidades. Apresentação aos Seminários Regionais do PlanHab, 2007 

Em 2007, as condições econômicas tornaram-se muito mais favoráveis 

para implementar as propostas da PNH. Em 2007, o governo lançou o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), objetivando implantar grandes obras de 

infraestrutura, mas incluiu entre seus componentes um programa de caráter social, a 

Urbanização de Assentamentos Precários, prevendo-se recursos orçamentários 

inusitados para o setor da habitação. O Gráfico 2 apresenta a evolução de recursos 
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não onerosos de 2002 a 2008, mostrando que os investimentos em habitação 

multiplicaram-se por vinte nesse período. 
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GRÁFICO 2: Evolução e tendências dos recursos não onerosos para a produção 
habitacional e urbanização de assentamentos precários -

Recursos do OGU e do FGTS (desconto) 2002-2008 
Fonte: Consórcio PlanHab, com dados do Ministério das Cidades, 2008-2011, previsão PPA 

2.3.4.1 Ações no âmbito da habitação de mercado 

No âmbito da habitação de mercado, o governo Lula tomou medidas 

fundamentais para ampliar a produção para a classe média. A Lei nO 10.931/2004 

deu segurança jurídica ao mercado e uma resolução do Banco Central passou a 

exigir que os bancos utilizassem os recursos da poupança para financiar a 

habitação. Num quadro favorável da economia, essas medidas geraram uma 

elevação de R$ 2,2 bilhões para R$ 27 bilhões, entre 2002 e 2008, no investimento 

em habitação do SBPE (Gráfico 3). 
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Gráfico 3: Evolução dos recursos do SBPE para habitação para as 
classe de renda média e alta (2002-2007) 

Fonte: ABECIP 
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A crise econômica internacional, no segundo semestre de 2008 - que 

teve início no setor imobiliário americano - chegou ao Brasil, gerando incertezas e 

uma paralisia no setor habitacional, pego no contrafluxo, pois estava em pleno 

processo de aceleração da produção. A situação pareceu fugir ao controle, com 

acentuada queda no valor das ações de suas empresas na bolsa de valores, com 

evidentes impactos nas atividades do setor, que sofreu forte queda nos últimos 

meses do ano. 

Diante disso o governo decidiu investir com vigor no setor habitacional. 

Esse "pacote", maturado inicialmente no Ministério da Fazenda, tem origem nesse 

quadro como uma ação emergencial anticíclica de apoio ao setor privado para evitar 

o aprofundamento do desemprego, ameaça concreta na virada de 2009. A 

intervenção da Secretaria Nacional da Habitação, lastreada no processo de 

elaboração do Plano Nacional de Habitação (PlanHab), possibilitou que essa ação 

anticíclica ganhasse algum conteúdo social, muito aquém do que seria possível se a 
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estratégia do PlanHab fosse a referência para as medidas emergenciais a serem 

tomadas. 

2.3.4.2 O Plano Nacional de Habitação 

Um dos componentes centrais da nova PNH, o PlanHab, objetiva planejar 

as ações públicas e privadas, em médio e longo prazo, para equacionar as 

necessidades habitacionais do país no prazo de quinze anos. 

Foi concebido como um plano estratégico de longo prazo articulado com 

propostas operacionais a serem implementadas a curto e médio prazo, tendo como 

horizonte 2023. Suas propostas e etapas de implementação se articulam com a 

elaboração dos PPAs, prevendo-se monitoramento, avaliações e revisões a cada 

quatro anos (2011,2015,2019). 

O plano apresentou três cenários de recursos orçamentários, dos quais o 

único considerado capaz de enfrentar satisfatoriamente o déficit seria o que 

garantisse, durante todo o horizonte temporal (quinze anos), uma dotação estável de 

2% do OGU e de 1 % dos orçamentos estaduais e municipais, uma porcentagem três 

vezes maior do que se previa no PPA 2008-2011, já incorporando a elevação dos 

recursos propiciada pelo PAC. Alguns segmentos da sociedade - entidades 

empresariais e movimentos de moradia - atuaram no Congresso Nacional e 

propuseram uma emenda constitucional de vinculação de receita à habitação, com 

esses mesmos porcentuais. 



48 

3 DA AÇÃO E DO DISCURSO NAS POLlTICAS DE HABITAÇÃO NO BRASIL 

A sociedade brasileira ao longo de sua trajetória histórica passou por 

sucessivas e substanciais transformações na economia, no social, no Estado e na 

cultura. Foi no bojo desse processo que se criou um dos maiores problemas do país 

que é o habitacional. O crescimento demográfico desordenado trouxe consigo 

acentuado desequilibro urbano nas grandes cidades brasileiras, de larga proporção 

e intensa complexidade. Em decorrência, as tarefas do Estado não são poucas. Por 

outro lado, o problema exige políticas eficazes que modifiquem as distorções 

ocasionadas pela desigualdade social e de moradia, onde uma grande maioria 

sobrevive em acomodações deficitárias ou inadequadas, ocupando espaços urbanos 

diferenciados, precário em infra-estrutura (sistema viário, redes de abastecimento de 

energia, água, coleta de esgotos etc.) e serviços. 

Neste quesito nos perguntamos sobre a máxima dos direitos humanos os 

quais são fundamentalmente a liberdade, a propriedade, a segurança. O Estado 

assume o compromisso de ser o promotor do conjunto dos direitos fundamentais 

dentro os quais o de moradia adequada e digna. 

Sobre isso, Cardoso (2006, pA) afirma que: 

[ ... ] O solo urbano, por sua vez, deve ser compreendido como um bem de 
caráter social, e, tal como a habitação, uma condição básica e indispensável 
para a sobrevivência. Essa afirmação ganha maior relevo quando se verifica 
que o acesso à terra implica o acesso a um conjunto de equipamentos e 
serviços que lhe são próximos, física e socialmente. Entende-se a moradia, 
portanto, de uma forma ampliada, como a habitação em si e também como o 
solo e o conjunto de equipamentos, serviços e amenidades, cuja 
acessibilidade ela possibilita. 

A questão da política de habitação tornou-se hoje uma temática em voga, 

presente nos debates públicos, haja vista ser esta uma preocupação dos brasileiros 

que mobiliza constantes discussões sobre o eixo temático e que tem gerado grandes 

inquietações no Estado. 

As questões tais como déficit habitacional, uso do solo, padrões de 

edificações e de viabilidade ou alternativas de financiamento, têm ao longo dos 
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anos, orientado a legislação que incide sobre a provisão de habitação para as 

camadas carentes. 

Esse é um processo histórico que teve seu apogeu durante o regime 

militar, mas propriamente, com a criação do SFH num período de grande expansão 

demográfica e um explosivo crescimento da demanda por habitação urbana. 

o SFH era um mecanismo de captação de poupança de longo prazo 
para investimentos habitacionais, cuja idéia central era que a 
aplicação de um mecanismo de correção monetária sobre os saldos 
devedores e as prestações dos financiamentos habitacionais 
viabilizaria tais investimentos (caracteristicamente de longo prazo) 
mesmo em uma economia cronicamente inflacionária. [ ... ] 
As fontes de recursos do SFH eram basicamente duas: i) a 
arrecadação do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos 
(SBPE), isto é, o conjunto da captação das letras imobiliárias e 
cadernetas de poupança; e ii) a partir de 1967, o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), gerado a partir de contribuições 
compulsórias dos trabalhadores empregados no setor formal da 
economia. (SANTOS, 1999, p.10). 

o SFH, porém, não foi capaz de resolver o problema do déficit 

habitacional brasileiro, apesar de ser a primeira experiência de política habitacional 

com estrutura abrangente a nível nacional implantada com esse objetivo. Constatou

se também que os recursos do sistema destinados à compra ou à reforma de 

imóveis, fossem eles novos ou usados, destinaram-se aos demandantes com renda 

superior a três salários mínimos, ou seja, beneficiaram as classes de renda média e 

alta da população. Contraditoriamente, portanto, o sistema deixou de atender a 

contento a parcela da população onde se concentra o maior percentual do déficit 

habitacional. 

Apesar das conhecidas restrição econômica, o FGTS, manteve-se, em 1991, 
como a principal fonte de financiamento da política habitacional, 
responsabilizando-se, sozinho, por mais de 80% dos financiamentos 
contratados, seguido pelo SBPE (10%) e o OGU (9,0%). ( ... ) O agravamento 
da crise econômica e a forma de administração do FGTS têm contribuído 
para inviabilizar os programas operados com recursos desse Fundo. 
(SOUZA, et. aI. 1993, p. 13). 
Há uma convergência de opiniões entre os analistas da política habitacional 
brasileira que recursos como os do FGTS, de caráter oneroso, são 
inadequados para o atendimento das necessidades habitacionais da 
população de baixa renda. Isso significa que essa faixa da população 
necessita de recursos parcialmente ou totalmente subsidiados para fazer 
face às suas carências de moradias. (PAULA, 2002, p.xX) 
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Apesar da diretriz da Política Nacional de Habitação em priorizar o 

atendimento da população de baixa renda, as evidencia da realidade contrastam 

com essa prioridade declarada. Muito embora, é bom que se diga que o Governo 

Federal tem financiado Estados e Municípios com a finalidade de melhorar as áreas 

habitacionais degradadas e habitadas inadequadamente por famílias de até três 

salários mínimos. 

Os dois principais programas federais para atendimento da população 

com esse perfil são: Pró-Moradia e Habitar Brasil. Possuem objetivos semelhantes e 

dependem da aprovação da instância federal para financiamento. Entretanto, suas 

fontes de recursos são diferentes. O primeiro é financiado por um Fundo gerado de 

contribuições mensais e compulsórias dos trabalhadores empregados no setor 

formal da economia (FGTS). O segundo é financiado com recursos do Orçamento 

Geral da União. 

Outra linha de atuação do Governo Federal diz respeito à concessão de 

financiamento habitacional às pessoas físicas que possuem renda mensal de até 

doze salários mínimos. A Carta de Crédito - FGTS pode ser aplicada na habitação 

para qualquer uma dessas atividades: aquisição reforma de imóveis, compra de 

materiais de construção, entre outras. É um programa de demanda espontânea. 

Nessa perspectiva, enumeramos abaixo alguns programas da Secretaria 

Nacional de Habitação que tem como prioridade a questão habitacional. 

a) Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBOP-

H); 

b) Programa Carta de Crédito Individual; 

c) Programa Carta de Crédito Associativo; 

d) Programa de Apoio à Produção de Habitações; 

e) Programa Pró-Moradia; 
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f) Programa de Arrendamento Residencial (PAR); 

g) Programa Crédito Solidário. 

Com vistas a dar efetivo desenvolvimento aos programas o Governo 

Federal promulgou o Decreto nO. 5.796, de 06 de junho de 2006, que regulamenta a 

Lei nO. 11.124, de 16 de junho de 2005, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social - SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social - FNHIS. O artigo segundo desta Lei estabelece como objetivos do 

SNHIS: 

I - viabilizar para a população de menor renda o acesso a terra urbanizada e 
à habitação digna e sustentável; [ ... ] 
li-implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, 
promovendo a e viabilizando o cesso à habitação voltada a população de 
menor renda; e [ ... ] 
111 - articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições 
e órgãos que desempenham funções no setor de habitação. (BRASIL. 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. LEI N°.11.124 DE 16 DE JUNHO DE 2005). 

Mesmo reconhecendo como válidas e pertinentes, as ações do governo 

na efetivação desses programas, uma crítica deve ser dirigida em relação aos 

avanços alcançados em seus resultados. Notadamente as políticas são limitadas na 

diminuição do déficit quantitativo, pois atuam mais nas melhorias das habitações 

existentes do que propriamente, na construção de novas unidades habitacionais. 

Um fator importante é que o governo voltou a utilizar recursos não 

onerosos, provenientes da arrecadação de impostos, destinados a reduzir o déficit 

habitacional concentrado na faixa populacional de rendimento inferior a três salários 

mínimos, através de o Programa Habitar Brasil/BID e Morar Melhor. 
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3.1 O PROGRAMA HABITAR BRASIL - BIO. 

O Programa HABITAR surgiu do interesse do Governo Federal em 

amenizar os problemas das periferias das grandes capitais, principalmente àquelas 

que possuem redutos de extrema pobreza. Com isso, consegue também, melhorar 

as políticas de habitação de interesse social e de planejamento. Em parceria com o 

Banco Interamericano de desenvolvimento - BIO criou este programa com o objetivo 

de superação das condições mencionadas. Foi idealizado como um projeto piloto 

para financiamento das obras e ações nos municípios capitais de estado ou 

integrantes de regiões metropolitanas e aglomerados urbanos. 

De acordo com Alves (2007, p. 13) seus objetivos são: 

a) Contribuir para elevar os padrões de habitabilidade e de qualidade de vida 
das famílias, predominantemente aquelas com renda mensal de até três 
salários mínimos, que residem em assentamentos subnormais, localizados 
em Regiões Metropolitanas, aglomerações urbanas e capitais de Estados; 
[ ... ] 
b) Estimular os governos municipais a desenvolver esforços para atenuar os 
problemas dessas áreas, tanto nos efeitos como nas causas, inclusive as 
institucionais; [ ... ] 
c) Aprofundar o conhecimento setorial dos problemas de habitação e infra
estrutura urbana do país. 

Ainda segundo a autora para atingir esses objetivos, o Programa divide

se em dois subprogramas, com ações interdependentes e simultâneas: 

1 )Subprograma de Desenvolvimento Institucional - DI, com objetivo de 
capacitar as prefeituras em todos os aspectos pertinentes à gestão do setor 
habitacional urbano, e desenvolver ações de capacitação e estudos setoriais 
de interesse do âmbito da política nacional; 
2)Subprograma de Urbanização de Assentamentos Subnormais - UAS, que 
trata da implantação e execução de projetos integrados para urbanização de 
assentamentos subnormais (ALVES, 2007, p. 15). 

Encontram-se como participantes do programa as seguintes instituições 

com as funções definidas: 

a) Ministério das Cidades - Órgão gestor do Programa, com atribuições de 

promover treinamentos, planejar, organizar, coordenar e controlar sua execução; 
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b) Caixa Econômica Federal (CEF) - Empresa pública contratada pela 

UNIÃO para operacionalização do Programa através dos projetos em que se 

desdobra, orientando suas formulações e realizando as atividades de análise, 

aprovação, acompanhamento e avaliação dos projetos integrados; 

c) Municípios, Distrito Federal e eventualmente, Estados - Proponente e 

agente executor das ações e dos projetos financiados com recursos do Programa, 

responsáveis pela implementação das ações e dos projetos financiados pelo 

Programa. 

3.2 DIMENSÃO E IMPACTO SOCIAL DAS POLlTICAS DE HABITAÇÃO. 

A frustração crônica da maior parcela da população brasileira diante das 

políticas de habitação é facilmente percebida pelas noticias na mídia sobre invasões 

de terrenos ou ocupações de prédios inacabados, por pessoas que buscam um "lar" 

mesmo que este seja irregular ou ofereça riscos de vida. 

Esta tem sido uma das características de "moradia" surpreendentemente 

comum da camada mais pobre do país. Por muitos anos, e em muitos lugares, essas 

condutas se repetem arrastando famílias para aglomerações urbanas que não 

oferecem condições mínimas de habitação. 

A falta de moradia adequada e justa é sustentada pela desigualdade 

social e por conta disso, tem seus efeitos reforçados na miséria onde não existe o 

saneamento mínimo, considerado básico (abastecimento de água e esgoto 

sanitário). Nesse sentido: 

"Moradias adequadas são habitações nas quais reside uma única família, 
que sejam servidas por redes de água e de esgoto e que não sejam nem 
habitações improvisadas nem habitações precárias, independentemente de 
serem alugadas, próprias ou cedidas gratuitamente". (PRADO; PELlM, 
1993,p.14) 

São famílias inteiras vivendo em situação sub-humana em favelas, 

cortiços e vilas de barracos de papelão, na mais intensa miséria, assim parece que é 
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preciso pensar com mais critério na questão da política habitacional com uma visão 

realista da situação econômica da maioria dos brasileiros 

Os atributos da habitação considerados indispensáveis pelas camadas 
médias e altas da sociedade (padrões de tamanho e conforto interno, 
inserção urbana, ligação às redes, serviços, etc.) são reduzidos ao conceito 
de teto/paredes quando se trata da parcela mais pobre. Essa sub-habitação 
urbana pode ser conseguida como "não mercadoria", contrariando a 
legislação sobre a propriedade e as normas construtivas e urbanísticas. 
(SILVA, 1997, p.3). 

Cardoso (2006, p.1) afirma que, 

Em primeiro lugar é importante que se considere que a sobrevivência na 
cidade depende fundamentalmente do acesso à moradia. Além da saúde, da 
renda e da educação, a habitação é também um elemento básico que 
constitui um "mínimo social", que habilita os indivíduos e os grupos sociais a 
fazerem outras escolhas ou a desenvolver suas capacidades. Assim definida, 
a habitação é um direito básico de cidadania. Essa perspectiva já encontra 
respaldo no debate internacional, desde a Declaração Universal de Direitos 
Humanos, de 1948, até a Declaração de Istambul sobre Assentamentos 
Humanos, de 1996, que reafirmou o compromisso dos governos nacionais 
com "a completa e progressiva realização do direito à moradia adequada" e 
estabeleceu como um objetivo universal que se assegure "abrigo adequado 
para todos e que se façam os assentamentos humanos mais seguros, mais 
saudáveis e mais agradáveis, eqüitativos, sustentáveis e produtivos". No 
Brasil, o direito à moradia foi reconhecido mediante a Emenda Constitucional 
26/2000, que altera o art. 6° da Constituição Federal, fazendo constar a 
moradia entre os direitos sociais. O exercício deste direito, no entanto, tem 
como pressuposto a possibilidade de acesso ao solo urbano, que é regulado, 
juridicamente, pelo direito de propriedade. O solo urbano, por sua vez deve 
ser compreendido como um bem de caráter social, e, tal como habitação, 
uma condição básica indispensável para a sobrevivência. 

A colocação feita pelo autor enfatiza um direito legal e moral de habitação 

adequada e justa, não nos parece certo que apenas uma minoria formada pela 

classe média ou alta possa ter acesso aos atributos de moradia plena. Essa política 

de luxo versus miséria causa indignação no que pese aos direitos sociais. 

A desigualdade de condições urbanas de vida se expressa ainda como 
desigualdades ambientais, ao se considerar que estas populações tendem a 
localizar - sem em áreas de maior exposição a situações insalubres 
(contaminação da água, do solo e do ar) e inseguras (riscos de acidentes de 
diversos tipos). (CARDOSO, 2006, p.3). 

A desigualdade de ocupação do espaço urbano com condições de 

moradia é resultado do modelo de desenvolvimento econômico que segrega e exclui 

uma grande parcela da população no processo de integração econômica e social. 

Tal situação termina reforçando o fato de que inúmeros seres humanos, excluídos 

ou alijados do processo de habitação decente, acabem desprovidos também de 

perspectivas sobre emprego, mobilidade social, etc. 
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o Estado muitas vezes é o responsável pela segregação dessa parcela da 

população. Por outro lado, há os grandes interesses econômicos da indústria de 

construção que movimenta o mercado de habitação, no qual os pobres não estão 

incluídos, uma vez que os segmentos da classe média ou alta possuem condições 

de financiamento e pagamento, garantindo uma lucratividade maior e mais segura. 

Nesse sentido, Silva (1997, pA) argumenta que, 

[ ... ] as políticas de habitação não surgem nem como resposta à necessidade 
de financiamento público da reprodução da força de trabalho; nem como 
viabilização de um mercado popular para a indústria da construção. O 
discurso da habitação popular esconde o objetivo de viabilizar o mercado de 
setores médios da sociedade brasileira, isto é, das famílias que exigem certo 
padrão de moradia e que tem condições de arcar com seu custo, 
necessitando apenas de financiamento como forma de repartir esse custo 
num prazo maior. 

A gestão urbana com base na política engendrada pelo BNH ainda traz o 

ranço de programas de financiamentos que não possuem preocupação em atingir 

com eficácia o setor popular. 

