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Resumo Este artigo objetiva mapear e descrever a trajetória da Política Habitacional no 
Brasil, visando entender a evolução da habitação nos aspectos sociais, históricos, políticos, 
bem como sua organização em termos de gestão, com base em pesquisa bibliográfica. 
Constatou-se que desde a extinção do BNH, em 1986, o planejamento na área habitacional 
retoma suas ações a partir da instituição do Ministério das Cidades em 2003 e pela 
aprovação da Lei 11.124/2005 que pretendem concretizar a gestão compartilhada entre 
sociedade civil e administração pública, dispostas na Constituição Federal de 1988. Nesta 
nova relação, entre Estado e sociedade, os Conselhos, o Fundo e o Plano integram a 
estrutura do SNH visando garantir a legitimidade das políticas e o controle social sobre 
decisões de governos.  
 
Palavras-chave: Política Nacional de Habitação. Gestão da política de habitação. 
Planejamento. Participação. 

Abstract: This paper aims to map and describe the trajectory of the Housing Policy in Brazil 
seeking understand the evolution of housing in the social, historical and political aspects, as 
well as its organization in terms of management, based on literature search. It was found that 
since the extinction of BNH (National Housing Bank) in 1986, the planning of housing is 
rescued from the institution of the Ministry of Cities in 2003 and the adoption of Law 
11.124/2005 which intended achieve the shared management between civil society and 
public administration, provided in the Federal Constitution of 1988.In this new relationship 
between State and society, the Councils, the Fund and the Plan integrate the SNH (National 
Secretariat of Housing) structure in order to ensure the legitimacy of policies and social 
control. Participation. 
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1      INTRODUÇÃO 

 
De acordo com Costa (2007), o direito à moradia constitui um direito fundamental 

social e, ao mesmo tempo, um direito humano reconhecido internacionalmente.   
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O direito a moradia é universal, entretanto, o termo não significa apenas uma casa, 

mas sim toda a infraestrutura necessária. Por “habitação adequada”, Morais (2012) 

apresenta a definição elaborada pelo Centro das Nações Unidas para os Assentamentos 

Humanos/ HABITAT. Moradia adequada é mais do que um teto sobre a cabeça. Significa 

também privacidade adequada; espaço adequado; acessibilidade física; segurança 

adequada; segurança da posse; estabilidade estrutural e durabilidade; iluminação, 

aquecimento e ventilação adequados; infraestrutura básica adequada, como equipamentos 

de água, esgoto e coleta de lixo; qualidade ambiental e fatores relacionados à saúde 

apropriados; bem como localização adequada e acessível ao trabalho e outros 

equipamentos básicos: tudo isso deve estar disponível a custos acessíveis (Agenda Habitat 

apud MORAIS, 2002). 

Foi através de muitas lutas e mobilizações de movimentos sociais, sociedade civil, 

organizações de classe, pressionavam o governo brasileiro a intervir através de políticas de 

habitação. Porém as políticas federais de habitação possuíam características diferenciadas 

nos diferentes períodos históricos, porém o direito nunca foi atendido a todos os brasileiros, 

atingindo, portanto, um número irrelevante, diante do déficit habitacional. 

A fim de compreender a evolução da habitação, este artigo tem como objetivo 

mapear e descrever a trajetória da Política Habitacional no Brasil, de modo a entender a 

evolução da Política Habitacional a partir das primeiras intervenções do estado até a atual 

conjuntura, nos aspectos sociais, históricos, políticos e sua organização em termos de 

gestão.  

 

2 POLÍTICA HABITACIONAL NO BRASIL 
 

Para analisar os principais aspectos históricos da questão habitacional no Brasil, 

faz-se necessário compreender o curso da habitação nos aspectos sociais, históricos e 

políticos. A trajetória aqui descrita se reporta às primeiras iniciativas direcionadas para o 

campo da habitação. As produções de Silva (1989), Chaffun (1996), Bonduki (1994), 

apontam que as primeiras iniciativas de ações na área habitacional ocorreram através dos 

Institutos de Aposentaria e Pensões (IAPs) no período de 1940.  

Segundo Silva (1989), até a década de 1940 as intervenções do Estado em relação 

à questão urbana eram mais de cunho sanitarista para o controle de focos de doenças. 

