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“A moradia é elemento que modela o próprio homem, 

o condiciona e o motiva, e com tal significação o 

problema urbanístico e habitacional assume uma 

importância transcendente e uma nova dimensão – a 

dimensão humana” (Manuel Veiga de Faria, Elementos 

do direito urbanístico). 

 

 



 

RESUMO 

 

O trabalho analisa os empreendimentos habitacionais do Programa Minha Casa, Minha 

Vida direcionados às famílias de baixa renda. O objetivo é compreender em que medida 

esse Programa que mobilizou expressivos recursos financeiros e aumentou a produção de 

habitações conseguiu concretizar o direito à moradia adequada, segundo os padrões da 

ONU. De acordo os padrões internacionais a moradia para ser adequada deverá 

compreender os seguintes elementos: adequação cultural, habitabilidade, acessibilidade, 

custo acessível, segurança da posse, localização adequada e disponibilidade de serviços, 

infraestrutura e equipamentos públicos. Cada um dos elementos foi analisado tomando 

como referência o município de Montes Claros/MG e dois empreendimentos da Faixa 1, 

Nova Suíça e Santos Dumont, ambos situados no bairro Independência. Além das 

entrevistas com os moradores dos conjuntos, averiguou-se a legislação pertinente no 

âmbito federal, estadual e municipal para compreender a política pública habitacional na 

perspectiva dos impactos na vida dos beneficiários, no acesso aos serviços e equipamentos 

urbanos da cidade e no desenvolvimento urbano.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito urbano; Política pública habitacional, Direito à moradia 

adequada; Programa Minha Casa, Minha Vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The paper analyzes the housing projects of the Minha Casa, Minha Vida targeted to low-

income families. The goal is to understand if this program that mobilized significant 

financial resources and increased production of housing could realize the right to adequate 

housing, according to UN standards. According to international standards the housing to be 

adequate should include the following elements: cultural adaptation, habitability, 

accessibility, affordability, security of tenure, convenient location and availability of 

services, infrastructure and public facilities. Each of the elements was analyzed by 

reference to the municipality of Montes Claros / MG and two projects Track 1, Switzerland 

and New Santos Dumont, both located in the Independence neighborhood. Besides the 

interviews with residents of the sets, the relevant legislation it was established at the 

federal, state and local levels to understand the housing public policy from the perspective 

of impact on the lives of beneficiaries, access to services and urban infrastructure of the 

city and urban development . 

 

KEYSWORDS: urban law; Right to adequate housing; program my house, my life. 
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INTRODUÇÃO 

 

a) Objeto de análise, problema de pesquisa e Objetivos 

Analisar a questão moradia pode remeter a diferentes dimensões do problema, 

de questões de âmbito arquitetônico, econômico, urbanísticas a questões sociais. A análise 

pode centrar no tipo de construção e materiais utilizados, na arquitetura; ou, no interior da 

casa, a disposição dos móveis, o lugar de predileção; sua localização (rua, bairro, cidade), 

as distâncias percorridas até o trabalho, escola, supermercado, restaurante, ambientes de 

lazer; sua adequação e quantidade de cômodos, as características de iluminação e 

acessibilidade. Poderá ainda remeter ao acesso a serviços e equipamentos sociais como a 

saúde, educação, transporte e lazer, dentre outros.  

Percebe-se que a concepção de moradia vai muito além do local de abrigo ou 

refúgio, pois constitui também o espaço de integração com a família, com a vizinhança, 

com a cidade e com o país, de forma que o indivíduo possa encontrar condições concretas 

para realizar o exercício de sua cidadania, liberdades e dignidade (PAGANI, 2009. p. 122). 

A moradia possibilita ao indivíduo se inserir em um espaço e se relacionar coletiva e 

publicamente e ao mesmo tempo recolher-se em sua intimidade para se preservar e se 

desenvolver. Segundo King (2004) a moradia permite tanto nos retirar, quanto sermos 

parte constituinte de uma sociedade. 

Sendo a moradia tão importante para o desenvolvimento humano, qual a 

explicação para sua escassez? Uma explicação pode ser dada por Engels (2015) na sua 

obra “Sobre a questão da moradia” para entender que muitas vezes a falta da moradia 

envolve interesses do capital. Trata-se para o autor de um produto necessário da forma 

burguesa da sociedade, pois sem escassez de moradia não há como subsistir uma sociedade 

na qual a grande massa trabalhadora depende exclusivamente do salário e, portanto, da 

soma de mantimentos necessária para garantir sua existência e reprodução. 

Percebe-se a amplitude que envolve a discussão sobre moradia, as relações e 

interesses conflitantes, relações que são produzidas em um dado espaço. A teoria da 

produção do espaço de Lefebvre (2008) é importante na compreensão da moradia no 

contexto da cidade e do espaço urbano, compreendendo a análise dos processos espaciais 

em diferentes níveis. 
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O espaço social é um produto das relações sociais de dada sociedade. Para 

entender esta ideia é fundamental romper com a concepção generalizada de espaço, como 

se ele existisse por si mesmo. Contrariando essa concepção foi que Lefebvre, utilizando-se 

do conceito de produção do espaço, propõe uma teoria que entende o espaço como 

fundamentalmente atado à realidade social, não existindo em “si mesmo”, pois ele é 

produzido, podendo ser entendido como uma intrincada rede de relações que é produzida e 

reproduzida continuamente. 

O espaço social é produzido, conforme Lefebvre, em três dimensões ou 

processos dialeticamente interconectados. Ele divide a tríade da “prática espacial”, 

“representações do espaço” e “espaços de representação”. 

Partindo dos estudos de Lefebvre, Carlos (2015) analisa como a extensão do 

capitalismo tomou o espaço, fez dele sua condição de produção, primeiro como recurso, 

depois como força produtiva, e finalmente como mercadoria reprodutível, através do setor 

imobiliário.  

É importante destacar que o acesso ao solo urbano na sociedade capitalista, 

embora produzido de forma socializada, é apropriado de forma diferenciada pelo cidadão, 

orientado pelo mercado, mediador fundamental das relações que se estabelecem nesta 

sociedade, produz um conjunto limitado de escolhas e condições de vida apoiados na 

existência da propriedade privada da riqueza social, que sob a forma do solo urbano, 

determina o acesso à vida urbana medida por um preço – como expressão de seu valor 

(CARLOS, 2015, p. 85).  

Nesse contexto, a discussão da moradia para população de baixa renda remete 

à questão social, mas Engels (2015) adverte que não é a solução da questão da moradia que 

leva simultaneamente à solução da questão social, mas é pela solução da questão social que 

se viabiliza, concomitantemente, a questão da moradia. 

No Brasil, historicamente a questão da moradia sempre foi um problema social 

para a classe trabalhadora, especialmente o segmento de baixa renda. O enfrentamento 

político do problema é recente. A política habitacional no Brasil historicamente privilegiou 

o financiamento a setores da alta e média renda, deixando em segundo plano a população 

de baixa renda, atendida ocasionalmente com um programa de assentamento, construção 

de casas populares, quase sempre em locais distantes dos lugares centrais da cidade. No 

período mais recente, isto é, na segunda década do século XXI, surgiu uma política voltada 

para enfrentamento do problema habitacional para esses segmentos de baixa renda. Trata-
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se do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), que até fevereiro de 2016 beneficiou 

9,6 milhões de famílias com a construção de 2,4 milhões de novas moradias. 

Diante desse contexto, o problema de pesquisa está centrado na seguinte 

questão: as famílias de baixa renda conseguiram ter acesso à moradia adequada, segundo 

os padrões da ONU, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida? 

A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar a política pública 

habitacional para famílias de baixa renda, na perspectiva do Programa Minha Casa, Minha 

Vida, sob o enfoque da concretização do direito à moradia, segundo padrões internacionais 

da moradia adequada.  

Os objetivos específicos verificaram cada um dos elementos caracterizadores 

do direito à moradia adequada (segurança da posse, habitabilidade, disponibilidade de 

serviços, infraestrutura e equipamentos públicos, localização adequada, adequação cultural, 

acessibilidade e custo acessível). A análise é feita sob a perspectiva dos empreendimentos 

do Programa Minha Casa, Minha Vida para a população de baixa renda (Faixa 1), na 

cidade de Montes Claros-MG. Os parâmetros foram avaliados na perspectiva dos impactos 

na vida dos beneficiários, no acesso aos equipamentos urbanos da cidade, dos serviços e do 

desenvolvimento urbano.  

 A análise teve como foco os empreendimentos destinados as famílias com 

renda mensal de até $ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), consideradas pelos critérios 

estabelecidos pelo Ministério das Cidades a faixa 1 do programa. 

Discutir a política pública habitacional é importante, pois existem interfaces 

entre a idealização de uma política pública, a operacionalização e os resultados alcançados. 

Essa compreensão envolve diferentes abordagens e concepções, tendo como parâmetros os 

modelos de intervenção estatal, as estruturas organizacionais, as legislações pertinentes e o 

histórico da implementação dos programas habitacionais. A pesquisa centra do ponto de 

vista da moradia como direito fundamental, seja como direito humano e como direito 

social. Os procedimentos metodológicos da pesquisa encontram-se detalhados no subitem 

b).  

A estrutura do relatório de pesquisa segue a seguinte organização. No primeiro 

capítulo, trabalha-se o conceito do direito à moradia adequada. Para isso, discute-se os 

aspectos do direito à moradia como direito humano fundamental, a proteção do direito à 

moradia no âmbito internacional e nacional, as diferenças entre direito à propriedade e 
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habitação, analisando os elementos do direito à moradia adequada para a população de 

baixa renda. 

No segundo capítulo, destaca-se a política habitacional no Brasil e o papel do 

Programa Minha Casa, Minha Vida na promoção do direito à moradia adequada. Analisa-

se o déficit habitacional no país, como historicamente a política habitacional tentou 

resolvê-lo e quais são as perspectivas do planejamento da política habitacional atendidas 

pelo Programa em relação as famílias de baixa renda. 

No terceiro capítulo, faz-se a análise do Programa Minha Casa, Minha Vida no 

contexto de Montes Claros. Os empreendimentos Nova Suíça e Santos Dumont foram 

escolhidos para aplicação do questionário, com o objetivo de verificar se os elementos que 

compõe o direito à moradia adequada (segurança da posse, habitabilidade, disponibilidade 

de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos, localização adequada, adequação 

cultural, acessibilidade e custo acessível) são concretizados nessa política habitacional. 

 

b) Procedimentos metodológicos  

 

A metodologia adotada parte, inicialmente, da revisão bibliográfica para 

melhor compreensão dos conceitos de moradia, habitação, propriedade e moradia 

adequada, com análise na literatura especializada e na legislação internacional. Os 

elementos componentes do conceito de moradia adequada presentes nos relatórios do 

Habitar/ONU, órgão específico das Nações Unidas para tratar do problema da Habitação 

no âmbito internacional, forneceram as categorias de análise da pesquisa. Dessa forma, os 

elementos (segurança da posse, habitabilidade, disponibilidade de serviços, infraestrutura e 

equipamentos públicos, localização adequada, adequação cultural, acessibilidade e custo 

acessível) foram analisados para os Empreendimentos do Programa Minha Casa Minha 

Vida do município de Montes Claros compreendendo este como parte da questão em 

âmbito nacional. Assim, ao analisar a execução da Política Habitacional por meio do 

PMCMV em um município em particular, caracterizado por médio porte, espera-se lançar 

luzes para a compreensão de aspectos relacionados à concepção e implementação da 

política habitacional de interesse social no país.  

No referencial teórico os autores chaves para discussão do direito à moradia 

são: Pagani (2009), Bonduki (2009), Sarlet (2010), Cardoso (2011), Milagres (2011), 

Serrano Júnior (2012), Fernandes (2014), Osório (2014). A discussão do espaço urbano 
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terá como base: Lefebvre (2008), Engels (2015), Carlos (2015). A respeito dos aspectos do 

capital financeiro e sua influência na política habitacional foram usados Shimbo (2010) e 

Carlos (2015). 

Para contextualizar a política pública habitacional, faz-se necessário o 

entendimento das três dimensões que envolvem o PMCMV. A primeira dimensão envolve 

o papel dos agentes operacionalizadores do Programa, com enfoque na Caixa Econômica 

Federal e no Município. O fluxograma ajuda na compreensão dos agentes envolvidos na 

produção das unidades habitacionais para as famílias da faixa 1. 

Fluxograma 1 - agentes envolvidos na produção das unidades habitacionais para as famílias da 

faixa 1 do PMCMV 

    Fonte: Cardoso (2015) 

 

Observa-se que a Caixa, através de suas Gerências de Habitação (GIHAB), é 

responsável por avaliar os projetos dos empreendimentos propostos, verificando se estão 

dentro dos parâmetros técnicos estabelecidos pelas normativas.  

Em relação ao município, observa-se que faz parte de sua responsabilidade o 

cadastro e a seleção dos beneficiários.  

A segunda dimensão contempla o acesso à cidade, compreendendo a forma 

como os equipamentos públicos e serviços são disponibilizados à população que vive nos 

empreendimentos.  

A terceira dimensão, analisada na pesquisa, envolve os moradores, tanto no 

perfil socioeconômico da família e situação de trabalho, quanto no acesso aos 
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equipamentos públicos e serviços e ainda a avaliação no que diz respeito às necessidades, 

condições de moradia e relações sociais. As informações tiveram como fonte a pesquisa de 

campo com aplicação de questionário. Para alcançar os objetivos propostos o procedimento 

metodológico adotado faz a análise na terceira dimensão, qual seja, na perspectiva dos 

moradores dos empreendimentos que são os destinatários finais do PMCMV. 

Nessa perspectiva, em termos de delimitação temporal e espacial do objeto de 

pesquisa, o período de análise será de 2009 (criação do Programa Minha Casa, Minha 

Vida) a 2015 e terá como unidade geográfica de análise o município de Montes Claros. A 

cidade está localizada no Norte de Minas Gerais, onde vive uma população de 

aproximadamente 344.427 mil habitantes na zona urbana, com uma densidade demográfica 

de 101,41 habitantes por quilômetro quadrado (IBGE, 2010). 

Segundo informações da Superintendência Regional de Montes Claros – 

Plataforma de Habitação, da Caixa Econômica Federal, são oito os empreendimentos 

concluídos no município e três em construção para a Faixa 1 do Programa, conforme 

discriminado na Tabela 1 abaixo. Os respectivos empreendimentos estão localizados nos 

bairros Independência, Village, Cidade Industrial e Vila Castelo Branco.  

 

Tabela 1. Situação dos empreendimentos da Faixa 1 em Montes Claros  

Situação Empreendimento Unidades Bairro 

Concluído 

Nova Suíça 496 Independência 

Santos Dumont 241 Independência 

Recanto das águas 500 Village 

Monte Sião I 498 Village 

Monte Sião II 300 Village 

Minas Gerais 499 Village 

Vitória 499 Cidade Industrial 

Rio do Cedro 266 V. Castelo Branco 

Não concluído 

Monte Sião IV 393 Village 

Vitória II 660 Cidade Industrial 

São Geraldo 499 São Geraldo II 

Fonte: Gerência de Habitação de Montes Claros 

 

A pesquisa abrangeu dois empreendimentos da Faixa 1 do PMCMV, sendo um 

o Nova Suíça e o outro o Santos Dumont, ambos situados no bairro Independência. A 

escolha desses empreendimentos ocorreu por serem os primeiros do PMCMV em Montes 

Claros, tendo maior tempo de ocupação e uma amostra bem representativa.  



18 
 

Para a definição da amostra foi usada a fórmula 
2

..2

e

qpz
n 

 

No caso do trabalho, será adotado: 

Z = 1,96 correspondente a um grau de confiança de 95% 

p = q = 0,5 

e = 5%  

Os dois empreendimentos selecionados totalizaram 737 unidades, sendo 496 

unidades do Nova Suíça e 241 unidades do Santos Dumont. Usando a fórmula acima, 

resulta em uma amostra de 253 unidades, com um grau de confiança de 95%. Em razão da 

proporção de unidades em cada empreendimento, foram aplicados 170 questionários no 

Nova Suíça e 83 questionários no Santos Dumont. 

A pesquisa envolveu observações de campo, levantamento de dados 

secundários disponibilizados em sítios eletrônicos de órgãos públicos, análise da legislação 

pertinente no âmbito federal, estadual e municipal e realização de entrevistas com 

moradores desses conjuntos. Ao total, foram realizadas 253 entrevistas com os moradores 

dos empreendimentos mencionados, selecionando-se em cada um deles aquele que se 

identificava como o chefe da família, em uma amostra de domicílios que garantisse a 

relevância estatística da pesquisa. 

Antes da aplicação do questionário foi realizado um pré-teste com 20 

moradores dos empreendimentos, revelando-se uma etapa importante para as adequações 

necessárias.  

Na elaboração, estruturação e observação das entrevistas alguns pontos foram 

primordiais, quais sejam, a procedência das famílias (vieram de outras cidades, bairros, 

etc), a comparação entre a moradia anterior e a atual, aspectos positivos e negativos da 

vida na localidade, percepção do morador quanto à melhoria ou não da qualidade de vida 

ao acessar a casa própria, sensação de segurança, despesas em relação ao imóvel, casos de 

inadimplemento com as prestações do imóvel, acesso aos serviços públicos e privados e 

mobilidade. Também foi traçado o perfil socioeconômico dos entrevistados, a partir das 

informações constantes na tabela 2.  
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Tabela 2. Perfil socioeconômico, condições de moradia e avaliação dos moradores dos 

empreendimentos da Faixa 1 

Dimensões Indicadores Variáveis 

Condições 
socioeconômicas e 

inserção no mundo 

do trabalho 

Perfil 

socioeconômico 

da família 

Origem.  

Composição das famílias.  

Composição de renda. 

Faixa etária.  

Gênero.  

Escolaridade 

Pessoas com deficiência física.  

Famílias com renda proveniente de programas de transferência de 

renda 

Mulheres responsáveis (chefes) pela família. 

Famílias com idosos com 65 anos ou mais e renda familiar per 

capita inferior a ¼ do salário mínimo (público potencial do 

Benefício de Prestação Continuada). 

Despesas com o imóvel.  

Famílias que não constam do cadastro elaborado no início da 

intervenção 

Situação de 

trabalho 

Ocupação/atividade principal preponderante.  

Desemprego de responsáveis pela família.  

Responsáveis e adultos da família sem vínculos (empregado sem 

registro, autônomo não contribuinte e trabalho eventual). 

Direito à Cidade 

e Inserção Urbana 

Condições de 

moradia 

Unidade habitacional: 

Tamanho da moradia/tamanho da família. Domicílios com sinais 

de umidade e/ou rachaduras/outros 

Documento de titulação das famílias.  Número de pessoas por 

dormitório 

Conjunto habitacional: 

Tempo de moradia. Localização. 

Existência de áreas de uso comum. Existência de problemas 

construtivos 

Mobilidade 

urbana 

Frequência e proximidade do transporte público.  

Tempo gasto para o deslocamento para os equipamentos 

educacionais 

Tempo gasto para o deslocamento para o trabalho 

Equipamentos comunitários adaptados a pessoas com mobilidade 

reduzida 

Rebaixamento de calçadas em pontos de travessia 

Acesso à 

cidade e a 

serviços 

Qual é/era o centro para a vida do morador?  

Existência e uso de comércios e serviços 

Existência e uso de equipamentos sociais (saúde, educação, 

assistência, cultura, lazer, segurança) 

Coleta pública de lixo: existência, frequência e suficiência de 

pontos de coleta. 

Existência de telefone, correio, canais comunitários de 
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informação, internet. 

Existência de Código de Endereçamento Postal (CEP) para uso da 

população.  

Presença de policiamento 

Satisfação e 

Necessidades do 

Morador 

Avaliação do 

morador sobre 

necessidades, 

condições 

de moradia e 
relações sociais 

Satisfação em relação a moradias, serviços urbanos e relações 

sociais.  

Avaliação do morador sobre o diálogo com o poder público 

Alteração no acesso ao emprego.  

Crianças com e sem acesso a creches.  

Crianças e adolescentes fora do ensino fundamental.  

Desejo de mudar do imóvel (motivos).  

Necessidades não atendidas (O que gostaria que tivesse?) 

 

As informações obtidas por meio da aplicação dos questionários foram 

categorizadas tendo por base os elementos eleitos pela ONU para caracterizar a moradia 

adequada. Assim, os dados foram analisados sob a perspectiva da adequação cultural, 

habitabilidade, acessibilidade, custo acessível, segurança da posse, localização adequada e 

disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos. 
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1. Direito à moradia adequada 

 

O direito à moradia é concretizado no acesso a alguma forma de acomodação 

segura, acessível e habitável para viver em paz, com segurança e dignidade. O exercício 

desse direito envolve fatores sociais, econômicos, culturais, e a ONU elenca certos 

elementos que caracterizam a adequação da moradia. 

Esse conceito amplo de moradia digna inclui a relação da política habitacional 

com diversos outros setores, como as políticas públicas de saneamento, transporte, 

emprego e renda, econômicas, bem como sua relação com o ambiente construído da 

cidade.  

 

1.1 – Direito à moradia como direito humano fundamental 

 

A compreensão do significado de moradia não se restringe a um teto sobre as 

cabeças, nem fica circunscrito a ideia de casa própria, propriedade ou patrimônio, embora 

com esses conceitos mantenha correlação, conforme será abordado adiante. O elemento 

humano torna o ato de morar repleto de significados e implicações e justamente por isso a 

questão habitacional não pode ser discutida sem que se busque a dimensão humana. Essa 

dimensão é o ponto de partida para analisar as questões que envolvem a moradia, 

compreendendo-a como referência elementar à dignidade do ser humano. É importante 

destacar, conforme Sarlet (2003), que sem moradia, sem um lugar adequado para proteger-

se a si próprio e a sua família contra as intempéries, sem o local para gozar de sua 

intimidade e privacidade, enfim, de um espaço essencial para viver com um mínimo de 

saúde e bem estar; certamente a pessoa não terá assegurada a sua dignidade, aliás, por 

vezes, não terá sequer assegurado o direito à própria existência física, e, portanto, o seu 

direito à vida. 

A dignidade da pessoa humana é o princípio basilar sobre o qual se erige o 

direito à moradia. Por sua vez, a proteção e promoção da moradia, desde que possibilite 

condições para uma existência digna, é uma das formas de concretização do referido 

princípio. Os conceitos estão imbricados em uma dinâmica em que um fortalece e reafirma 

a existência do outro.  

A compreensão do direito à moradia como um direito humano passa por 

algumas questões centrais. Em qual contexto se insere o direito à moradia no rol dos 

direitos humanos? Há distinção entre os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, 
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sociais e culturais? Pode-se afirmar o direito à moradia como um direito humano e 

fundamental?  

