
 

1 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

 

 

Breve Panorama da Política de Habitação no Brasil:  
avanços e desafios 

Leid Jane Modesto da Silva (1) Ana Carla Bezerra Vales (2) Carmem Gabriella Bezerra 
Vales (3) 

(1) Graduanda em Serviço Social, UFPB, Brasil. E-mail: leid.modesto@gmail.com 
(2) Graduanda em Serviço Social, UFPB, Brasil. E-mail: carlinhabvales@gmail.com 

(3) Graduanda em Serviço Social, UFPB, Brasil. E-mail: gaby_bezerravales@hotmail.com 

 

Resumo: Este artigo aborda a problemática da Política de Habitação no contexto brasileiro 
e neoliberal, analisando o marco dessa política na sua contemporaneidade: a introdução do 
Ministério das Cidades, como um instrumento de articulação da ação urbana. A partir de um 
estudo documental e bibliográfico, foi possível avaliar os planos e programas desenvolvidos, 
como também a efetividade dos mesmos. Tomando como base esta reflexão, são 
perceptíveis os contrastes da Política de Habitação nacional, desafios e perspectivas. 

 Palavras-chave: Política de Habitação; Ministério das Cidades; 
Programas. 

Abstract: This paper addresses the problem of Housing Policy in Brazil and neoliberal 
context, analyzing the birth of this policy in its contemporary: the introduction of the Ministry 
of Cities, as an instrument of articulation of urban action. From a documentary and 
bibliographic study, we evaluate the plans and programs developed, as well as the 
effectiveness thereof. Based on reflection is, the contrasts of the national housing policy are 
noticeable, challenges and perspectives. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O vínculo de alguns componentes com comunidades caracterizadas pelo alto 

índice de vulnerabilidade social através de projetos acadêmicos de extensão1, instigou os 

autores dessa produção a desenvolverem um estudo que contemple a temática Política de 

Habitação. Nossa intenção é a de conhecer o que está sendo realizado no âmbito das 

políticas públicas para atender as demandas habitacionais da população brasileira.  

A questão habitacional é um dos maiores problemas do país, resultado, dentre 

outros fatores, do processo histórico de urbanização nacional, e que nas últimas décadas 

                                                 
1 “Política habitacional, identidade territorial e resistência: desafios para remoção da população 
ribeirinha ao projeto habitacional do PAC/Jaguaribe em João Pessoa/PB” e “Programa de Educação 
Tutorial – Protagonismo Juvenil em Periferias Urbanas”. Ambos os projetos vinculados à Extensão 
Universitária da Universidade Federal da Paraíba. 
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tem sido enfrentada com diversas medidas, muitas delas, porém, sem obter resultados 

significativos, uma vez que apresentam um caráter pontual e focalizado da Política de 

Habitação.  

2 ANÁLISE DA TEMÁTICA 

 

O Estado, como uma instituição que responde às expressões da Questão Social 

via políticas sociais, é o responsável por assegurar o direito à moradia a todos os cidadãos 

brasileiros conforme estabelece o Art. 6° da Constituição Federal de 1988. Assim, como 

afirma Bonates (2009, p. 28), “se o atendimento ao direito à moradia é uma 

responsabilidade do Estado, este tem que estimular mecanismo para garantir à população o 

acesso a esse benefício”. Contudo, as instâncias estatais precisam reconhecer os territórios 

enquanto espaços vulneráveis, e que necessitam de intervenção. 

Assim, constatou-se que a partir do final do século XX, o Estado brasileiro 

mobilizou ações que intervissem no problema habitacional, entretanto, possuíam caráter 

paliativo e não alcançavam resultados satisfatórios. De acordo com os dados do Ministério 

das Cidades, mais de 70% da população brasileira situa-se em área urbana, e de elevada 

fragilidade de infraestrutura. Yazbeck (1993), sinaliza que as desigualdades que permeiam 

os setores urbanos estão sob uma lógica mais ampla, a lógica do mercado. Essas, acabam 

agravando em grande escala, as condições de vida e de moradias de famílias que já vivem 

em situação de pobreza extrema. 

Embora haja, na contemporaneidade, um elevado investimento no setor 

habitacional no país, com as mais variáveis linhas de créditos, percebemos que, na atual 

conjuntura ainda persiste um elevado déficit habitacional no Brasil, do qual seriam 

necessárias, para reverter esse quadro de 8 milhões de moradias. Segundo a Fundação 

Getúlio Vargas, em 2009 o déficit habitacional era de 5,8 milhões de famílias, que careciam 

de moradias ou viviam em situações precárias. Com bases em dados atuais da análise 

realizada pela Fundação João Pinheiro, houve uma redução no déficit habitacional no país, 

que passou de 5,8 milhões para aproximadamente 5,7 milhões de famílias que necessitam 

de habitação.  

Constata-se que esse déficit é agravado pela ausência de políticas públicas 

eficientes que atendam às demandas habitacionais das classes subalternas. Assim, como 

atesta Bonduki (2005) é necessário mobilizar intervenções e estratégias competentes que 

sejam condizentes com a realidade da população mais pobre. Até então as políticas 
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públicas voltadas para a questão habitacional se mostravam incipientes, não contemplando 

todas as camadas da sociedade. 

Somente em 2003, com a criação do Ministério das Cidades que a Política de 

Habitação assume um novo redirecionamento, articulando-se com como saneamento, 

transporte e mobilidade urbana, para solucionar de forma gradativa, os problemas de falta 

de intersetorialidade na política de habitação. 