[ ... ] As facilidades para mercado médio e alto resultando em benefícios 
diretos e enormes ao consumo dessas classes e a concentração da renda, 
determinam dificuldades sérias para o mercado popular. Para contornar os 
preços altos de terrenos urbanos, os agentes públicos adotaram a prática de 
expansão periférica, reproduzindo modelos predadores e criadores de 
problemas para a gestão urbana e para a qualidade de vida desses 
moradores. (SILVA, 1997, p.5). 

A questão da expansão periférica ocorrida em grande parte pelo 

desenvolvimento econômico trouxe como conseqüência um acelerado processo de 

industrialização e urbanização que gerou deslocamentos populacionais que 

causaram grandes mudanças na estrutura das grandes cidades, nas quais se 

concentram os grandes contingentes oriundos das diversas partes do país. 

Nessa dimensão, as cidades cresciam sem critérios urbanos, sobretudo, 

as grandes metrópoles como São Paulo. Nesse contexto as classes populares iam 

sendo "empurradas" para fora das áreas urbanas e valorizadas. Surgiam os 

loteamentos periféricos que não atendia nenhuma das especificações da legislação. 

Essa forma de ocupação criava um território precário para os mais pobres e 
dificuldades de gestão para o município, mas atendia aos interesses de 
proprietários e loteadores. Por outro lado, criava uma solução habitacional 
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compatível com os salários da massa trabalhadora, com base na casa 
própria auto-construída. (SILVA, 1997, p.73). 

Esse deslocamento da população de baixa renda é definido como 

"mobilidade residencial, comum nos espaços capitalistas, onde se valoriza e expulsa 

alguns de seus moradores e atraem outros" (CASTELLS, 1983, p.221). Carlos 

(2005, p. 15), se insere nessa discussão, afirmando que: 

A ação do Estado por intermédio do poder local, ao intervir no processo de 
produção da cidade, reforça a hierarquia de lugares, criando novas 
central idades e expulsando para a periferia os antigos habitantes, criando um 
espaço de dominação. [ ... ] nesse nível de realidade, o espaço produzido 
assume características de fragmentação, em decorrência da ação dos 
empreendedores imobiliários e da generalização do processo de 
mercantilização do espaço, homogêneo (pela dominação imposta pelo 
Estado ao espaço) e hierarquizado (pela divisão espacial do trabalho). 

Nesse contexto, observa-se que o espaço urbano, objeto de toda 

discussão sobre habitação, se torna fragmentado, mudando seu perfil de acordo 

com o seu uso, servindo aos interesses privados, intensificando cada vez mais, as 

desigualdades de moradia e as contradições sociais do processo de produção. 

Como agravante dessa situação surgem os conflitos sociais com conseqüências 

desastrosas como se tem visto na Região Norte do país, a qual tem sido palco de 

diversas lutas sociais comandadas por grupos sociais empobrecidos, que estão 

submetidos a segregação sócio-espacial e que reivindicam: terra, moradia, infra

estrutura nos serviços urbanos, etc. 

Esse processo se dá através da hierarquização na distribuição dos grupos 
sociais ou "categorias sociais" nos espaços territoriais do município, 
decorrente de sua maior ou menor capacidade de acesso às áreas 
residenciais nobres, portadoras de equipamentos públicos e privados; essa 
capacidade é determinada socialmente pela modalidade de inserção dos 
grupos sociais na produção social, opondo, de um lado, grandes e médios 
proprietários de meios de produção, circulação e troca de riqueza social, e, 
de outros, pequenos proprietários, trabalhadores intelectuais, trabalhadores 
braçais, prestadores de serviços e desempregados. (RAMOS, 2002, p. 138). 

Nesse sentido, os conflitos de classe em relação à moradia ficam mais 

visíveis à medida que a população cria uma consciência política, expressada na 

atuação de suas lideranças, que exige do Estado políticas urbanas e políticas de 

habitação, que melhorem as péssimas condições de moradia desse segmento. De 

acordo com Souza (2006, p.29), entende-se que: 
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o baixo investimento em políticas públicas direcionadas à habitação, nos 
grandes centros urbanos, somado à especulação dos agentes imobiliários, 
provoca o processo de periferização, no qual as questões que envolvem a 
construção de moradias tornam-se iminentes, obrigando o Estado a tomar 
certas medidas de intervenção pública no sentido de mediar os conflitos e de 
auto-afirmar. 

Esta visão está na base do discurso de Bastos (2004, p.29): 

A segregação sócio - espacial é resultante da definição de territórios, 
perpassada pela condição de classe social de seus ocupantes, além de 
revelar o nível de reprodução social, ao opor, de um lado, aqueles que detêm 
a propriedade dos meios de produção e de outro, aqueles que vivem de 
venda de sua força de trabalho. É nesse quadro societário que as políticas 
urbanas se desenvolvem, especialmente como instrumentos de manipulação 
e de escamoteação da realidade de exploração da classe operária na 
sociedade capitalista. 

Concretamente, Lojkine (1981, p.160) identifica três tipos de segregação 

a) Uma oposlçao entre o centro, onde o preço do solo é mais alto e a 
periferia; [ ... ] 
b) Uma separação crescente entre as zonas e moradias reservadas às 
camadas sociais mais privilegiadas e as zonas de moradia popular; [ ... ] 
c) Um esfacelamento generalizado das "funções urbanas" disseminadas em 
zonas geograficamente distintas e cada vez mais especializadas, chamadas 
de zoneamento. 

Por sua vez Ribeiro (1997, p.276) diz que "a população urbana passa a 

transitar da vulnerabilidade à exclusão social, ao mesmo tempo em que cresce o 

segmento em situação de vulnerabilidade". O autor cita Brandão Lopes (1991) 

quando estuda os componentes da pobreza urbana no Brasil na década de 80, 

chegando a seguinte composição: 

População Urbana Excluída - Composta pelas famílias com rendimento 
abaixo da linha da pobreza e excluídas do acesso a uma das necessidades 
básicas em termo de água, esgoto, habitação, escola para os filhos e 
trabalho. Esse contingente representaria em 1989 12% dos domicílios 
urbanos. 
População Urbana Vulnerável - Composta pelas famílias com rendimentos 
abaixo da linha da pobreza, mas cujas necessidades básicas são satisfeitas, 
correspondendo a 21,7% dos domicílios, e a população com rendimentos 
acima da linha da pobreza, porém com necessidades básicas insatisfeitas, 
neste caso 6,5% dos domicílios. 
População Urbana Integrada - Composta, naturalmente, pelas famílias com 
rendimentos acima da linha da pobreza, cujas necessidades básicas são 
satisfeitas. Este grupo representa 60,3% dos domicílios. 

Apesar dos processos de globalização e de reestruturação das grandes 

cidades, a exclusão urbana ainda encontra-se ditada pelas contradições existentes 
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em relação ao uso do espaço urbano com associação da sua depredação, como 

também, pelos elementos sócios econômicos e políticos. 

Vivemos hoje uma transição histórica entre o modelo de desenvolvimento 
que combinou crescimento, integração, mobilidade e desigualdade e o que 
está sendo gerado pela globalização e a reestruturação produtiva, cujos 
contornos não são ainda evidentes, mas que já se apresenta como portador 
de novos mecanismos e padrões de desigualdades. As mudanças ocorridas 
no mercado de trabalho e na dinâmica social nos levam a supor que está em 
curso a emergência de um sistema de habitação que exclui do acesso à 
distribuição da renda social amplas parcelas da população urbana, ao 
mesmo tempo em que se desestrutura o sistema doméstico de proteção 
social em razão do esfacelamento dos laços de sociabilidade. (RIBEIRO, 
1997, p.275). 

As diferentes situações sociais e urbanas - somam-se a isso a situação 

precária de emprego, o baixo nível salarial ou o desemprego - tem sido vetor de 

grandes deficiências nas condições básicas de vida da população de baixa renda. 

Por sua vez o Estado que deveria ser o provedor das mudanças de melhorias tem 

suas políticas de habitação, ainda hoje, voltadas para um "eixo assistencialista". 

o Estado não deve efetivar políticas públicas de habitação com a mesma 

mentalidade "compensatória" dos seus programas sociais. Tal situação, em sua 

dinâmica, faria parecer aos cidadãos que não possuem acesso à moradia digna, que 

têm o usufruto do benefício como um "favor" e não como direito legitimo que deveria 

ser de obrigação do Estado. Trata-se, pois, de uma cidadania limitada que acaba 

"favorecendo" a exclusão. 

"Daí decorre todo o discurso político da dádiva, das obras públicas como 

favores que se fazem aos pobres, os quais não têm direito de reclamar, pois de 

qualquer forma, para eles qualquer coisa é melhor do que nada" (NEVES; RIQUE; 

FREITAS, 2002, p. 94). 

Assim, a problemática urbana por melhorias na habitação enseja que se 

miniminize as contradições existentes nas políticas urbanas para romper com a 

clássica separação e diferenciação no uso, ocupação e usufruto do espaço urbano. 

Cabe ao Estado equacionar os problemas de moradia, garantindo, também, a 

urbanização das chamadas "zonas periféricas". 



59 

De acordo com Kowarick (1979, p.59), o problema habitacional deve ser 

equacionado levando-se em consideração dois processos que se encontram 

interligado. 

o primeiro refere-se às condições de exploração do trabalho 
propriamente ditas, ou mais precisamente às condições de 
pauperização absoluta ou relativa à que estão sujeitos os diversos 
segmentos da classe trabalhadora. O segundo processo, que decorre 
do anterior e que só pode ser plenamente entendido quando analisado 
em razão dos movimentos contraditórios da acumulação do capital, 
pode ser nomeado de espoliação urbana: é o somatório de extorsões 
que se opera através da inexistência ou precariedade de serviços de 
consumo coletivos que se apresentam como socialmente necessários 
em relação aos níveis de subsistência e que agudizam ainda mais a 
dilapidação que se realiza no âmbito das relações de trabalho. 

Na concepção de Ribeiro (1997, p.274): 

A noção de espoliação urbana decorre da constatação de que a 
industrialização e a urbanização periféricas fazem nascerem amplas 
necessidades coletivas de reprodução, mas a intervenção do Estado é 
absolutamente limitada para atendê-Ias. Os fundos públicos são 
prioritariamente destinados ao financiamento imediato da acumulação 
e, quando se dirigem ao consumo coletivo, privilegiam as camadas de 
maior renda. Por outro lado o mercado imobiliário (casa e terreno) 
distribui a população no território, selecionando o acesso aos 
equipamentos sociais e gerando uma valorização imobiliária 
diferenciada. 

Em ambos os processos o papel do Estado é fundamental. Há que se 

entender que grandes investimentos têm sido realizados para financiamento da 

habitação. Entretanto, uma grande parcela da população a qual se destinam esses 

financiamentos não tem condições de pagar o preço das prestações. O resultado 

disso é que as habitações acabam sendo transferidas para pessoas com renda mais 

elevada, resultando no retorno dessas famílias do projeto para as condições 

anteriores de moradia. Com esse movimento acaba ocorrendo um "inchaço" das 

favelas com condições de habitabilidade extremamente precárias, distantes das 

cidades e da infra-estrutura adequada à moradia decente. 

As favelas se constituem num refúgio para os trabalhadores de menor 

renda. Na maioria das vezes as casas ou barracos são construídos pelos próprios 

moradores num processo de ajuda coletiva, em terrenos elevados ou em morros, na 

maioria das vezes loteamentos clandestinos. Esses redutos têm trazido as grandes 

cidades, em decorrência do crescimento caótico, inúmeros problemas, pois "cria 



60 

periferias cada vez mais longínquas dos centros de emprego e, ao mesmo tempo, 

gera um padrão de sedimentação habitacional rarefeito e descontínuo, impedindo 

que uma imensa massa humana seja beneficiada com bens de consumo coletivos 

básicos". (KOWARICK, 1979, p.80). 

o fenômeno da pobreza metropolitana está intimamente ligado às 

transformações econômicas, especialmente as relativas ao mercado de trabalho. 

Uma retomada do crescimento não necessariamente levaria a diminuição sensível 

do contingente de pobres nas grandes áreas metropolitanas. Por outro lado, a 

pobreza na metrópole adquire um novo significado. A vida na grande cidade, com 

efeito, permite o acesso a possibilidade de renda inexistente na área rural e mesmo 

nas pequenas cidades. A economia urbana é crescentemente geradora de 

necessidades de serviços pessoais que permitem toda sorte de pequenos e 

temporários trabalhos. É por essa razão que a urbanização é acompanhada do 

aumento da população ocupada. (RIBEIRO, 1997, p.270) 

Um outro problema se vislumbra em relação às favelas: a rentabilidade do 

espaço urbano. Isso concorre para a elaboração de programas pelas prefeituras das 

grandes cidades de remoção das favelas, ou seja, para expansão do espaço físico 

ou porque as presenças desses aglomerados impedem a valorização de imóveis 

construídos na proximidade. Essas remoções têm sido feitas, salvo raríssimas 

exceções, com grande conflito, exigindo força policial. 

A dinâmica de produção dos espaços urbanos ao gerar uma melhoria. cria 
simultânea e constantemente milhares de desalojados e desapropriados que 
cedem seus locais de moradia para grupos de renda que podem pagar o 
preço do progresso que se opera através de uma enorme especulação 
imobiliária. Tal trama urbana só pode levar à fixação das camadas pobres em 
zonas desprovidas de serviços públicos, até o dia em que, com o 
crescimento da Metrópole, também desses locais tenderão a ser expulsos se. 
porventura, sua iniciativa política aínda continuar bloqueada. (KOWARICK. 
1979. p.82). 

Como esse movimento é dinâmico e outros aglomerados surgem em 

locais mais distantes, com os mesmos problemas infindáveis. As transformações 

urbanas ocorridas pelo crescimento e desenvolvimento das cidades necessitam de 

planejamento eficaz subsidiadas por políticas públicas de habitação de qualidade. 
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( ... ) O planejamento, como se sabe, apesar de não ser neutro, contém 
distintas virtualidades: pode ser apropriado para fins autoritários e 
tecnocráticos, como pode de igual modo, tornar-se instrumento de maior 
transparência. Assim, é natural que governos locais comprometidos com a 
reforma urbana tendam a lançar mão das ferramentas do planejamento 
urbano. (CELSO DANIEL, 1997, p.303). 

No entanto, os parâmetros de uma cidade bonitinha, devidamente 

planejada e equilibrada seguindo os moldes do planejamento urbanístico de 

algumas concepções passadas onde o Estado era o interventor - como é o caso da 

fórmula da política urbana adotada na Constituição de 1988 - já não cabem mais na 

realidade das cidades atuais, cheias de problemas de infra-estrutura, de 

saneamento, com moradias irregulares ou clandestinas e, além disso, nichos de 

violência e criminalidade. 

As dificuldades de acesso à habitação tornam-se mais agravantes quando 
atrelados aos problemas da subnutrição, analfabetismo, desemprego, 
subemprego, dentre outros. Estes são na verdade os sintomas da exclusão 
social. ( ... ) Concretamente o que resta de oportunidade para os segmentos 
excluídos são as ocupações em periferias próximas ao centro ou em lugares 
como: cortiço, velhas residências, ocupações de vazios urbanos onde o 
processo de autoconstrução é mais visível, ou ainda em conjuntos 
habitacionais produzidos pelo Estado. (CRUZ, 1994, p.38). 

Essas populações de excluídos produzem, muitas vezes, seus próprios 

espaços, com ajuda dos vizinhos e amigos, ou seja, com recursos estratégicos 

moldados na solidariedade informal e voluntária. Essas soluções urbanas são cada 

vez mais visíveis nas comunidades carentes, uma vez que as políticas urbanas não 

respondem satisfatoriamente as ilimitadas necessidades sociais. 

A evolução dos espaços urbanos ocupados, isto é, a sua progressiva 
urbanização até torna-se bairros populares, resulta, de um lado da ação dos 
próprios moradores que, pouco a pouco, durante um longo período de tempo, 
vão melhorando suas residências e implantando atividades econômicas 
diversas. De outro, advém da ação do Estado, que implanta alguma infra
estrutura urbana, seja a partir de pressões exercidas pelos moradores 
organizados em associações, seja a partir de interesses eleitoreiros. Esta 
urbanização, contudo, desencadeia uma valorização que acaba por expulsar 
alguns de seus moradores e atrair outros. (CRUZ, 1994, p.39). 

Na realidade, as políticas urbanas se constituem em um produto das 

contradições urbanas resultantes do tratamento desigual e diferenciado do espaço 

urbano. 
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3.3 EIXO CONJUNTURAL DA REFORMA URBANA 

Na década de 80, surge na Brasil um movimento legitimo de reforma 

social, tendo como aspecto principal o projeto da reforma urbana, conduzido pela 

junção de forças de importantes centros de pesquisas, entidades não 

governamentais, entidades populares. 

O movimento pela reforma urbana, nasceu da crise econômica e social 

que atingiu principalmente os setores populares urbanos. As primeiras iniciativas 

partiram de setores da Igreja Católica, particularmente, a Comissão Pastoral da 

Terra - CPT, que se dedicava à luta dos trabalhadores do campo, tendo como 

plataforma a questão da Reforma Agrária. 

A CPT realizou inúmeras reuniões no inicio dos anos 80, com a finalidade 

de assessorar movimentos que tivesse como eixo articulador o solo urbano. Com 

essa intenção foi criada a Associação Nacional do Solo Urbano - ANSUR para 

promover uma plataforma que auxiliasse os movimentos urbanos, unificando-os. 

De acordo com Ribeiro (1997, p.262), o projeto de reforma urbana tem 

como objetivo central a instituição de um novo padrão de política pública, fundado 

nas seguintes orientações: 

a) instituição da gestão democrática da cidade, com a finalidade de ampliar o 
espaço de exercício da cidadania e aumentar a eficácia/eficiência da ação 
governamental; 

b) fortalecimento da regulação pública do uso do solo urbano, com introdução 
de novos instrumentos (solo criado, imposto progressivo sobre a propriedade, 
usucapião especial urbano) de política fundiária que garantam o 
funcionamento do mercado de terras condizente com os princípios da função 
social da propriedade imobiliária e da justa distribuição dos custos e 
benefícios da urbanização; 

c) inversão de propriedade no tocante a política de investimentos urbanos que 
favoreça as necessidades coletivas de consumo das camadas populares, 
submetidas a uma situação de extrema desigualdade social em razão da 
espoliação urbana. 
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Para Maricato (1997, p.313), o Fórum de Reforma Urbana foi o herdeiro 

do acúmulo das iniciativas e propostas reunidas durante esse curto período. Para a 

autora: 

Uma rápida análise da evolução do ideário acima sintetizado, nos anos que 
se sucederam à promulgação da nova Constituição, mostra que ele toma 
uma direção bastante técnica e jurídica conforme se pode notar pelo 
conteúdo do que foi tratado no I, 11, 111 e IV Fórum Nacional da Reforma 
Urbano, constituído por diversas entidades profissionais e ONGs. O Fórum 
Nacional da Reforma Urbana, realizado durante o ECO-92 no Rio de Janeiro, 
contou com participantes de diversos paises. Na ocasião foi discutido o 
Tratado da Questão Urbana, e a reunião levou o nome de Fórum 
Internacional de Reforma Urbana, compondo os eventos da Conferência da 
Sociedade Civil sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

A concepção da Reforma Urbana é garantir a gestão urbana e a 

estruturação do sistema legal que regula a propriedade. Envolve perspectivas de 

melhorias de infra-estruturas urbanas, serviços coletivos, escolas, creches hospitais, 

também integram essa concepção de reforma urbana, visto que forneceriam uma 

base indispensável à urbanização dos espaços considerados desiguais, em 

decorrência da má distribuição de renda. 

Nesse sentido, CORAGGIO (1997, p.223) argumenta que: 

As políticas urbanas (dirigidas a reformar a vida urbana) devem centrar-se na 
economia urbana e suas possibilidades de desenvolvimento. Sem essa 
consideração, nem o ordenamento territorial, nem a distribuição de serviços, 
nem a própria possibilidade de avançar para uma democracia sustentável 
podem formular-se ou resolver-se adequadamente. Ademais, centrar a 
analise no econômico responderia as prioridades manifestadas pelos 
próprios setores populares, em geral mais interessados em conseguir uma 
renda estável que um melhor acesso aos "serviços urbanos". 

É consensual a necessidade de intervenção do Estado no processo de 

crescimento e desenvolvimento das cidades brasileiras. Nesse sentido, a 

Constituição de 1988, no Capítulo 182, sobre a Política Urbana, vai ao encontro do 

ideário da Reforma Urbana, instituindo um tratamento diferenciado a questão jurídica 

do conceito de propriedade urbana, criando instrumentos de gestão para conduzir as 

reformas das cidades brasileiras. 