Todas as medidas do Estado, a partir dessa data, levado pelo interesse econômico e político 

e preocupado com o desenvolvimento da indústria, só contribuíram para a segregação sócio 

espacial da cidade. Chaffun (1996) afirma que o acesso à casa própria no período de 1940-

1960 foi possível através do surgimento do crédito imobiliário oferecido pelos IAPs. 
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Em 1937, Getúlio Vargas cria as Carteiras Prediais, vinculadas ao Sistema de 

Previdência. O que significa dizer que o Estado pela primeira vez assume a 

responsabilidade pela oferta de habitação a segmentos da população urbana. Todavia, era 

um atendimento restrito aos associados dos Institutos da Previdência (SILVA, 1989). Os 

IAPs não eram direcionados para todas as categorias de trabalhadores, e sim para 

trabalhadores marítimos, estivadores, bancários e industriários.  

O governo à época impôs a Lei do Inquilinato, em 1942, que estabelece controle 

dos valores das locações residenciais, estimulando a construção de casas para venda, que 

não eram acessíveis aos trabalhadores de menor renda. Neste sentido, os trabalhadores 

são obrigados a recorrer à autoconstrução e às favelas. Essa medida na visão de Silva 

(1989) deve ser compreendida num quadro mais amplo, onde o Estado passou a intervir nos 

diversos setores da economia, fixando preços, influenciando na distribuição de ganhos e 

perdas entre os diversos segmentos da classe capitalista e na regulação das relações de 

trabalho.  

Em 1946, o Governo Federal centraliza a promoção pública da habitação social 

criando o primeiro órgão federal especializado, a Fundação da Casa Popular. Para Bonduki 

(1994) a proposta da Fundação da Casa Popular revelava objetivos surpreendentemente 

amplos, demonstrando certa ‘megalomania’, pois ela se propunha financiar, além de 

moradia, infraestrutura, saneamento, indústria de material de construção, pesquisa 

habitacional e até mesmo a formação de pessoal técnico dos municípios. Entretanto, sua 

fragilidade, carência de recursos, desarticulação com os outros órgãos que, de alguma 

maneira, tratavam da questão e, principalmente, a ausência de ação coordenada para 

enfrentar de modo global o problema habitacional mostram que a intervenção dos governos 

do período foi pulverizada e atomizada, longe, portanto, de constituir efetivamente uma 

política.  

Entretanto, o projeto foi abordado, mesmo sendo considerado de grande 

envergadura para formular e implementar a Política Nacional de Habitação, que estava 

sendo proposto ao final do Estado Novo. (BONDUKI, 1994).  

Bonduki (1994) salienta ainda que o problema habitacional deste período é 

bastante grave, por causa do peso do aluguel no orçamento familiar, ou de grande 

visibilidade pública e apelo clientelista, como construção de conjuntos habitacionais. O que 

leva o Estado brasileiro assumir o problema da habitação como expressão da Questão 

Social1. Entretanto, as iniciativas tomadas, são desarticuladas, posto que emanadas de 

                                                 
1 Questão Social entendido sendo o “conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, 

que têm uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente 

social, enquanto a apropriação dos seus frutos se mantém privada, monopolizada por uma parte da sociedade” 

(IAMAMOTO, 1999, p. 27). Portanto, não é aqui focada como desigualdade social entre pobres e ricos, muito 

menos como situação social problema. 
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diferentes órgãos e interesses políticos. O resultado é a ausência de uma política 

centralizada e o surgimento de uma colcha de retalhos de intervenções.  

Em 1964, o governo Castelo Branco, primeiro governo da revolução militar, criou o 

Sistema Financeiro de Habitação (SFH), através da lei nº 4.320 de 21/08/1964, que instituiu 

o Banco Nacional de Habitação (BNH) e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo 

(SERFHAU), com a intenção de oferecer para a população trabalhadora o acesso à casa 

própria. (CHAFFUN, 1996).  

Chaffun (1996) relata que foram criadas para o Sistema Financeiro de Habitação 

duas importantes fontes de recursos: o Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), 

constituído pela poupança compulsória dos trabalhadores e o Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimos, constituído pela poupança voluntária captada por cadernetas de 

poupança. O BNH, órgão central do sistema em 1985, controlava 1/3 de todos os haveres 

não monetários do país. 