Faz-se necessário um importante esclarecimento a respeito da categoria em que 

se enquadra o direito à moradia, se esse seria um direito humano ou um direito 

fundamental. O direito à moradia enquadra em ambas as categorias, pois, segundo Sarlet 

(2003), o termo direitos fundamentais aplica-se para aqueles direitos da pessoa 

reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional de determinado Estado, 

como é o caso do Brasil, no art. 6º da Constituição Federal de 1988. O direito à moradia 

também se enquadra na classificação de direitos humanos, pois a expressão guarda relação 

com os documentos de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que 

se atribuem ao ser humano como tal (hoje já se reconhecendo a pessoa como sujeito de 

direito internacional), independentemente de sua vinculação com determinada ordem 

constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, revelando um inequívoco 

caráter supranacional.  

Uma vez explicado que o direito à moradia possui tanto a classificação de 

direito fundamental quanto de direito humano vale destacar que ambas são proteções à 

dignidade da pessoa humana, seja no plano interno ou internacional. Nessa perspectiva, 

alguns autores, dentre eles Serrano Júnior (2012), optam pela expressão “direitos humanos 

fundamentais”, associando as duas categorias em que o direito à moradia se enquadra.  

Com efeito, o direito à moradia no Brasil é simultaneamente fundamental por ser 

assegurado na Constituição Federal e de direito humano por ser reconhecido e protegido na 

esfera internacional. A importância do direito à moradia enquanto direito fundamental 

reside na proteção jurídica em nível constitucional, estando no topo da hierarquia 

normativa do Estado, sujeitos a um maior grau de proteção e efetivação e merecedores de 

prioritário respeito tanto pelos particulares como também pelo Poder Público (SERRANO 

JÚNIOR, 2012, p. 61). Da mesma forma, o status de direito humano confere ao direito à 

moradia o reconhecimento expresso em diversos tratados e documentos internacionais. 

 

1.2 – Direito à moradia no âmbito internacional 

 

No âmbito internacional, destaca-se como marco do direito à moradia a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948, pela Assembleia Geral da 

ONU – Organização das Nações Unidas, tendo o Brasil como um dos seus signatários, 
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enunciando que toda pessoa tem o direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à 

sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, moradia, cuidados médicos 

e os serviços sociais indispensáveis.  

Os direitos humanos estão inseridos em um contexto maior de proteção ao ser 

humano, com momentos históricos e concepções com características próprias. O primeiro 

momento, também chamado de primeira geração dos direitos humanos, consagra 

liberdades públicas negativas ou direitos negativos, porque trazem em si o conceito de não 

interferência do Estado, projetando-se como liberdades públicas e afirmando direitos 

individuais típicos do Estado Liberal (FACHIN, 2009, p. 237). Destaca-se nesse contexto a 

defesa dos direitos políticos e civis.  

O segundo momento dos direitos humanos fundamentais surge em um contexto 

de intensas desigualdades materiais, pobreza e exclusão social, em razão do impacto da 

industrialização e dos grandes problemas sociais e econômicos gerados, ampliando as 

necessidades emancipatórias. Assim, a segunda geração dos direitos humanos é marcada 

pelo reconhecimento dos direitos sociais, econômicos e culturais que passam a exigir uma 

prestação positiva do Estado, configurado em um novo modelo, o Estado Social, em 

contraste com o Estado Liberal até então vigente, demandando a criação e estruturação de 

órgãos e procedimentos de proteção e/ou promoção do estado de coisa almejado e, em 

alguns casos, o fornecimento de bens e serviços (PIOVESAN, 2010, p. 139). 

A terceira geração dos direitos humanos é marcada pela internacionalização e 

constitucionalização dos direitos humanos fundamentais. Contextualizada após a Segunda 

Guerra Mundial, em resposta às atrocidades cometidas pelos regimes totalitários, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos amplia e internacionaliza um conjunto de 

direitos e faculdades sem as quais o ser humano não pode desenvolver sua personalidade 

física, moral e intelectual. (PIOVESAN, 2010, p. 141). 

Uma vez delineado o contexto de afirmação dos direitos humanos, dentre eles 

o direito à moradia, cabe esclarecer o questionamento quanto a distinção dos direitos 

sociais e dos direitos civis e políticos. O questionamento é relevante na medida que os 

direitos sociais foram durante muito tempo relacionados às normas programáticas, cuja 

exigibilidade era dependente da complementação pelo legislador e cuja aplicabilidade 

poderia ser dependente do contexto econômico favorável ou não. Interessante observar que 

esse raciocínio elimina, propositalmente, o fato de que os direitos civis e políticos também 

despendem gastos do Poder Público, bastando lembrar os custos para organizar uma 
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eleição e para manter organizações como a polícia, poder judiciário (incluindo o auxílio 

moradia dos magistrados), cartórios de registro, dentre outros. A importância dos direitos 

sociais está não apenas em ser instrumentos de compensação das desigualdades, mas 

também por integrarem um núcleo fundamental sem o qual não se pode garantir a 

segurança, a liberdade, a sustentação e a continuidade da vida humana em sociedade 

(SERRANO JÚNIOR, 2012, p. 180). 

Os direitos humanos são indivisíveis, pois formam um bloco de proteção, 

devendo ser promovidos e respeitados na sua integralidade, conforme consta de Declaração 

de Viena de 1993. A ideia de uma dicotomia entre esses direitos surge, em parte, pelo fato 

da Assembleia Geral das Nações Unidas ter aprovado, em 1966, um Pacto Internacional 

dos Direitos Civis e Políticos e um Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, retrato da polarização do mundo em dois blocos econômicos distintos. E, hoje, 

tal divisão guarda um aspecto didático e não material. De qualquer forma o direito à 

moradia recebe a proteção de ambos, pois o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos protege da arbitrariedade e interferência ilícita no domicílio, enquanto o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais reconhece o direito de toda 

pessoa à moradia adequada e compromete todos os Estados que dele fazem parte a 

adotarem as medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito. Essas 

obrigações assumidas pelos Estados Membros são monitoradas pelo Comitê das Nações 

Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (SERRANO JÚNIOR, 2012, p. 

67). No âmbito do Comitê foi imprescindível, para dar forma a esse direito, a orientação 

estabelecida pelo no Comentário Geral nº 4, estabelecendo que o conceito de moradia 

adequada compreende: segurança da posse, habitabilidade, disponibilidade de serviços, 

infraestrutura e equipamentos públicos, localização adequada, adequação cultural, 

acessibilidade e custo acessível. 

Ainda no plano internacional, destaca-se duas grandes conferências 

promovidas pela ONU sobre a problemática dos assentamentos humanos. Primeiro a 

Declaração de Vancouver sobre Assentamentos Humanos - Habitat I, em 1976, assegurou 

que a moradia adequada constitui um direito básico da pessoa humana. Posteriormente, em 

1996, a Conferência em Istambul, Turquia, da qual resultou a assim designada Agenda 

Habitat II, tido como o mais completo documento na matéria, do qual também o Brasil é 

signatário. Segundo Sarlet (2003) a Agenda Habitat II reconheceu o direito à moradia 

como direito fundamental de realização progressiva, com minuciosa previsão quanto ao 
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conteúdo e extensão do direito à moradia bem como das responsabilidades gerais e 

específicas dos Estados signatários para a sua realização.  

No âmbito do sistema regional de proteção aos direitos humanos, sistema 

interamericano, destaca-se a proteção concedida à moradia pela Carta da Organização dos 

Estados Americanos, que estabelece a necessidade dos Estados Membros dedicarem seus 

esforços à consecução de metas básicas, dentre elas, a habitação adequada para todos os 

setores da população. Destaca-se também a proteção ao domicílio contra ingerências 

arbitrárias e abusivas, estipulada pela Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto 

de San José da Costa Rica (SERRANO JÚNIOR, 2012, p. 69). 

Após traçar esse breve panorama no que diz respeito ao reconhecimento e 

proteção na esfera internacional, cabe examinar como o direito à moradia é disciplinado na 

ordem constitucional brasileira. 

  

1.3 – Direito à moradia no âmbito do direito brasileiro 

 

O direito à moradia foi incluído na Constituição Federal de 1988 pela Emenda 

Constitucional nº 26/2000, passando a integrar os direitos sociais do art. 6º, ao lado do 

direito à saúde, trabalho, assistência social e educação. No entanto, antes mesmo de estar 

expressamente positivado como um direito social, fundamental e humano, conforme já 

explanado, esse direito já era protegido na ordem interna e constitucional.  

A própria Constituição Federal ao tratar do salário mínimo, coloca a moradia 

entre as necessidades básicas da pessoa humana, reconhecendo integrar as condições 

materiais mínimas para uma vida com dignidade. Da mesma forma a Constituição fixa a 

competência administrativa comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios para promoção de programas de construção de moradias e melhorias das 

condições habitacionais. Observa Sarlet (2010) que esta previsão vem ao lado daquelas 

atinentes à garantia do direito à saúde e à educação, evidenciando que a moradia tem o 

mesmo status jurídico desses direitos, inequivocamente fundamentais à proteção e 

promoção da dignidade da pessoa humana. 

Destaca-se também a previsão constitucional da função social da propriedade. 

Embora não seja a mesma coisa direito à propriedade e direito à moradia, conforme será 

abordado adiante, essas previsões são de grande relevância ao atribuir uma finalidade a 

propriedade que não apenas o mero aspecto formal da titularidade em razão do registro. 
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Faria (2014) destaca que falar da função social da propriedade é falar de uma atuação do 

proprietário consistente em implementação de medidas hábeis a impulsionar a exploração 

racional do bem, com a finalidade de satisfazer seus anseios econômicos sem aviltar as 

demandas coletivas, promovendo o desenvolvimento econômico e social. 

Pode-se apontar como exemplo da função social da propriedade, dentre outras 

como a desapropriação a bem do interesse público, a previsão constitucional das 

usucapiões especiais urbana e rural, ambas condicionadas à utilização do imóvel para fins 

de moradia. Nesses casos, não é o título de propriedade o mais importante, mas a posse 

mansa e pacífica sobre o bem imóvel, durante determinado tempo, dando-lhe uma 

destinação, uma função, como se fosse dono. A etimologia da expressão “usucapião” é 

explicada por Milagres (2011) que aponta a origem do termo da palavra “usucapio”, 

significando tomar a coisa pelo uso. Segundo o referido autor a usucapião seria um 

importante instrumento de regulação fundiária e de segurança da posse, pois nesses casos a 

posse e a destinação socioeconômica do imóvel são as bases para o reconhecimento 

jurídico do bem. Dentre as modalidades de usucapião, destaca-se o especial urbano ou “pro 

moradia” no qual o indivíduo pode utilizar para sua moradia ou de sua família área urbana 

de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por pelo menos cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição, adquirindo domínio, desde que não seja proprietário de 

outro imóvel urbano ou rural. 

Percebe-se que a finalidade desse instrumento legal é possibilitar a segurança 

da posse, sendo também uma proteção ao direito à moradia. Nesse mesmo sentido, 

disciplinam sobre a usucapião urbano o art. 1.240 do Código Civil e o Estatuto da Cidade, 

tendo esse último a previsão da usucapião especial urbano coletivo. Essa modalidade de 

usucapião coletivo prevê o mesmo amparo legal do individual, mas merece destaque o fato 

da lei direcionar essa proteção à população de baixa renda que ocupa imóveis que não 

exerciam até então sua função social. O Estatuto reconhece o quanto é necessário viabilizar 

novas formas de acesso à terra urbana para os mais pobres, regulamentando o instrumento 

já existente da usucapião especial urbana que deve ser usado para a regularização das 

ocupações em áreas privadas, admitindo sua utilização de forma coletiva. Assim, não 

apenas uma pessoa, mas o grupo que ocupa de forma mansa e pacífica, por pelo menos 

cinco anos, um imóvel com mais de duzentos e cinquenta metros quadrados, poderá ter 

reconhecido juridicamente o domínio do referido imóvel, por meio de um condomínio 

especial.  
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Nesse contexto, observa-se que o Estatuto da Cidade é um importante 

instrumento de regulação fundiária e urbanização das áreas ocupadas pela população de 

baixa renda. Destaca-se que esse instrumento legal constrói o direito à moradia como parte 

do direito à cidade, ou seja o direito à terra urbana, ao saneamento ambiental, ao 

transporte, à infraestrutura, ao trabalho, ao lazer (FERNANDES; ALFONSIN, 2014, p 40), 

considerando o direito à moradia adequada em um contexto mais amplo de políticas 

públicas, diretrizes de planejamento e estratégias de gestão urbana. 

 

1.4 – Direito à moradia e direito a propriedade 

 

Diante do que foi exposto até o momento, resta evidenciada a necessidade de 

melhor trabalhar as ideias de moradia e propriedade, distinguindo suas características, 

diferenças, significados e desdobramentos nas políticas públicas habitacionais.  

O conceito de propriedade passa pelo poder de usar, usufruir e dispor da coisa, 

mas alguns autores como Loureiro (2007) chama atenção para o fato de a propriedade ser 

uma relação jurídica complexa que reúne não só um feixe de poderes, mas também de 

deveres em relação a terceiros proprietários e a terceiros não proprietários. Trata-se de um 

poder-dever, pois no caso do imóvel, por exemplo, é fundamental que ele atenda a sua 

função social. Percebe-se que a propriedade é vista como um direito meio e não um direito 

fim, não é uma garantia em si mesma, mas instrumento de proteção de valores 

fundamentais.  

Enquanto o direito à propriedade está vinculado ao direito privado, o direito à 

moradia é um direito humano fundamental, social e autônomo, com âmbito de proteção e 

objeto próprios. A propriedade pode até servir de moradia ao seu titular e em determinadas 

circunstâncias - assumindo a condição de pressuposto para a aquisição do domínio (como 

no caso da usucapião especial constitucional), atuando, ainda, como elemento indicativo da 

aplicação da função social da propriedade, conforme aponta Sarlet (2003), mas o direito à 

moradia transpõe essas situações, tornando-se muito mais amplo. 

A discussão em torno do direito à propriedade e o direito à moradia está 

intrinsecamente relacionada com ideia da casa própria no Brasil. Especialmente no país há 

uma valorização na aquisição da propriedade, fruto de uma demanda histórica de exclusão 

do processo de urbanização, principalmente em relação à população de baixa renda que vê 

na casa própria, conforme aponta Aragão (2008), uma proteção contra as incertezas 
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econômicas resultantes do desemprego, da velhice, da instabilidade da economia, dentre 

outros. 

Não se nega que o acesso à propriedade é uma das formas de concretizar o 

direito à moradia, mas não é o único. A moradia não pode ser tratada apenas como um 

direito de propriedade, de domínio sobre um bem imóvel. Nesse sentido, não pode o 

Estado restringir esse direito à aquisição da casa própria, reduzindo-o a uma mercadoria, 

seguindo a lógica de estimular a indústria da construção civil e do sistema financeiro. Não 

se pode perder de vista a essência do direito à moradia como uma necessidade existencial 

do ser humano de um espaço de livre desenvolvimento e proteção de sua personalidade, 

não se limitando a questões materiais, econômicas e patrimoniais (MILAGRES, 2011, p. 

52). 

É exatamente essa abordagem de direito existencial e não meramente 

patrimonial que embasa o fundamento do direito à moradia também como um direito de 

personalidade. Para melhor compreensão do que sejam os direitos de personalidade é 

relevante destacar que eles são extraídos do princípio da dignidade da pessoa humana, 

conforme afirma Barroso (2010), reconhecidos a todos os seres humanos e oponíveis aos 

demais indivíduos e ao Estado. Trata-se de situações fáticas que em determinado momento 

da história, por meio de pressão política, receberam o respaldo do sistema jurídico, sendo 

que antes pertenciam apenas a dimensão moral ou religiosa. Aponta-se como exemplos dos 

direitos da personalidade o direito à vida, liberdade, integridade física e psíquica, 

privacidade, honra, enfim, direitos da pessoa de defender o que lhe é próprio. 

O direito à moradia é expressão do direito à privacidade, intimidade, 

integridade física e moral, identidade, qualificando-se como atributo da personalidade. 

Segundo Barré-Pépin (2009) a moradia é elemento essencial da proteção individual: lugar 

de vida e de intimidade, de repouso e plenitude para a pessoa, sozinha, em casal ou em 

família. É justamente o local de morada que mantêm estreita relação com o exercício do 

direito à privacidade, a intimidade, pois é o lugar onde a pessoa se recolhe, afasta-se dos 

olhares externos e das obrigações sociais. A moradia também está associada ao direito à 

identidade, identificação enquanto pessoa, individuação. Conforme aponta Milagres (2011) 

o local da moradia individualiza, pois o endereço, assim como o nome, são relevantes 

dados da identidade de qualquer pessoa, presentes na primeira indagação sobre a 

identificação do interlocutor como forma de sua individuação. O local de moradia 

identifica e distingue a pessoa, permitindo situar o ser no espaço. 



29 
 

Diante do exposto, percebe-se que o direito à moradia não está vinculado a 

critérios meramente patrimoniais, não se confunde com propriedade, embora tenha nessa 

uma das suas manifestações, e afirma-se como um direito de personalidade. Segundo 

Milagres (2011) a moradia pode ser entendida como manifestação de identidade pessoal, 

de privacidade, de intimidade, como valor imprescindível à dignidade da pessoa humana, 

sem se confundir com esses valores ou bens e apresentando natureza jurídica autônoma em 

relação a eles. 

Por meio da exposição das várias dimensões que assume a moradia, percebe-se 

que para concretizar esse direito é necessário interpretá-lo para além de um teto oferecido 

como abrigo ou uma mercadoria, sendo entendido como um lugar que permita acessar a 

cidade e possibilite viver com segurança, paz e dignidade. 

 

1.5 – Direito à moradia adequada 

  

O direito à moradia adequada engloba aspectos importantes que levam em 

consideração tanto a infraestrutura física da casa, quanto a infraestrutura na qual ela está 

inserida, ou seja, os equipamentos urbanos disponíveis como os serviços de água, esgoto, 

iluminação pública, coleta de lixo, dentre outros. O conceito também comporta a 

"infraestrutura social”1, entendida como o acesso a equipamentos de saúde, educação, 

oportunidades de lazer, transporte e mobilidade. 

O desenvolvimento e difusão desse direito foi realizado pela Comissão da 

ONU para Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no Comentário Geral nº 4, 

estabelecendo que a moradia adequada compreende: habitabilidade; disponibilidade de 

serviços, infraestrutura e equipamentos públicos; localização adequada; segurança da 

posse; adequação cultural, acessibilidade e custo acessível. 

Em relação ao primeiro elemento, habitabilidade, a moradia deve oferecer 

condições efetivas de habitação, principalmente no que diz respeito a segurança física aos 

seus ocupantes. Segundo Bonduki (2002) o foco recai na construção em si e nas condições 

físicas, sanitárias, de conforto e de salubridade oferecidas aos moradores, bem como na 

satisfação de suas necessidades físicas, psicológicas e socioculturais.  

De forma complementar ao elemento anterior, em uma perspectiva mais ampla, 

insere-se como um dos pontos para moradia adequada o acesso a serviços, infraestrutura e 

                                                             
1 Termo empregado por Raquel Rolnik, relatora especial da ONU para o direito à moradia adequada. 



30 
 

equipamentos públicos. Segundo a UN-HABITAT2, a habitabilidade deve garantir 

segurança física e proporcionar um espaço adequado, proteção contra o frio, calor, chuva, 

vento ou outras ameaças à saúde e riscos estruturais3. Trata-se do acesso a uma 

infraestrutura básica para a garantia de água potável, iluminação, saneamento básico e 

também a escolas, postos de saúde, transporte público, coleta de lixo e áreas de esporte e 

lazer nas proximidades da moradia. 

O quesito localização adequada, pois a moradia deve permitir ao seu morador o 

acesso à cidade, ou seja, estar inserido em um local que permita acesso ao emprego, aos 

serviços públicos e as oportunidades de desenvolvimento econômico, cultural e social. 

Segundo documento da UN-HABITAT a habitação não é adequada quando a localização 

não oferece oportunidades de emprego, serviços de saúde, escolas, creches e outros 

equipamentos sociais ou se for localizada em áreas impróprias para a ocupação humana4.  

Outro ponto é a adequação cultural que insere a construção na perspectiva de 

diversidade cultural dos moradores. Segundo a UN-HABITAT a habitação não é suficiente 

se não respeitar e tiver em conta a expressão de identidade cultural5. Em um país com 

clima, hábitos, costumes e regiões tão diferentes como o Brasil, é essencial que o local de 

morada permita expressar a identidade e diversidade cultural da população. Nesse aspecto, 

será analisado pela presente pesquisa em que medida a padronização das construções do 

Programa Minha Casa, Minha Vida interferem na apropriação dos moradores e nas 

diferentes formas de habitar, marcadas pelas expressões da identidade cultural. 

Do ponto de vista dos padrões internacionais é também elemento da moradia 

adequada o custo acessível que está relacionado com as despesas de manutenção da 

moradia. As despesas com aluguel, energia elétrica, água, gás, impostos não podem 

comprometer a satisfação de outras necessidades básicas como alimentação, saúde, dentre 

                                                             
2 Documento temático elaborado pelo Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Habitat III, programa da 

ONU em conjunto para o elaboração da Agenda New Urban, em conferência realizada em Nova Iorque, de 

26-29 maio de 2015. 
3 Livre tradução: Habitability: housing is not adequate if it does not guarantee physical safety or provide 

adequate space, as well as protection against the cold, damp, heat, rain, wind, other threats to health and 

structural hazards. 
4 Livre tradução: Location: housing is not adequate if it is cut off from employment opportunities, health-care 

services, schools, childcare centres and other social facilities, or if located in polluted or dangerous areas. 
5 Cultural adequacy: housing is not adequate if it does not respect and take into account the expression of 

cultural identity. 
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outros. Segundo o Instituto McKinsey6 habitação a um preço acessível é um dos maiores 

desafios da urbanização, principalmente se levar em consideração que em 2011 ainda 

existiam 2,2 bilhões de pessoas que sobreviviam com menos de dois dólares por dia, sendo 

a renda insuficiente para qualquer gasto habitacional.  