A reforma institucional empreendida após 1988, começando pela constituinte 
federal, passando pelas constituintes estaduais e desembocando nas leis 
orgânicas municipais, deixou como saldo positivo a incorporação, no 
arcabouço legal da administração pública brasileira, de boa parte dos 
princípios, concepções e instrumentos necessários à adoção de uma política 
social universalista e redistributiva. (RIBEIRO, 1997, p.279) 
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"Depois da Constituição de 1988, as condições de atuação dos municípios 
brasileiros nas políticas sociais são favorecidas pela existência de mais 
recursos próprios e de mais repasses federais e estaduais". (SILVA, 1997, 
p.197). 

o debate nacional sobre uma política habitacional intensificou-se no inicio 
dos anos 90, com a participação intensa de entidades empresariais, de 
governos estaduais e municipais, de funcionários da Caixa Econômica 
Federal e dos movimentos por moradia. Vários projetos de lei foram 
apresentados ao Congresso, onde uma Comissão Especial foi formada, 
tentando encontrar uma proposta de síntese entre as diferentes posições. O 
do movimento popular propunha a criação de um Fundo Nacional de Moradia 
Popular, com fontes de recurso diversas, controle por um conselho nacional 
com ampla participação dos movimentos, e o reconhecimento das 
associações como agentes promotores. Todas as propostas consideravam a 
necessidade de subordinação do agente financeiro ao organismo 
responsável pela política habitacional, assim como seu controle por um 
conselho com membros da sociedade (com nuances nas propostas conforme 
a visão de sociedade de cada grupo). Entretanto, foi impressionante a falta 
de vinculação da discussão com a problemática urbana e com a questão 
específica da gestão do uso de solo. (SILVA, 1997, p.198). 

Com efeito, passou-se do discurso para o apoio aos projetos dos 

municípios através do Plano Diretor que no conceito constitucional significa 

"instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana". 

(CONSTITUIÇÂO, art. 182, paragraf01°). A Maioria dos municípios passou a ter 

condições legais para fazer frente às questões urbanas resultantes de suas novas 

atribuições no Plano Diretor em relação à política urbana fundiária, o qual como 

princípio básico, versa que todos os proprietários de terrenos não edificados, 

subutilizados ou abandonados, devem dar aproveitamento adequado. 

Para cumprir este princípio, são dadas aos municípios três possibilidades 

legais (Constituição de 1988, art.182, parágrafo 4°): 

• Obrigar o proprietário a parcelar ou edificar o imóvel, dentro do prazo 

determinado; 

• Cobrar do proprietário o imposto imobiliário (IPTU) progressivo no 

tempo, caso a primeira imposição não surtisse efeitos; e 

• Desapropriar o imóvel, pagando-o com títulos da dívida pública com 

prazo de até dez anos. 
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Nesse sentido, Cavalieri (1997, p.373) explica que: 

Para arrefecer essa ampliação do poder de intervenção na propriedade por 
parte dos municípios e talvez como resultado de manobras das forças 
conservadoras, foi incluída uma ressalva na Constituição, estabelecendo que 
aqueles dispositivos deveriam ser utilizados "nos termos da lei federal". Já se 
iniciou a reforma da Constituição, prevista que fora para cinco anos após a 
sua promulgação e, todavia, a lei regulamentadora do artigo 182 não foi 
ainda votada pelo Congresso Nacional. 

o Plano Diretor é um processo de planejamento, desenvolvimento e 

crescimento urbano que visa orientar as cidades para um futuro, com estratégias 

estabelecidas de ordenamento dos espaços e de intervenções físicas que logram 

diminuir as desigualdades de uso e ocupação do solo urbano. 

Na visão de Cavalieri (1997, p. 379), o "Plano Diretor contém propostas 

de uso e ocupação do solo, indicando vetores de crescimento urbano, os critérios 

para as intervenções voltadas para a melhoria dos serviços públicos e os 

parâmetros básicos para a elaboração dos Projetos de Estruturação Urbana (PEU)". 

o documento "Planejamento territorial e plano diretor participativo" (2001, 

CD) estabelece que: 

a) Deverá conter no mínimo: 

• delimitação das áreas urbanas, onde poderá ser aplicado o 

parcelamento, edificação ou utilização compulsória, considerando a existência da 

infra-estrutura e de demanda para utilização; 

• aplicabilidade e sua espacialização do direito de preempção; de 

outorga onerosa do direito de construir; permissão de alteração do uso do solo; 

operações consorciadas; transferência do direito de construir 

• sistema de acompanhamento e controle. 

b) É obrigatório para as cidades: 
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• com mais de 20 mil habitantes 

• integrantes de regiões metropolitanas 

• onde o poder público municipal pretende utilizar os instrumentos 

urbanísticos disponíveis no Estatuto da Cidade 

• integrantes de áreas de especial interesse turístico 

• inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional 

TABELA 2: Plano Diretor - situação dos municípios. 
População (a) N° de municípios (b) Tem plano Plano de 1999 % (d/b) 

diretor (c) em diante (d) 

Até 20.000 4.024 356 186 4,7 
20.001 a 50.000 958 187 110 11,5 

50.001 a 100.000 301 134 82 27,2 
100.001 a 200.000 117 74 47 40,2 
200.001 a 500.00 76 60 39 51,3 
Mais de 500.00 31 32 22 71 

Total 5.507 841 489 8,9 
Fonte: IBGE, Sinopse Preliminar do Censo Demográfico 2000 e Perfil dos Municípios 

Brasileiros 1999. 

Não há uma orientação padrão para elaboração de um plano diretor, sua 

estrutura varia de acordo com a complexidade do município, como porte, situação 

econômica e demográfica, além da capacidade institucional de planejar e 

implementar. 
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4 POLíTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 

De acordo com Melo (1998), a construção histórica da agenda de políticas 

públicas no Brasil pode ser identificada e dividida em etapas. Porém, não se 

pretende um aprofundamento detalhado em cada etapa, apenas uma descrição 

sumária dos últimos anos e seus destaques. A análise de políticas públicas 

experimentou um boom na década de 1980, impulsionada pela transição 

democrática. São três os motivos da expansão (Melo, 1999). Em primeiro lugar, pelo 

deslocamento na agenda pública. Durante os anos 1970, a agenda pública se 

estruturou em torno de questões relativas ao modelo brasileiro de desenvolvimento, 

onde a discussão limitava-se aos impactos redistributivos da ação governamental e 

ao tipo de racionalidade que conduzia o projeto de modernização conservadora do 

regime ditatorial. Eram centrais para essa agenda as questões de arranjo 

institucional: descentralização, participação, transparência e redefinição do mix 

público-privado nas políticas. A essa transformação da agenda seguiu-se uma 

redescoberta na agenda de pesquisas das políticas municipais e descentralização. 

Em segundo lugar, não obstante o fim do período autoritário, constatou-se 

que os obstáculos à consecução de políticas sociais efetivas continuaram existindo, 

o que serviu para fortalecer os estudos sobre políticas. A perplexidade e o 

desencantamento em relação ao Estado levaram a um maior interesse sobre as 

condições de efetividade da ação pública. 

Em terceiro lugar, a difusão internacional da idéia de reforma do Estado e 

do aparelho de Estado passou a ser o princípio organizador da agenda pública dos 

anos 1980-90, o que provocou uma proliferação de estudos de políticas públicas. As 

questões de arranjo institucional ganharam grande centralidade na agenda: "( ... ) ao 

tomar-se o modo e a qualidade da intervenção pública na economia e na sociedade 

como objeto de estudo, cria-se por extensão um programa de pesquisa de caráter 

empírico sobre questões relativas à eficiência de políticas e programas" (Melo, 

1999:81). Por outro lado, se antes o encantamento da imaginação social brasileira 

era o Estado, nos anos 1990, esse apego passa a ser direcionado, paulatinamente, 

para a sociedade civil. 
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De fato, nos últimos anos tem-se visto um crescimento dos estudos da 

área de políticas públicas no Brasil (Arretche, 2003; Souza, 2003). Conforme 

Arretche (2003), multiplicaram-se as dissertações e teses sobre temas relacionados 

às políticas governamentais; disciplinas de políticas públicas foram criadas ou 

inseridas nos programas de graduação e pós-graduação; criaram-se linhas de 

pesquisa especialmente voltadas para essa área; instituíram-se agências de 

fomento à pesquisa, assim como linhas especiais de financiamento para a área. 

Apoiando-se em Melo (1999), Arretche (2003) confirma que a área de 

políticas públicas no Brasil se caracteriza por uma baixa capacidade de acumulação 

de conhecimento, em função da proliferação horizontal de estudos de caso e da 

ausência de pesquisa. Souza (2003) diz que esse é o primeiro problema a ser 

superado pela área. A solução, felizmente, tem avançado com a criação de fóruns 

específicos sobre políticas públicas em espaços acadêmicos, e com o advento da 

informatização de periódicos nacionais e internacionais. "Esses fóruns e 

instrumentos permitem-nos conhecer melhor e mais rapidamente a produção de 

nossos pares, embora não exista um periódico específico que abrigue 

exclusivamente a produção da área" (Souza, 2003:16). 

Reis (2003) assinala que a política pública não se furta ao imperativo da 

utilidade social, ou seja, mesmo quando adota uma postura crítica, ela o faz 

apostando na possibilidade de cursos de ação alternativos. Portanto, há poucas 

dúvidas quanto ao objeto de análise de políticas públicas. A análise do "Estado em 

ação" tem como objeto específico o estudo de programas governamentais, suas 

condições de emergência, mecanismos de operação e prováveis impactos sobre a 

ordem social e econômica (Arretche, 2003). 

Por ser uma subárea muito ampla, decorre outro problema, ressaltado por 

Souza (2003) e comentado por Melo (1999): a abundância de estudos setoriais, 

dotando a área de uma diversificação de objetos empíricos que se expandem 

horizontalmente, sem um fortalecimento vertical da produção. Conforme a autora, 

isso acontece porque a disciplina envolve, no mínimo, análises sobre a identificação 

do problema que vai ou não se transformar em uma política (agenda setting) , a 
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formulação, a legitimação, gestão, implementação e avaliação da política. É da 

essência da área a multidisciplinaridade, razão pela qual estudos setoriais transitam 

em diversas áreas do conhecimento. 

4.1 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBILlCAS 

Avaliar significa determinar a valia de algo, atribuir um valor (Ferreira, 

1999) e outras línguas, incluindo o espanhol e o inglês, coincidem na associação de 

avaliação como atribuição de valor (Mokate, 2002; Garcia, 2001). No entanto, Ala

Harja e Helgason (2000) advertem, de início, que não existe consenso quanto ao 

que seja avaliação de políticas públicas, pois o conceito admite múltiplas definições, 

algumas delas contraditórias. Esse fato se explica justamente porque a área de 

políticas públicas é perpassada por uma variedade de disciplinas, instituições e 

executores, abrangendo diversas questões, necessidades e pessoas. 

Ala-Harja e Helgason (2000:8) definem avaliação em termos simples, 

afirmando que "o termo compreende a avaliação dos resultados de um programa em 

relação aos objetivos propostos". Combinando contribuições de diversos autores, 

Garcia (2001 :31) define avaliação: 

Avaliação é uma operação na qual é julgado o valor de uma iniciativa 
organizacional, a partir de um quadro referencial ou padrão comparativo 
previamente definido. Pode ser considerada, também, como a operação 
de constatar a presença ou a quantidade de um valor desejado nos 
resultados de uma ação empreendida para obtê-lo, tendo como base um 
quadro referencial ou critérios de aceitabilidade pretendidos. 

O Comitê de Assistência ao Desenvolvimento da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE assinala que o propósito da 

avaliação é determinar a pertinência e alcance dos objetivos, a eficiência, 

efetividade, impacto e sustentabilidade do desenvolvimento. A avaliação deve 

proporcionar informação que seja crível e útil para permitir a incorporação da 

experiência adquirida no processo de tomada de decisão. A avaliação deve ser vista 

como um mecanismo de melhoria no processo de tomada de decisão, a fim de 

garantir melhores informações, sobre as quais eles possam fundamentar suas 
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decisões e melhor prestar contas sobre as políticas públicas (Ala-Harja e Helgason, 

2000). 

Thoenig (2000) declara que o uso da avaliação é orientado para ação, 

assim, a prioridade dela é fornecer informação. Contudo, Mokate (2002) acautela 

que diversas definições, inclusive a do comitê, falham em resgatar explicitamente o 

conceito de "valor" ou de "mérito", pois se centram na verificação do cumprimento de 

um plano e análise do atingimento de objetivos, supondo que o plano e os objetivos 

correspondentes têm um valor já reconhecido e aceito em si. 

Não obstante a grande utilidade das informações provindas da avaliação, 

esta é muito pouco utilizada. No caso das reformas do setor público, Thoenig 

(2000:55) observa que nenhuma iniciativa foi lançada para avaliar as reformas; pelo 

contrário, "pode-se encontrar um relativo ceticismo para com a avaliação, 

particularmente, entre praticantes bem-informados e experientes em reforma da 

gestão pública, alguns até mesmo expressam uma resistência à avaliação que 

parece predominar no seu próprio governo". 

As avaliações podem ser um "problema" para os governantes, executores 

e gerentes de projetos porque os resultados podem causar constrangimentos 

públicos. As informações e resultados das avaliações podem ser usados pelo 

público e pela imprensa para criticar os governos, da mesma forma que, em caso de 

"boas notícias", os governos podem usá-Ias para legitimar as próprias políticas, 

como ganho político etc. 

4.2 BREVE HISTÓRICO SOBRE AVALIAÇÃO DE POLíTICAS PÚBLICAS 

Os esforços e estudos de avaliação de políticas públicas se 

desenvolveram em diversas fases. De acordo com a literatura sobre o assunto, Faria 

(2005) afirma que existe uma diversidade de maneiras de se pensar a evolução do 

papel atribuído à pesquisa avaliativa, desde o boom da avaliação de políticas 

públicas nos Estados Unidos, principalmente após a década de 1960. 
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Uma classificação é fornecida por Derlien (2001). Ele parte da distinção 

das três funções básicas atribuídas à avaliação - informação, realocação e 

legitimação - para dividir em três as fases evolutivas das pesquisas de avaliação, 

dos anos 1960 aos anos de 1990. Nos anos 1960, a ênfase política sobre a 

avaliação de políticas públicas preponderou sobre a função de informação. O foco 

era a melhoria dos programas, e os gerentes tinham interesse em usar a avaliação 

como mecanismo de feedback. A função (re)alocação foi predominante nos anos 

1980, durante a segunda etapa de institucionalização, a qual estava claramente 

destinada a promover uma alocação racional de recursos no processo orçamentário 

(Derlien, 2001; Ala-Harja e Helgason, 2000). 

Durante a década de 1990, a tônica política na avaliação de políticas 

públicas passa a ser a função de legitimação. Esse deslocamento, segundo Derlien 

(2001) e Faria (2005), teria sido causado por fatores político-econômicos 

específicos, havendo também uma mudança dos atores dominantes. A influência da 

nova administração pública é percebida na década de 1990, quando os avaliadores 

se convertem em auditores que privilegiam a medição dos resultados. Assim, a 

avaliação é substituída (novos mercados internos surgem como avaliadores 

intrínsecos), complementada (a regulamentação de monopólios privatizados cria 

uma enorme demanda por avaliações) e aplicada a novas questões (novas 

ferramentas de avaliação, como os contratos) (Faria, 2005; Ala-Harja e Helgason, 

2000). 

A partir dos anos 1990, na América Latina, ocorre um questionamento 

crescente sobre o tamanho e a eficiência do setor público. Daí surgiram novas 

iniciativas para desenhar e pôr em marcha processos de avaliação (Mokate, 2002). 

Para Faria (2005), nas décadas de 1980 e 1990, a avaliação das políticas públicas 

foi posta a serviço da reforma do setor público, entretanto, a avaliação não se 

circunscreve a um tipo específico de Estado ou cultura administrativa. 

Faria (2005:99) assinala que o desenho das reformas do setor público 

privilegiou dois supostos básicos: 
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a adoção de uma perspectiva de contenção dos gastos públicos, de 
busca de melhoria da eficiência e da produtividade, de ampliação da 
flexibilidade gerencial e da capacidade de resposta dos governos, bem 
como de maximização da transparência da gestão pública e de 
responsabilização dos gestores, em um processo no qual o "consumidor" 
dos bens e serviços públicos estaria, supostamente, em primeiro plano. 
O segundo propósito ou expectativa é de que tais reformas pudessem 
contribuir para uma reavaliação da pertinência das organizações 
governamentais preservarem todo o seu leque tradicional de atribuições, 
prevalecendo um contexto de valorização da provisão privada de bens e 
serviços. 

Assim, a avaliação ganha centralidade porque se esperava que 

garantisse a credibilidade do processo de reforma e sustentabilidade política das 

diretrizes de desregulamentação e de diminuição do tamanho do governo, seja pelo 

deslocamento das funções e dos serviços para as esferas subnacionais, quer pela 

via da privatização (Ala-Harja e Helgason, 2000; Faria, 2005). 

4.3 METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DE POLíTICAS PÚBLICAS 

De acordo com Faria (2005), parte significativa dos estudos sobre os 

processos de avaliação de políticas públicas desde a década de 1960 refere-se às 

questões de ordem metodológica e/ou às distintas maneiras de se classificar a 

avaliação. Para Cotta (2001 :91), a avaliação tem sido classificada "em função do 

seu timing (antes, durante ou depois da implementação da política ou programa), da 

posição do avaliador em relação ao objeto avaliado (interna, externa ou semi

independente) e da natureza do objeto avaliado (contexto, insumos, processo e 

resultados)" . 

Sem ordem de principalidade, uma das primeiras observações remete à 

diferenciação entre o timing da avaliação. A avaliação antes (ex ante) sempre foi 

muito estimulada e induzida nos programas financiados pelos organismos 

multilaterais de financiamento, especialmente aqueles voltados à infra-estrutura 

econômica e ao desenvolvimento urbano. Essas avaliações consistem em análises 

de custo-benefício, de custo-efetividade, das taxas de retorno econômico dos 

investimentos previstos (Lobo, 1998). 
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A avaliação intermediária, também chamada de formativa, é conduzida 

durante a implementação de um programa como meio de se adquirir mais 

conhecimento quanto a um processo de aprendizagem para o qual se deseja 

contribuir. O objetivo é dar suporte e melhorar a gestão, a implementação e o 

desenvolvimento do programa. A ênfase é dada à aplicabilidade direta dos 

resultados (Ala-Harja e Helgason, 2000). 

As avaliações posteriores à implementação do programa são chamadas 

ex post ou somativas, e visam trabalhar com impactos e processos, portanto, 

estuda-se a eficácia e o julgamento do valor geral do programa. A objetividade e a 

credibilidade dos achados são mais importantes que a aplicabilidade direta dos 

resultados (Lobo, 1998; Ala-Harja e Helgason, 2000). 

No que diz respeito à posição do avaliador ante o objeto avaliado, 

Arretche (1998) defende que, porque destinadas a exercer controle sobre as 

intervenções públicas, seja dos cidadãos sobre o governo, seja do governo sobre si 

mesmo, as avaliações precisam ser conduzidas por órgãos independentes. O ponto 

em questão é a neutralidade da avaliação. Para a autora, é muito difícil que 

avaliações realizadas pelas próprias equipes governamentais encarregadas da 

execução de uma dada política sejam críveis e isentas (embora a neutralidade 

absoluta seja impossível). 

Há uma série de incentivos para que tais avaliações concluam pelo 

sucesso do programa ou, pelo menos, que tendam a minimizar seus elementos de 

fracasso. Tais razões vão desde a manutenção dos próprios empregos até o 

interesse das burocracias em aumentar suas margens de poder e de gasto. Por isso, 

é mais difícil que tais "avaliações" tenham em geral valor avaliativo, ainda que 

possam ser bons instrumentos de pesquisa para estudos de avaliação, mais 

particularmente avaliações de eficácia (Arretche, 1998:37-38). 