Castelo (1997 apud GONÇALVES, 1997) relata que em 30 anos de existência 

(1964/94), o SFH financiou a construção de um total de 5,6 milhões de unidades 

domiciliares, sendo que 59% destas no estrato de renda familiar até 10 salários mínimos, 

faixa que continha, em 1993, 86% das famílias do país. Chaffun (1996) aponta que durante 

22 anos de existência, o BNH financiou 4,8 milhões de moradias, o que equivale a 25% do 

incremento de moradias construídas no Brasil entre 1964 e 1986. Segundo os autores, 

foram financiadas habitações para todas as faixas de renda, através das Companhias de 

Habitação Popular. Entretanto, entre 20% dos financiamentos concedidos destinavam-se às 

famílias de baixa renda. Também foram financiados obras de infraestrutura urbana e 

equipamentos sociais, vinculados aos empreendimentos habitacionais. 

A partir dos dados apresentados por Chaffun (1996), o BNH apesar de ser um 

órgão que movimentou a construção civil no país, não propiciou o acesso à casa própria a 

totalidade da população de baixa renda.  

Chaffun (1996) relata que uma série de medidas de política econômica, a partir de 

1980, provocou o desequilíbrio entre ativos e passivos do BNH, culminando na crise 

institucional que levou o governo, em 1985, a criar um grupo de trabalho de Reformulação 

do Sistema Financeiro de Habitação (GTR/SFH). Este grupo elaborou um Relatório Final 

sobre o SFH, em meados de 1996, o qual foi submetido pelo Ministério de Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente a um amplo debate público promovido pelo Instituto de Arquitetos 

do Brasil em todo o território Nacional. O debate nacional manifestou o consenso do 

governo e da sociedade sobre as críticas ao SFH e ao BNH. 

O BNH foi extinto em agosto de 1986, através do decreto-lei nº 2291, foi então 

transferido para a Caixa Econômica Federal (vinculada ao Ministério da Fazenda) o 

gerenciamento do Sistema Financeiro de Habitação; permanecendo a área de habitação, no 
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entanto, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (MDU), cuja 

competência abrangia as políticas habitacionais de saneamento básico, de desenvolvimento 

urbano e do meio ambiente. Os motivos que levaram a crise do Sistema Financeiro e a 

extinção do BNH, apontados por Noal e Janczura (2011) foram: inadimplência; conjuntos 

construídos em áreas distantes dos centros urbanos, longe do mercado de trabalho e do 

comércio, bem como, a forma elitista de escolher os moradores dos condomínios. 

Posteriormente, em 1989, a Caixa Econômica Federal assumiu o controle total do Sistema 

Financeiro de Habitação. (SILVA, 1989). 

Na Nova República, implantada em 1985, o quadro existente no setor habitacional 

apresentava, resumidamente, as seguintes características de acordo com Azevedo (2007): 

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. 

Paralelamente aos problemas habitacionais, o Movimento Nacional pela Reforma 

Urbana tomava forma e articulou o cenário de participação popular em todo o Brasil no 

processo da Constituinte de 1988, formado por um grupo heterogêneo, cujos participantes 

atuavam em diferentes e complementares temáticas do campo urbano. Naquele momento 

histórico, as organizações da sociedade civil, os movimentos, as entidades de profissionais, 

as organizações não governamentais e os sindicatos se reuniram e pressionaram os 

militares a procederem ao processo de transição em prol de um único objetivo: elaborar uma 

proposta de lei, a ser incorporada na Constituição Federal com o objetivo de modificar o 

perfil excludente das cidades brasileiras, marcadas pela precariedade das políticas públicas 

de saneamento, habitação, transporte e ocupação do solo urbano, assim configurado pela 

omissão e descaso dos poderes públicos. (COUTO, 2004). 

A Constituição Federal de 1988 foi considerada a ‘Constituição Cidadã’, por ter 

disposto em seus artigos uma gama de direitos civis, políticos e sociais, nunca antes 

garantidos à população brasileira. Neste viés, uma grande vitória política ocorreu com a 

inserção do capítulo II – da Política Urbana, que desenha as diretrizes para uma Política de 

Desenvolvimento Urbano. Na perspectiva da gestão democrática e participativa das cidades, 

os artigos 182 e 183 estabeleceram alguns instrumentos supostamente capazes de dar ao 

poder público melhores condições de regular a apropriação do espaço urbano, com critérios 

socialmente mais justos, e introduziram o princípio da chamada “função social da 

propriedade urbana”. (BRASIL/ CF/1988, Art. 192, § 2).  