O tema custo acessível é um dos importantes pontos de reflexão do Programa 

Minha Casa, Minha Vida que será aprofundado oportunamente. Desde já é interessante 

observar que as famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00 por mês custeiam parte da 

unidade habitacional, pagando um valor que varia do mínimo de $ 25,00 (vinte e cinco 

reais) até o máximo de R$ 80 (oitenta reais), resultando no pagamento de um montante 

aproximado de R$ 9.600,00 ao longo dos dez anos de contrato. Embora a maior parte do 

imóvel seja financiado pela União por intermédio do Fundo de Arrendamento Residencial 

(FAR), não se pode esquecer que o custo acessível envolve outras despesas da manutenção 

da moradia (inclusive algumas provenientes do imóvel novo) e que mesmo esses valores 

podem impactar na renda dessas famílias, gerando até mesmo inadimplência, conforme 

será abordado.  

Destaca-se ainda o elemento acessibilidade que segundo o UN-HABITAT é 

fundamental que o direito à moradia adequada seja exercido levando em consideração as 

necessidades específicas dos grupos desfavorecidos e marginalizados7. Assim, a 

acessibilidade possui duas vertentes. A primeira diz respeito a priorização e adaptação das 

moradias para deficientes e idosos. A lei 12.424/2011 que dispõe sobre o Programa Minha 

Casa, Minha Vida determina que, em cada município, do total de unidades habitacionais 

construídas no âmbito do Programa, um mínimo de 3% seja adaptadas ao uso por pessoas 

com deficiência e 3%, para idosos8. A segunda vertente é a não discriminação no acesso à 

moradia em função de sexo, raça, crença, orientação sexual e/ou condição econômica. O 

Programa possui medidas que buscam garantir a acessibilidade e isonomia na seleção de 

beneficiários, por meio de sorteio de famílias, das diferentes faixas de renda atendidas e da 

priorização do atendimento a grupos vulneráveis. É papel do município a construção dos 

cadastros, os critérios de sorteio das famílias contempladas (segundo as diretrizes federais), 

a padronização dos processos, a fiscalização e o trabalho social 

                                                             
6 McKinsey Global Institute (2014). A blueprint for addressing the global affordable housing challenge. MGI. 

http://www.mckinsey.com/insights/mgi/about_us 
7 Livre tradução: Accessibility: housing is not adequate if the specific needs of disadvantaged and 

marginalized groups are not taken into account. 
8 Previsão do art. 73, parágrafo único da Lei 12.424/2011. 



32 
 

Por fim, o elemento segurança da posse que trata da garantia de uma condição 

de ocupação estável, ou seja, o direito dos seus ocupantes de residir em um local sem o 

medo de remoção ou de ameaças indevidas ou inesperadas (OSÓRIO, 2006). Dentre as 

ameaças que a segurança da posse pode sofrer, destaca-se os despejos forçados em que há 

a remoção das famílias de suas moradias, contra a sua vontade, sem oferecer-lhes meios 

apropriados de proteção legal, sem permitir-lhes acesso a outras alternativas viáveis de 

moradia ou compensação equitativa. Segundo o Instituto de Tecnologia de Massachussetts9 

entre 1998 e 2008 os despejos forçados afetaram pelo menos 18,59 milhões de pessoas no 

mundo, representando uma violação sistemática aos direitos humanos e ao reconhecimento 

internacional do direito à segurança da posse10.  

Percebe-se o quanto o Comentário Geral nº 4, promovido pelo Comitê de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ampliou consideravelmente o entendimento do 

direito à moradia, superando a visão de mero abrigo ou teto sobre as cabeças. Esse 

alargamento conceitual traz consequências nas reinvindicações daqueles que ainda não 

concretizaram esse direito e aumenta a pressão exercida sobre os governos para que 

qualifiquem os planos, programas e projetos relacionados à política habitacional (EDÉSIO, 

2014, p. 19).  

A política habitacional é desafiada a uma nova perspectiva a partir da 

afirmação internacional do direito à moradia adequada, pois não há como concebê-la 

desassociada do acesso à cidade, da infraestrutura urbana, do acesso a informação e 

capacitação, da participação na tomada de decisões, do ambiente seguro, da privacidade, 

enfim, da garantia de acesso aos bens materiais e simbólicos que traduzem a ideia de 

cidade. 

                                                             
9 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Displacement Research Action Network (DRAN) and the 

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). Report: “Home sweet home Housing practices and tools 

that support durable solutions for urban IDPs”. Acesso:http://www.internal-

displacement.org/assets/publications/2015/20150325-global-homesweet-home/20150325-global-home-

sweet-home-en-full-report.pdf 
10 Livre tradução: In spite of increased recognition of the right to adequate housing11 policies and 

programmes continue infringing many criteria of housing adequacy, especially the protection from forced 

evictions. Every year, millions of people around the world are evicted from their homes and land, against 

their will and without consultation or equitable compensation. Between 1998 and 2008, forced evictions 

affected at least 18.59 million people12, despite the fact that international law explicitly recognises the right 

to security of tenure and has repeatedly declared the practice of forced eviction to be a gross and systematic 

violation of human rights. A growing number of urban migrants and Internally Displaced People (IDPs) also 
confront insecure tenure and the resulting threat of further displacement, not only as a result of natural 

hazards and renewed conflict, but also as an increase in forced evictions. 
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2. Política Habitacional no Brasil e o Programa Minha Casa, Minha Vida 

para as famílias de baixa renda 
 

2.1 – Política Habitacional no Brasil 

  

A análise do histórico da política pública habitacional é fundamental para 

entendimento das práticas atuais e suas implicações. Por meio do estudo da história dos 

programas de política habitacional, compreende-se como foi sendo direcionada essa 

política para as populações de baixa renda.  

Entre as décadas de 1940 e 1980 o Brasil tornou-se majoritariamente urbano, 

mas essa migração da zona rural para a cidade não representou um movimento de inserção 

da classe mais pobre ao aparelhamento e estruturas urbanas. Ao contrário, o acesso em 

vários níveis foi negado, inclusive no mercado formal de imóveis.  

A exclusão da população de baixa renda do processo de urbanização pode ser 

explicada por meio de alguns determinantes como a concentração fundiária urbana e rural, 

o fluxo migratório intenso do campo para a cidade, a falta de políticas públicas de fixação 

do homem no campo e a falta de planejamento das cidades para receber um contingente 

populacional em condições mínimas de habitabilidade. 

Assim, as cidades se tornaram expressão da desigualdade social, divididas 

entre os que possuíam imóveis regulamentados e infraestrutura e aqueles relegados aos 

assentamentos precários e excluídos de equipamentos e serviços que caracterizam a 

urbanidade. 

A questão da habitação passa a ser vista como um problema para o Estado no 

governo de Getúlio Vargas (1930-1945), conforme aponta Bonduki (2002, p. 73): 

 

Num quadro em que todas as questões econômicas tornaram-se 
preocupação do poder público e das entidades empresariais envolvidas na 

estratégia de desenvolvimento nacional, o problema da moradia emergiu 

como aspecto crucial das condições de vida do operariado, pois absorvia 

porcentagem significativa dos salários e influía no modo de vida e na 
formação ideológica dos trabalhadores. 

 

Assim, o Estado se faz presente por meio da política habitacional com dois 

principais objetivos: aquietar a insatisfação social, mantendo a hegemonia das classes 

dominantes e desviando a classe trabalhadora de maiores lutas políticas e sindicais 
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(ARAÚJO, 2008, p. 50) e moralizar e controlar o trabalhador urbano. Em relação ao 

objetivo de moralização, destaca-se a importância dos financiamentos da construção 

popular como um elemento eficaz no que se refere ao controle e disciplinarização do 

trabalhador fora da fábrica, conforme demonstra Carpintéro (1997) nos estudos do Boletim 

do Ministério do Trabalho na década de 30.  Dessa forma, o incentivo ao financiamento 

habitacional foi direcionado para a casa unifamiliar de periferia, escolhida em detrimento 

dos cortiços multifamiliares do centro, porque permitia segregar as classes, difundir a 

propriedade privada e evitar a contaminação dos trabalhadores com discursos socialistas; 

escolha também defendida pela igreja, preocupada com a promiscuidade nas habitações 

coletivas (SILVA, 2014, p.35). 

Nesse contexto, destacam-se as medidas de intervenção higienistas que, sob o 

discurso de cuidados com a saúde, expulsou os pobres dos centros urbanos para promover 

o “embelezamento” das cidades. Essas intervenções higienistas aprofundaram a segregação 

entre ricos e pobres no espaço da cidade: os ricos continuavam a morar nos centros 

urbanos, agora renovados pela política de embelezamento, enquanto os pobres são 

“convidados” a morar em áreas distantes, muitas vezes sem infraestrutura de água, luz e 

esgoto, tendo, em muitos casos, péssimas condições de transportes, que dificultam ainda 

mais o acesso aos distantes locais de trabalho (BONDUKI, 2004, p. 80). 

Em termos de política habitacional é importante destacar o papel dos IAPS 

(Institutos de Aposentadoria e Pensão) na década de 30. Os IAPS eram instituições de 

caráter previdenciário, divididos por categoria profissional (comerciários, bancários, 

marítimos, dentre outros) e com uma propensão maior a capitalização do que fornecimento 

de moradia para população de baixa renda. Os Institutos apenas atendiam aos trabalhadores 

que se encontravam no mercado formal e, mesmo assim, observa-se o que Serrano Júnior 

(2012) classificou de “redistribuição de riquezas às avessas”, ou seja, os recursos do fundo 

dos IAPS eram destinados a financiar a moradia das classes médias. O operário de baixa 

renda que trabalhava no mercado formal recolhia para o Instituto, mas os recursos 

financeiros do mesmo eram utilizados em prol do financiamento da casa própria das 

classes médias. Para o trabalhador restava a autoconstrução da casa, em loteamentos 

distantes, desprovidos de água encanada, sem coleta de esgoto e luz elétrica.  

Observa-se que no Brasil a questão habitacional inicia com diretrizes confusas 

e, em certa medida, com conflitos de interesses que acabam em desfavor da população de 

baixa renda. A crise habitacional se agravou na década de 40 e, na tentativa de amenizar a 
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situação, é criada em 1946 a Fundação Casa Popular. A Fundação foi o primeiro órgão de 

âmbito nacional destinado às questões da habitação, uma das primeiras tentativas do 

Estado em estabelecer o que se denomina habitação social, com pretensão de atendimento 

universal, porém não foi bem sucedida no seu esforço de articulação com os governos 

locais e com as instituições de fontes de financiamento, tendo uma modesta produção e em 

descompasso com o intenso crescimento urbano do período. 

A principal fonte de financiamento da Fundação Casar Popular seria um 

imposto sobre transações imobiliárias que nunca chegou a ser cobrado devidamente. 

Acrescente-se a esse fato a falta de preparo dos municípios em lidar com a questão sem o 

viés clientelista. Também enfrentava a forte resistência dos IAPS e do Ministério do 

Trabalho que não permitiram que a Fundação passasse a gerir as reservas da previdência 

destinadas ao financiamento habitacional. Melo (1990) explica que os grupos associados à 

estrutura pelego-corporativa do Ministério do Trabalho, que se expandiram marcadamente 

durante o Estado Novo e que acenavam com a perspectiva do uso clientelista da máquina 

administrativa desse ministério, resistiram ao plano de unificação das carteiras prediais e 

sua transferência para a FCP.  

Nesse contexto, a Fundação Casa Popular teve uma atuação limitada não 

produzindo mais do que aproximadamente 16.100 unidades durante o período de atuação, 

sendo extinta em 1964. De uma forma geral, nem o período Vargas (1930-1945), nem o 

governo Dutra (1946-1951) conseguiram estruturar uma política habitacional 

institucionalizada, articulada e coerente. Observa-se tentativas pontuais, sem um eixo 

principal, conforme destaca BONDUKI (1994): 

 

Não houve, efetivamente, a estruturação de uma estratégia para enfrentar 

o problema nem a efetiva delegação de poder a um órgão encarregado de 
coordenar a implementação de uma política habitacional em todos seus 

aspectos (regulamentação do mercado de locação, financiamento 

habitacional, gestão dos empreendimentos e política fundiária). E, menos 
ainda, um ação articulada entre os vários órgãos e ministérios que de 

alguma maneira interferiram na questão. 

 

A urbanização do país se acentua na década de 1960 quando a população 

urbana supera a rural e traz como consequência dessa organização espacial a segregação 

social e uma nova divisão funcional. A população de baixa renda não foi incorporada à 

estrutura urbana, pois as classes sociais dividiram-se no espaço urbano em bairros 

residenciais diferenciados, com estruturas diferentes (PINHEIRO, 2002, p.10). A transição 
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do rural para o urbano não representou um movimento de inserção da classe mais pobre ao 

aparelhamento e estruturas urbanas. Ao contrário, o acesso em vários níveis foi negado, 

inclusive no mercado formal de imóveis. Assim, as cidades se tornaram expressão da 

desigualdade social, divididas entre os que possuíam imóveis regulamentados e 

infraestrutura e aqueles relegados aos assentamentos precários e excluídos de 

equipamentos e serviços que caracterizam a urbanização. 

No período militar, por meio da Lei nº 4.380/1964, foi criado o Banco 

Nacional de Habitação (BNH) que centralizou os recursos e as políticas a serem 

implementadas no território nacional. Conforme observa Aguiar (2008) a criação do BNH 

inaugura um modelo de intervenção e de gestão do Estado cujo formato se assentava na 

centralização de recursos numa agência federal, onde também eram formuladas as políticas 

a serem implementadas em todo o território nacional.  

Em termos institucionais o BNH representou um avanço, pois até aquele 

momento não existia uma instituição que conseguisse centralizar a questão habitacional, 

mas não priorizou os recursos para habitações destinadas a população de baixa renda. 

Nesse sentido, Arretche (2000) afirma que apesar do enorme montante de recursos, 

resultante da arrecadação líquida do FGTS e do retorno de aplicações e empréstimos, o 

fato é que o BNH destinou uma parcela significativamente pequena aos financiamentos 

habitacionais para a população de baixa renda. 

O BNH tinha prerrogativa de alocação dos recursos do FGTS, ou seja, foram 

vultuosas as quantias operacionalizadas pelo Banco e, justamente diante dessa realidade, é 

que se faz a crítica quanto ao seu desempenho em relação as moradias para população de 

baixa renda. Cardoso (2003) atribui as avaliações em relação ao BNH as contradições 

inerentes aos dois grandes objetivos presentes na política habitacional: o de alavancar o 

crescimento econômico e o de atender à demanda habitacional da população de baixa 

renda. Diante da demanda por bens imóveis, a prioridade recaiu sobre os estratos de renda 

mais elevada, fazendo com que o BNH promovesse um grande crescimento imobiliário. A 

estratégia utilizada pelo Banco beneficiou o setor da construção civil, que pode contar com 

uma fonte de financiamento estável, mas não contribuiu significativamente para a melhoria 

das condições habitacionais da população de baixa renda no país. Bonduki (2004) ainda 

aponta a falta de preocupação com a qualidade das moradias, optando-se por grandes 

conjuntos habitacionais, situados nas periferias, em locais distantes e, geralmente, sem 
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infraestrutura urbana e serviços públicos essenciais, pouco integrados com a cidade, 

formando bairros-dormitórios. 

Esse modelo se estendeu por décadas na política de habitação, destacando 

Arretche (1998) que, até meados dos anos 1980, a oferta pública de habitações no Brasil se 

deu sob o sistema estruturado nos anos 60, vale dizer, sob o conjunto de mecanismos 

institucionais, administrativos e financeiros articulados pelo BNH. 

A extinção do BNH ocorreu em 1986 no governo Sarney, gerando uma maior 

desarticulação institucional, pois a competência de gerir o FGTS passou para Caixa 

Econômica Federal que não estava devidamente preparada para exercer essa função. A 

completa desarticulação da questão habitacional é destacada por Arretche (1998): 

 

Ora, a extinção do BNH e a desarticulação de sua burocracia, a ‘via-

crúcis’ ministerial, o ‘fiasco’ dos esforços de reforma e a crise do FGTS 
levaram à progressiva ausência do governo federal no setor, no que se 

refere à sua capacidade tanto de manter os níveis de financiamento à 

promoção pública de habitações, quanto de formular e implementar uma 

política habitacional capaz de reorganizar a produção residencial pública 
no país. 

 

O papel exercido pelo BNH foi pulverizado para uma série de entidades e 

trouxe um grave prejuízo institucional para a política habitacional e urbana. A 

desarticulação institucional provocada pelo fim do BNH e o hiato até a criação do 

Ministério das Cidades enfraqueceram as tentativas de implementação de uma política 

habitacional consistente.  

No Brasil a década de 1980 foi marcada por crises econômicas que 

influenciaram negativamente as fontes de financiamento dos programas habitacionais. 

Cardoso (2007) destaca que em 1985 a situação habitacional no Brasil apresentava baixo 

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

mutuários organizados nacionalmente e grande expectativa de que as novas autoridades 

pudessem resolver a crise do sistema sem a penalização dos mutuários.  

Essa expectativa foi mais uma vez frustrada, pois no governo de Fernando 

Collor de Melo a situação da política habitacional brasileira se agrava ainda mais. 

Conforme analisa Azevedo (2007), a utilização predatória dos recursos do FGTS, que 

caracterizou os últimos dois anos em que Collor esteve no poder, teve consequências 

graves sobre as possibilidades de expansão do financiamento habitacional, levando à 

suspensão por dois anos de qualquer financiamento, no período subsequente. A maior 
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dificuldade de financiamento para questão habitacional marcou o governo de Itamar 

Franco que tentou rearticular, sem grande êxito, a integração da ação do governo federal 

com Estados e Municípios, criando dois programas: Programa Habitar Brasil e Programa 

Morar Município. Destaca-se, mais uma vez, a ausência de uma instituição que 

concentrasse as discussões e ações sobre a política habitacional.  

O governo de Fernando Henrique Cardoso foi marcado pela tentativa de 

estabilização econômica e com o fim da hiperinflação, bem como a estruturação do 

Programa de Estímulo à Recuperação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional 

(PROER), conforme aponta Royer (2009). Foram criados durante esse governo dois 

programas: o Pró-Moradia, voltado à urbanização de áreas precárias e o Programa de 

Arrendamento Residencial (PAR) para a produção de novas unidades para arrendamento, 

utilizando recursos do FGTS e de origem fiscal. 

Em 2003, com o governo Lula, foi criado o Ministério das Cidades e dentro 

desse Ministério a Secretaria Nacional de Habitação. A criação do Ministério foi um 

importante marco de institucional que estava perdido desde a extinção do BNH. Em 2005 

foi criado o Sistema Nacional de Habitação, que possuía dois subsistemas, quais sejam, 

Subsistema de Habitação de Mercado e Subsistema de Habitação de Interesse Social 

(SHIMBO, 2010, p. 77), sendo esse último o destinado a promover habitações para 

população de baixa renda. O elemento central do Sistema seria o Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social que permitiria o repasse de recursos aos estados e 

municípios. Os programas do SNHIS eram geridos pelo Ministério das Cidades e 

composto por recursos onerosos e não oneroso.  

Em relação ao Subsistema de Habitação de Mercado, o Estado tomou uma 

série de medidas com o objetivo de tornar o setor imobiliário mais atrativo para os 

investidores financeiros. Dentre os novos instrumentos Botelho (2007) aponta as mudanças 

no arcabouço jurídico que foram fundamentais para o crescimento imobiliário no país. As 

novas regras foram direcionadas para dar maior segurança aos bancos quanto à 

inadimplência dos mutuários como, por exemplo, a possibilidade da alienação fiduciária ao 

invés dos contratos somente com hipoteca como garantia, agilizando o retorno do imóvel 

nos casos de inadimplência. Há ainda a regra que determina o pagamento da parte principal 

da parcela, parte incontroversa, quando houver questionamento quanto aos juros ou 

correção. Nesse sentido, outra medida foi o patrimônio de afetação que reserva como 
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garantia o patrimônio da incorporadora imobiliária e o distingue do patrimônio do 

incorporador, conforme dispõe a Lei 10.931/2004. 

A possibilidade da abertura de capital das empresas de construção civil, com 

oferta pública de ações, também favoreceu o crescimento acelerado das grandes empresas 

de construção nos últimos anos. Esse conjunto de mecanismos regulatórios, financeiros e 

institucionais favoreceram o crescimento e a consolidação do mercado imobiliário 

(SHIMBO, 2010, p. 107). 

A crise financeira mundial iniciada nos EUA, em 2008, repercutiu 

negativamente sobre a atividade econômica, renda e nível de emprego do Brasil, afetando 

inclusive o setor de construção civil. Segundo Cardoso (2008) o governo brasileiro buscou 

mitigar os efeitos internos da crise incluindo a manutenção do crédito, o atendimento dos 

setores mais atingidos pela recessão e a sustentação dos investimentos públicos, 

particularmente na área de infraestrutura que já vinha sendo objeto do PAC (Programa de 

Aceleração do Crescimento). 

Nessa perspectiva, foi formulado o Plano Nacional de Habitação (PlanHab), 

trazendo como um dos eixos estruturadores da política habitacional a necessidade de 

criação de um modelo de financiamento e subsídio das moradias. O Programa Minha Casa, 

Minha Vida, implementado pela Medida Provisória (MP) nº 459/2009 muda a forma de 

financiamento para as famílias de baixa renda, possibilitando a utilização dos recursos do 

Orçamento Geral da União para custear a construção das unidades habitacionais por parte 

das empresas (BRASIL, 2009, p.11). 

O fato da União atuar como incorporadora da obra, repassando os valores para 

as empresas de construção possibilitou a proliferação das unidades habitacionais, a 

ampliação do número de beneficiários de baixa renda, o aquecimento do setor de 

construção civil e fortalecimento do capital privado. Nesse sentido, Fix (2011) afirma que 

o Minha Casa, Minha Vida alçou a habitação, mas a definiu segundo critérios do capital ou 

da fração do capital representada pelo circuito imobiliário. 

 

2.2 – Déficit Habitacional no Brasil 

  

O debate sobre o déficit habitacional envolve múltiplos fatores, inclusive a 

metodologia adotada, os indicadores e as variáveis levadas em consideração. As entidades 

Fundação João Pinheiro (FJP), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o 

Sindicato da Construção Civil de São Paulo (Sinduscon-SP) por meio do estudo elaborado 
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pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), possuem diferentes metodologias de cálculo do 

déficit habitacional. 

Antes mesmo de expor as diferenças metodológicas entre as entidades 

mencionadas, cabe destacar os principais conceitos envolvidos na compreensão do déficit 

habitacional, conforme dados do Ministério das Cidades, organizados na tabela 3. 

 

Tabela 3. Conceitos relativos ao déficit habitacional.  

Termo Conceito 

Aglomerado 

Subnormal 

Segundo o IBGE é conjunto construído por no mínimo 51 unidades 

habitacionais (barracos, casas, etc), ocupando ou tendo ocupado, até 
período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular), 

dispostas, em geral, de forma desordenada e densa, e carentes, em sua 

maioria, de serviços públicos essenciais. 