É impossível prevenir erros em julgamentos ou tendências na forma como 

o homem pensa ou age. Em vista disto, Henry (2002) defende que o ideal é tornar 

as decisões transparentes e identificar os participantes nas decisões e suas 
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afiliações ideológicas. Com essas informações em mãos as tendências podem ser 

confrontadas. O mesmo deve valer para os resultados de avaliações que, além da 

transparência, devem ser amplamente disponíveis, com descrição do desenho do 

estudo e os processos. 

Henry (2002) oferece pelo menos duas razões para transparência dos 

processos de avaliação de políticas públicas. O primeiro motivo é o aprendizado 

decorrente do trabalho de outros pesquisadores, substantiva e metodologicamente. 

A segunda razão apontada é demonstrar mais sistematicamente os benefícios de 

processos específicos que podem ser usados para selecionar indicadores de 

sucesso, como diálogos deliberativos, negociações com os usuários ou 

stakeholders. 

Assim, as avaliações podem ser discutidas em uma arena pública, onde 

os cidadãos têm pleno acesso às informações, à metodologia empregada e aos 

resultados alcançados. A avaliação torna-se, assim, um verdadeiro instrumento 

democrático de controle sobre a ação dos governos (Arretche, 1998). 

Arretche (1998) assevera que a literatura de avaliação de políticas 

públicas costuma distingui-Ia em termos de sua eficácia, eficiência e efetividade, 

recurso analítico destinado a separar aspectos distintos dos objetivos, da 

abordagem e dos métodos e técnicas de avaliação. 

Uma postura mais abrangente sobre a metodologia de avaliação de 

políticas públicas é exposta por Costa e Castanhar (2003). Os autores partem do 

pressuposto que se avaliação é uma forma de mensuração, de julgamento de valor, 

é preciso estabelecer, antes de tudo, os critérios de avaliação, e nesse ponto não há 

consenso sobre aspectos metodológicos e conceituais. O que existe é um autêntico 

"emaranhado conceitual". 

A lista de critérios é longa e a escolha de um, ou vários deles, depende do 

que se deseja privilegiar na avaliação. Com fulcro no manual da Unicef, Costa e 

Castanhar (2003:973) listam os mais comuns: eficiência, eficácia, impacto 
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(efetividade), sustentabilidade, análise custo-efetividade, satisfação do usuário, 

eqüidade. 

No entanto, a aplicação dos critérios depende de operacionalização para 

identificação e quantificação dos resultados obtidos. A operacionalização pode ser 

feita, segundo Costa e Castanhar (2003), por meio de indicadores. O termo 

indicador é derivado da palavra latina indicare, que significa "tornar patente; 

demonstrar, revelar, denotar; expor" (Ferreira, 1999). Para a OCDE, um indicador 

deve ser compreendido como um parâmetro, ou valor derivado de parâmetros que 

forneçam informações sobre o estado de um fenômeno, com uma extensão 

significativa (Van Bellen, 2005). 

Tendo em mente os critérios e indicadores a serem utilizados, resta fazer 

as comparações com o referencial, tal como aludido por Garcia (2001). Os padrões 

de referência para guiar a avaliação podem ser classificados em: absolutos (as 

metas estabelecidas são consideradas como o padrão a ser alcançado), históricos 

(comparação dos resultados ao longo do tempo), normativos (comparação do 

desempenho com programas similares ou semelhantes), teóricos (estabelecidos na 

própria elaboração do programa, sob a hipótese da obtenção dos resultados 

planejados), negociados ou de compromisso (baseiam-se em algum procedimento 

específico para sua fixação, normalmente decorrente de consensos entre as partes 

envolvidas na gestão e os formuladores) (Costa e Castanhar, 2003). 

O desenho de um programa público pode ser sintetizado em uma 

seqüência de definições correspondentes a graus sucessivos de agregação de 

objetivos. A tradição brasileira costuma organizar, segundo Costa e Castanhar 

(2003), de maneira hierarquizada, a seqüência de compromissos de um programa 

público da seguinte forma: propósito> objetivo> meta> atividade. 

Atualmente maior atenção tem sido dada a uma metodologia de 

estruturação de políticas públicas chamada metodologia do marco lógico. Esta 

metodologia parte da concepção de políticas públicas como processos articulados e 

estabelece os recursos que configuram a política pública, seus programas e 
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projetos, e encadeiam as etapas de um mesmo programa, desde o diagnóstico da 

população-alvo até a definição de critérios para intervenção (Carvalho, 2003). 

A ferramenta de base se estrutura em forma de uma matriz de 

organização: de um lado ficam os objetivos, indicadores, meios de aferição e fatores 

externos a influenciar os resultados do programa; de outro, a especificação dos 

objetivos geral e específicos, componentes e atividades (Carvalho, 2003). 

Outra forma de se estruturar a matriz lógica é dada por Costa e Castanhar 

(2003): começa-se pela identificação dos objetivos gerais e específicos do programa 

e dos indicadores pelos quais o programa será avaliado, assim como a identificação 

das fontes de dados que serão usadas para as mensurações, comparações e 

análises. Num segundo momento volta-se para a identificação dos recursos 

(financeiros, humanos, infra-estrutura) alocados ao programa, as atividades 

previstas, os resultados esperados e as relações causais que a teoria por trás do 

programa pressupõe que podem ser atingidas. 

As experiências de avaliação de programas podem ser agrupadas, para 

fins analíticos, em três metodologias básicas (Sulbrandt, 1993). 

A valiação de metas (realização de produção ou produtos) - É o tipo mais 

tradicional e tem como propósito medir o grau de êxito que um programa obtém com 

relação ao alcance de metas previamente estabelecidas. Metas do programa são os 

produtos mais imediatos (ou concretos) que dele decorrem - pessoas atendidas em 

centros de saúde; número de leitos hospitalares; número de horas de aula, entre 

outros. 

Essa modalidade de avaliação pressupõe que se atribuam valores a um 

conjunto de metas, definindo-se o êxito relativo do programa em função do grau em 

que tais metas tenham sido cumpridas. Trata-se, portanto, de uma avaliação ex-post 

facto, ou seja, requer que o programa (ou uma etapa do mesmo) tenha sido 

concluído para se poder avaliá-lo. 
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Entre as principais limitações desse tipo de avaliação, pode-se citar: a 

dificuldade de especificar as metas de forma precisa; a existência de várias metas; a 

seleção de metas a serem incluídas no processo de avaliação; mudanças nas metas 

ao longo da própria execução do programa. 

Avaliação de impacto (alcance do propósito ou missão) - Procura 

identificar os efeitos produzidos sobre uma população-alvo de um programa social. 

Busca-se verificar não apenas se as atividades previstas foram executadas, como 

também se os resultados finais que se esperavam foram igualmente alcançados. O 

foco desse tipo de estudo é, em síntese, detectar mudanças nas condições de vida 

de um grupo-alvo ou de uma comunidade, como resultado de um programa e em 

que medida as mudanças ocorreram na direção desejada. 

O problema central a investigar nesse caso é a efetividade do programa 

e, para conseguir esse intento, se recorre a mecanismos que permitam estabelecer 

relações causais entre as ações de um programa e o resultado final obtido. O 

objetivo desse tipo de avaliação pode ser definido como sendo o de identificar os 

efeitos líquidos de uma intervenção social. À semelhança da avaliação de metas, 

descrita anteriormente, essa abordagem é realizada após o encerramento do 

programa ou de etapas do mesmo. 

Avaliação de processos Investiga de forma sistemática o 

desenvolvimento de programas sociais com o propósito de: medir a cobertura do 

programa social; estabelecer o grau em que está alcançando a população 

beneficiária; e, principalmente, acompanhar seus processos internos. 

Seu objetivo é detectar possíveis defeitos na elaboração dos 

procedimentos, identificar barreiras e obstáculos à sua implementação e gerar dados 

importantes para sua reprogramação, através do registro de eventos e de atividades. 

Assim, o uso adequado das informações produzidas durante o desenvolvimento do 

programa permite introduzir mudanças no seu conteúdo durante a própria execução. 

Ao contrário, portanto, dos enfoques anteriores, essa modalidade de avaliação se 

realiza simultaneamente com o desenvolvimento do programa, sendo também 

chamada de avaliação formativa. 
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Sua aplicação requer, todavia, que se possa desenhar os fluxos e 

processos de programa. Além disso, pressupõe a existência de um adequado 

sistema de informações gerenciais, que serviram de base ao trabalho dos gestores e 

dos avaliadores na época oportuna. 
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5 DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO URBANO DE BELÉM 

5.1 O PROCESSO DE OCUPAÇÃO URBANA EM BELÉM OS 
ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS EM ÁREAS DE RISCOS E SEGREGAÇÃO 
SÓCIO-ESPACIAL. 

A Região Norte apresenta um déficit habitacional considerado como um 

dos maiores, em números absolutos, "cerca de 850 mil domicílios, compondo o 

déficit habitacional. Em termos relativos, apresenta os maiores percentuais de déficit 

- 22,9% do total de domicílios da região - muito acima da média nacional". 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES. SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO - SNH, 

(org.) 2008, p.89). 

Tabela 3: Déficits Habitacionais totais, Urbanos e Rurais - Brasil, Norte e Maranhão. 

Dimensão Total em % Total de Urbano em % Rural em milhões % 

milhões domicílios milhões Urbano Rural 

Brasil 7,9 14,9 6,41 14,3 1,49 18,2 

Norte 0,85 22,9 0,61 22 0,24 25,9 

RO 0,06 13,9 0,05 15,7 0,01 9,9 

AC 0,03 18,5 0,02 18 0,01 19,7 

AM 0,21 25,8 0,16 25,7 0,05 26,2 

RR 0,02 23,5 0,02 24,5 ° 19 

PA 0,43 25,1 0,3 23,4 0,13 30,1 

AP 0,02 11,5 0,01 11,5 ° 11,1 

TO 0,08 23,1 0,05 18,8 0,03 34,5 

MA 0,54 37,4 0,26 26,5 0,28 60,6 

Fonte: IBGE - Pnad, 2005. Ministério das Cidades - SNH. 

No Pará, o espaço urbano é marcado pelo déficit habitacional 0,3 milhões 

de unidades, o que representa 23,4% de todo o País, gerando desigualdade e 

exclusão social para a maioria da população. Nessa situação a qualidade de vida 

fica comprometida. 
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Grande parte das cidades brasileiras possui assentamentos precários, 

normalmente distantes, sem acesso a transportes, infra-estrutura adequada e 

garantia de condições básicas para sobrevivência. Seus moradores são excluídos 

dos sistemas financeiros formais de habitação e de acesso a terra regularizada e 

urbanizada. Geralmente, são invasões de pessoas pobres que se reproduzem no 

espaço urbano, ocupando muitas vezes áreas de risco, como encosta e locais 

inundáveis. 

Por outro lado, vê-se um cenário de ocupações em imóveis que se 

encontram ociosos ou subutilizados, reforçando o processo de invasão e criando 

verdadeiros guetos de desigualdades sociais. 

Esse cenário contribui para o aumento da violência nas cidades, que traz 

consigo um turbilhão de problemas sociais para a população e problemas estruturais 

e ambientais para as cidades. 

A ocupação urbana de Belém se deu de forma semelhante ao processo 

de urbanização da Região. O deslocamento de uma população economicamente 

ativa, que, entretanto, não conseguiu ser absorvida pelo mercado de trabalho local, 

ocasionou grandes problemas, pois as precárias condições de trabalho e o 

desemprego geraram um elevado índice de pobreza. Por se tratar de mão-de-obra 

sem qualificação, os trabalhos eram temporários e com baixa remuneração. Isso 

ocasionou grande mobilidade. 

A época áurea da borracha, de meados do século XIX até o inicio do 

século XX, marcou a ocupação da cidade, pois recebeu um amplo contingente 

populacional em decorrência da economia da borracha. 

A ocupação em Belém, segundo Alves (apud Souza, 2006, p.47) se deu a 

partir de três fases: a primeira, seguindo o contorno dos rios, constituindo a 

chamada "fase Ribeirinha"; a segunda caracterizada pela interiorização chamada de 

"Fase de Penetração", a última, influenciada pelos fatores sociais, políticos e 

econômicos, foi denominada de "Fase de Continentalização". 
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Em virtude da sua constituição topográfica localizada num vértice de um 

estuário, entrecortada por rios, furos, igarapés, paranás e lagos, o processo de 

ocupação e de expansão da malha urbana, foi duplamente comprometido uma vez 

que não havia uma lei específica que orientasse a ocupação do entorno da cidade 

que era formado pela Baia do Guajará, haja vista, que as terras centrais ficavam sob 

a posse de famílias tradicionais do município. Esse procedimento deu origem às 

"baixadas". 

A partir daí houve o agravamento da ocupação irregular transformando o 

espaço urbano da cidade em virtude das famigeradas baixadas, verdadeiros guetos 

de segregação sócio-ambiental, cujas áreas se destacam como um dos primeiros 

vetores de apropriação do espaço urbano, muitas vezes conduzidas por interesses 

políticos e eleitoreiros. São invasões feitas pelas classes populares para suprimento 

da necessidade de moradia. Nem sempre os interesses são de habitação. Em 

alguns casos comprovados são apropriações conduzidas para barganha ou venda (é 

o caso da área da Perimetral nas proximidades da UFPA). 

As baixadas emergiram com maior intensidade na década de 60, por 

ocasião da mobilização coletiva organizada por políticos e lideranças de esquerda, 

como parte da luta pelo direito à moradia, resgate da cidadania e da democracia 

(período tenso da ditadura). 

Uma grande parcela da população de baixa renda, por não possuir 

condições de moradia digna, buscou alternativas de habitação em região de 

alagados, denominados de "baixada", desprovidos de toda infra-estrutura, do 

saneamento básico às condições de serviços. 

Trindade Jr. (1998, p. 33) define as baixadas como sendo "trechos do sítio 

urbano em que as curvas de nível não ultrapassam a cota quatro, ou seja, seriam 

áreas alagadas, ou sujeitas ao alagamento". Por sua vez, Rodrigues (1996, p.102) 

caracteriza as baixadas como, 

Áreas de habitação subnormal, desordenadamente distribuídas, 
apresentando um sistema deficiente de drenagem, onde as vias de 
circulação de pedestres são feitas de forma precária, através de estivas de 
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madeira de péssimo estado de conservação, sem implantação de sistemas 
de água potável, esgoto sanitário, coleta de lixo e distribuição de energia. 

Para Trindade Jr. (1998, p. 46): 

Dentro desse contexto, as baixadas passam a adquirir uma importância ainda 
maior no quadro urbano construído, uma vez que até a década de 40, elas 
não eram vistas como objeto de ação e preocupação prioritária, posto que as 
dimensões do espaço urbano ainda não repercutiam significativamente sobre 
as mesmas. Tal fato só começou a se manifestar a partir da década de 50, 
intensificando-se nos anos 60 e 70 (TRINDADE JR, 1998, p.46). 

Esse quadro de grande carência e de precariedade de condições de vida 

das baixadas, tem configurado a ocupação do espaço urbano de Belém, 

apresentado uma grande densidade populacional. De acordo com Pinheiro et. aI. 

(2007, p.2) as baixadas: 

[ ... ] ocupam cerca de 40% da porção urbana do munlclplo, e tem 
aproximadamente 550.000 habitantes, correspondente a 38% da população. 
Dentre esses, 34% moram em áreas alagadas. ( ... ) Nota-se, que a paisagem 
urbana das baixadas sofreu modificações nas últimas décadas, em função 
das políticas urbanas e dos movimentos de bairros de seus moradores. A 
partir do crescimento dessas áreas, houve necessidade de criação de vias de 
transporte, acarretando à Belém, a consolidação de contrastes urbanos. 

As baixadas tornaram-se parte do cenário metropolitano de Belém, 

gerando uma grande segregação sócio-espacial. É, pois, a partir dessa variante que 

se instauram nessas comunidades os movimentos de reivindicação coletiva, com 

grande repercussão política (de onde saíram inúmeros líderes das Câmaras 

Municipais e Estaduais). Os movimentos emergentes ganharam amplitude, sendo 

utilizados por políticos oportunistas como "palcos eleitoreiros" que levantaram 

bandeiras de grandes invasões de propriedades privadas em Belém. 

Com a intervenção do Poder Público nas baixadas houve mudanças 

significativas, porém, insuficientes para proporcionar qualidade de vida à população 

que reside nas áreas. O Plano de Ação Imediata (PAI) na década de 70 e o Projeto 

de Macro drenagem da Bacia do Una (Canal de Tucunduba) contribuíram para 

urbanização de algumas áreas da cidade de Belém. 

o processo de renovação urbana, promovido pelo Poder Público nas áreas 
de baixada, contribuiu para aumentar a malha urbana de Belém, à medida 
que novos eixos de expansão foram se consolidando (Augusto Montenegro e 
BR-316) ultrapassando os limites municipais e fluindo para os municípios de 
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Ananindeua, Marituba e Benevides, formando hoje a Região metropolitana de 
Belém (RMB) (TRINDADE JR. 1998, p. 78, grifo do autor). 

Belém ocupa atualmente uma triste posição no ranking das cidades com 

problemas de assentamento urbano, ela é apontada como campeã de 

assentamentos precários, com 50% de domicílios nessa situação. 

É necessário trabalhar o sentido político, concebendo novos significados, 

mais satisfatórios, para a questão da política de assentamentos em Belém, para que 

ela tenha o compromisso expresso de mudança desse quadro caótico urbano, o qual 

penaliza as comunidades carentes impedindo-as de ter acesso à qualidade de vida 

como principio do direito à moradia. 

5.2 POLlTICA HABITACIONAL EM BELÉM DO PARÁ 

A baixa qualidade de vida e de infra-estrutura nas cidades brasileiras 

resulta, principalmente, das dificuldades de gerenciamento das políticas públicas dos 

governos municipais. Surge daí, a necessidade de que se estabeleçam, 

publicamente, compromissos e responsabilidades, em torno de questões 

sustentáveis nas diversas áreas sociais, sobretudo, na de reforma urbana. 

Nesse contexto, no Município de Belém, em face das proporções da 

exclusão social, a questão urbana toma uma dimensão de intensa gravidade, 

sobretudo, nas áreas de periferia, onde estão localizadas as "baixadas", nas quais 

está concentrada considerável parcela da população de baixa renda, que convive 

com o emprego temporário ou o desemprego. 

A prática dessa forma de ocupação desordenada tem gerado intensos 

transtornos na organização urbana pela prefeitura, que não consegue criar políticas 

que solucionem os problemas de urbanização e habitação nesses espaços de 

segregação. 
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A dinâmica com que ocorre o processo de assentamento periférico 

demonstra que Belém exerce um grande poder atrativo que multiplica as ocupações 

em curto espaço de tempo, num processo assustador. No bojo dessas ocupações os 

problemas sociais se multiplicam fazendo com que a falta de trabalho e renda, 

aumentem as desigualdades sociais estimulando o crescimento da violência urbana. 

"O que prevalece hoje é a lógica da exclusão ou de formas perversas de 
inclusão econômica, política e social, onde grandes contingentes de 
trabalhadores não têm acesso a terra e a casa, nem ao trabalho, nem a 
renda, nem tampouco ao poder político". (RAMOS, 2002, p.153). 

Na medida em que cresceu o déficit habitacional na capital, passou a 

conceber uma ação imediata de controle do problema. Esse fato iniciou, 

propriamente, em 1996, por ocasião da criação da política habitacional do "Governo 

do Povo" que se fundamentou em "princípios de sustentabilidade, capazes de gerar 

processos de identidade, cooperação e diálogo para o bem comum entre seus 

moradores" (BASTOS, 2004, p. 72). Assim: 

Nesta perspectiva, o habitar, deixa de ser representado simplesmente pela 
unidade habitacional como produto acabado de consumo, passando a ser 
compreendida como parte de um processo, expressado a forma de inserção 
social e econômica de seu ocupante, participe enquanto sujeito histórico da 
construção e implementação de um plano de ação de políticas urbanas. 
(BELÉM, 1996, p. 2). 

É no "Governo do Povo" de Edmilson Rodrigues, em 1996 que a política 

habitacional de Belém começa a ser pensada e delineada. Ainda nesse ano foi 

constituída uma Comissão que tinha a responsabilidade de apresentar uma proposta 

orgânica de intervenção da prefeitura. Era composta por representantes de 

organizações, sindicatos e universidades, além de líderes do movimento social local, 

inclusive do Movimento Nacional de Luta Pela Moradia. 