No ano de 2001, foi aprovado o Estatuto das Cidades, através da Lei 10.257, de 10 

de julho de 2001, que introduziu instrumentos de gestão e controle para garantir a função 

social da cidade e da propriedade urbana. O Estatuto das Cidades, de acordo com Costa 

(2007), apresenta diversos instrumentos que procuram garantir às pessoas um direito tal 
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que torne segura a posse do local onde habitam. Maricato (2010), completa, salientando que 

o Estatuto traz à tona a questão urbana e a insere na agenda política nacional. Neste 

contexto, em 2003, foi constituído o Ministério das Cidades, possuindo atualmente a 

incumbência de apoiar os estados e municípios na consolidação de um novo modelo de 

desenvolvimento urbano, que engloba habitação, saneamento e mobilidade urbana, por 

meio da Secretaria Nacional de Programas Urbanos. Tal secretaria tem como principal 

tarefa apoiar a implementação do Estatuto das Cidades. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2010). 

Entre 1986 e 2003, a Política Habitacional no âmbito federal mostrou fragilidade 

institucional, com reduzido grau de planejamento e baixa integração às outras políticas 

urbanas. A sequência de programas desconexos, com pouca perspectiva de continuidade, 

fortaleceu práticas tradicionais das administrações locais, em que predominaram ações 

pontuais, muitas vezes acompanhadas de práticas clientelistas que não dialogavam com 

outras políticas de desenvolvimento urbano. (ARAGÃO, 2012). 

Aragão (2012) aponta que a partir de 2003, foi possível observar o início de um 

movimento mais sistemático para a construção de uma Política Habitacional mais estável. 

Foi criada a Secretaria Nacional de Habitação das Cidades (SNHIS), no âmbito do Ministério 

das Cidades. Conforme Brasil (2010) o Ministério das Cidades possui como orientação o 

enfrentamento do déficit habitacional e para a reestruturação institucional e legal do setor. 

Seguindo a linha temporal, em 2004, foi aprovada pelo Conselho das Cidades a 

Política Nacional de Habitação (PNH), principal instrumento de orientação das estratégias e 

das ações a serem implementadas pelo Governo Federal. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2008a). A Política de Habitação, neste viés se inscreve dentro da concepção de 

desenvolvimento urbano integrado, no qual a habitação não se restringe apenas a casa, 

pois incorpora o direito à infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade e transporte 

coletivo, equipamentos e serviços urbanos e sociais, buscando garantir direito à cidade. 

(BRASIL, 2004). 

A Política Nacional de Habitação é regida pelos seguintes princípios: direito à 

moradia, enquanto um direito humano, individual e coletivo, previsto na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Brasileira de 1988.  

Aprovado pela Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005, foi criado o Sistema Nacional 

de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social (FNHIS). Com a implementação desse fundo, estados e municípios devem se 

incorporar ao sistema para ampliar o esforço de dar uma resposta massiva ao problema da 

habitação. (MARICATO, 2006). Nesse processo ocorre a obrigatoriedade de Estados e 

Municípios a criarem seus instrumentos de gestão descentralizada. 
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3 INSTRUMENTOS DE GESTÃO: POLÍTICA HABITACIONAL 
 
 
No Brasil, a discussão acerca da gestão toma força com a Constituição Federal de 

1988, que representou, no plano jurídico, a promessa de afirmação dos direitos sociais no 

país frente à grave crise e às demandas de enfrentamento dos enormes índices de 

desigualdade social. 

A Carta Magna, neste sentido, assegura em seu artigo 204 três novas perspectivas 

extremamente importante às garantias de vida e cidadania da população que são “a 

descentralização político-administrativa, a participação direta da população na construção 

das políticas públicas e controle social do Estado”. (BRASIL, C/F, 1988). 

Foi com a Constituição Federal de 1988, que o processo de descentralização se 

concretiza. Na visão de Cardoso (1999) na referência à descentralização, municípios e 

estados passam a ter responsabilidades no que tange a formulação, elaboração, execução 

e avaliação de políticas públicas.  