Adensamento 
excessivo de 

moradores 

Mais de três moradores por dormitório. Apenas domicílios próprios, os 

alugados estão no déficit. 

Carência de 

infraestrutura 

Todos os domicílios que não dispõem de ao menos um dos seguintes 
serviços básicos: iluminação elétrica, rede geral de abastecimento de água 

com canalização interna, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa 

séptica e coleta de lixo. 

Coabitação 
familiar 

A soma das famílias conviventes secundárias e das que vivem em 
domicílios localizados em cômodos, exceto os cedidos por empregador. 

Domicílios 

improvisados 

Locais construídos sem fins residenciais que servem como moradia, tais 

como barracas, viadutos, prédios em construção, carros, etc. 

Domicílios 
rústicos 

São aqueles sem paredes de alvenaria ou madeira aparelhada. 

Famílias 

conviventes  

ou famílias 
conviventes 

secundárias 

São constituídas por, no mínimo, duas pessoas ligadas por laço de 

parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência, e que 

residem no mesmo domicílio com outra família denominada principal. 
Apenas aquelas que têm intenção de constituir domicílio exclusivo passam 

a ser consideradas déficit habitacional. 

Inadequação 

fundiária 

Refere-se aos casos em que pelo menos um dos moradores do domicílio 
tem a propriedade da moradia, mas não, total ou parcialmente, do terreno 

ou da fração ideal de terreno (no caso de apartamento) em que ela se 

localiza.  

Ônus excessivo 
com aluguel 

Corresponde às famílias com renda familiar de até três salários mínimos 
que despendem mais de 30% de sua renda com aluguel. 

Fonte: Magalhães, 2009. 

 

A metodologia empregada pelo IPEA11 para medir o déficit habitacional 

compreende duas abordagens: inadequação estrutural e coabitação. A inadequação 

estrutural consiste em domicílios improvisados, moradias rústicas e pelos cortiços 

(cômodos cedidos ou alugados não rústicos). Já a coabitação é caracterizada pela 

                                                             
11 Disponível em http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=276 
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existência de mais uma família vivendo no mesmo domicílio. O IPEA não utiliza a 

variável que identifica as famílias por estratificação social, por isso não é elemento do 

déficit o comprometimento excessivo da renda familiar com o pagamento do aluguel. 

Também não é considerado o adensamento excessivo (número de moradores por 

dormitório), mas faz parte do déficit não apenas a necessidade de construção de novas 

moradias, mas também a melhoria das já existentes. Nesse aspecto a metodologia do IPEA 

difere da empregada pela Fundação João Pinheiro que distingue inexistência e inadequação 

estrutural da moradia. 

A metodologia empregada pela FGV para calcular o déficit habitacional, 

demanda solicitada pelo Sindicato da Construção Civil de São Paulo, leva em consideração 

a inadequação e a coabitação12. A maior diferença dessa análise está em colocar todos os 

domicílios nas favelas (aglomerados subnormais) como domicílios inadequados e, 

portanto, pertencentes ao déficit habitacional. A crítica a essa escolha é apontada não por 

questões de ordem técnica ou estreiteza acadêmica, mas por priorizar e reduzir a questão 

da habitação popular exclusivamente à necessidade de construção de novas residências 

(AZEVEDO, 2007, p. 248), além de desconsiderar as diferentes realidades existentes 

dentro da favela. 

A metodologia desenvolvida pela Fundação João Pinheiro consiste nas 

dimensões: déficit habitacional e inadequação de domicílio13. A inadequação de moradias 

revela os problemas na qualidade de vida dos moradores, ou seja, as condições 

insatisfatórias de habitação. São domicílios com carência de infraestrutura, cobertura 

inadequada, sem unidade sanitária, sem energia elétrica, água encanada, dentre outros. A 

inadequação não está relacionada com a dimensão do estoque de habitações, não requer a 

construção de novas moradias, mas sim a melhoria das mesmas. Seu dimensionamento visa 

ao delineamento de políticas complementares à construção de moradias, voltadas para a 

melhoria dos domicílios. 

Entende-se por déficit habitacional a noção mais imediata e intuitiva de 

necessidade de construção de novas moradias para a solução de problemas sociais e 

específicos de habitação detectados em certo momento. Magalhães (2009) define o 

segmento por dois conceitos: déficit por incremento de estoque e déficit por reposição do 

estoque. O déficit por reposição de estoque é a deficiência de estoque de moradias. Já o 

                                                             
12 Disponível em http://www.sindusconsp.com.br/downloads/economia/estudossetoriais/deficit2009.pdf 
13 Disponível em http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/360-nota-tecnica-

deficit-habitacional-no-brasil-anos-2011-e-2012/file 
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déficit por incremento de estoque contempla a coabitação familiar, ônus excessivo com 

aluguel e o adensamento excessivo dos domicílios alugados. 

A metodologia empregada pela FJP para calcular o déficit habitacional soma os 

componentes: domicílios precários; coabitação familiar; ônus excessivo com aluguel 

urbano; e adensamento excessivo de domicílios alugados. Esses componentes são 

calculados de forma sequencial, na qual a verificação de um critério está condicionada à 

não ocorrência dos critérios anteriores. A forma de cálculo garante a não duplicidade na 

contagem de domicílios (FJP, 2014). A observação do Fluxograma permitirá compreender 

de que maneira os componentes são utilizados no cálculo do déficit. 

 

 

O componente domicílio ou habitação precária engloba os elementos domicílio 

rústico e domicílio improvisado. Os domicílios rústicos, sem paredes de alvenaria ou 

madeira aparelhada, acarretam desconforto e condições de insalubridade, gerando doenças. 

Os domicílios improvisados englobam todos os locais e imóveis sem fins residenciais, 

demonstrando a necessidade de moradia para aqueles que habitam em carros abandonados, 

viadutos, imóveis comerciais, dentre outros. 

Em relação à coabitação familiar, já exposto anteriormente, é importante 

destacar que as famílias que convivem sob o mesmo espaço só serão parte do déficit se 

desejarem constituir um novo domicílio. Essa perspectiva, adotada pelo IBGE a partir de 

2007, acrescentou nas perguntas do PNAD as razões das famílias viverem conjuntamente e 
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se havia de fato a intenção de mudar e constituir outro domicílio. A partir dessa 

constatação houve a mudança metodológica que tornou o componente mais adequado às 

dinâmicas sociais. 

Ainda compõem o cálculo o do déficit o adensamento excessivo em domicílios 

alugados que corresponde ao número médio superior a três moradores por dormitório e o 

ônus excessivo com aluguel urbano (famílias urbanas, com renda familiar de até três 

salários mínimos, que despendem 30% ou mais de sua renda com aluguel). É importante 

destacar que a FJP já considerou o ônus excessivo como inadequação habitacional e não 

déficit habitacional. Entretanto, essa postura foi reavaliada, pois para a população de baixa 

renda pagar aluguel na maioria das vezes não é uma opção, diferentemente do que ocorre 

com alguns setores da classe média que preferem pagar o aluguel em “bairros melhores” e 

de mais status do que comprar imóvel em áreas suburbanas de pior localização 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013). 

Importante ressaltar que o déficit habitacional urbano possui a maior incidência 

nas populações de baixa renda. Embora afete domicílios em várias faixas de rendimento, o 

maior percentual é na população com até três salários mínimos mensais. Se somada essa 

faixa de renda com a imediatamente posterior (de três a cinco salários mínimos mensais), o 

percentual é de aproximadamente 80% do déficit. No gráfico 1 fica mais evidenciada a 

faixa de renda e respectivo percentual. 
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Gráfico 1 - Déficit habitacional urbano por classe de rendimento domiciliar e regiões 

geográficas

 

 

Observa-se por meio do gráfico 1 que embora o percentual continue maior na 

faixa de até três salários mínimos, existe uma variação entre as regiões do país. Na região 

Nordeste, por exemplo, mais de 70% do déficit dos domicílios urbanos está concentrada na 

faixa de rendimento de até três salários mínimos e na região Sudeste o valor é 60%. A 

diferença entre a região mais desenvolvida economicamente e a menos desenvolvida não é 

tão significativa, podendo-se inferir que o déficit habitacional não é um fenômeno 

localizado, mas que espraia por todo o território brasileiro, sendo um dos fatores 

preponderantes a desigualdade na distribuição de renda em todas as regiões. 

Também é possível observar o déficit habitacional por faixa de rendimento dos 

municípios da região Norte de Minas Gerais e verificar que os maiores valores de déficit 

são em relação aos que possuem rendimento de até três salários mínimos. No caso de 

Montes Claros, por exemplo, do déficit total de 10.760 habitações nada menos do que 

6.825 estão na faixa de rendimentos de até três salários mínimos (FJP, 2010). Se somado 

esse déficit com o da faixa de rendimento logo acima, percebe-se um déficit de 80%. Em 

todos os demais municípios da região se observa o mesmo fenômeno, conforme pode ser 

analisado na tabela 4. 

 

 



45 
 

Tabela 4. Déficit Habitacional de alguns Municípios do Norte de Minas Gerais - 2010 

Unidade 

Territorial 

Déficit  

Total 

Déficit  

Relativo 

Déficit para famílias 

com rendimento de 

0-3 salários mínimos 

Déficit para famílias 

com rendimento de 3-6 

salários mínimos 

Montes Claros 10.760 10,3 6.825 1.811 

Salinas 650 5,5 402 127 

Pirapora 1.730 11,5 1.011 368 

Januária 2.115 12,2 699 287 

Janaúba 1.682 9,2 1.028 374 

Grão Mogol 386 9,9 72 65 

Bocaiúva 1.258 9,4 690 256 

Fonte: Fundação João Pinheiro - 2010 

 

Os estudos sobre déficit habitacional realizados pela Fundação João Pinheiro 

são adotados oficialmente pelo governo federal e utilizam os dados retirados das Pesquisas 

Nacionais por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Em maio de 2014 o Centro de Estatísticas e Informações 

(CEI) da FJP publicou uma Nota Técnica com os resultados preliminares do déficit 

habitacional no Brasil relativo aos anos 2011 e 2012, além de novas estimativas para o 

déficit no período 2007 a 2009. 

Esse importante documento será objeto de análise para melhor compreensão do 

déficit e comparação no período delimitado. Segundo os dados da pesquisa da FJP (2014), 

a análise inicial dos resultados aponta uma tendência de queda no déficit habitacional total 

para o Brasil no período 2007-2012. O déficit passou de 6,102 milhões de unidades em 

2007 para 5,792 milhões em 2012. Em termos relativos o déficit habitacional apresentou 

uma queda consistente de 2007 a 2012, passando de 10,8% dos domicílios particulares 

permanentes e improvisados em 2007 para 9,1% em 2012. 

Ao analisar cada um dos componentes do déficit habitacional (domicílios 

precários; coabitação familiar; ônus excessivo com aluguel urbano; e adensamento 

excessivo de domicílios alugados), pode-se fazer importantes reflexões. O gráfico 3 mostra 

a variação dos componentes do déficit entre 2007 e 2012. 
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Gráfico 2. Composição do déficit habitacional segundo componentes – Brasil, 2007-2012 

Fonte: Dados básicos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBE), Pesquisa Nacional por Amostra 

Nota-se no gráfico uma redução significativa na participação do componente 

coabitação familiar que sempre apareceu como o maior índice e sofreu uma redução em 

mais de meio milhão de unidades. Em 2007 correspondia a 41% do déficit e esse 

percentual caiu para cerca de 32% em 2012. Já o componente ônus excessivo com aluguel 

teve aumento, passando de 32% em 2007 para 46% em 2012. O componente habitação 

precária também apresenta uma queda no período, de cerca de 21% em 2007 para 13% em 

2012, enquanto o adensamento excessivo em domicílios alugados permanece praticamente 

constante, em torno de 6%. 

A redução dos componentes habitação precária e coabitação tiveram forte 

influência do programa Minha Casa, Minha Vida. Os empreendimentos direcionados para 

a faixa I do Programa (famílias com renda de até 1.600,00 mensais) conseguiram retirar 

muitos da condição precária de habitação, assim como da convivência indesejada de mais 

de uma família no mesmo espaço. A análise destes componentes permite compreender que 

essas famílias estão conseguindo sair da precariedade material das casas e da coabitação, 

mas por outro lado existem outras famílias sendo pressionadas pelo valor dos alugueis. 

O expressivo aumento do componente ônus excessivo com aluguel tem 

correlação com o aumento da produção de moradias e, acima de tudo, com a localização 

dos empreendimentos do PMVMC para as famílias de baixa renda. As empresas privadas 

responsáveis pelos empreendimentos para as famílias de baixa renda procuram os terrenos 

mais afastados da cidade, com o intuito de reduzir o custo com o valor da terra, 
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aumentando a margem de lucro. Acontece que a medida que os empreendimentos vão se 

formando nessas áreas começa a ocorrer especulação imobiliária no local, estimulando não 

apenas o valor dos imóveis como também dos alugueis. 

A produção da habitação, sem a regulação do preço da terra, pode tornar os 

aluguéis mais caros, comprometendo um dos pontos que compõem o próprio déficit. A 

compreensão dessa dinâmica envolve o entendimento da moradia como elemento 

estruturante da cidade, ao mesmo tempo em que também é estruturada pela cidade, sendo 

imersa em seus dinâmicos processos sociais e políticos e continuamente transformada 

como plataforma das atividades econômicas (MORADO NASCIMENTO, 2014, p. 97). 

 

2.3. Planejamento da política habitacional e Programa Minha Casa, Minha Vida para 

as famílias de baixa renda 

  

O planejamento da política habitacional é um importante passo para enfrentar o 

déficit habitacional que se concentra majoritariamente na população de baixa renda. Nesse 

sentido, foi criado 2009 o Plano Nacional de Habitação (PlanHab) como um importante 

instrumento na promoção do acesso à moradia digna –  urbanizada e integrada à cidade – a 

todos os segmentos da população, em especial para a população de baixa renda” (BRASIL, 

2009, p.12). 

Trata-se de um projeto de longo prazo, período de 2009 a 2023, instituído por 

meio da Lei 11.124 de junho de 2005, que lançou o Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social e criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. O PLAHAB 

tem como objetivo formular uma estratégia de longo prazo nos quatro eixos estruturadores 

da política habitacional: modelo de financiamento e subsídio; política urbana e fundiária; 

arranjos institucionais e cadeia produtiva da construção civil. (BRASIL, 2009, p.9).     

No primeiro eixo, correspondente ao modelo de financiamento e subsídio, é 

importante destacar que a implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida muda a 

perspectiva de financiamento para as famílias de baixa renda. A possibilidade trazida pelo 

Programa de utilização dos recursos do Orçamento Geral da União para financiar a 

construção das unidades habitacionais representou, do ponto de vista quantitativo, um 

avanço nesse eixo da política habitacional. Os recursos da União são repassados ao Fundo 

de Arrendamento Residencial (FAR) que atua como incorporadora da operação e repassa 

os valores para as empresas de construção, conforme o andamento da obra. Posteriormente, 

esses imóveis são destinados à alienação para as famílias cuja renda mensal não exceda $ 



48 
 

1.600,00 (mil e seiscentos reais). Embora a unidade habitacional seja custeada quase que 

integralmente pela União, os beneficiários do Programa pagam um valor mensal pela 

aquisição do imóvel que varia do valor mínimo de $ 25,00 (vinte e cinco reais) até o 

máximo 5% da renda familiar (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2015).  

Nesse sentido, o PMCMV, em relação as famílias de baixa renda, aplica com 

êxito o primeiro eixo presente no PlanHab, pois a escolha em utilizar fundos sem 

necessidade de retorno e auto-sustentação ampliou o número de beneficiários e conseguiu 

atingir de forma considerável uma classe social até então pouco contemplada. 

Em relação ao eixo cadeia produtiva da construção civil também pode se 

afirmar que o PMCMV alcançou resultados satisfatórios, pois o aquecimento no ramo da 

construção civil estimulou a modernização das técnicas empregadas, proporcionando 

menor custo, ganho de escala e agilidade. Porém, se por um lado a construção da moradia 

das famílias de baixa renda ganhou em volume e escala, por outro lado a padronização das 

casas e rapidez nos acabamentos, muitas vezes, comprometeram a qualidade da edificação, 

conforme se observa nas entrevistas aplicadas nos empreendimentos. 

Cabe destacar que a opção do Programa em delegar as empresas de construção 

civil a realização dos empreendimentos para as famílias de baixa renda gera consequências 

no padrão construtivo e na escolha dos terrenos onde se localizarão os empreendimentos, 

pois o lucro das empresas está associado ao menor custo da produção. Essas consequências 

impactam no exercício do direito à moradia adequada. 

Nesse sentido observa Cardoso (2011, p.20):  

 

Como o objetivo das empresas é necessariamente o de ampliar seus 

lucros, e os preços finais estão pré-determinados pelos tetos de 

financiamentos, os ganhos com a produção habitacional poderão ser 
realizados a partir de duas possibilidades não excludentes: pela redução 

do custo de construção ou pela redução do preço da terra, dois tipos de 

lucratividade de natureza diferenciada. O lucro imobiliário é maximizado 
com a capacidade das empresas em desenvolver estratégias de redução do 

valor pago aos proprietários, a exemplo: com a constituição de estoques 

de terras, com a transformação de solo rural em urbano, ou ainda com a 

possibilidade de antecipar mudanças na legislação de uso do solo que 
viabilizem a utilização de terrenos até então fora de mercado. 

    

A tendência de as habitações de interesse social concentrarem em áreas 

periféricas, com pouca estrutura urbana, tem impacto negativo no terceiro eixo 

preconizado pela PLAHAB.  
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O eixo política urbana e fundiária fica comprometido na medida em que o 

fenômeno da periferização dos empreendimentos gera consequências para os poderes 

públicos locais. Essa situação cria o aumento na demanda por ampliação das redes de 

abastecimento de água, esgoto, implantação de equipamentos de educação, saúde e 

investimentos no setor de transporte público, trazendo dificuldades para os municípios que 

muitas vezes não conseguem garantir acesso à terra urbanizada, legalizada e bem 

localizada. 

Nesse sentido, Bonduki (2009) traça uma crítica ao afastamento do PMCMV 

das estratégias traçadas pelo PLANHAB, pois esse prevê formas alternativas de moradia, 

possibilidades de obtenção de moradias a preços mais reduzidos, em lotes urbanizados, 

mas o PMCMV se fixou apenas na produção de unidades prontas, reforçando a ideia da 

casa própria. O Estado poderia ter intervindo nesse modelo tradicional de habitação, 

herança do Banco Nacional da Habitação (BNH), mas aderiu a uma política baseada em 

uma lógica empresarial, trazendo reflexos na qualidade das moradias e no espaço urbano. 

Quando o setor privado passa a ser o promotor da questão habitacional, restando ao setor 

público o papel de facilitador ou organizador da demanda, o que se observa são projetos 

habitacionais direcionados pelo lucro. 

Ainda sobre o terceiro eixo merece análise a condução do PMCMV em relação 

à política fundiária, pois a forma de lidar com essa questão interfere diretamente no 

PLANHAB e até mesmo na capacidade do Programa em lidar com o déficit habitacional. 

O PMCMV não implementou uma política de regulação fundiária efetiva, apenas 

delegando essa responsabilidade aos municípios, de forma que o valor dos imóveis nas 

áreas urbanas e urbanizáveis sofreram um aumento especulativo.  

Essa especulação imobiliária além de aumentar o preço dos imóveis, faz com 

que os empreendimentos sejam localizados cada vez mais distante do aparelhamento 

urbano. Além disso, o aquecimento do mercado imobiliário também eleva o valor dos 

alugueis dos imóveis, atingindo aqueles que não são beneficiários do Programa, mas que 

passam a ter um ônus excessivo com aluguel. Os dados da Fundação João Pinheiro (2014) 

reforçam esse fenômeno ao identificar o aumento do déficit habitacional no componente 

“ônus excessivo com aluguel” que era de 32% em 2007 e foi para 46% em 2012. 

A falta de maiores ações direcionadas à regularização fundiária contradiz o 

PLANHAB que prevê uma série de estratégias para regular melhor tanto o mercado de 

terras quanto o mercado imobiliário. Prevê inclusive o “subsídio localização” que consiste 



50 
 

em um valor adicional a ser concedido aos empreendimentos de áreas mais centrais e 

consolidadas (BRASIL, 2009, p.19). 

Em relação ao quarto eixo estratégico do PLANHAB, qual seja, arranjos 

institucionais, percebe-se que o PMCMV não representa uma política habitacional bem 

articulada entre os entes estatais. Embora formalmente a União distribua as competências 

ao Estado e Municípios, o que existe em relação ao Programa é uma centralização de 

recursos econômicos, administrativos e políticos no governo federal, desestimulando 

alternativas locais de políticas habitacionais. 
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3. Política Habitacional e os empreendimentos do Programa Minha Casa, 

Minha Vida no município de Montes Claros 
 

3.1 – O papel do município na dinâmica do Programa Minha Casa, Minha Vida 

 

O modelo de organização político administrativa adotado pelo Brasil, na 

condição de Estado Federal, compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os 

municípios, todos autônomos, nos termos do art. 18, da Constituição Federal.  

A referida autonomia aos municípios foi pauta das reivindicações na 

redemocratização do Brasil no fim do período da Ditadura Militar, principalmente em 

benefício das localidades. A maior autonomia ao poder local estava associada ao processo 

de descentralização política que, segundo Mariano (2010), era defendida pelos movimentos 

sociais organizados e também pelas correntes políticas conservadoras, cada um dentro de 

uma perspectiva distinta. 

Nesse sentido, enquanto para os movimentos sociais o processo de 

descentralização e autonomia local significava maior alcance das políticas públicas, na 

perspectiva do conservadorismo o objetivo seria imprimir maior eficácia e eficiência do 

gasto público, aumentando as possibilidades de interação dos recursos públicos e dos não-

governamentais para o financiamento das políticas sociais (MARIANO, 2010, p. 31).  

Apesar do avanço na discussão da autonomia dos municípios em termos de 

políticas públicas, percebe-se que um novo processo de centralização ocorreu na segunda 

metade da década de 1990, oriundo de fatores como política econômica vigente, introdução 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, renegociação da dívida de estados e municípios e a 

desvinculação das Receitas da União (DRU) (BONINI, 2014, p. 85). 

Assim, de uma forma geral, consolida-se um movimento de centralização das 

políticas sociais com a União, restringindo o papel dos municípios que não podem escolher 

onde e como investir os recursos.  