Contudo, a criação de uma secretaria que tivesse por competência 

exclusiva a política de habitação do município começou a se fazer necessária. Sua 

constituição e estruturação teriam como prioridades: 

[ ... ] o estabelecimento de estrutura que atendesse, principalmente as 
diretrizes previstas no Plano de Ação Governamental, no Plano Diretor 
Urbano e mais especificamente na agenda HABITAT, que são resoluções da 
" Conferência Mundial sobre assentamentos humanos que, em muito, 
contempla o ideá rio de reforma urbana construído pelos movimentos sócias, 
principalmente ao considerar direito do cidadão o acesso à moradia 
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adequada e recomendar que tal prerrogativa deve ser buscada 
progressivamente (BASTOS, 2004, p. 80) 

Ainda segundo Bastos (2004, p. 78): 

Dessa forma, a construção da política habitacional do município tinha como 
prioridade a análise, discussão e determinação sobre as mais diversas 
formas, modelos e experiências exitosas na formulação de diretrizes 
habitacionais de dentro e fora do país. Nesse sentido, fez-se necessária a 
realização de um estudo preliminar que fosse capaz de subsidiar a 
elaboração do Plano de Ação Governamental, enfatizando uma política 
habitacional voltada para famílias de zero a três salários mínimos, devido à 
ausência de políticas voltadas para este segmento populacional. 

A Secretaria de Habitação (SEHAB) foi então criada em 1997 e sua 

homologação ocorreu em 1998, através da Lei Municipal nO. 7.865 de 05 de janeiro 

de 1998. Tinha a atribuição de promover o planejamento, coordenação, execução, 

controle e avaliação das atividades da Política de Habitação do Município. Suas 

metas iniciais tinham como elementos diretivos a produção e a organização do 

espaço urbano; o déficit habitacional qualitativo e quantitativo; o desenvolvimento 

sustentável e as fontes de recursos para a habitação. 

Belém é uma das cidades brasileiras com maior déficit habitacionar, 
principalmente, o déficit qualitativo, e se considerarmos não só Belém, mas a 
RMB talvez tenhamos um dos maiores do Brasil ( ... ) Resolver o déficit 
quantitativo é mais difícil ainda, porque, por menor que seja a intervenção 
com esse objetivo de atender a necessidade de uma unidade habitacional, 
mesmo que seja a construção de um simples embrião é um custo muito 
elevado (MIRANDA apud BASTOS, 2004, p. 83). 

Com vistas a reduzir o custo das obras projetadas a SEHAB criou duas 

cooperativas habitacionais em Belém sem vínculo com o Poder Público municipal: a 

COMTETO (composta de 700 famílias sem teto) e a COOPHASUDE (composta por 

150 famílias moradoras de áreas de ocupação desordenadas). Contudo, a segunda 

cooperativa não conseguiu se manter e seus cooperados migraram para a 

COMTETO. 

Durante o "governo do Povo", a SEHAB conseguiu concluir 05 projetos 

dos 13 propostos inicialmente. Os maiores entraves na consecução das políticas 

planejadas foram de infra-estrutura e, acima de tudo o de falta de recursos 

financeiros em virtude da redução dos coeficientes de distribuição no orçamento 

municipal que sofreu uma perda de 6,27% dos recursos oriundos do ICMS. 
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Duas ações marcaram a atuação da SEHAB no município, Consulta 

Urbana e Morando Melhor. Elas resultaram em mudanças culturais e obtiveram 

êxitos mais duradouros que as próprias obras físicas visíveis, no caso o Projeto 

Tucunduba inaugurado na ocasião pelo Presidente Lula da Silva. 

No processo da Consulta Urbana, e como conseqüência direta da visita da 
Homeless People Federation da África do Sul, realizou-se o projeto piloto de 
uma proposta de melhoria na habitabilidade das comunidades ribeirinhas no 
contexto do urbano. Como a proposta de Consulta Urbana se estabelece 
para a cidade, escolheu-se uma área distante do Igarapé do Mata Fome para 
a implantação do Projeto Morando Melhor, ou seja, a Vila da Barca, que é um 
desses assentamentos flutuantes existentes na área central da cidade, em 
seu litoral sul, com uma população de 1.400 habitantes de 260 famílias que 
moram em casas de madeira nas margens da Baia do Guajará (BASTOS, 
2004, p. 121). 
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6 CONJUNTO HABITACIONAL VILA DA BARCA: ANALISE DOS RESULTADOS 
DA PESQUISA. 

6.1. ASPECTOS HISTÓRICOS E A DINÂMICA DA ÁREA OBJETO DE ESTUDO 

O processo de organização da Vila da Barca começou no final da década 

de 70 com a intervenção da Igreja Luterana que contribuiu para ampliar a 

consciência crítica dos moradores que perceberam que o processo organizativo era 

a única forma de mudança possível para alcançarem seus objetivos. E que sua 

intensificação ocorreu na década de 80 com a criação da Associação dos Moradores 

da Vila da Barca em 1984, quando de fato se deu uma maior representatividade na 

negociação com o poder público. 

o movimento inicial esteve atrelado a uma política partidária, cujo 
atrelamento comprometeu, em alguns momentos, a conquista dos direitos 
coletivos na área, devido a política de cooptação desenvolvida pelos partidos 
políticos, levando o movimento a redirecionar suas ações conforme as 
diretrizes emanadas do partido. ( ... ) Esta problemática se evidenciou na 
época, em meados da década de 80, e o trabalho desenvolvido pelas CEBs 
na área foi comprometido, pois a vinculação político-partidária de uma 
liderança, no governo da época, acabou por implementar uma política 
assistencialista de cunho clientelístico. (SOUZA, 2006, p.73). 

A partir dessa época os movimentos sociais da Vila da Barca atingiram 

maturidade, criando condições de negociação com o Governo do Estado. Muitas 

conquistas foram efetivadas, como construção de pontes mais adequadas às vias de 

acesso, pois essas eram os únicos modos de entrada e fluxo na vila; construção de 

posto de saúde; água encanada e energia elétrica, entre outras. 

O processo de ocupação da Vila da Barca se dá por ocasião da 

intervenção urbanística do governo local que criou uma estrutura portuária para 

facilitar o escoamento da produção de borracha, por volta de 1935. Tal obra 

ocasionou um fluxo muito grande de viajantes que vinham de lugares distantes de 

Belém para comercializar suas mercadorias e ocupava a orla da cidade. Esse 

dinâmico mercado motivou a construção de casas de madeiras pelo caboclo 

ribeirinho que ali foi assentando moradia. 
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A abertura da estrada de ferro Belém Bragança, bem como, os amplos 
investimentos efetivados pelo Estado em estrutura portuária, intensificou o 
fluxo de pessoas no Porto de Belém, devido ao grande embarque e 
desembarque de mercadorias. Esse fluxo foi considerado determinante para 
a ocupação da Vila da Barca, pois se tornou um espaço estratégico para o 
produtor rural ribeirinho vender seus produtos [ ... ] Por ser uma área 
estratégica para comercialização de seus produtos, o caboclo ribeirinho, 
paulatinamente, foi se fixando, objetivando assegurar um "ponto" permanente 
para seus produtos (SOUZA, 2006, p.62). 

A denominação da Vila da Barca ainda hoje, causa alguma polêmica, 

pois, para alguns autores deve-se a uma embarcação portuguesa que foi apreendida 

pela Capitania dos Portos, no inicio do século XX, e que ficou encalhada na orla de 

Belém, servindo de domicílio para alguns moradores que não tinham paradeiro 

certo. A embarcação foi demolida e sua madeira serviu para construir os primeiros 

casebres da Vila da Barca. 

No entanto, é possível constatar na pesquisa de Souza (2006, p.66) uma 

ratificação, pois que, em seu estudo, alguns antigos moradores relatam que a barca 

foi queimada por um dos residentes da vila e que pegou fogo por três dias, entre 

1946 e 1947. Portanto, muito antes já havia casas construídas e não era com a 

madeira da barca. 

De acordo com a autora, a Passagem Praiana foi a primeira rua formada 

por palafitas, construídas a partir de restos de madeira que vinham pelo rio, pedaços 

de mastros de barcos e palha. 

Na Vila da Barca, a engenharia organizada com mapas, plantas, trenas, 
prumos e um mundo de complicações geométricas, ainda não chegou. Ainda 
não interessa aqueles lugares, onde não parece existir ninguém. No entanto, 
tem uma intricada "engenharia popular", armando pontes e casas, ligadas em 
pequenos paus com pregos velhos, cipó ou arco de barril. Elas são feitas de 
retalhos, pedaço de navios, chapa de ferro, madeira de convés, mastro de 
barcos, lemes de canoas. As pontes são tremulantes, foram feitas por 
homens dali, apressados e doentes. Mas, nessas pontes onde aquela gente 
anda, passa tudo, até contrabando, o que talvez seja coisa pesada. É 
construída de material imprestável de navios e canoas. Os seus habitantes 
só olham para o rio. Estão ligados no rio ou empregados nos barcos do 
Marajó ou nas "gaiolas de lama". São caldeireiros que, nus, deitados de 
costas, numa tábua ou numa placa de ferro velho, batem os cacos de navios, 
operários do curtume ou da fábrica de botões, mas tudo é dali. (DIÁRIO DO 
PARA, 07/10/1941 APUD SOUZA, 2006, p. 67). 
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A partir de então a vila cresceu consideravelmente, pois a sua 

proximidade com o centro comercial favorecia os moradores em relação ao 

deslocamento para o trabalho ou para as compras. 

Dentro desse contexto, a Vila da Barca passou a ser vista como ponto 

estratégico para as diversas famílias, pois funcionava como solução de moradia para 

àqueles que buscavam melhores condições de vida na capital, em virtude da crise 

da borracha que fomentou o processo de migração no Estado. 

É bom que se diga que a política de desenvolvimento para a Região 

Amazônica, a partir dos anos 60, agravou sobremaneira a questão da habitação 

popular, devido ao intenso fluxo migratório para a capital, provocando 

assentamentos irregulares na área periférica de Belém, sobretudo, com expansão 

da ocupação na vila da Barca, uma vez que esta ocupava uma zona urbana 

privilegiada para quem vinha de fora. Essa situação ocasionou grandes problemas 

sociais, em virtude da falta de políticas urbanas e investimentos voltados à 

habitação. 

Durante esses anos a Vila da Barca passou por inúmeras situações de 
organização social e política na busca da melhoria de vida dos moradores, 
principalmente às demandas imediatas como água, luz, pontes, etc. "A Igreja 
Luterana teve participação primeira, através das alemãs, Bárbara, Marga e 
Irene, com intenso trabalho de conscientização na comunidade". (SOUZA, 
2006, p.70) 

Começou o processo de emancipação dos moradores que passaram a ter 

força política e maior representatividade no contexto histórico da época. Desse 

movimento surgiu a Associação dos Moradores da Vila da Barca (AMVB). 

A Igreja Católica também teve grande participação na organização política 

da comunidade, através do movimento denominado Teologia da Libertação com 

atuação através das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), com vinculação direta 

a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

A partir daí, foram surgindo paulatinamente os movimentos populares com 

engajamento dessa população no processo de luta e participação na gestão 



91 

antes viviam em palafitas (construções de madeiras em cima de pontes) às margens 

do Rio Guamá. De acordo com Souza (2006, p.79): 

o levantamento sócio econômico realizado pela Prefeitura Municipal de 
Belém (PMB) através da Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB) no 
período de julho a agosto de 2003 constatou que a grande maioria da 
população que reside nas áreas de estivas, corresponde a uma média de 
4.000 mil pessoas. Desse montante, 49,76% são do sexo feminino e 50,24%, 
do sexo masculino. 

o Projeto Vila da Barca, localizado no município de Belém/PA, Bairro do 

Telégrafo, entre a Baía do Guajará e Av. Pedro Álvares Cabral, objetiva a produção 

de 634 unidades habitacionais e urbanização de assentamentos precários. Para o 

alcance das metas, estão previstas ações necessárias à regularização fundiária, 

segurança, salubridade e habitabilidade de população localizada em área 

inadequada à moradia, visando sua permanência ou realocação, por intermédio da 

execução de ações integradas de habitação, saneamento e inclusão social. Entre as 

principais ações do PAC, destacam-se: 

a) Construção de mais 406 unidades habitacionais; 

b) Regularização fundiária; 

c) Rede de Drenagem de Águas Pluviais; 

d) Rede de Abastecimento de Água intra-domiciliar; 

e) Sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário intra-domiciliar; 

f) Pavimentação de ruas e intra-blocos; 

g) Iluminação Pública e Rede de distribuição de energia/telefônica 

h) Praças e áreas verdes 

i) Equipamentos urbanos 
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j) Trabalho social 

Segundo Venino (2007, p. 2), essas famílias viviam em condições de sub

moradias, possuíam baixa escolaridade e renda familiar de até três salários 

mínimos. O projeto prevê remanejamento dessas famílias para uma área residencial 

que recebe a denominação de Conjunto Habitacional Vila da Barca mantendo o 

nome do local de origem. Ainda para o autor: 

° conjunto de 25 edifícios foi construído com R$ 10,6 milhões, sendo 
R$ 8,5 milhões do Governo Federal, mais contrapartida da prefeitura 
de Belém. Os apartamentos têm dois quartos, banheiro, cozinha, sala e 
área de serviço, dispostos em 58m 2

. Cada um dos blocos, de dois e 
três andares, abriga de quatro a seis apartamentos. No térreo, as 
unidades domiciliares são projetadas também para portadores de 
necessidades especiais (VENINO, 2007, P.2). 

O conjunto é a primeira etapa do projeto que prevê a construção de mais 

634 unidades habitacionais até o fim de 2009. O projeto calcula receber um 

investimento de cerca de R$70,4 milhões, sendo R$ 60 milhões de programas do 

Governo Federal - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Urbanização de Favelas. 

Aproximadamente 2,5 mil pessoas que vivem atualmente às margens e 

no entorno do Rio Guamá serão beneficiadas pela urbanização da área, o que 

deverá acontecer na segunda etapa do projeto. Até o fim de 2009, o conjunto Vila da 

Barca receberá infra-estrutura urbana - iluminação pública e sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. A orla da Baía do Guajará terá 

ampla área de lazer, com um píer, quadra poliesportiva, galeria de arte, praça de 

alimentação, barracão de escola de samba, centro cultural, com laboratório de 

informática, núcleos comerciais, biblioteca e quatro igrejas (VENINO, 2007, p. 3). 

O prazo para execução e entrega do projeto era de oito meses a começar 

em 2004, porém somente foram entregues as 136 unidades em 21 de dezembro de 

2007. A área de abrangência do projeto é de 73.170.097 m2
, com intervenções 

físicas de habitação, urbanização e infra-estrutura. 

O órgão gestor responsável pelos recursos financeiros do projeto é a 

Caixa Econômica Federal (CEF). 
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De acordo com a SEHAB (2004, s.n.p.) as diretrizes se estruturam através 

dos seguintes objetivos: 

a) Diretrizes do Projeto na área de Urbanização: 

- promover a legislação urbanística; 

- regularização fundiária; 

- aterramento da área; 

- circulação (assegurar o traçado das passagens principais de acesso à 

Vila da Barca: Passagens Cametá, Praina e Padre Julião); 

- prolongamento da Travessa Coronel Luis Bentes; 

- reordenamento das demais passagens; 

- manter os equipamentos unitários existentes; 

- criação de novos equipamentos; 

- criação de áreas verdes; 

- estacionamentos; 

implantação de cais flutuantes para atracadores de barcos dos 

moradores; 

- criação do Centro de Referência da Vila da Barca; 

- drenagem pluvial profunda com recebedor auxiliar. 
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b) Diretrizes do Projeto na Área de Habitação 

- garantir a permanência de todas as famílias beneficiadas a serem 

identificadas pelo cadastramento sócio econômico; 

- implantação do Escritório Habitação Vila da Barca na área; 

- tipologias em alvenarias em dois pavimentos; 

- equivalência entre área ocupada e área projetada; 

- inspiração plástica na tipologia palafítica, garantindo a identidade U.B.; 

- manutenção da proximidade das redes familiares e relações de 

vizinhança; 

- requisição urbanística para construção de unidades transitórias. 

c) Diretrizes do projeto na Área Social 

- prestar atendimento social e informações às famílias da área; 

- formalizar adesão comunitária ao projeto; 

- instalar o Conselho de Moradores; 

- formar técnico e politicamente as lideranças comunitárias integrantes do 

Conselho; 

- produzir informações técnicas e divulgar produtos e resultados das 

ações do projeto; 

- formação profissional de jovens e adultos para o mercado de trabalho; 
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- potencialização econômica da área. 

o projeto, obedecendo ao plano de reassentamento, se dará em 3 (três) 

etapas: 

1a Etapa: Pré-reassentamento, que com siste no levantamento sócio 

econômico das famílias que serão contempladas pelo projeto, somando a 

caracterização da área. Esta primeira fase tem por objetivo elaborar o plano de 

reassentamento, além de estabelecimento de contatos com a comunidade, para 

esclarecimentos e, posteriormente, criar mecanismo que efetive o controle social da 

área; 

2a Etapa: Reassentamento, que tem como objetivo a retirada das famílias 

para que o projeto seja efetivado; 

3a etapa: Entrega do projeto à comunidade. 

A seguir encontram-se as fotos do Conjunto Habitacional Vila da Barca, 

dispostas da seguinte forma: 

- 1a Fase, entrega de 136 UH (Unidades habitacionais) em 21 de 

dezembro de 2007. 
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Barca por meio de um procedimento administrativo aberto em fevereiro de 
2008. Foram feitas diversas diligências e investigações desde então, mas o 
trabalho de apuração ainda não está concluído. Com obras paradas, PMB 
ainda deveria entregar 520 casas. A primeira etapa do projeto foi entregue no 
dia 21 de dezembro de 2007. Foram 136 unidades habitacionais que 
deveriam estar concluídas. Na ocasião da pesquisa, os moradores 
denunciaram que as obras estavam paradas e abandonadas pela prefeitura. 
Os moradores denunciaram ainda que a prefeitura entregasse a primeira 
etapa e o prefeito garantiu que, logo em seguida, entregaria a segunda e a 
terceira etapas, o que até o momento não ocorreu. A segunda etapa do 
projeto ainda está em fase de aterramento. A entrega das 92 moradias 
estava prevista para o ano passado, o que não ocorreu. 

Como visto, as obras encontram-se paradas em virtude de algumas 

irregularidades apontados pelo Tribunal de Contas da União - TCU, em relação ao 

preço excessivo, frente ao mercado, ou seja, superfaturamento das obras pela PMB. 

6.3. RESULTADOS DO LEVANTAMENTO POR QUESTIONÁRIO DOS 
MORADORES DA ÁREA DO PROJETO VILA DA BARCA. 

As entrevistas foram feitas na sede da Superintendência Regional da 

Caixa Econômica Federal em Belém, local onde funciona a Gerência de 

Desenvolvimento Urbano e trabalham os com o Gerente de Desenvolvimento 

Urbano, o Técnico Social vinculado ao projeto e Engenheiro coordenador do projeto, 

funcionários da Caixa Econômica Federal. 

Os questionários foram aplicados em sua maioria nos apartamentos dos 

moradores, porém alguns formam aplicados nos corredores dos apartamentos, ruas 

e praça de recreação do conjunto. O acesso aos moradores foi intermediado pelo 

presidente da associação de moradores do conjunto Vila da Barca, o qual se 

mostrou muito acessível e prestativo durante todo o tempo em que a pesquisa se 

realizou. 

Em função da dificuldade das agendas dos empregados da Caixa, que 

viajavam constantemente, as entrevistas foram realizadas em sessenta dias. O 

tempo médio das entrevistas foi de uma hora. Já os questionários levaram noventa 

dias para serem respondidos, com uma média de quarenta minutos para o seu 

preenchimento. 



FIGURA 01: Conjunto Habitacional Vila da Barca 1a . FASE (136 UH) 

Fonte:Pesquisa de campo, 2009. 