Esses avanços buscaram corrigir as históricas injustiças sociais acumuladas 

secularmente, incapazes de universalizar direitos tendo em vista a longa tradição de 

privatizar a coisa pública pelas classes dominantes. (BRAVO, 2002). A autora salienta que 

para ocorrer à descentralização do poder federal e da democratização das políticas 

públicas, foi necessária a incorporação de importantes dispositivos no sentido da criação de 

um novo pacto federativo, sendo o município reconhecido como ente autônomo da 

federação, transferindo-se para o âmbito local novas competências e recursos públicos, 

capazes de fortalecer o controle social e a participação da sociedade nas decisões políticas. 

Nessa nova relação entre o Estado e a sociedade, a participação é peça 

fundamental na gestão das políticas. A gestão compartilhada na visão de Bravo (2002) 

ocorre através da participação da sociedade organizada, via conselhos de política e de 

direitos, no planejamento e na fiscalização das ações da esfera pública.  

Porém, Souza, Mourão e Lima (2007) avaliam que, mesmo com o reconhecimento 

de que a descentralização pode propiciar maior participação, esta não está necessariamente 

garantida, assim como também não podemos reafirmar que a mesma seja diretamente 

benéfica aos interesses dos grupos mais vulneráveis. Nesse sentido, o que se deve reforçar 

é que o conceito de descentralização configura uma proposta de ação político-administrativa 

que, dependendo do enfoque ideológico adotado, pode visar objetivos diferentes e até 

opostos. 

A democratização instaurada no país se viabilizou através do processo de 

descentralização das ações, nas quais o município passa a ser instância privilegiada do agir, 

a partir de uma rede articulada de serviços governamentais e não governamentais. (SILVA, 

1998). Cardoso (1999) entende o processo de descentralização e de municipalização das 
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políticas que ocorreu a partir de meados dos anos de 1980, foi positivo, pois ressalta a 

potencialidade de gestão local na ampliação da eficácia, da eficiência e da democratização 

das políticas.  

O município só terá acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social, se instituir Conselho e Fundo e elaborar o PLHIS, que deverá ter a 

participação da sociedade civil organizada no processo de elaboração, implementação e 

avaliação, bem como ser aprovado pelo Conselho Municipal de Habitação.   

Os Conselhos nesta ótica são instâncias institucionalizadas que exercem o controle 

social, sendo este um dos elementos básicos da PNH. Devido a sua importância estrutural, 

a instituição desses agentes junto às instâncias municipais tornou-se um dos condicionantes 

para o acesso aos recursos do FNHIS. Sendo assim, os agentes do SNHIS são o Conselho 

gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social no âmbito federal e os 

conselhos estaduais e municipais. 

 O artigo 15 da Lei 11.124/05 dispõe sobre a competência dos conselhos. 

II – aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e plurianuais 
dos recursos do FNHIS; 
III – deliberar sobre as contas do FNHIS; 
IV – dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, 
aplicáveis ao FNHIS, nas matérias de sua competência; 
V – fixar os valores de remuneração do agente operador; e 
VI – aprovar seu regimento interno. 

 

Conforme orienta o Guia de Adesão para Estados, DF e Municípios, os conselhos 

gestores locais devem ter natureza participativa, garantindo o princípio democrático da 

escolha de seus membros e a proporção de um quarto das vagas aos representantes dos 

movimentos populares, podendo ser aproveitados os conselhos setoriais afins, desde que 

suas competências e composição sejam adequadas às condições estabelecidas pela lei de 

criação do FNHIS. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006a). Porém, não basta apenas à 

criação dos conselhos, é necessário que sejam atuantes, que exista o respeito à 

proporcionalidade de participação dos movimentos populares e o caráter democrático da 

escolha dos membros expressas na lei, bem como a capacitação dos membros acerca de 

planejamento e gestão financeira para fiscalizar as ações habitacionais. 

Os Fundos por sua vez devem ser de natureza contábil, com o objetivo de 

gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do SNHIS, 

destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda, 

os quais são geridos pelo Conselho. Além do Conselho e do Fundo, outro instrumento de 

gestão da Política de Habitação são os Planos de Habitação de Interesse Social.  