Em relação as políticas habitacionais os municípios ocupam um papel 

institucional importante, pois deles dependem diretamente o ordenamento do território, de 

infraestrutura urbana, de saneamento, iluminação pública, transporte público, asfaltamento, 

dentre outros. A própria Constituição Federal de 1988 prevê no art. 182 que o município 

tem a responsabilidade de promover a política urbana de modo a ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, de garantir o bem-estar de seus habitantes 

e de garantir que a propriedade urbana cumpra sua função social, de acordo com os 
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critérios e instrumentos estabelecidos no plano diretor, definido como instrumento básico 

da política urbana. 

É necessário pontuar que embora constitucionalmente exista uma série de 

responsabilidades atribuídas ao município, a própria Constituição Federal não delineia com 

precisão o grau de competência da União, estados e municípios na questão habitacional. 

Não existe uma delimitação como ocorre, por exemplo, na educação em que a Constituição 

Federal prevê a divisão das responsabilidades entre os entes, cabendo ao município atuar 

prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil (art.  211, § 2º da CF) e os 

Estados e o Distrito Federal prioritariamente no ensino fundamental e médio (art. 211, § 3º 

da CF).  

Além da falta de precisão da competência em relação as políticas habitacionais, 

observa-se também a inexistência de uma estrutura institucional articulada entre os entes 

federados como ocorre na saúde, por exemplo, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS 

– que permite atender, em que pesem as falhas, melhor as peculiaridades de cada região.  

Os dados do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (IBGE, 2011a), 

evidenciam essa realidade ao demonstrar que 62,5% das áreas de habitação nos Municípios 

são subordinadas a outros órgãos, e que em 19,4% a secretaria é em conjunto com outras 

políticas, sendo que em apenas 6,1% a secretaria é exclusiva das políticas habitacionais. 

Em relação as políticas públicas habitacionais o que se percebe é que a lei 

atribuiu ao município uma série de responsabilidades, sem uma articulação institucional 

eficiente e sem a autonomia financeira necessária para implementação de políticas próprias 

que atendam ao perfil e demandas da localidade. Assim, salvo algumas tentativas pontuais 

de implementação de políticas habitacionais locais, os municípios se restringiram a 

executar as políticas públicas de âmbito federal. 

Nesse contexto, o Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida, 

potencializou essa desarticulação colocando o município como executor da sistemática do 

programa, sendo responsável basicamente pelo cadastro e seleção dos beneficiários, 

realização do trabalho social com os novos moradores e viabilização da infraestrutura e 

equipamento público. 

Vale destacar que formalmente a legislação do Programa Minha Casa, Minha 

Vida não constitui obstáculo para que os municípios formulem e implementem políticas 

locais que promovam um leque mais diversificado de formas de provisão habitacional e de 

acesso à moradia. Porém, de um lado a realidade municipal era de falta de políticas locais 
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sólidas advindas da desarticulação dos municípios com os outros entes federativos e a falta 

de recursos próprios para a questão da moradia e do outro lado tinha-se um programa com 

alto fluxo de recursos financeiros, sem maiores exigências de gestão local e muito mais 

expressivo do ponto de vista quantitativo.  

Diante do quadro de restrições orçamentárias enfrentadas por grande parte 

desses municípios, suas limitações no tocante à capacidade de gestão, a facilidade 

encontrada para produzir habitação em grande escala num curto espaço de tempo no 

âmbito do PMCMV e a possibilidade de liberar parte dos recursos anteriormente investidos 

em habitação para outras áreas, os municípios passaram a priorizar a execução do 

programa em detrimento da implementação de outras linhas de ação (RONILK, 2014, p. 

27).  

O fenômeno observado não é apenas o de uma compatibilização de iniciativas 

locais com as normas do PMCMV ou a utilização de seus recursos para impulsionar e 

complementar políticas locais, mas segundo Ronilk (2014) uma verdadeira atrofia dos 

municípios enquanto formuladores de alternativas habitacionais concebidas a partir da 

diversidade das demandas locais.  

Essa homogeneização das políticas habitacionais nos municípios intensifica a 

ausência de diálogo entre as esferas da demanda e da oferta na provisão de moradia 

popular, desencadeando uma espécie de produção em larga escala da moradia formal, mas 

desarticulada das realidades locais e das condições urbanas.  

 

3.2 –  Políticas habitacionais para as famílias de baixa renda em Montes Claros e os 

Empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida  

 

A compreensão das circunstâncias que envolvem os empreendimentos do 

PMCMV para a população de baixa renda em Montes Claros passa pela análise de como a 

política pública habitacional foi gerida na cidade nos últimos anos. Com esse propósito, 

será realizada uma breve reflexão histórica sobre a legislação habitacional no município. 

O Primeiro Plano Diretor de Montes Claros foi em 1970 em um contexto de 

industrialização que extrapolou a esfera dos grandes centros, tradicionalmente 

industrializados, e impulsionou a necessidade de regulação da estrutura urbana da cidade 

(GOMES, 2007, p. 137).  
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Tratava-se basicamente de uma proposta de ordenamento do espaço físico, 

orientando o uso do solo e a ocupação das edificações existentes com as seguintes 

finalidades:  garantir o valor da propriedade imobiliária para atrair novos investimentos 

para o município, orientar os locais próprios para as atividades de modo a evitar conflitos 

entre setores econômicos e sociais, controlar a densidade das edificações e da população, 

dentre outras (MONTES CLAROS, 1970). Nesse momento não se observa a fixação de 

diretrizes para uma política habitacional que já se fazia necessária em razão do movimento 

migratório para a cidade. 

A década de 80, segundo Gomes (2007), é marcada pela ocupação de novos 

bairros, dentre eles, o Independência, onde se localizam atualmente os empreendimentos 

objetos da pesquisa. O bairro já era marcado desde então por uma ocupação, 

predominantemente, da população de baixa renda. Após a década de 1980, com o 

surgimento de novos bairros a cidade se horizontalizou, denotando uma rápida expansão da 

área construída e intensa especulação imobiliária, com loteamentos implantados de forma 

aleatória sem obedecer às políticas de controle urbanístico, nem de proteção ambiental 

(FRANÇA, 2008, p.53). 

Na década de 1990 destaca-se a elaboração de uma política municipal de 

habitação popular, por meio da Lei 2004/1992, que tinha como objetivo resguardar o 

cidadão carente do desabrigo, do abandono, da insegurança, da indigência e da 

promiscuidade (MONTES CLAROS, 1992). A legislação teve pouca aplicabilidade 

prática, pois exigia que o beneficiário tivesse emprego fixo, realidade nem sempre presente 

para essa população.   

Em 2001 é elaborado o novo Plano Diretor de Montes Claros, por meio da Lei 

nº 2921/2001, tendo como um dos objetivos o ordenamento do uso e ocupação do solo 

urbano. As diretrizes traçadas por esse Plano Diretor para a política habitacional no 

município são uma importante referência para os programas habitacionais destinados à 

população de baixa renda. Tratam-se de parâmetros obrigatórios como a delimitação de 

uma área para implantação de programas habitacionais de interesse social e elaboração de 

planos urbanísticos globais e de integração à malha urbana.  

Nesse sentido, o Plano Diretor traça critérios claros de observância para os 

programas habitacionais direcionados à população de baixa renda, impedindo que as 

habitações reforcem uma segregação territorial e social. Assim, o art. 31 da referida Lei 

estabelece que os assentamentos a ser implantados para essa população deverão ser em 
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lotes urbanizados, próximos aos locais de trabalho, em pequenas áreas inseridas na malha 

urbana, dotadas de infraestrutura básica e de equipamentos comunitários (MONTES 

CLAROS, 2001). 

Deve-se apontar como um importante marco legal da discussão da política 

habitacional para população de baixa renda a Lei Municipal 3995/2008. A referida lei 

estabelece a implantação e execução de uma política municipal de habitação de interesse 

social, com o objetivo de fomentar a criação de novos assentamentos para as famílias de 

baixa renda e de cuidar dos assentamentos já existentes. Para a consecução desse propósito 

o município estipulou linhas de atuação por parte da Diretoria de Habitação Popular, 

(vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social) que deverá promover melhorias 

domiciliares, programa de regularização fundiária, humanização de áreas de interesse 

social, urbanização de favelas e implementação do bolsa moradia que será tratado adiante 

(item 3.2).  

Em relação a construção de novas unidades habitacionais, a Lei 3995/2008 

determina que os recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social serão 

usados na construção e aquisição de imóveis urbanizados. 

Cabe ainda destacar que um novo Plano Diretor está em elaboração no 

município de Montes Claros, tendo sido realizadas audiências públicas em 2015 para 

discutir suas bases. O esboço desse novo Plano Diretor reforça ainda mais o caráter da 

moradia para população de baixa renda em um contexto de inserção urbana e social, pois 

traz como prioridade da política habitacional o desenvolvimento urbano integrado e 

sustentável, onde a habitação não se restrinja a casa, mas incorpore também o direito à 

infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade de transporte coletivo, equipamentos e 

serviços urbanos e sociais, buscando garantir o direito à cidadania. 

Não obstante todo o arcabouço legal, o município de Montes Claros vive o 

fenômeno da desarticulação das políticas habitacionais para população de baixa renda por 

priorizar a execução do PMCMV. Com exceção do programa bolsa moradia que hoje 

atende um total de 40 famílias, nenhuma outra política local tem sido direcionada para a 

provisão de moradias, pois é mais cômodo ao município deixar a construção de moradias 

para o Programa. 

Atualmente o município de Montes Claros possui oito empreendimentos 

concluídos no município e três em construção para a Faixa 1 do Programa, conforme 

informações da Superintendência Regional de Montes Claros – Plataforma de Habitação, 
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da Caixa Econômica Federal. Os respectivos empreendimentos estão localizados nos 

bairros Independência, Village, Cidade Industrial e Vila Castelo Branco. Observa-se que 

todos se encontram em áreas periféricas da cidade, afastados dos equipamentos urbanos, 

dependentes de bairros que também enfrentam uma série de problemas para atender a 

demanda local. 

 

3.3 – Perfil socioeconômico das famílias de baixa renda nos empreendimentos Santos 

Dumont e Nova Suíça em Montes Claros 

 

 

Para caracterizar as famílias beneficiárias, de modo a, posteriormente, avaliar 

se as unidades ofertadas pelo Programa estão adequadas às suas normas, serão analisadas 

questões relativas à composição da família, à escolaridade de seus componentes, à faixa 

etária, à renda, à situação de trabalho e aos custos da moradia. Serão analisados também 

alguns cruzamentos entre essas variáveis. 

O critério utilizado na aplicação do questionário para identificar quem era o 

titular do imóvel foi a auto declaração de quem era o chefe da família, sendo possível 

observar que em ambos os conjuntos habitacionais as mulheres são maioria, totalizando 

55% dos titulares e responsáveis pelo domicílio, conforme gráfico. 

Gráfico 3 – Chefe de família 
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A justificativa que fundamenta a importância dessa informação reside no fato 

da legislação do PMCMV (Lei nº 11.977/2009 e Decreto nº 610/2011) priorizar a 

titularidade dos imóveis para as mulheres chefes de família. Assim, as famílias com 

mulheres responsáveis pela unidade familiar, juntamente com os dois outros critérios 

nacionais, quais sejam, as famílias residentes em áreas de risco e família em que façam 

parte pessoas com deficiência, são elementos para a seleção de candidatos ao programa. 

A prioridade estipulada pela lei é uma tentativa de implantar uma política 

pública que promova equidade de gênero. Há um processo de empoderamento feminino 

quando o Poder Público legitima que a mulher será dona do imóvel, garantindo que a 

mesma será resguardada em seu direito de posse e propriedade do bem. Atribuir 

entitulamentos como a propriedade da moradia contribui para ampliar a capacidade de 

agente das mulheres.  

Existem os que questionam se a prioridade da titulação vincula o papel da 

mulher ao lar, reforçando a ideia arraigada de que a mulher cuida melhor da moradia e dá 

melhor destinação à mesma. No entanto, a política habitacional, em que pese todas os 

desdobramentos e paradoxos, levou em consideração que nos diferentes formatos 

familiares a mulher ocupa um lugar central, seja na condição de mãe, tia ou avó. 

Nesse sentido, é importante apontar que 77% das pessoas entrevistadas foram 

mulheres que revezavam suas tarefas entre cuidar da casa, dos filhos e das atividades 

remuneratórias desenvolvidas.  

Ao realizar o cruzamento entre as variáveis família chefiada por mulher e renda 

mensal familiar, gráfico 4, observa-se que na categoria “renda inferior a um salário 

mínimo” as famílias chefiadas por mulher possuem maior porcentagem do que as demais. 

Porém, na categoria “renda de um a dois salários mínimos” o percentual é de 73% de 

famílias não chefiadas por mulheres e 54% de famílias chefiadas por mulher. Situação 

semelhante se repete em relação a categoria “renda de dois a três salários mínimos”, 

revelando que essas mulheres acabam ocupando atividades de baixa remuneração e de 

trabalho informal e precário, fruto da discriminação da mulher no mercado de trabalho e da 

sobrecarga das tarefas assumidas no lar. 

A redução de possibilidades de acesso ao mercado de trabalho e, 

consequentemente, de maiores fontes de renda dessas genitoras está diretamente ligada a 

dois fatores: as responsabilidades domésticas e familiares assumidas e a falta de políticas 

públicas que levem em consideração esse contexto peculiar.  



58 
 

 

Gráfico 04: Chefia da família X Renda Mensal da família  

 

Ainda a respeito da situação da mulher nos empreendimentos analisados, 

observa-se que a escolaridade nas casas chefiadas por mulher é maior do que as não 

chefiadas quando analisamos as categorias “alfabetizados” e “ensino fundamental 

incompleto”, mas quando se observa as categorias “ensino fundamental completo” e 

“ensino médio completo” as famílias não chefiadas por mulheres apresentam maior 

percentual do que as chefiadas.  

A baixa escolaridade das famílias chefiadas por mulheres pode ser explicada 

pela necessidade da precoce inserção no mercado de trabalho (geralmente informal) e a 

dificuldade em conciliar trabalho, estudo e atividades domésticas. Além disso, a 

maternidade em muitos casos afasta essas mulheres da escola, interrompendo ou adiando 

os estudos.  

Nesse sentido, Santos (2008) destaca que a escolaridade das mulheres depende, 

em sua maioria, de dois aspectos: o produtivo e o reprodutivo. No aspecto produtivo, 

destaca-se a precocidade da vida laborativa, sendo que a condição de pobreza faz com que 

a família a coloque para trabalhar desde a infância ou adolescência. O aspecto reprodutivo, 

principalmente quando desassistido, leva a mulher largar os estudos, definitivamente para 

algumas e durante longo período para outras.  
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Ao analisar a composição das famílias entrevistadas quanto ao estado civil do 

responsável familiar, gráfico 3, aponta-se o percentual de 35% de pessoas solteiras, 11% de 

pessoas divorciadas e 8% viúvas. Como a maioria das entrevistas foram respondidas por 

mulheres (77%), constata-se a significativa presença da configuração de família 

monoparental feminina.  

A ideia de família monoparental, esboçada pela Constituição Federal de 1988, 

pode ser definida como entidade familiar formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes. Assim, pode constituir-se por uma situação de viuvez, divórcio, adoção 

unilateral, maternidade extraconjugal, técnicas de inseminação artificial ou não 

reconhecimento de paternidade pelo genitor.  

Na pesquisa realizada nem todas as famílias chefiadas por mulheres se 

enquadram como famílias monoparentais, mas os dados expostos nos gráficos acima, 

referentes à renda e ao grau de escolaridade, corroboram com a percepção das 

vulnerabilidades a que estão sujeitas, dificuldades de conciliar o trabalho e a vida familiar, 

baixa escolaridade e, consequentemente, dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, 

pauperização, marginalização, entre outros. 

A análise que se faz desses dados não tem como intenção afirmar a 

inviabilidade desse arranjo familiar, reforçando estereótipos e estigmas a essas famílias. 

Ao contrário, o que se propõe é problematizar as complexidades da questão de gênero que 

perpassam pela forma como as políticas públicas são direcionadas e refletem sobre a 

situação da chefia domiciliar feminina. 

Percebe-se, ainda no gráfico 5, a expressiva presença de jovens casais nos 

empreendimentos em que a pesquisa foi realizada, pois 46% responderam ser casados ou 

viverem em união estável, sendo que 19% estão na faixa etária entre 25 e 29 anos. Cabe 

destacar que parte desses casais moravam na casa dos pais e tiveram no PMCMV a 

oportunidade de morar em uma “casa própria”, conforme respondido por 31% dos 

entrevistados quando questionados a respeito da moradia anterior.  
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Gráfico 05 – Estado Civil da chefia da família 

 

 

No que diz respeito à escolaridade, o gráfico 6 aponta como maior percentual 

de pessoas no ensino fundamental incompleto. Trata-se de um total de 45% dos 

entrevistados em ambos os empreendimentos. A segunda concentração de nível de 

escolaridade nos empreendimentos de Faixa 1 é o ensino médio completo com 19%.  

É importante destacar que para a maioria dos beneficiários a conciliação entre 

estudo e trabalho se impôs como um fator de sobrevivência. Era restrita a possibilidade de 

escolha entre a responsabilidade e dedicação exclusiva aos estudos e a luta pelas 

necessidades mais imediatas.  

Muitas vezes essa formação básica e incompleta não é capaz de 

instrumentalizar esses indivíduos, despertar a consciência crítica, ampliar a visão de 

mundo, valorizar as diferentes formas de aprendizagem, o potencial criativo, mas, ao 

contrário, a experiência escolar acaba os distanciando de uma educação emancipadora. 

Segundo Souza (2010), para as pessoas que compõe essa classe social o 

trabalho não vem como consequência suave do estudo, porém ele é sempre encarado como 

esperança, pela crença que garantirá oportunidades no mercado de trabalho. 
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 Gráfico 6 – Escolaridade da chefia da família 

 

 

Nas entrevistadas com os beneficiários dos empreendimentos da Faixa 1 do 

Programa, constata-se, de acordo o gráfico 7, que 62,5% dos domicílios pesquisados 

auferem mensalmente de um a dois salários mínimos. A segunda maior fração é de 32,3% 

e está concentrada entre aqueles que ganham menos de um salário mínimo. É importante 

destacar que o conceito de renda utilizado nas entrevistas engloba todas as formas de 

remuneração (trabalho formal e informal, pensão ou aposentadoria, bolsa família) de todos 

os integrantes que moram no domicílio.  

Pode-se afirmar que a renda familiar é uma das bases utilizadas pelo PMCMV 

para classificar os beneficiários nas faixas 1, 2 e 3, com tetos de valores fixados em R$ 

1.600, R$ 3.100 e R$ 5.000, respectivamente. De acordo cada faixa, define-se se há 

concessão e os diferentes níveis de subsídio. Na faixa I o subsídio é quase integral com o 

retorno do beneficiário com 5% da sua renda pagos mensalmente e com recursos não 

onerosos proveniente do Orçamento Geral da União – OGU (BRASIL, 2011). 

A pesquisa nos empreendimentos revelou diferentes realidades sociais e 

econômicas dos beneficiários que se enquadram na Faixa 1 do PMCMV, abrangendo desde 

as famílias cuja renda principal são os programas de transferência de renda do governo 

federal até famílias em que mais de um membro possui vínculo formal de trabalho, 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) assinada, com salário mínimo. 
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Gráfico 7 – Renda Mensal Média Domiciliar  

 

 

Em relação à composição da renda domicíliar, observa-se que 58% provêm do 

trabalho. Desse total, 33% são advindas do trabalho formal e 25% do trabalho informal. É 

importante destacar ainda a presença da proteção social do Estado na composição da renda 

dessas famílias, sendo que 23% recebem algum benefício da Previdência Social e 18% 

possuem os programas de transferência direta de renda de base não contributiva como 

fonte manutenção.  

Gráfico 08 – Composição da Renda Familiar 
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Destaca-se que quando questionados se algum membro da família, residente no 

domicílio, estava em situação de desemprego 70,4% dos entrevistados responderam de 

forma afirmativa. Em relação ao número de pessoas desempregadas no domicílio, 55% 

responderam que ao menos uma pessoa estava em situação de desemprego e 33% 

responderam que ao menos duas pessoas estavam.  

Gráfico 9 – Número de pessoas desempregadas por domicílio 

 

 

Ainda sob a perspectiva do perfil dos beneficiários, cabe compreender em que 

a situação de moradia eles se encontravam anteriormente, sua localização e a forma de 

ocupação, bem como saber a forma de acesso à unidade habitacional e se algum trabalho 

social foi realizado para promover a adaptação e desenvolvimento da população 

beneficiária. 

Como se observa no gráfico 10 a maioria dos beneficiários moravam 

anteriormente de aluguel, correspondendo a 44% dos entrevistados. Observa-se nos relatos 

dos entrevistados o quanto o valor despendido com o aluguel comprometia o orçamento 

familiar, configurando possível déficit habitacional por incremento de estoque na 

modalidade ônus excessivo com o aluguel.  

Em seguida, observa-se o percentual de 33% de entrevistados que moravam na 

casa dos pais ou sogros, ratificando o perfil de famílias jovens e monoparental feminina 

que moravam com a família de origem pela falta de outra opção de moradia, mas que 

desejavam constituir um núcleo familiar com domicílio próprio. 
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O percentual de 16% que indicou como moradia anterior a alternativa “outra 

opção” relatou as opções “casa cedida por terceiros”, “casa invadida”, “casa própria” e 

“área verde da prefeitura”. A opção “casa própria” aponta para duas possibilidades, sendo 

que na primeira o entrevistado pode ter entendido a ideia de casa própria apenas como a 

posse (regular ou irregular) do imóvel, sem o título da propriedade. Já a segunda 

possibilidade enquadra em alguns relatos nos quais as pessoas já possuem um imóvel, com 

o respectivo título da propriedade, mas “alugam” a unidade habitacional do PMCMV de 

um beneficiário em razão do imóvel próprio ser em outra cidade ou “compram” por 

entender ser um bom investimento. Destaca-se que a legislação pertinente ao Programa 

proíbe a venda ou aluguel das unidades, o que não impede que isso ocorra na prática, ainda 

que na informalidade. 

É interessante observar os percentuais de 6% e 3% dos entrevistados que 

afirmaram, respectivamente, morar em área de risco e com os recursos da bolsa moradia 

fornecida pelo município. Em relação aos moradores de área de risco, a legislação 

estabelece um critério nacional de prioridade nos cadastros de seleção dos beneficiários.  

 

Gráfico 10- Moradia anterior ao PMCMV 

 

O percentual de 3% dos que afirmaram morar com a bolsa moradia fornecida 

pelo município de Montes Claros merece maiores considerações. O Bolsa Moradia 
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corresponde a uma ajuda financeira oferecida pelo município para que o morador possa 

arcar com os custos de um aluguel temporário quando o mesmo se encontra em uma 

moradia afeta por catástrofes naturais ou sem condições de habitabilidade, colocando-o em 

situação de risco.  