FIGURA 02: Intra-blocos 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
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Este projeto tem recebido premiações por destacar-se como um dos doze 

melhores realizados no Brasil. Tem sido avaliado pelo Comitê de Tecnologia do 

Ministério das Cidades, da Caixa Econômica Federal e da Comissão de 

Desenvolvimento da Câmara Federal. 
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FIGURA 03: 2a FASE / 92 UH. Canteiros de obras do Conjunto Habitacional Vila da Barca. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

FIGURA 04: 2a FASE (92 UH). Canteiros de obras do Conjunto Habitacional Vila da Barca 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

Em relação à segunda fase, muitos problemas estão sendo apontados em 

decorrência da administração da PMB. Segundo denúncias de Luiz Flávio (Jornal 

Diário do Pará, 04/10/2009, Caderno 01, p.14): 

Inicialmente orçado em 80 milhões, o projeto foi aprovado ainda em 2003 e 
incluído no programa "Palafita Zero", do Governo Federal, com recursos do 
Ministério das cidades, do Fundo Nacional de Habitação de Interesse social 
(FNHIS) e da Prefeitura de Belém. A inclusão no programa se deu graças a 
uma pesquisa do IBGE apontando que 450 mil pessoas vivem em condições 
de submoradia apenas na capital paraense, o que corresponde a 35% da 
população do município. Em nota, o Ministério Público Federal informou que 
está investigando as denúncias de superfaturamento nas obras da Vila da 
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Por orientação do presidente da associação de moradores do conjunto os 

questionários eram aplicados somente durante o dia e com a sua companhia. Nem 

sempre o presidente estava em casa para acompanhar a aplicação dos 

questionários. Como o risco de assalto era muito grande, sua presença era 

imprescindível, pois ele era conhecido de toda a comunidade. As vezes, durante a 

semana os moradores não estavam em casa. Nos finais de semana muitos não 

queriam ser importunados. Isso fez com que a conclusão da pesquisa demorasse 

um pouco mais do que o previsto inicialmente. 

Durante as visitas ao conjunto, vários fatores foram observados, 

entretanto não houve um planejamento para isso. Tudo o que foi observado antes e 

durante a pesquisa foi de forma espontânea, tanto nas áreas do conjunto quanto 

dentro dos imóveis visitados. 

.24,00% 

062,00% 

o 28 a 40 anos .41 a 70 anos o Não Responderam 

Gráfico 04: Idade dos entrevistados com questionário 

Os dados referentes a faixa etária dos respondentes demonstram que 

todos encontram-se na fase adulta e com participação ativa nos problemas da 

comunidade. São pessoas que na maioria, nasceram e passaram toda sua vida na 

comunidade Vila da Barca vivenciando as mudanças significativas ocorridas. Para 

efeito dessa pesquisa os 24% e 62%, vistos na figura acima, reunem condições de 
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exporem os aspectos relativos a história da vila, pois possuem relação direta com 

sua fundação, expansão e mudança para o Conjunto Habitacional Vila da barca. 

Essa trajetória pode ser percebida nas palavras da Sra. Marina Vitória·, 

moradora há 50 anos na mencionada comunidade e que habita há 14 meses no 

conjunto habitacional. 

"Quando vim para cá com minha família isso era um vilarejo com 
"pouquinhas" casas, que moravam pessoas que vinham da zona ribeirinha e 
aqui ficavam, eu era bem "zitinha" quase não tinha nada só casebre sobre as 
pontes". 

A relação idade/vivência na comunidade é muito importante, pois é 

possivel identificar a riqueza de detalhes numa ampla vinculação com todos os 

acontecimentos importantes que trouxeram algum beneficio para a vila . 

• 38,46% 

046,15% 

o Masculino. Feminino o Não Responderam 

Gráfico 05: Sexo dos entrevistados com questionário 

Do total das pessoas entrevistadas, 46,15% era do sexo masculino, 

38,46% do sexo feminino e 15,38 não responderam. 

Dentre as pessoas do sexo masculino, encontra-se um o Sr. Sebastião·, 

Engenheiro Eletricista que residiu 43 anos na Vila da Barca, mas que não reside no 

Conjunto Habitacional Vila da Barca. Foi por muito tempo presidente da Associação 

de Moradores Vila da Barca. Como tal, está qualificado para narrar sobre o processo 

de ocupação e desenvolvimento da mencionada comunidade. 
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.18% 

o 20 a 40 anos .41 a 55 anos o Não responderam 

Gráfico 06: Tempo de moradia na área da Vila da barca dos entrevistados com questionário 

Dos respondentes acima quantificados, é possível perceber que o tempo 

de moradia no assentamento de origem Vila da Barca está relacionado diretamente 

com a idade, verificação feita na tabela 2, gráfico1. Dado este, que demonstra que a 

maiorias das pes~oas nasceram e ainda vivem na Vila da Barca, permanecendo por 

longos anos. 

Várias situações sinalizam para essa questão, provavelmente: 

• o baixo poder aquisitivo das pessoas o que impede a busca por melhor 

moradia; 

• o precário nível de escolaridade da maioria, o que impede o acesso a 

empregos mais bem remunerados; 

• a crise estrutural do emprego, em virtude de políticas de salários no 

mercado formal; 

• a ineficiência de políticas públicas de habitação que não são 

direcionadas deveras aos mais pobres; etc. 
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Há também que se supor que a permanência na comunidade pode se dar 

inclusive pela opção pessoal, uma vez que mudar envolve outras questões de 

adaptação, pois algumas pessoas vivem numa interação social intensa nessas 

comunidades o que contraditoriamente, as impedem de mudar. 

Nesse sentido, Borges (1995, p.21) argumenta: 

As baixadas e invasões parecem produzir novos territórios, onde se 
percebem novas formas de interação social que reproduzem e transforma as 
relações de poder e os interesses em jogo na organização espacial da 
cidade. Os grupos excluídos buscam assegurar a si próprios a dignidade 
humana e seu direitos de cidadania, influenciando também a emergência de 
novos processos sociais na cidade. 

Outro argumento pode ser o estilo de vida, pois as pessoas de 

comunidades como esta, procuram encontrar no lazer um mecanismo de 

relacionamento social amplamente disseminado o que, de alguma forma as ajudam 

a conduzir a vida, mesmo com inadequação de moradia e de urbanização. Em sua 

pesquisa sobre a Vila da Barca, Souza (2006, p.86) diz que: 

O acesso restrito ao lazer não é considerado impecilho para diversão da 
comunidade, que busca assegurar sua recreação e diversão em lugares 
improvisados. Os moradores da área costumam banhar - sem nas águas da 
Baia do Guajará, principalmente nos finais de semana, promovendo 
verdadeiros piqueniques. ( ... ) as crianças se divertem nas áreas de terra 
firme ou nas enchentes da maré. A área do antigo curtume americano é 
utilizada para diversão da grande maioria da comunidade, que usa o espaço 
para jogar bola, vôlei, disputar campeonatos, etc. 

Como foi visto, são várias as situações que de alguma forma, sejam boas 

ou ruins, promovem a permanência por longos anos dessas pessoas nesse tipo de 

comunidade, pois é ai que a vida e as relações sociais se reproduzem. 

Um fator que aumenta a adaptação dos moradores à Vila da Barca é o 

companheirismo entre a vizinhança. A solidariedade predomina entre as pessoas 

carentes. Todos passam pelos mesmos problemas e quando um pede ajuda, o 

socorro chega mutuamente. (O LIBERAL, 2000, p.5). 

Um outro aspecto importante e que nos chamou a atenção no momento 

da observação na comunidade foi o grande número de igrejas no espaço da Vila da 

Barca, todas vivendo democraticamente na forma de opção. Ainda hoje é visível a 
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força da religião como manutenção da ordem social, auxiliando, inclusive na 

conscientização por uma vida decente. São inúmeras as igrejas que, com o apoio da 

comunidade ajudam na redução da violência e auxiliam na luta pela reivindicação de 

direitos. 

Há de se supor que os movimentos sociais servem como alentos de 

esperança para uma vida melhor e com qualidade. A busca por essa melhoria 

através da conquista de direitos estimula a união o que pode ser um fator muito 

importante de permanência na moradia, pois o mecanismo de representação e 

participação política nessa comunidade é intenso, como veremos em outro gráfico a 

seguir. 

Todos esses aspectos podem ser considerados na permanência dessas 

pessoas por períodos longos de anos. São contradições que merecem um estudo 

mais específico. 

.13% 

D 1 ano • 2 anos D Não responderam 

Gráfico 07: Tempo de moradia no assentamento provisório do Projeto Vila da Barca dos 
entrevistados com questionário 

o pouco tempo de moradia, conforme demonstra o gráfico 04 é resultado 

da entrega dos imóveis, somente em 21 de dezembro de 2007, pois foi nesse 

período que ocorreu a entrega das chaves para os "20% (aproximadamente que 

receberam suas casas, pois foram as pessoas remanejadas para aluguel e outras 

modalidades através dos critérios adotados pela Prefeitura, sem discussão com a 
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comunidade". (Entrevista 14/03/2009 com o Engenheiro Eletricista Sr. Sebastião, ex

morador da Vila da Barca). 

o Sr. Sebastião refere-se ao modo como se deu o processo de escolha 

dos moradores do Conjunto habitacional pela Secretaria Municipal de Habitação -

SEHAB. 

Esse dado contraria as diretrizes citadas anteriormente que versam sobre 

a instalação do Conselho de Moradores, formação das lideranças comunitárias 

integrantes do Conselho. Se a PMB tomou decisões sem consulta à comunidade de 

que serviria o Conselho de Moradores, cuja função é de representatividade. Fica 

uma indagação que não ficou clara na resposta do Sr. Sebastião. 

Segundo o Sr. Afonso, Técnico da Caixa Econômica Federal, em 

entrevista concedida ao pesquisador em 04/03/2009, o processo de seleção das 

pessoas se deu pela SEHAB, responsável pela elaboração do plano de trabalho e 

projetos executivos do empreendimento, o procedimento foi o seguinte: 

Definir um público alvo de famílias com renda entre zero e três salários 
mínimos que viviam em condições sub-humanas". ( ... ) Cadastramento das 
pessoas beneficiadas e remoção através de negociação com duas 
possibilidades: 
1 a) Adesão ao projeto - as pessoas receberiam auxílio - moradia com valor 
de R$300,00 (trezentos reais) para ajudar no pagamento do aluguel até o 
recebimento do novo imóvel; 
2a) Não adesão ao projeto - receberia indenização. 

o argumento acima não esclarece a insatisfação do Sr. Sebastião sobre a 

consulta à comunidade, nos parece que há uma grande preocupação em relação ao 

procedimento adotado pela prefeitura quanto aos problemas decorrente do 

remanejamento. 



.7,69% 07,69% 

o Morador. Lderança O Outros O Não Responderam 

Gráfico 08: Função que desempenham os moradores da área da Vila da Barca 
entrevistados com questionário 
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Dos dados tratados, se observa que 69,23 % são moradores do Conjunto 

habitacional sem outra atividade na comunidade. 7,69% fazem parte das lideranças, 

7,69% desempenham outras funções não mencionadas e 15,38% não são 

moradores do novo assentamento e nem participam de atividades de liderança. 

Vale esclarecer que os 15,38% que não são moradores do conjunto 

habitacional permanecem ainda no assentamento Vila da Barca aguardando os 

novos blocos ficarem prontos para então realizarem a mudança. Um destaque é que 

as 92 UH que estavam prometidas para serem entregues no final de 2008, ainda 

continuam na fase de fundação, uma vez que as obras encontram-se paradas em 

virtude de medida cautelar do TCU por super faturamento. 

Nesse sentido Luiz Flávio (Diário do Para, 04/10/2009, Caderno 01, p.14), 

diz em matéria publicada neste jornal qUE;!, 

Relatório divulgado esta semana atesta as irregularidades nas construções 
de casas populares pela Prefeitura Municipal de Belém . O que o diário 
denunciou ainda no mês de maio passado, há cinco meses, foi confirmado 
pelo relatório de fiscalização do Tribunal de contas da união - TeU, divulgado 
esta semana: o projeto habitacional Vila da Barca está entre as 23 obras 
listadas pelo TeU com recomendação de retenção cautelar. ( ... ) O TeU 
utiliza o instrumento cautelar de retenção de pagamento incidente de sobre 
preços apurados, ou apenas em percentual desses sobre preços, diz o site 
do órgão, para possibilitar o pleno andamento das obras, evitando a 
paralisação e o comprometimento da execução dos contratos. A lei permite 
ao Tribunal recomendar a paralisação, mas essa medida é adotada em 
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último caso. Além disso, é importante lembrar que a retenção recai , 
geralmente, sobre contratos e não sobre empreendimentos. 

Segundo o autor do artigo há denuncias de moradores da Vila da Barca 

sobre possibilidade de despejo de suas casas em virtude de que: 

o dinheiro que existe, segundo os moradores é para a terceira etapa, já que 
da segunda etapa o recurso já foi todo liberado e as obras mal começaram. 
"Agora a prefeitura que nos despejar daqui para poder receber o recurso da 
terceira etapa para poder fazer a segunda" argumentou um morador. A 
terceira etapa do projeto prevê a construção de mais de 400 unidades 
habitacionais. A primeira previa 256 unidades. Entregaram apenas 136 e 
ainda faltam 120 unidades. Não há segunda etapa. Os moradores continuam 
denunciando que a Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB) persegue os 
moradores para se retirarem das casas para que seja iniciada a terceira 
etapa do projeto. (LUIZ FLÁVIO, DIÁRIO DO PARÁ, 04/10/2009, Caderno 01, 
p.14). 

A situação destes moradores não parece estar sob controle se houver o 

despejo, resta saber, se a PMB estará agindo com apoio da lei ou de forma 

contrária. 

Proteger todas as pessoas, garantir proteção legal e socorro, no caso de 

despejos forçados contrários à lei, considerando os direitos humanos; quando os 

despejos forem inevitáveis, garantir, conforme apropriado, que soluções alternativas 

adequadas sejam oferecidas (FERNANDES, 2003, P.34). 

[] 38,46% 

[] Formal • Informal [] Não Responderam 

Gráfico 09: Vinculação ao mercado de trabalho dos moradores da área da Vila da Barca 
entrevistados com questionário 
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Das 130 (cento e trinta) pessoas entrevistadas, 38,46% trabalham 

formalmente, 46,15% informalmente e 15,38% não responderam. Provavelmente os 

últimos não trabalhem o que explicaria a falta de respostas neste quesito. 

o setor informal continua sendo a garantia de trabalho da população de 

baixa renda. A principal atividade econômica da comunidade é o comércio com a 

venda de farinha, frutas, açaí, peixes entre outros. 

A mão-de-obra autônoma é constituída por carpinteiros, encanadores, 
empregados domésticos, e uma ínfima quantidade de pescadores que ainda 
sobrevivem no rio. (SOUZA, 2006, p. 80). 

Sabemos que o alto grau de desemprego é reflexo da estrutura 

econômica do Estado que possui problemas demográficos intensos com uma super 

população numa área com predominância do setor terciário da economia, sendo que 

a força apta ao trabalho qualificado não é absorvido pelo setor formal encontrando 

meios de sobrevivência no setor informal, o que implica no aumento do desemprego 

e pauperização da população menos favorecida da cidade de Belém. 

Mantêm-se a predominância do terciário no setor formal da economia, que, 
no entanto, tem a capacidade de absorver parcela relativamente pequena da 
força de trabalho; o contingente de trabalhadores na indústria é ainda mais 
insignificante, inclusive qualitativamente, haja vista, o baixo grau de 
desenvolvimento das forças produtivas locais; e, o exército industrial de 
reserva, mesmo subtraindo-se os que mesmo desempregados desenvolvem 
ocupações econômicas não formais, é escandalosamente expressivo. Essas 
características impõem relações de produção marcadas pelo desrespeito aos 
mais elementares direitos trabalhistas, por um lado, e um brutal quadro de 
exclusão sócio espacial, particularmente para a significativa parcela de 
alienados do próprio mercado formal. (RODRIGUES, 1995, p.92) 

É visto que a população de baixa renda além de ocupar espaços de 

poucas ou nenhumas habitabilidade, ainda convive com o fantasma do desemprego, 

subemprego ou emprego mal remunerado. 

A segregação excludente fica definitivamente desnudada quando analisamos 
elementos de realização do viver no espaço-ambiente de trabalhar, tais 
como: renda média domiciliar, estrutura ocupacional, jornada de trabalho, 
tempo médio de deslocamento para o trabalho e os meios de transportes 
utilizados nesse deslocamento, etc. ( ... ) ( RODRIGUES, 1995, P.271). 
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038,46% 

023,08% 
87,69% 

.30,77% 

o Até 2 Salários Mínimos • De 2 a 3 Salários Mínimos 

o Acima de 3 Salários Mínimos o Não é possível declarar 

Gráfico 10: Renda dos moradores da área da Vila da Barca entrevistados com questionário 

Das pessoas entrevistadas, 7,69% ganham abaixo de 2 salários mínimos, 

30,77% ganham entre 2 e 3 salários mínimos, 23,08% ganham acima de 3 salários 

mínimos e 38,46% não declararam. 

Esse é um aspecto importante para entender o porquê do número de 

pessoas que foram e precisam ser ainda recadastradas na SEHAB para obter o seu 

imóvel no Conjunto habitacional, pois como vimos nos dados acima, um percentual 

significativo vive de salários muito baixos e se considerarmos que os 38,46% que 

não declararam sequer possui um salário, este percentual se altera 

consideravelmente. 

Não se trata aqui de discutir a questão do salário, mas sim procurar 

entender o agravamento das condições de vida e moradia decorrentes dessa baixa 

remuneração, que por sua vez, se reflete no espaço socialmente produzido quê 

paralelamente depende da produção de bens necessários a sobrevivência de uma 

forma digna. 

Nesse sentido, Carlos (2001 , p.11) é feliz ao argumentar que: 

Ao produzir sua existência, a sociedade reproduz continuamente o espaço. 
Se de um lado o espaço é um conceito abstrato, de outro tem uma dimensão 
real e concreta como lugar de realização da vida humana, que ocorre 



109 

diferentemente no tempo e no lugar e que ganha materialidade por meio de 
território. 

Entendemos então, que se a dinâmica do espaço social depende 

consideravelmente da economia, pois se cada sociedade constrói um espaço para si 

de acordo com suas necessidades ou condições econômicas, não se poderia então 

esperar qualquer mudança na forma de apropriação e utilização do espaço urbano 

da Vila da Barca sem uma intervenção do Governo através de políticas de 

habitação. 

Não se pode esperar que uma cidade ou espaços sociais que a compõem 

sejam mudados sem uma ampla política de redistribuição de trabalho e renda que 

assegurem uma forma de vida com justiça social. 

Como vimos no capítulo anterior, a política do governo em suas diretrizes 

incluem famílias que recebam de zero a três salários mínimos para adesão ao 

projeto habitacional em questão, considerando que acima desse teto as famílias não 

poderão participar. Ou seja, a questão do acesso está vinculada ao critério de 

pobreza, que segundo as diretrizes dessa política encontra-se nessa faixa salarial. 

Ora, se olharmos atentamente os dados, podemos verificar que 23% dos 

respondentes estão acima dos três salários mínimos, o que nos leva a refletir qual o 

motivo da opção pela moradia nas palafitas, uma vez que não são considerados 

pobres. 

O valor real de um salário não pode ser medido apenas pelo que ele pode 

comprar (que me perdoem os economistas) grifo nosso, mas sim, pelo que ele não 

pode comprar e isso inclui uma moradia digna. 

Entendemos então que junto com essa política, a reboque, vem também, 

a perda do direito de morar, o que consequentemente se refletirá na identidade local, 

construída com árduo trabalho ao longo de décadas. 

Isso denota que se as intervenções do poder público nessa comunidade 

foram construídas por todos, resultantes de grandes reivindicações da comunidade 

organizada, porque somente uns poucos moradores poderão ter acesso a essa 
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melhoria na qualidade de vida, que diga-se de passagem, não é tão grande assim, 

uma vez que as condições de habitação e urbanização do conjunto habitacional 

implicarão em outros gastos no aumento das taxas e impostos de serviços (IPTU, 

água, luz, etc). 

Verificamos que todo processo é construído por etapas, mas é preciso 

entender as restrições sociais de acesso a uma vida digna que essa política faz. 