O PLHIS constitui “um conjunto articulado de diretrizes, objetivos, metas, ações e 

indicadores que caracterizam os instrumentos de planejamento e gestão habitacionais” 
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(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008a, p.29). É a partir de sua elaboração que municípios e 

estados consolidam, em níveis local, estadual e federal, a Política Nacional de Habitação de 

forma participativa e compatível com outros instrumentos de planejamento local, como os 

Planos Diretores, quando existentes, os Planos Plurianuais Locais, as Leis de Diretrizes 

Orçamentárias, dentre outras. 

O objetivo principal do PLHIS é identificar a demanda habitacional dos municípios 

brasileiros. Este Plano é de suma importância, uma vez que contribui, ao mesmo tempo, 

para a redução do déficit de moradias, aumentando a oferta de habitação no mercado, e no 

auxílio para a formulação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável 

e a realização do planejamento estratégico dos municípios, proporcionando uma nova 

dinâmica para as cidades beneficiadas. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008b).   

 

CONCLUSÃO 

 

A produção intelectual aqui exposta contribui para o conhecimento da Política 

Habitacional praticada pelo Estado, que na visão de Maricato (2009, p. 34) “se revelaram 

incapazes de sanar a carência das camadas mais pobres da população”. Esta afirmação da 

autora corrobora com outras produções apresentadas, tanto é que o déficit habitacional 

brasileiro tomou proporções alarmantes. 

Observa-se que as características das Políticas de Habitação, foram diferenciadas 

de acordo com cada período histórico, social e político. As primeiras medidas de intervenção 

direta por parte do Estado na questão habitacional aconteceu através dos programas 

habitacionais dos Institutos e Pensões, acrescidos em 1946 da Fundação Casa Popular que 

desenvolveu, até 1964, uma política habitacional fragmentária e clientelista. 

A habitação popular só foi assumida como uma expressão da questão social, a 

partir de 1964, período em que foi considerado marcante a presença do Estado, que 

implementou a política através do Sistema Financeiro de Habitação. Porém o Sistema foi 

considerado ineficaz, por não atingir a população de mais baixa renda, foco principal de sua 

existência; por inadimplência e redução drástica da captação de recursos, aliada a 

combinação de uma conjuntura recessiva, entra numa profunda crise, sendo extinto em 

1986. 

Em 1988, através da Constituição Federal, a Política Habitacional é identificada 

pelo Estado, forçado pela pressão popular de garantir a moradia digna como um direito do 

cidadão. 

Desde a extinção do BNH em 1986, visualiza-se uma lacuna até 2003, conjuntura 

em que foi criado o Ministério das Cidades, como órgão gestor do SNHIS; em 2004 foi 

aprovada a Nova Política de Habitação, que ficou alinhada ao disposto na Constituição 
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Federal de 1988, e ao Estatuto da Cidade, buscando avançar em relação à função social da 

propriedade, da questão da habitação como questão do Estado e direito do cidadão; em 

2005 foi instituída a Lei 11.124. São avanços importantes, os quais demonstram um 

direcionamento de aplicação de recursos na área habitacional, voltado para famílias com 

renda mensal abaixo de cinco salários mínimos. Entretanto, o direito a moradia digna, com 

infraestrutura adequada não é garantindo a todos em nosso país.  

  Nestes avanços, direciona-se para a questão da descentralização das ações, 

através da gestão compartilhada, e direcionando responsabilidades nas três esferas de 

governo. Portanto, a gestão da habitação é acompanhada e avaliada tanto pelo poder 

público quanto pela sociedade civil, igualmente representada nos Conselhos de Habitação. 

Esse controle social consolida um modelo de gestão transparente em relação às estratégias, 

a execução e a avaliação da política. Porém, a implementação da descentralização na área 

da habitação, é bastante recente, e muito se tem para avançar neste sentido. A política de 

habitação para se consolidar em nível municipal necessita de condições de infra-estrutura, 

maior eficiência na administração dos recursos públicos, capacidade de organização política 

dos conselhos, bem como da expansão da oferta de moradia para a população de baixa 

renda. 

Diante disso, visualiza-se em termos de Política Habitacional no Brasil, que ela tem 

sido pautada pela insuficiência, precariedade, exclusão, sendo que os modelos adotados 

têm se revelado insuficientes e inadequados.  
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