O benefício está inserido na Política Municipal de Habitação de Interesse 

Social, instituída pela Lei 3995/2008, que tem como diretriz a atenção especial para a 

população em situação de vulnerabilidade social. A demanda do beneficiário é identificada 

pelo CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) que realiza uma visita de 

inspeção na moradia, elabora um relatório identificando a situação de vulnerabilidade e 

risco e encaminha para a Diretoria de Habitação Popular e Cidadania, vinculada à 

Secretaria de Desenvolvimento Social do município. Uma vez constatado que o imóvel 

oferece risco à vida do morador, ele passa a receber a bolsa moradia paga com recursos do 

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social até que sua casa seja reformada, 

reconstruída ou lhe seja oferecida outra habitação. 

Segundo as informações prestadas pela Diretoria de Habitação 

Popular/Coordenação do Bolsa Moradia, atualmente o benefício contempla 40 famílias no 

município de Montes Claros que recebem o auxílio de R$ 300,00 (trezentos reais) pelo 

prazo de 6 meses, prorrogáveis por igual período. Essas famílias também podem ser 

inscritas no cadastro do município como candidatos ao PMCMV.  

No que diz respeito a forma de acesso aos empreendimentos do PMCMV, a 

legislação federal (Portaria 595/2013 Ministério das Cidades) e municipal (Decreto 

3195/2014) estabelecem critérios e procedimentos para a escolha dos beneficiários. Na 

aplicação do questionário 71% dos entrevistados afirmaram que tiveram acesso à moradia 

por meio da seleção do cadastro elaborado pelo município. Em conformidade com a 

Portaria 595/2013 do Ministério das Cidades, caberá em regra ao município a elaboração 

do cadastro municipal dos candidatos ao PMCMV e o estabelecimento dos critérios de 

hierarquização, priorização e seleção dos beneficiários.  

Os critérios nacionais serão a base de priorização dos candidatos, podendo o 

município eleger mais três critérios em consonância com os estabelecidos na legislação 

federal. Os critérios para prioridade de escolha, no âmbito nacional, são para famílias 

residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; para famílias 

com mulheres responsáveis pela unidade familiar e famílias de que façam parte pessoas 

com deficiência.  
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O município de Montes Claros estabeleceu, de maneira complementar, através 

do Decreto 3195/2014, mais três critérios, quais sejam, que as famílias tenham crianças 

e/ou adolescentes de 0 (zero) a 16(dezesseis) anos; que as famílias tenham 3 (três) ou mais 

crianças e/ou adolescentes de 0 (zero) a 16(dezesseis) anos; que possuam renda per capta 

de até R$ 320,00 (trezentos e vinte reais). Os critérios são estruturados e formam dois 

grupos, sendo o Grupo I formado por candidatos que atendam de 5 (cinco) a 6 (seis) 

critérios de priorização entre os nacionais e os adicionais municipais. Já o grupo II é 

representado pelos candidatos que atendam até 4 (quatro) critérios de priorização entre os 

nacionais e os adicionais municipais, cabendo a esse grupo o percentual de 25% na 

proporção dos selecionados e ao Grupo I o percentual de 75% dos selecionados. À parte 

dos grupos citados são reservadas 3% das unidades para pessoas idosas e 5% para 

portadores de deficiência (percentual maior fixado por lei municipal). 

 

Gráfico 11- Forma de acesso à moradia do empreendimento do PMCMV 

 

Em relação ao percentual de 12% dos entrevistados que moravam em área de 

risco, a legislação federal possibilita que essas famílias sejam dispensadas da 

aplicabilidade dos critérios de priorização e, caso sejam usados, elas tenham prioridade. No 

que diz respeito ao percentual de 6% e 4% dos que revelam ter comprado a unidade 

habitacional ou alugado, respectivamente, destaca-se que se trata de uma ocupação 

irregular, pois os beneficiários do faixa I não podem comercializar ou alugar a residência antes 

de terminar o prazo do financiamento, em regra de 10 anos, podendo a Caixa Econômica 

Federal acionar o Poder Judiciário para retomada do imóvel. 
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Nas entrevistas realizadas nos dois empreendimentos ficou perceptível o 

quanto é diversa a origem da moradia anterior, pois ao serem questionados em que bairro 

moravam antes da mudança para os empreendimentos, as respostas englobavam diferentes 

regiões da cidade, contemplando mais de 70 bairros em Montes Claros, sendo a maior 

incidência no Independência (15), Maracanã (13), Jaraguá (10) e Major Prates (10). 

Percebe-se que com realidades tão distintas e com pessoas de diversas regiões da cidade é 

importante que se estabeleça um constante processo de articulação do diálogo em prol de 

uma boa convivência com as diferenças.  

A análise do perfil socioeconômico dos beneficiários dos dois conjuntos 

analisados indica adequação entre o público alvo do Programa e as famílias selecionadas 

nos empreendimentos em Montes Claros. 

 

3.4 – Direito à moradia adequada sob o aspecto da adequação cultural e o papel do 

trabalho social 

 

A adequação cultural tem por base a diversidade das formas de morar, levando 

em consideração que o indivíduo estabelece uma relação subjetiva com o lugar onde 

habita. Nesse sentido, a casa acaba dizendo muito de quem a ocupa e ao mesmo tempo é 

uma forma de identificação com o mundo, pois é nela que se busca refúgio, proteção e 

privacidade.  

A relação entre o espaço habitado e seu usuário é de influência mútua, pois 

conforme afirma Camargo (2010) a casa física, a forma como foi construída, sua 

organização espacial, passa uma mensagem cotidiana ao seu morador que poderá ser de 

possibilidade, permissão, incentivo ou desencorajamento no uso desse espaço. Ao mesmo 

tempo a casa também recebe a incorporação dos padrões de comportamento do seu 

morador, ficando gravada na disposição dos móveis, nas paredes, nas áreas internas e 

externas as necessidades particulares, expectativas e aspirações de quem a habita 

(CAMARGO, 2010, p. 55).  

O direito à moradia adequada, sob aspecto da adequação cultural, deseja 

proteger a dimensão subjetiva que transforma a construção física em um lar. Para que essa 

proteção se efetive é necessário observar a maneira como a habitação é construída, os 

materiais de construção usados e as políticas em que se baseia, com o intuito de possibilitar 

a expressão da identidade e diversidade cultural da habitação. 



68 
 

Em relação do Programa Minha Casa, Minha Vida, observa-se que existe uma 

uniformidade no tipo de construção oferecida aos moradores de baixa renda. A legislação 

do Programa estabelece um projeto padrão de construção, sem atentar para as diversidades 

que permeiam as formas de morar. Assim, determina, por exemplo, como tipologia mínima 

para uma casa térrea: dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. 

Por parte das construtoras o que se observa é a tentativa de deixar o 

empreendimento com o menor custo possível, representando lucro para a empresa. Assim, 

desde que atenda as exigências legais mínimas estabelecidas nos empreendimentos, as 

construtoras não mudam o padrão em relação ao número de cômodos e metragem das 

unidades, não abrindo margem para a diversidade da demanda habitacional.  

A diversidade existente nas várias regiões do país não é respeitada ao se 

utilizar o mesmo projeto e os mesmos materiais em lugares com climas, hábitos, costumes 

e formas de habitar totalmente heterogêneas. Além disso, o tamanho das unidades 

habitacionais, composta por dois quartos, também desconsidera as variações de 

composição familiar. 

Nas entrevistas realizadas nos empreendimentos habitacionais em Montes 

Claros é perceptível o descontentamento das famílias em relação ao tamanho da casa, ao 

fato de terem que colocar os filhos e filhas para dividirem o mesmo quarto, o tamanho da 

cozinha, a sensação de calor provocada pela incidência do sol na sala, dentre tantos outros 

fatores que afetam não só a adequação cultural, mas também o quesito habitabilidade, 

conforme se verá adiante. 

Na perspectiva de que as formas de morar compreendem uma dimensão 

interna, mas também uma dimensão externa, levando em consideração o local onde a 

moradia está inserida e a relação dos seus moradores com os vizinhos e com o ambiente 

que os cercam, torna-se importante a análise das estratégias utilizadas para o acolhimento, 

adaptação e inserção dessas pessoas nos empreendimentos do PMCMV.  

Nesse conjunto de estratégias, orientadas em especial pela Portaria 21/2014 do 

Ministério das Cidades, destaca-se o Trabalho Social junto aos beneficiários que 

compreende um conjunto de ações realizado a partir de estudos diagnósticos, tendo como 

um dos principais objetivos promover a inserção social dessas famílias, em articulação 

com as demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para 

a sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços implantados (BRASIL, 2014, p. 5). 
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O Trabalho Social foi criado como um instrumento potencializador da 

autonomia e protagonismo do beneficiário do PMCMV, na medida em que foi idealizado 

para o auxiliar na compreensão dos objetivos do Programa, do papel do Poder Público 

local, da importância da organização e mobilização junto à comunidade da qual se tornou 

parte integrante.    

Para consecução desse trabalho são observados quatro eixos de atuação. O 

primeiro é a mobilização, organização e fortalecimento social que prevê processos de 

informação, e capacitação da população beneficiária, promoção da autonomia e 

fortalecimento dos laços comunitários. O segundo eixo consiste no acompanhamento e 

gestão social da intervenção, ou seja, o suporte às intervenções físicas, a escuta da 

população para elaborar um diagnóstico social e a mobilização e organização comunitária. 

No terceiro eixo de atuação, educação ambiental e patrimonial, os beneficiários são 

despertados para a percepção crítica dos aspectos que influenciam na sua qualidade de vida 

como os fatores ambientais, sociais, políticos, culturais e econômicos. O quarto eixo 

aborda o desenvolvimento socioeconômico e objetiva a articulação de políticas públicas, o 

apoio e a implementação de iniciativas de geração de trabalho e renda, promovendo o 

incremento da renda familiar e a melhoria da qualidade de vida da população (BRASIL, 

2014, p.11). 

Como se pode observar são várias as funções desenvolvidas pelo Trabalho 

Social, partindo desde o diagnóstico situacional do local até a implementação de políticas 

públicas de geração de emprego e renda. Embora sejam imprescindíveis as ações 

promovidas, muitos são os desafios impostos pelas limitações que o próprio programa 

oferece e pela realidade das administrações municipais brasileiras. 

A Portaria 21/2014 do Ministério das Cidades atribui uma série de 

responsabilidades ao município na promoção do trabalho social, dentre elas a realização de 

processo licitatório para escolha da equipe que executará o trabalho. Os recursos que são 

utilizados para a execução do empreendimento são provenientes do FAR – Fundo De 

Arrendamento Residencial, tendo como agente financeiro a Caixa Econômica Federal.  

No município de Montes Claros foi publicado o Edital de Chamamento Público 

nº 004, em julho de 2015, cujo objeto era o credenciamento de empresas especializadas 

para elaboração e execução de nove Projetos de Trabalho Social – PTS, com o objetivo de 

promover diagnósticos situacionais em territórios no município.  
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Os diagnósticos situacionais são realizados em todos os empreendimentos da 

faixa I do PMCMV, sendo agrupados em três lotes. O lote 01 engloba o Residencial Nova 

Suíça, Santos Dumont e Montes Claros, o lote 02 engloba o Residencial Vitória I e Vitória 

II e o lote 03 engloba os residenciais Recanto das Águas, Monte Sião I e II e Minas Gerais.    

O trabalho de diagnóstico da situação dos empreendimentos é a primeira etapa 

do trabalho social que consiste na aplicação de questionário às famílias residentes, no 

mapeamento de demanda de mercado e institucional, no perfil socioeconômico das 

famílias, bem como as demandas prioritárias atuais, no Mapeamento das Vocações 

Profissionais e Produtivas (MVP) dos adultos em idade produtiva, planejamento e 

execução das ações referentes ao eixo Geração de Trabalho e Renda, elaboração e 

execução dos Projetos de Trabalho Social (PTS). Os projetos serão elaborados levando em 

consideração as peculiaridades de cada um dos empreendimentos e passarão pela 

aprovação do Município e da Caixa Econômica Federal. 

Em fevereiro de 2016 foram publicados no Diário Oficial os extratos dos 

contratos das empresas vencedoras do processo licitatório, ficando a empresa ASP 

ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA – EPP, responsável pelos lotes 01 e 03 e a 

empresa ANGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS 

LTDA – EPP responsável pelo lote 02. Portanto, até o presente momento nenhum trabalho 

social foi realizado nos empreendimentos pelo Município de Montes Claros. 

Nas entrevistas aplicadas foi questionado aos moradores se algum trabalho 

social fora realizado com eles antes da mudança para os empreendimentos. Dos 

entrevistados 57% afirmaram que o trabalho foi realizado e 43% responderam 

negativamente. Quando questionados em relação a qual instituição havia realizado esse 

trabalho, 70,2% afirmaram ter sido a Caixa Econômica Federal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Gráfico 12 –Trabalho social realizado antes da mudança para os empreendimentos 

do PMCMV 

  
 

É importante destacar que legalmente a Caixa Econômica Federal na condição 

de instituição financeira oficial federal, assim como o Banco do Brasil, não tem 

responsabilidade na execução do Trabalho Social, sendo suas funções analisar e aprovar o 

projeto, assinar o convênio com o Ente Público, acompanhar e monitorar a execução e 

encaminhar informações do andamento ao Ministério das Cidades. Além disso, o processo 

licitatório para definição das empresas responsáveis pelo Trabalho Social foi concluído 

recentemente (após a aplicação do questionário).  

A explicação para a resposta dos entrevistados é que a Caixa Econômica 

Federal, por meio da Gerência Regional de Habitação no Norte de Minas, faz-se presente 

na fiscalização das obras, no acompanhamento da entrega das chaves e no monitoramento 

dos empreendimentos. No entanto, não se pode atribuir o papel do trabalho social a essa 

instituição até mesmo pela complexidade e desdobramentos que o referido trabalho 

envolve. 

É oportuno analisar a resposta dos entrevistados também sob a ótica da falta 

que esse Trabalho Social fez aos moradores, chegando ao ponto de tomarem a Caixa 

Econômica Federal como uma referência para fornecer informações e sedimentar a 

chegada na nova moradia. O Trabalho Social teria sido fundamental no momento prévio à 

mudança, pois as visitas ao local das obras ajudam na formação do sentimento de 

pertencimento ao local, sem contar que incentiva a participação e mobilização dos futuros 

moradores.  
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Na entrevista também foi questionado se algum trabalho social havia sido feito 

após a mudança para a nova moradia. Do total dos entrevistados 68% responderam 

negativamente, revelando mais uma vez a falta que faz alguns esclarecimentos, tais como, 

o funcionamento do Programa, a quem cabe cada etapa da realização, onde e como são 

tomadas as decisões, quais são os seus direitos e a quem recorrer nos problemas e 

dificuldades que o empreendimento venha a enfrentar.  

A falta do sentimento de pertencimento ao local da moradia acaba gerando 

como consequência a desmobilização comunitária, não se identificando as demandas 

comuns, nem lideranças locais. Tanto é assim que ao serem questionados se havia uma 

associação comunitária ou outra forma de liderança local, 88% dos entrevistados 

responderam que não. 

A desarticulação dentro do empreendimento também se repete em relação aos 

moradores do bairro Independência que, muitas vezes, acabam taxando os beneficiários de 

“favelados”, “bandidos”, “ladrões”, “traficante”, “moradores das casinhas”, segundo 

relataram o percentual de 26% dos entrevistados que alegaram notar um tratamento 

discriminatório, pejorativo por parte dos moradores do Bairro Independência onde os 

empreendimentos estão localizados.  

É notório o desafio que será enfrentado pelas empresas ganhadoras do processo 

licitatório na implementação de ações de trabalho social para criar elementos de identidade 

entre os moradores e envolve-los nos processos de decisão a fim de adequar as demandas 

às necessidades e à realidade local e estimular a plena apropriação pelas famílias 

beneficiárias. 

 

3.5 – Direito à moradia adequada sob o aspecto da habitabilidade 

 

A habitabilidade é um elemento do direito à moradia adequada que leva em 

consideração o espaço físico da casa, a edificação em si, sua estrutura, que deverá oferecer 

segurança, salubridade e conforto aos moradores. Nesse sentido, deve-se observar não 

apenas as bases edificadas ou se há funcionamento do sistema elétrico, hidráulico, mas 

também se o tamanho da moradia e a quantidade de cômodos são adequados à realidade do 

grupo familiar. 

Nesse sentido, as entrevistas aplicadas detectaram que 55% dos moradores dos 

empreendimentos pesquisados não consideram o tamanho e a quantidade de cômodos da 
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moradia adequados à realidade dos arranjos do grupo familiar. A padronização pelo 

PMCMV do espaço da moradia em dois dormitórios limita muito a utilização do espaço 

por famílias constituídas por mais de 4 membros.  

Nos empreendimentos analisados foi possível identificar que 55% dos 

moradores possuem famílias com mais de 4 integrantes, sendo 20% das unidades habitadas 

por 5 pessoas, 11% habitadas por 6 pessoas, 8% habitadas por 7 pessoas, 4% habitadas por 

8 pessoas e 2% habitadas, respectivamente, por 9 e 10 pessoas. Sem dúvida que a situação 

de 8, 9, 10 pessoas em dois quartos ofende o elemento habitabilidade, sendo inclusive, 

considerado pela Fundação João Pinheiro como déficit habitacional por adensamento 

excessivo a situação de mais de 3 pessoas por cômodo. 

Gráfico 13 – Adequação da quantidade de cômodos à realidade do grupo familiar 

  

Quando questionados em relação a quantidade de cômodos que julgavam ser 

necessário ter a mais para ficar adequado ao número de moradores, destaca-se que 43% 

dos entrevistados responderam dois cômodos a mais e 40% mais um cômodo.  

A necessidade de mais espaço para acomodar a diversidade da composição 

familiar é bem presente nos empreendimentos pesquisados. Nesse sentido, o padrão de 

construção horizontal, modalidade casa, em todos os empreendimentos da faixa I no 

município de Montes Claros, favorece a ampliação da área construída.  

Nas entrevistas aplicadas os moradores apontaram como as principais 

modificações realizadas por eles na casa, após a mudança, a ampliação da área dos fundos 

(21,8%) acrescentando mais um cômodo; ampliação da área da frente (34%) para aumentar 

a sala ou construir mais um quarto, sendo em alguns casos realizada apenas uma cobertura 
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para diminuir a incidência do sol; e ampliação da parte da frente e dos fundos (17%), 

dando uma nova configuração ao imóvel. Outra modificação que chama a atenção é a 

construção do muro em volta do terreno que representa 85,4% das famílias entrevistadas, 

revelando uma preocupação com a apropriação do espaço da moradia, mas também uma 

sensação de insegurança mesmo que não verbalizada.   

Ainda em relação ao elemento habitabilidade, sob o aspecto da construção, 

46% das pessoas entrevistadas apontaram que o imóvel já apresentava algum problema 

construtivo quando elas mudaram.  

 

Gráfico 14 – Problemas construtivos identificados no ato do recebimento da nova 

moradia 

 

 

Em geral, a maior parte dos problemas apresentados estavam relacionados com 

rachaduras nas paredes (30%), problemas no telhado (18%), problemas no piso (11%) e 

questões hidráulicas (10%). Por se tratar de imóveis novos (as unidades habitacionais não 

possuem mais de 5 anos de construção), pode-se associar os problemas encontrados ao 

padrão construtivo utilizado pelas construtoras que para reduzir os custos com a produção 

utiliza, muitas vezes, materiais de baixa qualidade e rapidez na execução dos acabamentos.  

As reclamações em todo o país referentes aos problemas com os imóveis 

entregues fizeram a Caixa Econômica Federal criar em 2015 um canal de atendimento aos 

beneficiários do Programa chamado “Caixa de Olho na Qualidade”14. Além do site 

                                                             
14 Informações obtidas no site http://mcmv.caixa.gov.br/o-que-conferir-na-entrega. 
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eletrônico onde o beneficiário pode ter acesso as orientações do que verificar e conferir na 

entrega, tem-se também um número de telefone (08007216268) para dúvidas e 

reclamações de problemas relacionados ao imóvel.   

A Caixa Econômica Federal, responsável por acompanhar a execução das 

obras e serviços até a sua conclusão, adotou também como medida a criação de um 

cadastro negativo para as construtoras que entregarem imóveis de má qualidade aos 

beneficiários.     

Nas entrevistas aplicadas no empreendimento Nova Suíça alguns moradores 

relataram que tiveram problemas com o piso que foi entregue “no cimento grosso”, sem 

cerâmica, sendo posteriormente colocados pela construtora. As afirmações foram 

ratificadas pela Caixa Econômica Federal/Gerência Regional de Habitação no Norte de 

Minas que acrescentou que a empresa foi notificada em relação a colocação da cerâmica. 

É importante destacar que mesmo com todos os desafios em relação a 

habitabilidade, todos os problemas enfrentados que impedem a concretização completa 

desse quesito, conforme preceitua o direito à moradia adequada, muitos dos beneficiários 

tiveram pela primeira vez a oportunidade de estar em um imóvel minimamente seguro e 

isso possui para eles um grande significado. 

Nas entrevistas aplicadas uma pergunta pedia para classificar de 0 a 10, sendo 

0 um conceito para muito insatisfeito e 10 um conceito para muito satisfeito a relação deles 

com a nova moradia. A nota 10 foi atribuída por 54% dos moradores, demonstrando estar 

muito satisfeitos com as condições da nova habitação, mesmo com todos os problemas 

levantados por eles mesmos. 
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Gráfico 15 - Grau de satisfação do morador em relação a nova moradia 

 

É perceptível pela análise do gráfico que a maioria das notas concentraram 

entre 7 e 10, revelando um grau de satisfação alto com a moradia. Após responderem essa 

questão era muito comum os seguintes comentários em relação a habitação: “tá ruim, mas 

tá bom”, “tá ruim, mas é meu”, “tá ruim, mas vai melhorar”, revelando o significado e 

valor da casa no imaginário dessas pessoas.  

 

3.6 – Direito à moradia adequada sob o aspecto da acessibilidade 

  

O elemento acessibilidade como impulsionador da concretização do direito à 

moradia adequada assume importância na medida em que elege como destinatários 

prioritários das políticas públicas habitacionais pessoas em situação de maior 

vulnerabilidade social.  