023,00% ,...------
.31,00% 08% 

039,00% 

o Saneamento/Moradia • Levantamento de necessidades 

o Formação de mO\1mentos sociais O Não responderam 

Gráfico 11: Ações políticas das lideranças comunitárias da área da Vila da Barca, segundo 
respostas no questionário 

o saneamento básico e moradia (39%) estiveram de fato entre as 

primeiras reivindicações da comunidade local. Entretanto, a formação de 

movimentos sociais (31 %) e o levantamento de necessidades (22%) antecederam 

as primeiras reivindicações como procedimentos metodológicos de ação. 

o movimento inicial tinha como meta lutar pelos direitos básicos dos 

moradores como, por exemplo, água tratada e energia elétrica para todas as casas. 

Mas, antes disso foi feito um levantamento de necessidades. (Entrevista em 

14/03/2009 com o Engenheiro Eletricista Sr. Sebastião, morador e ex-presidente da 

AMVB). 
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Segundo o Sr. Sebastião, essa ação ocorreu na época do Prefeito 

Coutinho Jorge e do Governador Jader 8arbalho e com a luta da comunidade esse 

objetivo foi alcançado. 

Ainda na luta, outros programas vieram em decorrência do movimento 

organizativo, dentre eles se destacam Programa Fome Zero e Morando Melhor, com 

parceria do Governo Federal e PM8. 

No ano 2000, no 2° mandato do Prefeito Edmilson Rodrigues, através do 
Programa Participativo do Governo do PT, conseguimos que nosso posto de 
saúde fosse transformado numa unidade de saúde, com programas de 
atendimento ao idoso e a criança. Depois fomos cobrar o Projeto de 
Urbanização da Vila da Barca. (Entrevista em 14/03/2009 com o Engenheiro 
Eletricista Sr. Sebastião, morador e ex-presidente da AMVB). 

053,85% 

[J 38,46% 

[J Burocracia • Outros o Não Responderam 

Gráfico 12: Dificuldades no processo de organização dos moradores da área da Vila da 
Barca, segundo entrevistados com questionário 

Dos entrevistados, 53,85% disseram que a maior dificuldade estava na 

burocracia, 7,69% enumeraram outras dificuldade e 38,46% não responderam. 

Não houve entre os respondentes a explicação de como a burocracia 

dificultou o processo de organização. Provavelmente, eles tenham feito referência à 

burocracia do serviço público, no caso da PM8, em relação ao período de protocolo 

da documentação solicitando audiência até o recebimento das pessoas para 

ouvirem a reivindicação. 
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o Comum.! Grupos de Lideranças • Associação de Moradores/ CEBS 

O Não Responderam 
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Gráfico 13: Pessoas e organizações envolvidas no processo de liderança dos moradores da 
área da Vila da Barca, segundo dados do questionário 

Na realidade houve uma grande ação voltada à organização, onde 

lideranças, ONGs, CEBs, e outros, se uniram em torno de um único objetivo, fazer 

com que as pessoas da Vila da Barca tivessem um instrumento organizativo, capaz 

de realizarem várias ações para estabelecer diálogo com o poder público realizando 

possíveis parcerias para construção do projeto coletivo. 

Segundo os respondentes, houve inúmeras intervenções, nas três 

esferas, para se criar mecanismos de mudança da Vila da Barca, os dados indicam 

que na gestão de Edmilson Rodrigues havia maior diálogo entre poder público e 

comunidade. Muito embora a Gestão de Dulciomar tenha impulsionado e executado 

o projeto, entretanto, houve restrição nesta relação, comprometendo o 

encaminhamento de propostas alternativas para dar prosseguimento à execução do 

projeto. 

A política habitacional do Município de Belém começa a ser pensada a partir 
da construção do programa de governo do candidato a pefeito da Frente 
Belém Popular, Edmilson Rodrigues, nas eleições de 1996, intitulado 
"Governo do Povo" tendo como princípios norteadores um governo de cunho 
democrático, participativo e plural. Com a vitória deste candidato, foi 
instituída, ainda em 1996, uma comissão especifica para tratar da questão 
habitacional no município, a qual deveria apresentar uma proposta orgânica 
de intervenção da prefeitura. Procurou-se com essa orientação construir um 
plano de forma ampliada, com participação popular, dos movimentos sociais, 
associações, sindicatos e universidades, através de reuniões específicas 
sobre a questão. (BASTOS, 2004, p.74). 
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Segundo a autora, é na primeira gestão de Edmilson Rodrigues que a 

política de habitação começa a ser esboçada em seus primeiros contornos. 

Desde primeiro momento do governo, a comlssao constituída em 1996, 
passou a assumir a questão habitacional, tendo uma composição bastante 
representativa, incluindo profissionais e lideranças, estaduais e locais, 
inclusive do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, sob a coordenação 
do ex-presidente da COHAB/PA que assumiu a Secretaria Municipal de 
Habitação. A postura assumida estava centrada na criação de um referencial 
teórico contido no Plano Diretor Urbano e na Agenda Habitat e, 
principalmente, nas bandeiras históricas das lutas das organizações 
populares. (BASTOS, 2004, p. 74). 

Em relação à gestão de Dulciomar Costa, as pessoas demonstram, 

através dos dados, que estão insatisfeitas com a situação da paralisação das obras 

da segunda etapa e da possibilidade de ficar paradas por certo tempo. 

Os respondentes alegam que não houve entrega do número de UH 

propostas para a primeira etapa que era de 256 unidades e que se não terminaram a 

primeira, dificilmente terminarão a segunda etapa. 

Todos demonstram preocupação com o futuro de quem deixou o 

assentamento para morar de aluguel, pois não sabem o que irá acontecer. 

Segundo a líder comunitária mencionada no artigo de Luiz Flávio (Diário 

do Pará, 04/10/2009, caderno 01, p.14). 

Ela voltou a apresentar documento mostrando que a Construtora Paulista Uni 
Engenharia COM.L TOA., responsável pela execução do projeto da Vila da 
Barca, estaria devendo mais de R$ 1 milhão para a Receita Federal. "Existe 
o risco concreto dessa empresa não terminar as obras. Temos aqui 280 
pessoas que estão morando de aluguel e caso essa obra não termine, não 
terão como voltar para cá", coloca. A líder comunitária mostrou á reportagem 
um documento do Tribunal de contas da União (TCU). "Só em aterramento o 
documento mostra que essa construtora embolsou R$ 3 milhões". Fátima 
apresentou ainda documentos que pedem a falência da Uni Engenharia. 
Essa situação impede inclusive que participe de contratos ou licitações com o 
poder público. 

A história de improbidade se repete e, como sempre, a maior prejudicada 

é a população que além do histórico real de exclusão social vê o sonho da moradia 

justa e digna ficar de novo distante e, num horizonte embaçado. 
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Gráfico 14 - Aspectos positivos do processo de reivindicação, segundo moradores da 
área da Vila da Barca entrevistados com questionário 

065% 

------------------

.20% 

o Participação popular. Qualidade de "';da O Não responderam 

Das respostas o que impressiona é o número de sujeitos que não 

responderam a essa questão 65% do total de 130 (cento e trinta) respondentes, ou 

seja 85 (oitenta e cinco). Daí, não se pode perceber se não existem aspectos 

positivos no processo de reinvidicação ou se estes não participaram e, portanto, não 

conhecem o processo. 

Entretanto, foi percebido nas poucas respostas a preocupação em se ter 

uma cultura participativa e ter a liberdade de expor as suas idéias através de um 

movimento popular desta natureza e proporção, pois foi através desta organização 

popular que se chegou a tão sonhada moradia digna para alguns. 

( ... ) Esses novos sujeitos construíram uma cultura participativa e autônoma, 
multiplicando-se por todo o país e constituindo uma vasta teia de 
organizações populares que se mobilizaram em torno da conquista, da 
garantia e da ampliação de direitos, tanto os relativos ao trabalho como à 
melhoria das condições de vida no meio urbano e rural , ampliando sua 
agenda para a luta contra as mais diversas discriminações como as de 
gênero e raça. (CARVALHO, 1989, p.44). 

Através da participação e do debate dos movimentos sociais nos 

orçamentos participativos das prefeituras municipais, é que a metodologia de ação é 

delimitada, juntamente com o orçamento público para ações como esta. 
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De acordo com Paracampo (2003, p. 74) "a participação é uma categoria 

que expressa movimento, conflitos ou antagonismos, na qual o ponto de partida são 

as forças que levam o homem a construir sua história, opor-se em mivimento em 

defesa de seus interesses". 

Entretanto, de nada adianta a participação popular se os envolvidos não 

realizarem o acompanhamento e a avaliação do projeto sujeito da reividicação. Cabe 

dirigir o debate para avaliar se as ações atuais respondem as necessidades atuais 

ou as exigências do futuro. 

E necessários assegurar a discussão acerca da situação, cobrando os 

benefícios prometidos pela Gestão Municipal no que se relaciona à questão dó 

Projeto Urbanístico e Habitacional Vila da Barca, isso entre outras questões. É a có

gestão entre Governo e sociedade civil. 

.46% 

o Infra-estrutura inadequada 

• Falta de continuidade no processo político 

o Não responderam 

Gráfico 15: Aspectos negativos do processo de reivindicação, segundo moradores da área 
da Vila da Barca entrevistados com questionário 

"Falta de infra-estrutura física e de pessoal adequada para conduzir um 

projeto de tamanha intensidade física e social". Essas são palavras de Sebastião, 

morador e ex-líder comunitário da Vila da Barca. 
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Os aspectos contidos no gráfico 12, são cruciais para os moradores. De 

acordo com os dados tabulados, o Conjunto Habitacional ainda apresenta inúmeros 

problemas de infra-estrutura, contrário ao que o projeto original contemplava. 

Um outro aspecto é a dificuldade em se assegurar a continuidade do 

processo politico. Entendemos que isso pode ser revisto, desde que, existam 

mecanismos de cobranças estruturados, com participação sustentada de lideranças 

comunitárias, movimentos sociais, entre outros, pois uma contínua intervenção pode 

favorecer a continuidade de esforços e de relacionamentos. 

É necessário construir um compromisso que seja assegurada a 

continuidade para que o processo de organização não seja desacreditado. 

Em particular, a maior ou menor representatividade de participação é função: 
das formas de organização social existentes e da predisposição da 
população em participar e; da capacidade que o governo possua para 
sensibilizar a população e para captar as variadas formas de articulação 
social por meio dos quais é possível potencializar a participação efetiva. 
(PARACAMPO, 2003, p.17). 

Nesse sentido, é bom lembrar que a mobilização popular acontece 

quando a vida cotidiana sofre alteração. Como esse projeto mexeu com a população 

e não está sendo bem efetivado, há uma desmotivação politica gerando uma 

desmobilização. 

Dos entrevistados, 38,46% disseram que a moradia foi a principal 

melhoria ocorrida no novo assentamento, 23,08% disseram que a urbanização foi a 

principal melhoria, 7,69% disseram que o saneamento básico foi a principal melhoria 

e 30,77% não responderam. 
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038,46% 

o Moradia • Saneamento Básico O Urbanização O Outros/Não Responderam 

Gráfico 16: Melhorias indicadas pelos moradores da área da Vila da Barca entrevistados 
com questionário 

Pelos relatos exemplificados abaixo, podemos perceber nos dados 

tabulados que houve muitas melhorias, apesar da necessidade de alguns ajustes na 

infra-estrutura do conjunto habitacional. 

Melhora foi que saímos da lama para morar na terra. Saímos do meio dos 
ratos que entravam na casa pelos buracos, agora estou com uma moradia 
melhor com mais dignidade (Relato de uma respondente que não quis se 
identificar). 
Ter ruas urbanizadas, ter calçadas na frente das casas, mas segurança 
quando as crianças brincam. É importante ver sua família vivendo numa casa 
digna, para quem saiu da estiva só tem vantagem , toda dificuldade foi 
superada. (Relato de uma respondente que não quis se identificar). 

Nos relatos acima é fácil identificar o sentimento de resgate da dignidade 

com a mudança para o conjunto habitacional. Há muito que se fazer, pois o estágio 

ainda se encontra no inicio, mas, entretanto, desvela um momento ímpar no 

contexto desses moradores que nunca tiveram antes políticas públicas que os 

incluíssem, de modo singular. A conquista da moradia digna, venha o modo que vier, 

trás consigo a superação da adversidade e da pluralidade social. 

Entendemos que o processo não está completo, mas já apresenta seus 

frutos. 
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Entre os entrevistados, 38,46% não encontraram nenhum aspecto 

negativo, 7,69% apontou o aumento dos custos de moradia como aspecto negativo, 

30,77% indicou a organização como aspecto negativo e 23,08% não responderam. 

É difícil se falar de dificuldades se tratando de pessoas que saíram das 

zonas alagadas sem saneamento básico. Além disso, a visão de apropriação 

ocorrerá de forma diferente, devido aos interesses diferenciados e divergentes das 

pessoas. 

038,46% 

o Nenhuma • Aumento do custo de moradia O Organização O Não Responderam 

Gráfico 17: Dificuldades indicadas pelos moradores da área da Vila da Barca 
entrevistados com questionário 

Conforme visto anteriormente, a falta de uma organização efetiva 

encontra-se entre as causas que dificultam a vida dos moradores no conjunto 

habitacional. 

Entretanto, para os técnicos entrevistados o aspecto mais preocupante é 

o da especulação imobiliária, pois o espaço renovado assume conotação de 

mercadoria, devido às modificações de melhorias ocorridas. 

Em meu entendimento como aspecto negativo do projeto, está em sua 
concepção urbanística e arquitetônica, que propicia a especulação imobiliária 
e consequentemente, a saída da população residente, teoricamente 
beneficiada pelo projeto. (Entrevista concedida em 15/07/09, por Nestor Pinto 
Bastos Júnior, gerente GIDUARlBelém). 
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Como aspecto negativo eu indico o fato de não conter mecanismo que 
impeça a venda dos imóveis. (Entrevista concedida em 04/03/09, por Luiz 
Afonso Albuquerque Vidal, Técnico Social da Caixa Econômica Federal). 

Fica clara que a preocupação dos entrevistados está diretamente 

relacionada à especulação imobiliária que estimula a saída dos moradores das 

áreas renovadas. Não existem mecanismos que assegurem a permanência dos 

mesmos e que combatam a especulação. 

Como estratégia de sobrevivência, muitas dessas famílias vêem na venda do 
imóvel a oportunidade de ganho financeiro, pois a venda da casa se 
expressa como forma de renda, no qual o imóvel se torna mercadoria. Tal 
renda, posteriormente, poderá servir para compra de um outro imóvel com 
um preço menor, permitindo obter "lucros" e investir o dinheiro restante. 
(SOUZA, 2006, p. 32). 

Outro aspecto que concorre para a venda é o aumento do custo de vida, 

pois os moradores encontram-se vulneráveis aos efeitos perversos das taxas que 

devem pagar para manterem os imóveis (IPTU, luz, água, etc.). 

O aumento do ousto de vida para quem ganha tão pouco como nós, pois é 
difícil se manter na casa pagando água, luz e IPTU. está tudo muito caro. 
(Morador que preferiu não se identificar). 

De acordo com Souza (2006, p.33): 

O processo de renovação urbana acontece sempre com uma forte 
mobilidade residencial, haja vista, que as famílias remanejadas para outras 
áreas. Elas, geralmente, não permanecem nos locais destinados, passam a 
vender suas casas, ou trocam-nas para instalarem-se em bairros onde a 
distância e a possibilidade de ganhos sejam condizentes com seu modo de 
vida. A mobilidade residencial irá contribuir para o desencadeamento de um 
novo processo de renovação, que pode ser denominado de renovação intra
urbana. 

Além disso, muitas pessoas no remanejamento para as áreas renovadas 

perdem seus negócios, levando os moradores se adaptarem às novas situações, 

entretanto, como o meio de sobrevivência tem urgência, muitos realizam trocas para 

voltarem ao antigo modo de vida. Infelizmente o circuito de troca ou venda é uma 

imposição do atributo econômico do mercado. 

Os dados indicam a preocupação com a construção dos demais blocos 

restantes ainda da 1a Fase e com a infra-estrutura do conjunto habitacional, cuja 

organização tem sido constantemente criticada pelos respondentes. São inúmeros 

os fatores considerados críticos: limpeza das alamedas, da parte interna dos blocos, 
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do entorno dos blocos que ficam com lixo acumulado em virtude da falta de 

regularidade da coleta que não tem dia nem horário certo. 

Terminar os blocos que estão faltando e dar oportunidade para as famílias 
que ainda estão sofrendo nas más condições de moradia no antigo 
assentamento. (respondente que não quis se identificar). 
Construção de espaço de lazer para os moradores, como praças e melhores 
condições de acabamento e infra-estrutura das casas. (respondente que não 
quis se identificar). 

038,46% 

o Outros blocos. Infra-estrutura o Limpeza/Coleta de lixo o Não responderam 

Gráfico 18: Perspectivas indicados pelos moradores da área da Vila da Barca entrevistados 
com questionário 

São muitas as reclamações de falta de segurança na área interna, falta de 

iluminação pública também na área externa o que tem preocupado os moradores 

com os altos índices de assaltos na região. Além disso, o transporte coletivo que 

apesar da regularidade, os ônibus só andam lotados e, em vista disso, com riscos 

freqüentes de assaltos. 

É com esse entendimento que as perspectivas de uma vida melhor no 

conjunto se colocam. Muito ainda se tem por fazer, apesar de um espaço maior e 

mais urbanizado, problemas sempre existirão. Sempre haverá demandas sociais por 

melhorias na saúde, na habitação, no transporte, na educação, no lazer e nos 

salários, as manifestações de insatisfação faz com que o debate sobre a questão se 

amplie na comunidade para se construir um processo contínuo de luta, somente 

então, conquistas virão. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vivemos no Brasil após o período de exceção, marcado pela ditadura 

militar que se estendeu por mais de 20 anos, sob os ventos de um regime 

democrático que embora insipiente contabiliza sensíveis avanços para a sociedade 

brasileira. 

A organização e o funcionamento do Estado, em que pese havermos 

progredido bastante, não tem tido no cidadão, de forma consistente, o alvo principal 

e destinatário final das políticas públicas. É imperioso, dessa forma, alargar por meio 

da participação direta da sociedade, utilizando-se de várias formas, o acesso aos 

espaços de decisão para que se busquem as melhores opções voltadas para o 

alcance de objetivos de interesse coletivo, bem como de formas mais adequadas de 

controle do aparelho do Estado e assim do poder público. 

Os controles sociais de uma forma geral e, sobretudo o controle dos 

investimentos públicos em habitação, por parte da sociedade, são ainda muito 

incipientes, o mesmo acontecendo com os mecanismos de avaliação. 

A Vila da Barca, dentro desse contexto, é um espaço fértil gerador de 

políticas públicas com vetor específico, no qual entre outros aspectos, discuti-se a 

questão da habitação para essa população de baixa renda, com novas formas 

espaciais e com configurações diversas. 

Dessa forma, utilizando-se do discurso desenvolvimentista o Governo 

Municipal, em parceria com o Governo Federal idealiza um projeto de renovação do 

assentamento de palafitas, construindo em terreno firme do entorno, no mesmo 

bairro, um complexo habitacional, feitos de blocos, com infra-estrutura de 

saneamento, rede de distribuição de água e de esgoto, rede elétrica, pavimentação 

de ruas, iluminação pública entre outros. 

A intervenção efetivada pelo poder público, com subsídios de parcerias, 

visa, sobretudo, a modificação da orla central de Belém, voltada para um projeto 
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maior de turismo e lazer. Assim, novas formas espaciais vão se configurando na orla 

da Baia do Guajará, como Ver-o-Rio, Estação das Docas, Feliz Lusitânia, Ver-o

Peso e, agora mais recentemente o Conjunto Habitacional Vila da Barca. 

As palafitas da Vila da Barca davam um aspecto à orla nada agradável ao 

turista que saia de Belém com uma péssima impressão da pobreza que via, 

provocando impactos negativos sobre a beleza da cidade. Claro é que a pobreza é 

feia e por isso precisa ser erradicada, não somente pelo seu conceito, mas, 

sobretudo, pelo conceito de justiça social, logo, é preciso remover os obstáculos (as 

palafitas) que depõem contra a imagem dos setores públicos do Estado. O descaso 

com que as autoridades públicas vinham tratando esse assunto mudou de repente, e 

passou a ser prioridade, pois de outra maneira o turista não retornava e não trazia 

divisas para o Estado. 