A gestão das políticas públicas lida cada vez mais com o desafio de aprimorar a 

incorporação de públicos e temáticas específicas, considerando as particularidades que 

levam à vulnerabilização de diferentes grupos sociais. Nesse sentido, a política pública 

habitacional incorporou em sua legislação as demandas por igualdade de oportunidades de 

grupos historicamente em situação de vulnerabilidade como mulheres, idosos e pessoas 

com deficiência.  

Ao abordar as questões de gênero e possibilitar que as mulheres estejam em 

grupos prioritários de acesso à moradia, a política pública habitacional traz ao debate 
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questões estruturantes que impediam o empoderamento feminino e busca uma perspectiva 

de conquista social para esse grupo.  

Nas entrevistas realizadas nos empreendimentos do PMCMV é nítido o perfil 

da família monoparental feminina, das menores chances de escolaridade, renda e no 

mercado de trabalho, evidenciando a necessidade de uma política de maior garantia em 

relação a moradia. 

A priorização da população idosa ao acesso à moradia é fruto da política 

nacional ao idoso, estabelecida pela lei 10741/2003, garantindo uma vida com autonomia, 

integração à comunidade e participação efetiva como instrumento de cidadania 

(BRASIL,2003). Nesse sentido, a legislação reservou 3% das unidades habitacionais dos 

empreendimentos para atendimento das pessoas idosas. 

Nas entrevistas realizadas em ambos os empreendimentos do PMCMV 

observou-se um percentual de 11% de idosos residindo nos domicílios em grupo familiar 

ou isoladamente.  

 

Gráfico 16- Membro da família com mais de 65 anos de idade residente no domicílio  

   

No que diz respeito ao elemento acessibilidade em relação ao deficiente, 

importante conquista foi obtida com a publicação da Lei 13.146/2015, conhecida como 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. A referida lei tem como principal objetivo a inserção 

das pessoas com deficiência na vida social, nas mais diversas esferas, por meio de 

garantias básicas de acesso a serem concretizadas através de políticas públicas.  
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Segundo o Estatuto, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2015).  

Mais do que trazer uma nova abordagem para a ideia de deficiência, a lei 

reconhece as diversas barreiras que essas pessoas lidam na vida e o papel do Poder Público 

em promover a participação social, o exercício do direito à acessibilidade, à liberdade de 

movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à 

circulação com segurança (BRASIL, 2015). 

Dentre esses direitos que devem ser assegurados, está o direito a uma moradia 

digna e para concretizá-lo a pessoa com deficiência ou o seu responsável gozam de 

prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observada a reserva de, no 

mínimo, 3% (três por cento) das unidades habitacionais. 

O percentual mínimo de 3% das unidades é ampliado pela legislação municipal 

de Montes Claros, Decreto 3195/2014, aumentando para 5% a reserva de prioridade nos 

empreendimentos do PMCMV no município.  

O estabelecimento de um maior percentual de prioridade para as pessoas com 

deficiência pelo município aumenta quantitativamente a acessibilidade em relação à 

moradia. Porém, deve-se também analisar se essas habitações são adaptadas para as 

necessidades da pessoa com deficiência, ressaltando o conceito de moradia para a vida 

independente, acrescentado pelo Estatuto da Pessoa com deficiência. Segundo o Estatuto, 

essa moradia possui estruturas adequadas, capazes de proporcionar serviços de apoio 

coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e 

adultos com deficiência.  

Em relação ao observado nas entrevistas realizadas, do universo das famílias 

que afirmaram ter ao menos uma pessoa com deficiência na moradia (11%), um total de 

46% afirmou que a casa foi entregue sem nenhuma adaptação para o morador. Pontua-se 

que ainda falta à política pública habitacional concretizar o direito a acessibilidade e 

incorporar na prática o conceito de moradia para a vida independente da pessoa com 

deficiência.   
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3.7 – Direito à moradia adequada sob o aspecto do custo acessível 

 

No aspecto do elemento custo acessível, o direito à moradia adequada se 

consubstancia quando os gastos econômicos da família em relação as despesas da moradia 

não são excessivas, não comprometendo o orçamento familiar (CESCR, 1991). 

Para caracterização desse elemento são consideradas não apenas as despesas de 

financiamento ou de aluguel por estarem diretamente ligadas ao imóvel, mas também 

despesas como água, energia elétrica, gás e condomínio que estão também relacionadas ao 

ato de morar. 

Na aplicação das entrevistas foi questionada a existência de um valor de 

financiamento pelo imóvel e 97% dos entrevistados responderam afirmativamente. Quando 

questionados em relação ao valor mensal que pagavam de financiamento 52% dos chefes 

de família responderam que entre R$ 15,00 e R$ 30,00 reais. Os outros maiores 

percentuais foram 16% que pagam entre R$48,00 e R$ 60,00 reais e 14% que pagam entre 

R$ 31,00 e R$ 45,00 reais mensais.  

 

Gráfico 17 - Valor mensal da prestação do financiamento do imóvel 

   

O valor do financiamento corresponderá a no máximo 5% da renda mensal da 

família que, em regra, para essa faixa do Programa não será superior a R$ 1.600,00 reais 

mensais. Nesse raciocínio, a prestação de R$ 80,00 reais mensais não ficaria tão onerosa 
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para uma família que tivesse renda igual ou superior a R$ 1.600,00 reais. Porém, para as 

famílias que recebem menos de um salário mínimo o valor já é oneroso isoladamente e 

quando analisado junto com as outras despesas como energia elétrica, água, gás, dentre 

outras, o valor deixa de ser acessível ao pagamento.  

Assim, quando questionados se estavam há mais de 30 dias em atraso com o 

pagamento do financiamento, 50% dos beneficiários responderam afirmativamente. Ao 

cruzar as variáveis Inadimplemento do financiamento há mais de 30 dias com Renda 

Mensal Média Domiciliar, podemos observar um alto percentual de inadimplência 

concentrada na renda familiar inferior a um salário mínimo.   

 

Gráfico 18: Inadimplência do financiamento há mais de 30 dias X Renda Mensal 

Média Domiciliar  

 

Deve-se levar em consideração que muitas das famílias que representam essa 

faixa de renda, em regra, não possuem uma remuneração fixa, pois estão no mercado 

informal e/ou recebem benefícios de transferência de renda do governo. Muitas dessas 

famílias antes de ser beneficiadas pelo PMCMV moravam na casa dos pais/sogros, em 

áreas invadidas e em outras situações em que não assumiam uma série de despesas 

formais, mas passam a assumir.  

Em relação a algumas despesas antes inexistente, cabe destacar a forma como 

44,2% dos entrevistados nos empreendimentos mobiliaram a nova moradia. Esses 
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beneficiários utilizaram o “Cartão Minha Casa Melhor”15 que oferece o valor de R$ 

5.000,00 reais em compras de móveis e eletrodomésticos na rede credenciada. O valor é 

dividido em 48 vezes e representa mais uma fonte de despesa para essas famílias.  

Nesse sentido, embora o PMCMV diminua o valor desprendido por algumas 

famílias com aluguel, para as famílias com renda inferior a um salário mínimo modelo de 

financiamento acaba não representado um custo acessível 

Assim, quando questionados se estavam a mais de 30 dias em atraso com o 

pagamento do financiamento, 50% dos beneficiários responderam afirmativamente.  

 

3.8 – Direito à moradia adequada sob o aspecto da segurança da posse  

 

A segurança da posse consiste na certeza de que a permanência na moradia 

será estável, sem ameaças ou nenhum tipo de remoção forçada.  

No caso dos empreendimentos do PMCMV, faixa I, é importante destacar que 

os beneficiários possuem a posse do imóvel, mas o título da propriedade só é transferido 

em cartório após decorrido o prazo do financiamento de 10 anos.  

O Programa Minha Casa, Minha Vida se assenta na lógica da produção da casa 

própria, na propriedade privada individual como solução para a questão da moradia, sem 

buscar outras perspectivas para a habitação. 

Nas entrevistas realizadas foi questionado se o título de propriedade do imóvel, 

após o decurso das exigências legais, representava uma segurança. Nada menos do que 

89% dos entrevistados reforçaram que a perspectiva de ter a titularidade do imóvel, “meu 

de papel passado”, é fator de segurança em relação a execução e resultados do Programa. 

Embora a necessidade de morar (no sentido de habitar, ter um local como 

abrigo, espaço indispensável à proteção da intimidade) não seja a mesma coisa de 

necessidade da casa própria (título, escritura, registro em cartório), é compreensível que o 

público alvo do faixa I do PMCMV associe o ingresso no mercado formal de imóveis 

como algo que represente maior segurança. A perspectiva futura do título da propriedade 

causa sensação de segurança até mesmo naqueles que não estão adimplentes com as 

prestações do financiamento, podendo, nesses casos, o Poder Público retomar o imóvel e 

reinserir o mesmo de novo no programa. 

                                                             
15 Informações obtidas em http://cartaominhacasamelhor.com/minha-casa-melhor/ 
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O decurso do prazo de 10 anos de financiamento e as limitações do exercício 

de uso do imóvel (não pode alugar, nem vender) é causa de insegurança para 11% dos 

entrevistados. Além desses motivos, responderam ainda que “têm medo de não receberem 

o documento da casa” e “medo da alteração da lei de forma que os prejudique”. 

 

Gráfico 19 – Titularidade do imóvel como fator de segurança 

 

 
  

 

3.9 – Direito à moradia adequada sob o aspecto da localização adequada  

 

A ideia de localização adequada parte do princípio que a moradia deve estar 

inserida em um contexto que favoreça o acesso aos equipamentos públicos, aos serviços 

essenciais, ao trabalho, ao lazer, enfim, o acesso à cidade. 

É importante que se tome como referência do conceito de localização adequada 

três dimensões que necessitam se inter-relacionar, quais sejam, o empreendimento, o bairro 

e a cidade.  

Em relação ao empreendimento existem demandas que são cotidianas. As 

demandas de supermercado, farmácia, salão, restaurante, dentre outras, são recorrentes, 

necessidades do dia a dia, e, por isso, necessitam ser oferecidas no local. Nos 

empreendimentos pesquisados, constatou-se na aplicação dos questionários que 98% dos 
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entrevistados afirmaram ter que se deslocar do conjunto habitacional para ter acesso a 

produtos e serviços básicos.  

A relação do empreendimento com o bairro não pode ser de total dependência 

dos serviços e equipamentos urbanos, principalmente se esse não recebeu anteriormente 

recursos e preparação para tanto. Nos empreendimentos Nova Suíça e Santos Dumont o 

que se observa é a total vinculação com o bairro Independência, necessitando utilizar de 

sua estrutura para ter acesso à educação, saúde, lazer, dentre outros.  

 

Gráfico 20 – Local mais próximo que ofereça creche escolar pública 

 

  

O que se observa no gráfico 20 se repete em relação ao bairro Independência 

na busca pelo ensino fundamental (91,9%) e ensino médio (85,1%). O acesso à educação é 

uma grande demanda dos empreendimentos pesquisados, principalmente a creche escolar 

para que os responsáveis tenham onde deixar os filhos quando vão trabalhar.  

O bairro em que se apoia esses conjuntos habitacionais também é periférico e 

ainda apresenta uma série de deficiências no atendimento das demandas sociais. O 

fenômeno que se observa é de periferização da periferia, ou seja, o adensamento de uma 

série de questões sociais que agravam os problemas dessas áreas.  

Nesse sentido, os empreendimentos não contribuem para a melhoria da 

qualidade urbana do bairro (entorno) onde estão inseridos e também não conseguem a 

atenção do Poder Público para desenvolver políticas próprias, focalizadas, pois todas as 

demandas são direcionadas a partir da estrutura já existente no bairro. Um exemplo 
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emblemático é a quadra construída para atender a demanda dos moradores dos conjuntos 

por uma opção de lazer que, no entanto, está localizada dentro do bairro e distante dos 

empreendimentos.  

Essas situações só reforçam um distanciamento entre os moradores do bairro e 

dos empreendimentos, estabelecendo estigmas de que os conjuntos trouxeram um aumento 

de violência, do tráfico de drogas e uma piora das condições de moradia para todos. 

Em relação à cidade é notória a segregação territorial, pois os 

empreendimentos estão distantes da malha urbana, com condições inadequadas de 

transporte público e mobilidade e com precárias ligações com a dinâmica urbana. Essa 

situação de exclusão territorial realimenta a exclusão social, conforme salienta Rolnik 

(2006, p. 200) que os assentamentos inseridos de forma ambígua na cidade é uma das mais 

poderosas engrenagens da máquina de exclusão territorial que bloqueia o acesso dos mais 

pobres às oportunidades econômicas e de desenvolvimento humano que as cidades 

oferecem. 

    

3.10 – Direito à moradia adequada sob o aspecto da disponibilidade de serviços, 

infraestrutura e equipamentos públicos 

 

A moradia não pode ser considerada apenas isoladamente, pois para promover 

o ser humano é necessário que ela esteja em conjunto com o acesso a infraestrutura básica, 

aos serviços e equipamentos públicos.  

Em 2009 quando foi criado o PMCMV não havia uma regulamentação legal a 

respeito da obrigatoriedade da implantação de equipamentos públicos, infraestrutura e 

serviços, sendo apenas formalizado um instrumento de compromisso em que o município 

assumia a responsabilidade em os promover. A legislação foi sendo aprimorada até trazer 

os equipamentos e infraestrutura como obrigatórios em todos os empreendimentos.  

Em relação à pesquisa realizada nos empreendimentos Nova Suíça e Santos 

Dumont, verificou-se que a satisfação dos moradores se expressa, principalmente, em 

relação aos elementos de infraestrutura quais sejam, iluminação pública e coleta de lixo.  

No que diz respeito a coleta de lixo, 99% dos entrevistados afirmaram que a 

mesma ocorre no conjunto e com uma frequência de até 3 vezes por semana, manifestando 

um alto grau de satisfação com o serviço prestado. A proposta era que se classificasse de 0 
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a 10 a nota atribuída à coleta de lixo, sendo 0 muito insatisfeito e 10 muito satisfeito. Do 

total dos entrevistados 67,6 % classificou como muito satisfeito em relação a coleta. 

  

Gráfico 21 –Grau de satisfação do morador em relação a coleta de lixo no conjunto 

 

Em relação a iluminação pública 78% dos entrevistados afirmaram que ela 

acontece e está em funcionamento nas ruas, colaborando com a sensação de segurança no 

bairro. 

Por outro lado, os questionários revelam uma insatisfação dos moradores em 

relação ao acesso a serviços e equipamentos públicos. Dentre os entrevistados, 61% 

afirmou que o local de trabalho ficou mais distante da nova moradia e que ao necessitar 

utilizar o ônibus como meio de transporte (50,7%), gastam em média mais de 40 minutos 

(30,6%) para realizar o deslocamento. Afirmaram ainda que a quantidade de linhas que 

circulam no conjunto não é suficiente (61%), não havendo opções de ônibus que 

interliguem os bairros e que a frequência dos que passam em direção ao centro é ruim 

(59%), pois demora um intervalo grande de tempo entre um e outro. 
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Gráfico 22 –Grau de satisfação do morador em relação ao transporte público no 

conjunto 

 

Aproximadamente 98% das famílias afirmaram que são obrigadas a se deslocar 

para outros bairros para fazer compras ou utilizar serviços, pois segundo eles responderam 

não há no conjunto farmácia (99%), padaria (87%), supermercado (85%), lojas (82%), e 

salão de beleza (57%). A necessidade de deslocamentos para suprimento de bens de 

consumo básicos e cotidianos tem um grande custo para as famílias, não apenas de 

recursos financeiros, mas de tempo e energia. 

Em relação aos equipamentos públicos há também uma demanda não atendida, 

pois, 98% dos entrevistados afirmaram não ter creche escolar no conjunto, e 99% disseram 

não ter escolas que ofereçam ensino fundamental e médio, sendo que o grau de satisfação 

dos moradores com o acesso ao ensino no local foi avaliado como “muito insatisfeito” 

(47,6%), recebendo nota 0. 

Algo semelhante ocorre em relação ao acesso à saúde, pois 99% afirma não ter 

posto de saúde no local. Embora 86% afirme a exista de uma equipe do PSF (Programa da 

Saúde e da Família) que realiza atividades no conjunto, há uma insatisfação em relação ao 

acesso à saúde de uma forma geral, sendo que 34,8% avaliaram estar muito insatisfeitos 

com a prestação do serviço, atribuindo nota 0.  
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Gráfico 23 –Grau de satisfação do morador em relação ao acesso a saúde no conjunto 

 

 

 

Em relação ao de lazer 90% afirmou não existir nenhuma opção nos conjuntos, 

sendo que 74,6% dos entrevistados avaliaram estar muito insatisfeitos com a falta de 

opções, atribuindo nota 0. 

  

Gráfico 24 –Grau de satisfação do morador em relação ao acesso ao lazer no conjunto 
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A falta de espaços públicos como praças, quadras, parques, áreas verdes, 

academias ao ar livre, impede que os moradores tenham uma vivência coletiva, criem uma 

identidade com o local e acaba reforçando a desagregação dos laços comunitários.  

Os comentários que seguiam as respostas em relação a falta de opções de lazer 

eram do tipo “as crianças não têm onde brincar”, “não tem nada para fazer aqui”, “é ficar 

na porta de casa durante o dia”, “tanto espaço vazio e não fazem nada para os jovens”, 

revelando o anseio dos moradores por espaços coletivos. A vontade de ter espaços de 

interação é tão grande que no conjunto Santos Dumont os jovens improvisaram um 

“campinho de futebol de terra” em um espaço público ocioso, sendo considerado por 

muitos a única opção de lazer do lugar. 

Percebe-se que a ausência do Estado nos espaços públicos reforça muito a ideia 

de que a segurança está na casa e não na rua, no espaço privado e não no espaço coletivo, 

pois 58% dos entrevistados que disseram ter sensação de segurança nos empreendimentos 

complementavam a resposta com comentários do tipo “aqui é seguro da porta de casa para 

dentro”, “entro para minha casa, fecho meu portão e ninguém me perturba”, “ninguém 

mexe comigo e eu não quero nem saber o que acontece aqui”.  

Os moradores que reconhecem uma sensação de insegurança no lugar atribuem 

o motivo ao tráfico de drogas, no percentual de 72,3% das respostas. Como o tráfico de 

drogas muitas vezes impõe seus códigos de conduta e silêncio, muitos moradores dizem 

sentir seguros individualmente e julgam de forma satisfatória a segurança no local. 

Gráfico 25 –Grau de satisfação do morador em relação a segurança no conjunto 
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O gráfico é bem ilustrativo em relação a percepção individual e coletiva de 

segurança, pois os maiores percentuais são dos que atribuíram nota zero para a segurança 

e, por isso, 24,2% dos entrevistados se sentem muito insatisfeitos e o outro maior 

percentual são dos que atribuíram nota 10 para a segurança, ou seja, 22,2% dos 

entrevistados se sentem muito satisfeitos com a segurança no conjunto. 

É claro que os percentuais de satisfação polarizados nos dois extremos se 

explicam quando se percebe que os muito satisfeitos (22,2%) avaliam sob a ótica 

individual, na perspectiva de não terem sido alvo da violência ou do tráfico de drogas (tudo 

seguro da porta para dentro). Já os que se revelam muito insatisfeitos (24,2%) percebem a 

ideia de segurança em uma perspectiva coletiva, do que pode acontecer da porta da rua 

para fora. 
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CONCLUSÕES 

 

A presente pesquisa pretendeu esclarecer em que medida os empreendimentos 

habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida direcionados às famílias de baixa 

renda concretizam o direito à moradia adequada, segundo os padrões da ONU para 

habitação.  

A escolha dos critérios utilizados pela ONU para orientar o que seria uma 

moradia adequada ocorreu pelo caráter universal desse direito humano. Em que pese as 

diferentes realidades econômicas, sociais e culturais dos países, a moradia adequada será 

um parâmetro a guiar a proteção e efetivação desse direito. Trata-se de um parâmetro, de 

um referencial, porque quando se fala em direitos humanos a ideia de universalidade não 

significa uniformidade, mas compatibilização com a diversidade. 

Os componentes da moradia adequada compreendem adequação cultural 

habitabilidade, acessibilidade, custo acessível, segurança da posse, localização adequada e 

disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos. Cada um desses 

elementos foi apresentado e analisado na perspectiva teórica e na parte empírica da 

pesquisa. 

Assim, o Programa Minha Casa, Minha Vida passou a ser analisado sob a ótica 

da concretização do direito à moradia adequada. A grande mobilização de recursos 

financeiros e o expressivo aumento quantitativo na produção de moradias justificaram a 

escolha do Programa como objeto de análise, tendo as famílias de baixa renda como 

público alvo da pesquisa. 

Em relação às famílias de baixa renda analisou-se, por meio da aplicação de 

questionários, o perfil socioeconômico e a percepção da política pública habitacional da 

qual são destinatários. As informações das entrevistas e o levantamento de dados 

secundários disponibilizados em sítios eletrônicos de órgãos públicos possibilitaram a 

averiguação dos componentes da moradia adequada. 

A pesquisa abrangeu dois empreendimentos da Faixa 1 do PMCMV no 

município de Montes Claros, entre 2009 e 2015, sendo um o Nova Suíça e o outro o Santos 

Dumont, ambos situados no bairro Independência. A escolha dos empreendimentos foi 

realizada em função de serem os primeiros na cidade, com maior tempo de ocupação. 

No que diz respeito a análise do perfil socioeconômico das famílias 

entrevistadas as categorias utilizadas foram renda domiciliar, estado civil, chefia da casa e 
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grau de escolaridade. Quanto ao perfil observa-se que são famílias cuja composição da 

renda domiciliar é predominantemente do trabalho, sendo 33% proveniente do trabalho 

formal e 25% do trabalho informal. A maioria das casas são chefiadas por mulheres, com a 

forte presença da família monoparental feminina. A renda das famílias com chefia 

feminina é menor do que a renda da chefia masculina, assim como é menor o grau de 

escolaridade. Percebe-se a redução das possibilidades da mulher ao mercado de trabalho e 

a escolaridade, diretamente ligada a dois fatores: as responsabilidades domésticas e 

familiares assumidas e a falta de políticas públicas que levem em consideração esse 

contexto peculiar. Diante dessa situação de vulnerabilidade, a legislação do PMCMV 

mostra-se como um avanço ao priorizar o título da propriedade a mulher, promovendo 

equidade de gênero. 

Os elementos que compõem a ideia de moradia adequada foram avaliados 

separadamente, categorizados e organizados de acordo as perguntas realizadas.  