Logo, o que servia aos interesses eleitoreiros de uns, virou o sonho da 

casa própria para tantos outros que por muitos anos, moravam literalmente sobre a 

lama, em casas improvisadas sem a menor condição de abrigar uma família. O que 

para uns é moradia digna para outros tantos, é uma forma de angariar recursos e 

votos. 

O conjunto habitacional saiu do papel e se fez realidade. A primeira fase, 

muito embora incompleta, foi entregue às famílias cadastradas na SEHAB, 136 UH 

de uma proposta inicial de 282. Agora as perguntas que não querem calar são: será 

que essa moradia é digna? Possuirá condições de infra-estrutura adequadas para 

abrigar essas famílias? Será que as famílias vão desfrutar de fato pelo que lutaram 

tanto tempo? 

As respostas, infelizmente, não foram totalmente contempladas por essa 

pesquisa. Tentamos de todas as maneiras trazer informações concretas sobre o que 

de fato está acontecendo nesse conjunto, mas, as pessoas que responderam aos 

instrumentos metodológicos aplicados ou foram vagas ou se calaram sobre um ou 

outro assunto. O que se identificou foram perdas significativas para muitos 

moradores, principalmente, àqueles que tinham seu ganha pão na comunidade. São 

pessoas que lutaram muito para fazer pequenos negócios, como venda de farinha, 
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de açaí, de frango, etc., e que no plano orçamentário da PM8, não foram previstos 

valores para a indenização desses pequenos empreendimentos. Como se vive numa 

casa nova sem possibilidades de sustento? E uma pergunta que se deveria ter feito 

aos técnicos da SEHA8, no momento do cadastramento, muito embora, de antemão 

já se soubesse que não poderiam responder. 

Esse é um sério agravante, pois como garantir a permanência das 

famílias no conjunto habitacional com o pagamento de impostos (IPTU) e taxas 

(água e energia elétrica) que virão juntamente com os imóveis. Essa 

sustentabilidade não será possível, e provavelmente muitos moradores terão que 

vender ou trocar seus imóveis e retornar a realidade anterior em outro local com 

iguais características as do antigo assentamento. 

A dinâmica de produção dos espaços urbanos, ao gerar uma melhoria, cria 
simultânea e constantemente milhares de desalojados e desapropriados que 
cedem seus locais de moradia para grupos de renda que podem pagar o 
preço de um progresso que se opera através de uma enorme especulação 
imobiliária. Tal trama urbana só pode levar à fixação das camadas mais 
pobres em zonas desprovidas de serviços públicos, até o jia em que, com o 
crescimento da Metrópole, também destes locais tenderão a ser expulsos se, 
porventura, sua iniciativa política ainda continuar bloqueada. (KOWARICK, 
1979, p. 82). 

A realidade é contraditória, porque existe uma correlação de forças 

intensas com ascendência direta, na qual nem sempre os interesses reais dos 

atores envolvidos, representam o desejo da maioria. Cabe dirigir o debate atual para 

se avaliar se as propostas encaminhadas respondem de fato às exigências reais da 

comunidade. 

Uma forma de subsistência dessas famílias com sua retirada para o novo 

assentamento não foi pensada. No projeto, não foi estabelecido um recurso 

financeiro para esse fim e nem para indenização de imóveis que possuem valor 

venal maior que o imóvel do conjunto habitacional. Há na comunidade, casas 

construídas em madeira de lei com acabamento de boa qualidade, sobretudo, com 

metragem superior ao do remanejamento (56m2 X 62m2 X 81 m2
). 

Na pesquisa, foi ventilada a possibilidade de alguns moradores se 

reunirem para lutar com vistas à transformação do conjunto habitacional em área de 
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ZEIS (Zona de Interesses sociais) nas quais os impostos teriam redução na carga 

tributária. 

o que se observa nessa preocupação é que a PMB deveria ter estudado 

um mecanismo de manutenção no novo assentamento do meio de vida desses 

moradores, poderia se ter pensado no projeto arquitetônico de uma quadra contendo 

Box para a instalação desses pequenos negócios a uma taxa módica de custo justo 

para que assim pudessem manter seus empreendimentos e sustentar suas famílias. 

É bom ressalvar que não são apenas as condições de habitação que mantêm a 

permanecia dos moradores, mas sim a questão de moradia, ou seja, social, lazer e 

econômica, como proximidade ao local de trabalho, manutenção de negócios de 

família, proximidade à Baia do Guajará para manutenção da pesca, pois alguns 

moradores vivem dessa modalidade de sustento. Assim, o espaço urbano, deveria 

ter sido concebido com vistas a permitir aos moradores a reprodução do seu meio 

de vida. 

Numa das contribuições que versa sobre a participação no projeto e 

produção da Política Nacional de Habitação (Ministério das Cidades, Seminários 

Regionais, 2008, p.79) é claramente percebido que se deve: 

- Promover o comprometimento das famílias beneficiadas com os 

programas habitacionais subsidiados, por meio de: 

• Trabalho social; 

• Geração de emprego e renda nos empreendimentos habitacionais; 

• Regulamentação e implementação da ZEIS; 

• Fomento a operações coletivas; 

• Participação das famílias na elaboração do projeto habitacional. 
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Se esse critério foi previsto na elaboração de política pública de 

habitação, como a PMB não orçou em seu projeto habitacional Vila da Barca, 

recursos para esse fim. Houve falhas sem dúvida nenhuma, pois os mecanismos de 

controle da e de monitoramento das lideranças dessa comunidade não foram 

colocados em prática no momento da elaboração do projeto. Faltou participação 

política intensa para a comunidade Vila da Barca, pôr-se em movimento em defesa 

dos seus interesses. 

As respostas dos entrevistados não deixa a menor margem de dúvida 

sobre a especulação imobiliária. O conjunto habitacional está localizado nas 

proximidades do centro comercial, perto de um dos monumentos históricos da 

grande Belém, que é o Ver - o - Peso. 

( ... ) servido por dois grandes corredores de tráfego (Avenida Pedro Álvares 
Cabral e Rodovia Arthur Bernardes), sendo ainda próximo a uma das áreas 
de Belém das mais valorizadas (Doca de Souza Franco). Tudo isso, servirá 
de atrativo para o capital imobiliário, pois a área se tornará própria para a 
reprodução do capital, ou seja, poderá gerar lucro. (SOUZA, 2006, p. 106). 

Não há como se frear o avanço da especulação imobiliária, o que a 

SEHAB deveria ter previsto na elaboração do projeto, era a criação de um 

mecanismo que dificultasse a venda, pelo menos num prazo de 10 anos. Um 

contrato poderia ter sido efetivado junto à Caixa Econômica Federal, parceira na 

gestão dos recursos financeiros, de forma a inibir pelo menos por esse prazo, a 

venda dos imóveis e, consequentemente, o retorno para a condição anterior em 

outro espaço, ou seja, a continuidade do processo de segregação social. 

É muito comum em Belém o procedimento da invasão para especulação 

imobiliária. Esse ato inclusive é estimulado pelos políticos e empresários 

oportunistas de plantão. A população de baixa renda se apropria de terrenos às 

proximidades de grandes centros urbanos, normalmente habitados por pessoas de 

classe de maior poder aquisitivo, e após algum breve espaço de tempo, vendem 

para os especuladores e se mudam para as áreas de periferias, modelando 

verdadeiros "bolsões" de pobreza e marginalidade, acentuando as desigualdades. 
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No Conjunto Habitacional Vila da Barca, também não será diferente. A 

mobilidade prevista ocorrerá e contribuirá para o desencadeamento de um novo 

processo denominado de "renovação intra-urbana". (SOUZA, 2006, p.34) 

Através da política de renovação urbana, o Estado capitalista valoriza 
simultaneamente vários interesses. De um lado, via expulsão dos pobres 
residentes em cortiços junto ao centro da cidade, redirecionando a 
segregação residencial e viabiliza o capital imobiliário que tem oportunidade 
de realizar bons negócios em áreas onde o preço da terra é pela proximidade 
do centro bastante elevado: é a renovação urbana. (CORRÊA, 1995, p.28) 

O processo de segregação em Belém tem sua origem na ocupação 

desordenada do seu espaço urbano, particularmente das áreas próximas ao centro 

comercial. Com a grande massa vinda do interior do estado e do nordeste, houve 

uma reconfiguração do espaço, transformando as periferias em bairros populosos 

com grande concentração de área comercial e junto a isso o trabalho informal. Com 

o sucesso dessa nova demanda, uma vez que Belém é uma capital com alto índice 

de consumo, os nordestinos viram um ambiente fértil para o negócio de porta em 

porta, daí ao crescimento demográfico sem controle foi um pulo. De repente a capital 

viu-se sem estrutura física para suportar o crescimento populacional. Faltaram 

políticas públicas urbanas que re-organizasem essa nova configuração, assim as 

baixadas incharam de tal modo que, outro processo, o da favelização veio à tona'. 

Até então, os paraenses desconheciam essa configuração de periferia que 

juntamente com o desenvolvimento, trouxe a violência a rebote. E assim surgiu a 

maior favela da América Latina, conhecida como o PAAR, cujo processo de 

reivindicação tem sido feito através da COHAB. 

Diferentemente, a Vila da Barca teve seu processo reivindicatório através 

da PMB, particularmente no Governo Municipal de Edmilson Rodrigues, em 1996, 

conforme dito anteriormente. Nesse período houve grande impulso da participação 

popular nas decisões sobre habitação num processo de "co-gestão" que é o 

processo participativo. Estabeleceu-se assim, uma relação de concessão e 

conquista entre o Governo Municipal e os moradores da referida área. 

Partindo, da ação dos excluídos no espaço urbano, organizados ou não, 

individualmente ou coletivamente, traduzido em movimentos ou não, percebemos 

que em Belém o movimento citadino além de fazer história fez muitas outras coisas 
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no correr desses anos. Principalmente fez casas, equipou bairros, plantou árvores, 

abriu escolas, viajou em ônibus em linhas novas, dançou nas festas populares ( ... ) e 

ouviu palestras em que a democracia e a inteligência não podiam ser palavras 

proibidas pelo delegado do governo. (CASTELLS, 1980, p.14) 

É certo que desse período para cá, muitas mudanças ocorreram, 

transformando o cenário das palafitas na Vila da Barca num renovado espaço 

urbano, dessa feita com a infra-estrutura adequada. 

Apesar das dificuldades percebidas de adaptação dos moradores a essa 

nova configuração, existe o mérito de um empreendimento corajoso, que de alguma 

forma está beneficiando muitas famílias que até então desconheciam a possibilidade 

de morar numa casa com a estrutura das que compõe o conjunto habitacional. 

A solução de moradia nem sempre atende a todos indistintamente, devem 

existir parâmetros para que seja efetivada uma política municipal de habitação com 

contornos diferenciados, mas que, no entanto, seja concreta com diretrizes duráveis. 

Mudar a cidade é possível, porem, somente será conseguido se houver a 

promoção de práticas nesses empreendimentos habitacionais que mantenham 

longe, o uso dos recursos públicos de maneira irregular como é o possível caso da 

Vila da Barca que vê a segunda etapa do seu projeto, com construção de 92 UH, 

repousarem no marasmo e na cancela da improbidade administrativa. Essa triste 

realidade tão conhecida de nós brasileiros não deixou de atingir um projeto tão 

corajoso e audacioso como esse. 

p.14). 

Dá indignação perceber que tudo pelo qual se lutou, o sonho da nossa casa 
pode ficar paralisado porque a PMB não soube utilizar devidamente os 
recursos financeiros que estavam à disposição para construção da segunda 
etapa. (Resposta de uma moradora que não quis se identificar). 

De acordo com Luiz Flávio (Diário do Pará, 04/10/2009, Caderno 01, 

Se for comprovada a utilização irregular de recursos públicos no projeto da 
Vila da Barca o procurador poderá impetrar na Justiça Federal uma ação por 
improbidade administrativa contra a prefeitura. Caso as irregularidades sejam 
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comprovadas, todos os responsáveis terão que devolver o que foi desviado e 
poderão perder seus cargos públicos e os direitos politicos. Poderá gerar 
ainda responsabilização criminal se comprovada a fraude na licitação. 

Infelizmente, a pesquisa constatou que o quadro pontuado acima pode 

realmente estar acontecendo e a comunidade pode ficar prejudicada na longa 

espera pelo sonho da casa própria. Há muito, a imprensa vem noticiando a 

possibilidade de uso indevido dos recursos públicos nesse empreendimento 

habitacional, mas, entretanto, somente agora, após apurada auditoria o TCU 

manifestou-se publicamente. É uma pena que mais uma vez possamos estar 

assistindo, diga-se de passagem, "pasmados" que a construção de um projeto 

democrático como esse, no qual não faltou a participação e engajamento popular, 

esteja "viralmente" contaminado pela ação política de pessoas que vêem nesse tipo 

de empreendimento público, possibilidades de ganhos que os favoreçam. 

Construir formas atuais eficazes de exercer por parte da sociedade o 

controle social sobre o poder do Estado e sobre os mecanismos que controlam o 

mercado é um desafio maior da contemporaneidade. Essa é, aliás, uma tarefa 

bastante espinhosa posto que o poder deixou de ser local e nacional para 

transformar-se em poder global. Tal situação enfraquece cada vez mais os estados 

nacionais no seu papel de formulador de políticas públicas, com vistas a garantir as 

idéias de justiça social, solidariedade e universalismo, as quais foram a tônica do 

Estado de bem-estar social que emergiu após a segunda guerra mundial. 

Essas sumárias indicações expressam a complexidade e relevância deste 

tema em questão. A Vila da Barca é um tema recorrente que ainda não se esgotou 

como ponto de debate e que deve ainda se complementado, para dirimir novas 

polêmicas que surgirão, pois o cenário local continua rico em estudos, proposições e 

debates sobre os novos caminhos que a política de habitação da PMB possa 

estabelecer. 

Outras idéias e outras propostas precisam surgir. Certamente fortalecer 

as instituições regionais, disponibilizar recursos humanos e materiais, gerar um 

corpo burocrático altamente capacitado e desenhar um programa de 

desenvolvimento de médio-longo prazos consensuado com a sociedade local, 
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compõe uma somatórios de iniciativas que poderão tirar a cidade de Belém da 

histórica situação de má gestora de recursos públicos e integrá-Ia com dignidade ao 

restante do Estado do Pará e do Brasil. 
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PROJETO: CONJUNTO HABITACIONAL VILA DA BARCA: 

Mapeamento dos avanços conseguidos, dos limites e das possibilidades de 

assentamento no contexto de política de habitação da Prefeitura Municipal de 

Belém. 

limo (a) Senhor (a). 

Sou Evandro Mauro Dias de Almeida, alu:1o do Mestrado Executivo em 

Administração Empresarial da Fundação Getulio Vargas, Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas - EBAPE. 

Trata-se como finalidade deste. a realização de uma pesquisa para a 

elaboração da minha dissertação de mestrado, cujo objetivo é compreender como se 

deu o processo de transferêr,cia ja ~0~''';:8ção do Bairro Vila da Barca para o 

Conjunto Habitacional Vila da Barca, buscando identificar, num contexto dinâmico, 

quais os avanços significativos conseguidos nessa mudança, as dificuldades 

enfrentadas e as possibilidades de melhoria no novo assentamento. Também 

pretendo observar junto aos técnicos responsáveis pelo Projeto de Habitação e 

Urbanização da Prefeitura Municipal de Belém (PMB) quais os impactos 

provenientes das ações efetivadas no contexto de políticas públicas de habitação e 

urbanização do Município. 

Esclareço que os nomes cos respondentes serão mantidos em sigilo, 

salvaguardando suas identidades e mc:ntendo a confidencialidade das informações e 

que serão mencionados somente àq:Jele3 que permitirem. 

Informamos tambérr., que todss as informações obtidas no questionário 

serão de uso exclusivo para a elaboração da dissertação de mestrado citada 

anteriormente. 

AtenciJsamente, 

Evandro M2uro Dias de Almeida, 

Fones: ~91) 
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1 PERFIL DO INFORMANTE 

1.11dade: __________ _ 

1.2 Sexo: _________ _ 

1.3 Tempo de moradia no assentat1~ento Vila da Barca de origem: 

1.4 Tempo de moradia no Conjunto Habitacional Vila da Barca: 

1.5 Função que desempenha na Comunidade Vila da Barca: 

) Morador (a) 

) Liderança comunitária 

) Outro: _____ _ 

1.6Trabalho: 

( ) Formal 

( ) Informal 

1.7Renda 

) abaixo de dois salários mínimos 

) de dois a três salários mhirr J~: 

( ) acima de três salários rrínimos 

( ) não é possível declarar 

2 Formação política do processo organizativo da Vila da Barca 

2.1 Quando e como se deu o processo de organização da Vila da Barca? 

-----------------------------
2.2 Quais foram as primeiras ações políticas das lideranças? 

2.3Quais as maiores dificuld8d8~ flO movirneflto org8nizativo? 
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PROJETO: CONJUNTO HABI1 ACIONAL VILA DA BARCA: 

Mapeamento dos avanços conseguidos, dos limites e das possibilidades de 

assentamento no contexto de po!;tica de habitação da Prefeitura Municipal de 

Belém. 

limo (a) Senhor (a). 

Sou Evandro Mauro Dias de Almeida. aluno do Mestrado Executivo em 

Administração Empresarial da Fundação Getulio Vargas, Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas - EBAPE. 

Trata-se como finalidade deste, a realização de uma pesquisa para a 

elaboração da minha dissertação de mestrado. cujo objetivo é compreender como se 

deu o processo de tran3farêr,c;,a ja r=O;::LiS:Ç2,O GCJ Bairro Vila da Barca para o 

Conjunto Habitacional Vila da Bar-::a, :::'USC8t"oa ident:ificar, num contexto dinâmico, 

quais os avanços significativos :':';Jnseç;Lidos nessa mudança, as dificuldades 

enfrentadas e as possibilidades de melhoria no novo assentamento. Além disso, 

pretendo observar junto aos senhores (as) técnicos responsáveis pelo Projeto de 

Habitação e Urbanização da Prefeitura Municipal de Belém (PMB), quais os 

impactos provenientes das ações efetivadas para o projeto no contexto de políticas 

públicas de habitação e urbanização do MUlicíoio. 

Para tanto, gostaria que coo~er8s~'3 com este estudo, esclarecendo como 

se deu o processo de efetivação do citado prejeto, no que concernem as ações, as 

dificuldades, os recursos fir,anceiro:., entrE: cuiros, como também as prioridades de 

políticas urbanas nesse contexto. 

Informamos que todas 2S inforr,l8ções oo~idas na entrevista serão de uso 

exclusivo para a elaboração da jiss21~a ;2'~ C.S·'19S:,"c)d:.) citada anteriormente. 

Ciente de vossa colab;J:é',;ãc ag!"aj ,~-:8 

Ater,::!osarnente, 

Evandro :Va'-l:o Dias de ,A,:meida, 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

a) Quais foram as demandas para efetivação do Projeto de habitação e Urbanização 

Vila da Barca. 
b) Como se desenvolve o ProjEto de Hab;t3ç;àJ é Urbanização Vila da Barca na 

dimensão de política pública de hacitação do ~vunicípio de Belém; 

c) Quais foram as primeiras ações políticas da ::Jrefeitura. 

d) Quem comandou o inicio do Projeto? 

e) Quais foram os objetivos iil:ciais? 

f) Quais foram as etapas marcantes do processo? 

g) Quais foram as pessoas físiCES C?S 0r1:,ni7.?r;õe~ envol\lidas no processo? 

h) Nesse processo, o que foi bCIII? ::; yLl6 10; :nal';> 

i) Como e em que períooo se 61etivou o remanejamento das famílias para o 

Conjunto Habitacional Vila da Barca') 

j) Quais as vantagens e as dificuldades da transferência do assentamento de origem 
Vila da Barca para o Conjunto i1abiléi r.;icl'tôi? 

k) O que ainda há por fazer? 

I) O que você indicaria corno aspeL;tcs POSíllV0S do Projeto Conjunto Habitacional 

Vila da Barca. 

m) O que você indicaria como aspe~tos negativos do Projeto Conjunto Habitacional 

Vila da Barca. 

n) As diretrizes formuladas par'él e~:.te Orojdto estão de fato contribuindo para reduzir 

o déficit de moradias e rne!hC);-:t- JC:1 q~2·;·_<2.j:, de \lida d 3ssa população de baixa 

renda; 

OBRIGADO! 