A adequação cultural é um elemento importante da moradia adequada, pois 

leva em consideração as diversas formas de morar, perceber o espaço e de agir sobre o 

mesmo. As diferenças culturais, econômicas e regionais devem ser levadas em 

consideração no momento em que se implementa um Programa de dimensão nacional. No 

entanto, o PMCMV estabeleceu um tipo padrão de moradia (número de cômodos, 

tamanho, disposição) que dificulta o processo de adaptação dos novos moradores. Nesse 

aspecto, para que a adequação entre as diferentes composições familiares e formas de 

habitar ocorra, é necessário que o Programa crie ao menos duas modalidades de moradia, 

respeitando as variações do número de integrantes de cada família.  

Percebe-se que é necessário também um trabalho de acolhimento e orientação 

ao beneficiário pelo PMCMV, pois há um estranhamento inicial com a mudança de casa, 

bairro e relações de vizinhança. A legislação que regula o Programa, especialmente a 

Portaria 21/2014 do Ministério das Cidades, previu uma série de ações junto aos moradores 

definida como Trabalho Social. Trata-se de um conjunto de estratégias que vão desde o 

estudo diagnóstico no empreendimento até a articulação de ações de geração de emprego e 

renda. A responsabilidade da execução fica a cargo do município com os custos sendo 

arcados pelos recursos da União.   

No município de Montes Claros o trabalho social não foi realizado em nenhum 

empreendimento, inclusive nos pesquisados, cuja entrega ocorreu em 2010. Constatou-se 

que em fevereiro de 2016 foram contratadas, por procedimento licitatório, duas empresas 
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que farão todo o trabalho social nos conjuntos habitacionais do município. Deve-se pontuar 

que o lapso temporal entre o recebimento das moradias e a previsão de início das 

atividades compromete o objetivo de inserção e mobilização comunitária. É fundamental 

que o trabalho social acompanhe todas as fases que envolvem o contato do beneficiário 

com a nova moradia, pois só assim ocorrerá a concretização desse elemento como 

construtor da moradia adequada.  

O componente habitabilidade consiste em garantir segurança física (espaço 

físico da casa, a edificação em si, sua estrutura) e proporcionar um espaço adequado 

(salubridade, tamanho da moradia, quantidade de cômodos e conforto) aos seus moradores. 

As categorias escolhidas para compreensão desse elemento da moradia adequada foram: 

problemas construtivos identificados no ato de recebimento da nova moradia e adequação 

da quantidade de cômodos à realidade do grupo familiar.  

Averiguou-se que várias casas apresentavam problemas construtivos, sendo 

relatado por 46% dos entrevistados. As situações mais recorrentes eram de rachaduras nas 

paredes e infiltração no telhado. As condições da casa também não se revelam satisfatórias 

no aspecto da quantidade de cômodos, pois 55% dos moradores julgaram insuficiente, 

tendo inclusive realizado alterações na casa para adaptá-la.  

Os problemas relatados são obstáculos à concretização completa desse quesito, 

conforme preceitua o direito à moradia adequada. Destaca-se que parte dessa situação 

advém do fato das construtoras, muitas vezes, utilizarem materiais de baixa qualidade e 

rapidez na execução dos acabamentos, com intuito de reduzirem os custos com a produção. 

Pode-se dar respostas mais assertivas a esses problemas com o aumento da fiscalização das 

construções e criação de canais diretos de reclamação disponibilizados aos beneficiários.   

O elemento acessibilidade pode ser entendido como o atendimento das 

necessidades específicas dos grupos desfavorecidos e vulnerabilizados. As categorias 

selecionadas foram as que a própria lei traz como critério de prioridade, quais sejam, 

mulher como chefe de família, idosos e deficientes.  

Nas entrevistas aplicadas se verificou a presença de 55% chefia feminina e de 

idosos e deficientes que compunham a família. Os idosos e deficientes representam 11% 

das famílias beneficiárias, sendo importante destacar que a legislação do município de 

Montes Claros reserva um percentual maior (5%) para a pessoa portadora de deficiência. 

Percebe-se a concretização parcial da moradia adequada por meio do requisito 

acessibilidade, pois a legislação municipal ampliou os direitos da pessoa portadora de 
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deficiência. Por outro lado, 46% dos entrevistados responderam que as casas entregues não 

estavam minimamente adaptadas. O quesito acessibilidade demonstra avanço na 

configuração do direito à moradia adequada, mas ainda precisa proporcionar estruturas 

adequadas, serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau 

de autonomia de jovens e adultos com deficiência.  

O quesito custo acessível está relacionado com as despesas de manutenção da 

moradia, não podendo ser excessivas, nem comprometer o orçamento familiar e a 

satisfação de outras necessidades básicas. As categorias utilizadas para análise foram o 

valor mensal da prestação do financiamento do imóvel e a inadimplência do financiamento 

há mais de 30 dias.  

As respostas ao questionário revelam que embora 52% dos moradores paguem 

um valor de até trinta reais por mês referente ao financiamento, é alto o índice de 

inadimplência, representando 50% dos entrevistados. Deve-se levar em consideração a 

composição da renda domiciliar dos beneficiários, pois na entrevista 25% revelou possuir 

trabalho informal, 23% receber algum benefício da Previdência Social e 18% possuir os 

programas de transferência direta de base não contributiva como fonte de manutenção.  

Em relação a esse quesito pontua-se que houve avanço no que diz respeito ao 

acesso à moradia adequada, pois O PMCMV conseguiu atingir um maior número de 

famílias de baixa renda ao prever os custos do financiamento da moradia com os recursos 

do OGU (Orçamento Geral da União). Porém, indica-se a necessidade de uma adequação 

no percentual de cobrança do financiamento, atualmente em 5% do rendimento familiar 

mensal, pois mesmo estando todos na Faixa I, renda até 1.600,00 por mês, para as famílias 

que recebem menos de um salário mínimo o valor mostra-se inviável, gerando alta 

inadimplência.   

O requisito segurança da posse pode ser conceituado como a garantia de uma 

condição de ocupação estável, ou seja, o direito dos seus ocupantes de residir em um local 

sem o medo de remoção ou de ameaças indevidas ou inesperadas. A categoria utilizada foi 

titularidade do imóvel como fator de segurança.  

A possibilidade de receber o título da propriedade representa uma segurança 

para 89% dos entrevistados. Cabe ressaltar que a escrituração do imóvel não é a única 

alternativa de ter tranquilidade na posse, pois a própria legislação brasileira prevê várias 

proteções, inclusive a usucapião. No entanto, considera-se o enraizamento na sociedade 

brasileira da cultura da casa própria e que isso dificulta as formas alternativas de moradia. 
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Restringir a atuação do Estado à construção de novas moradias, acaba não contemplando 

outras formas de morar e ao mesmo tempo impede a plena concretização do direito à 

moradia adequada. 

Outro importante elemento da moradia adequada é a localização adequada que 

permita ao seu morador o acesso à cidade. Para promover o ser humano é necessário que a 

casa esteja em conjunto com o acesso a infraestrutura básica, aos serviços e equipamentos 

públicos. Não é adequada quando a localização não oferece oportunidades de emprego, 

serviços de saúde, escolas, creches e outros equipamentos sociais ou se for localizada em 

áreas impróprias para a ocupação humana. As categorias estabelecidas foram deslocamento 

para ter acesso a prestação de serviços básicos e deslocamento para ter acesso a 

equipamentos públicos.  

Em relação ao deslocamento 98% dos entrevistados afirmaram ter que realiza-

lo para ter acesso a serviços básicos (supermercado, farmácia, salão), representando gastos 

financeiros, de tempo e energia para essas pessoas. Nesse mesmo sentido afirmam que a 

referência de educação e saúde é toda fora do conjunto habitacional. A falta de localização 

dentro da malha urbana e com acesso facilitado aos equipamentos urbanos viola o direito à 

moradia adequada, pois estimula o fenômeno da segregação territorial que por sua vez 

reforça a segregação social. 

O elemento acesso a disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos 

públicos é um fator importantíssimo na concretização do direito à moradia adequada e 

nesse caso foram estabelecidas as categorias: deslocamento para o trabalho, transporte 

público, coleta de lixo, iluminação pública, escola pública, acesso à saúde e opção de lazer 

segurança.  

Os entrevistados afirmaram ter ficado mais distante do trabalho, aumentando o 

tempo de deslocamento e de não ser suficiente as linhas e horários do transporte coletivo. 

A dificuldade de acesso se repete em relação aos equipamentos de saúde e educação que 

recebem uma avaliação ruim por parte dos entrevistados. Quando convidados a atribuir 

uma nota de 0 a 10, sendo 0 muito insatisfeito e 10 muito satisfeito, 34,8% dos 

entrevistados demonstraram muita insatisfação com o acesso aos serviços de saúde e 

47,6% muita insatisfação em relação ao acesso à educação. 

Os serviços de infraestrutura como iluminação elétrica e coleta de lixo foram 

bem avaliados, mas se percebe a ausência de uma política urbana quando 90% dos 
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entrevistados afirmam não ter no local nenhuma opção de lazer oferecida pelo Poder 

Público.  

Assevera-se que, juntamente com a localização adequada, a falta de acesso aos 

serviços e equipamentos públicos é o maior entrave a concretização do direito à moradia 

adequada. A localização e distância do conjunto em relação ao equipamento urbano fez 

com que 29,6% dos entrevistados apontassem essa situação como o principal motivo que 

os levariam a deixar a moradia. Ao mesmo tempo, interessante apontar que o motivo que 

levaria a permanência no conjunto é o fato da casa ser própria. 

A pesquisa mostrou alguns hiatos entre a proposta (a concepção da política 

habitacional), sua execução pelos agentes mediadores e apropriação por parte dos 

beneficiários. O foco no destinatário da cadeia de produção da política pública habitacional 

permitiu inferir que o PMCMV concretiza em parte o direito à moradia adequada, 

apresentando maiores avanços em elementos como acessibilidade e segurança da posse, 

conseguindo aperfeiçoar com algumas medidas outros elementos como adequação cultural, 

habitabilidade e custo acessível, mas os requisitos localização adequada e acesso a 

serviços, infraestrutura e equipamentos públicos necessitarão de políticas públicas mais 

precisas e incisivas para não continuar reproduzindo o fenômeno da periferização e 

segregação sócio espacial.  
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PESQUISA PMCMV FAIXA 1- DEZEMBRO DE 2015 - N° do Quest. ___________ 

Aplicador: ______________________________________________________________ Data: ___/___/___ 

Conjunto:_______________________________Rua:____________________________________________ 

Código: 1- Nova Suíça 2- Santos Dumont 777-Não sabe  888-Não se aplica 999-Não quis responder  000-Nenhum  

PERFIL SOCIOECONÔMICO DA FAMÍLIA 

V1 Sexo:      1- Masculino            2- Feminino  

V2  Estado Civil:     1- Solteiro(a)       2- Casado(a)        3- Divorciado(a)        4- Viúvo(a)  

V3 Idade: 1- de 16 até 24 anos            2- de 25 até 29 anos          3- de 30 até 39 anos                        

4- de 40 a 49 anos            5- 50 anos ou mais 

 

V4 A família é composta por quantos membros? _______________________   

V5 Qual a principal Fonte de Renda da família? 1) Trabalho Formal 2) Trabalho informal 

Qual:________________ 3)Aposentadoria/outro benefício do INSS 4) Programa de 

Transferência de renda do Governo (Bolsa Família e etc) 5) outra opção. Qual?  

 

 

V6 Algum membro da família desenvolve trabalho autônomo dentro da moradia? (Ex: 

costureira, cabeleireira, manicure, doceira, vendedora de produtos de beleza, roupas e etc.) 

1) Sim, Qual?____________________  2) Não 

 

V7 Algum membro da família está desempregado? 1) Sim.    2) Não  

V7B Se sim, quantos? 1) Uma pessoa 2) Duas pessoas 3) Três pessoas 4) Quatro pessoas       

5) Cinco ou mais pessoas 

 

V8 A renda mensal da família é de quanto? _______________________ 

1) Menos de 1SM. 2) De 1  a 2 SM. 3)  Mais de  2 a 3SM. 4)  Mais de  3 a 4 SM. 5) 

Mais 4 a 5 SM 6) Mais de 5 SM 

 

V9 Qual a escolaridade do responsável da casa? 1) Sem escolaridade  2)Alfabetizado (sabe 

ler e escrever) 3) ensino fundamental incompleto. 4) ensino fundamental completo. 5) ensino 

médio incompleto. 6) ensino médio completo. 7) ensino superior incompleto. 8) ensino 

superior completo. 

 

V10 A família é chefiada por mulher? 1) Sim 2) Não  

V11 Algum membro da família está detido?  1) Está detido atualmente) 2)  Já foi detido 3)  

Não  

 

 V12 Algum membro da família é portador de deficiência física?   1)Sim 2) Não  

 V12B Se sim, a moradia era adaptada para as necessidades especiais do morador (rampas, 

portas mais largas, banheiro adaptado, etc)? 1) Sim 2) Não 

 

V13 Algum membro da família possui mais de 65 anos de idade?  1)Sim 2) Não  

 V14 Há quanto tempo mora nos empreendimentos do PMCMV?  1) menos de um ano 

2) mais de um a dois anos 3) mais de dois a três anos 4) mais de três a quatro anos  5) mais 

de quatro anos 
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 V15 Onde morava antes de se mudar para o empreendimento do PMCMV? 1) morava na 

casa dos pais ou sogros (parente em geral) 2) morava de aluguel  3) morava em área de risco 

4) morava em área desapropriada pelo município, onde. 5) Recebia bolsa moradia fornecida 

pelo município. Onde? _________________? 6) Outra situação. Qual? 

 

 

V16 Qual foi a forma de acesso à moradia?  1) sorteio realizado no cadastro do município 

2)reassentamento porque morava em área de risco 3) alugou a casa do beneficiário do 

PMCMV  4)comprou a casa do beneficiário do PMCMV 5) ocupou a casa porque estava 

abandonada  6) Outra situação. Qual ?_________________ 

 

CONDIÇÕES DA MORADIA 

V17 Em relação a forma de aquisição da moradia, o fato de ao final ter a escritura do 

imóvel representa uma segurança? 1) Sim 2) Não. Por que?________________. 

 

V18 Antes de vocês mudarem para a nova moradia houve algum trabalho social realizado? 

Alguma equipe mostrou para vocês o local, explicou o funcionamento do entorno, as 

regras de convivência, forneceu orientações?  1) sim.  2) Não 

 

 V18B Se sim, a equipe pertencia  

1) Caixa Econômica Federal 2) Município 3) Ambos 4) Outro. Qual? 

 

 

V19 

Depois que vocês mudaram, já estavam na nova moradia, houve algum trabalho social 

realizado?  Alguma equipe mostrou para vocês o local, explicou o funcionamento do 

entorno, as regras de convivência, forneceu orientações? 1) sim.  2) Não 

 

 

V19B 

Se sim, a equipe pertencia  

1) Caixa Econômica Federal 2) Município 3) Ambos 4) Outro. Qual? _________________.   

 

V20 Quando vocês mudaram para a nova moradia observaram se apresentava rachaduras 

nas paredes, problema no piso, no teto, nas janelas, portas ou algum outro?  1)Sim. 

Qual?_______________ 2) Não 

 

V21 O tamanho da moradia, quantidade de cômodos (quartos, sala, banheiro, etc) é 

suficiente para a quantidade de moradores? 1)Sim.  2) Não.  

 

V21B Se não, quantos cômodos a mais deveria ter? 1) um 2) dois 3) três 4) quatro 5) cinco ou mais  

V22 Foi realizada alguma modificação interna na moradia depois que mudaram?  1) Não 2) 

modificação o piso 3) modificação as janelas 4) modificação no telhado  5) ampliação na 

parte dos fundos 6) outras. Qual ?____________________________ 

 

V23 Foi realizada alguma modificação externa na moradia depois que mudaram?  1) Não   

2) construção de muro na faixada 3) adaptação para o comércio 4)outras. 

Qual_?____________________ 

 

 V24 Como       Como você fez para mobiliar a moradia? 1) ainda não mobilhei 2) utilizei o crédito  

do Programa Minha Casa Melhor 3)utilizei o crédito em lojas 4) comprei no cartão de 

crédito 5) Mobiliei com os móveis que já possuía. 6) outra opção. Qual? 

 

 V25 Existe um valor mensal de financiamento da moradia?  1)Sim 2) Não  
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V25B Se sim, qual o valor do financiamento da moradia?    

V26 Você está em atraso há mais de 30 dias com o valor do financiamento?  1)Sim 2) Não  

 V27 Atribua uma nota de 0 a 10, sendo 0 muito insatisfeito e 10 muito satisfeito, em relação 

ao seu grau  de satisfação com  o imóvel que você mora:  

1)0       2)1           3)2         4)3          5)4         6)5     7)6        8)7      9)8     10)9        11)10 

 

ACESSO AOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS 

 V28 O seu local de trabalho é próximo do bairro onde mora atualmente?  1)Sim  

2) Não 

 

V29 Qual o meio utilizado para o deslocamento casa/trabalho? 1) ônibus 2) carro próprio 3) 

moto própria 4) bicicleta 5) moto-taxi 6) a pé 7) outro:________________________.   

 

 V30 Em média quanto tempo gasta para deslocar de casa para o trabalho? 

1)aproximadamente 10mim. 2) aproximadamente 20 mim. 3) aproximadamente 30 mim. 4) 

aproximadamente mais de 40 mim.  

 

 V31 Com qual frequência faz uso do transporte público? 1)  cinco vezes por semana ou mais 

2) entre quatro e três vezes por semana 3) até duas vezes por semana 4)somente uma vez por 

semana 5) esporadicamente 6) não utiliza o transporte público .  

 

V32 Você demora quanto tempo para chegar ao ponto de ônibus mais próximo da 

moradia?  1) menos de 5 min. 2) aproximadamente 5 min. 3) aproximadamente 10 mim. 4) 

aproximadamente 20 mim 5) aproximadamente 30 min ou mais. 

 

 V33 A quantidade de linhas de ônibus que atende ao conjunto é suficiente? 1) sim 2) não  

V34 A frequência com que o transporte público passa é suficiente?  1)Sim 2) Não  

V35 Atribua uma nota de 0 a 10, sendo 0 muito insatisfeito e 10 muito satisfeito, em relação 

ao seu grau  de satisfação com o transporte público do seu bairro: 

1)0       2)1           3)2         4)3          5)4         6)5     7)6        8)7      9)8     10)9        11)10 

 

 V36 No conjunto onde você mora possui farmácia? 1) sim 2 ) não   

V36B No conjunto onde você mora possui padaria? 1) sim 2 ) não   

V36C No conjunto onde você mora possui supermercado? 1) sim 2 ) não   

V36D No conjunto onde você mora possui lojas? 1) sim 2 ) não   

V36E No conjunto onde você mora possui salão de beleza? 1) sim 2 ) não   

 V37 Você precisa se deslocar do conjunto para comprar algum produto ou ter alguma 

prestação de serviço? 1)Sim. Qual?_______________ 2) Não 

 

 V38 O conjunto possui coleta pública de lixo?  1)Sim. 2) Não.   

 V39                Qual a frequência da coleta de lixo? 1)uma vez por semana 2) duas  vezes por semana   
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3) três  vezes por semana 4) quatro  vezes por semana 

 V40 Atribua uma nota de 0 a 10, sendo 0 muito insatisfeito e 10 muito satisfeito,  em relação 

ao seu grau de satisfação com a coleta de lixo na sua rua: 

1)0       2)1           3)2         4)3          5)4         6)5     7)6        8)7      9)8     10)9        11)10 

 

 V41 Existe posto policial no conjunto habitacional?  1)Sim 2) Não  

 V42 As ruas do conjunto possuem iluminação pública em funcionamento?  1)Sim 2) Não  

V43 Você se sente seguro no conjunto?  1)Sim 2) Não.   

V43B Se não, por que? 1) homicídio 2) assalto 3) tráfico de drogas  4) outros. Qual?  

V44 Atribua uma nota de 0 a 10, sendo 0 muito insatisfeito e 10 muito satisfeito,  em relação 

ao seu grau de satisfação com a segurança pública do seu bairro:  

1)0       2)1           3)2         4)3          5)4         6)5     7)6        8)7      9)8     10)9        11)10 

 

 V45                Existe creche escolar pública no conjunto? 1)sim. 2)não.  

              

 

V45B Se não, qual o bairro mais próximo em que esse serviço público é oferecido?  

 V46 Existe escola pública que oferece ensino fundamental no conjunto? 1)sim. 2) não.   

V46B Se não, qual o bairro mais próximo em que esse serviço público é oferecido?  

 V47 Existe escola pública que oferece ensino médio no conjunto?  1) sim. 2) não.  

V47B Se não, qual o bairro mais próximo em que esse serviço público é oferecido?  

 V48 Atribua uma nota de 0 a 10, sendo 0 muito insatisfeito e 10 muito satisfeito, em relação 

ao seu grau de satisfação com o acesso ao ensino público em seu bairro: 

1)0       2)1           3)2         4)3          5)4         6)5     7)6        8)7      9)8     10)9        11)10 

 

 V49  Existe um posto de saúde no conjunto?   1)Sim 2) Não   

V50  Há atendimento da equipe do PSF (Programa da Saúde e da Família)? 1)Sim 2) Não  

 V51 Atribua uma nota de 0 a 10, sendo 0 muito insatisfeito e 10 muito satisfeito, em relação 

ao seu grau de satisfação com o acesso à saúde no conjunto: 

1)0       2)1           3)2         4)3          5)4         6)5     7)6        8)7      9)8     10)9        11)10 

 

 V52 Há algum lugar de lazer no conjunto (campo de futebol, praça, parque)?  a)Sim. 

Qual?_______________ b) Não 

 

 V53 Atribua uma nota de 0 a 10, sendo 0 muito insatisfeito e 10 muito satisfeito, em relação 

ao seu grau de satisfação com opções de lazer oferecidas no seu bairro: 

1)0       2)1           3)2         4)3          5)4         6)5     7)6        8)7      9)8     10)9        11)10 

 

V54 Existe alguma associação de bairro ou associação de moradores?  a)Sim.  
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Qual?_______________ b) Não 

 V55 Como é sua relação com os moradores do bairro Independência? 1) ótima 2) boa 3) 

ruim 4) péssima 

 

 

V55B Você percebe alguma resistência ou tratamento diferente dos moradores antigos do 

bairro em relação aos que estão nas moradias do PMCMV?  1)Sim.   2) Não 

 

V55C Se sim, a que você atribui esse tratamento?   

V56 Você tem algum motivo que levaria a deixar o bairro onde mora?   1)Sim. 

Qual?_______________ 2) Não  

 

V56B Se não, por que? 1) porque minha casa é própria. 2)  porque o imóvel estará mais 

valorizado no futuro.3)  porque tenho esperança que o bairro melhore. 4)Outra. Qual? 

 