 O Ministério das Cidades constitui-se um marco na Política de Habitação, 

articulando as três esferas de poder e objetivando também a superação de desafios como o 

de instituir uma política a longo prazo. Este Ministério contemplou uma antiga reivindicação 

dos movimentos sociais na busca pela Reforma Urbana. Nesta linha argumentativa, Bonduki 

(2013) afirma que o Ministério das Cidades deixa de ser uma instância de articulação das 

políticas setoriais e se configura em secretarias praticamente independentes.  

Como foi anteriormente mencionado, um dos recortes do Ministério das Cidades 

é a Habitação. Nela está inclusa a Secretaria Nacional de Habitação que é responsável por 

acompanhar e avaliar, formular e propor instrumentos que viabilizem a implementação da 

Política Nacional de Habitação (PNH). 

A Política Nacional de Habitação foi elaborada em 2004, tendo como objetivo 

promover o planejamento no setor habitacional e garantir novas condições para o acesso à 

moradia digna a todos os extratos da população. Ela fundamenta-se em três pilares: 

Integração urbana de assentamentos precários; Produção habitacional e Integração da 

Política Habitacional à Política de Desenvolvimento Urbano.  

Um dos objetivos da PNH é a redução do déficit habitacional, abarcando primordialmente a 

população de baixa renda. 

Dentro das inúmeras medidas adotadas pelo Governo Federal para reverter o 

quadro de déficit habitacional, que foi elaborado o Plano Nacional de Habitação, 

considerado um dos principais instrumentos para a implementação PNH, previsto na Lei 

11.124/05, que estruturou o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social.  

Para dar continuidade aos eixos já citados da Política Nacional de Habitação, 

foram criados pela Secretaria Nacional de Habitação quatro instrumentos. São eles: Sistema 

Nacional de Habitação (SNH), que está subdividido em dois subsistemas: o Sistema 

Nacional de Habitação do Interesse Social e o Sistema de Habitação de Mercado. Contudo, 

nos deteremos em explanar o Sistema Nacional de Habitação do Interesse Social. Este é 

responsável por administrar todos os programas e projetos destinados à habitação de 
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interesse social voltada a atender famílias de baixa renda, entre 0 a 3 salários mínimos 

mensais.  

A mesma lei que instituiu o Secretaria Nacional de Interesse Social (SNHIS), 

regulamentou também o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), 

instância que centraliza os recursos para a implementação de urbanização e habitação de 

Interesse Social. Estão incluídos no SNHIS, o FNHIS, o Conselho Gestor do Fundo Nacional 

da Habitação de Interesse Social, órgãos da administração pública, Ministério das Cidades, 

Caixa Econômica Federal e o Conselho das Cidades. Para que os estados, os municípios e 

o Distrito Federal façam a adesão ao SNHIS, é necessário desenvolver planos e programas 

articulados à Política Nacional de Habitação. 

A Política de Habitação de Interesse Social contempla ações de urbanização de 

favelas, realocação de famílias em áreas de risco, alagados, cortiços e etc. E para 

desenvolver os programas são utilizados recursos oriundos do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), 

do Orçamento Geral da União (OGU), do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), do Fundo 

de Arrendamento Residencial (FAR) e do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).  

Faz-se necessário destacar, que o Ministério das Cidades detém da Gestão da 

Política Nacional de Habitação, porém, a Caixa Econômica Federal é um dos principais 

agentes financeiros dos principais programas habitacionais no Brasil. Esse apontamento 

requer uma análise futura mais detalhada.  

É importante ressaltar o papel do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), criado em 2007, com o objetivo de promover grandiosas obras em campos 

estratégicas de infraestrutura, de habitação e saneamento. Dividido em duas fases, o PAC 1 

investiria em áreas de logística, energia, no social e urbano enquanto que a segunda fase 

do programa (PAC 2), iniciada em 2011 com a atual presidenta Dilma Rousseff, este, almeja 

o aperfeiçoamento da primeira etapa, contemplando principalmente investimentos na 

Habitação e Saneamento básico. Neste contexto, de impulso ao crescimento, é lançado em 

2009, com a Lei n° 11.977, o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), apresentando 

como meta a construção de 1 milhão de moradias, enquadrando famílias com até 10 

salários mínimos.  

O PMCMV, é atualmente a maior política na área de habitação já desenvolvida 

nessa área pelo Governo Federal, estando dividido em subprogramas, que visam atender 

diferentes padrões de renda familiar. São eles: Programa Nacional de Habitação Urbana 

(PNHU), Programas de Arrendamento Residencial (FAR), Programa Nacional de Habitação 
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Rural (PNHR), Programa Habitacional Popular- Entidades, Programas de Infraestrutura para 

Habitação Popular. 

 No mesmo ano que foi implantado o PAC 2, é lançado o MCMV 2 com um alvo 

mais audacioso, almejando o financiamento de 2 milhões de residências até 2014.  

Resta-nos observar se o Programa de Aceleração do Crescimento 2 e o 

Programa Minha Casa, Minhas Vida 2 será mais uma etapa de um programa quase 

inoperante de captação de recursos para o grande capital, além de suas ações pontuais e 

focalistas, que mais fragiliza os direitos da população no âmbito habitacional, do que garante 

moradia digna e de qualidade. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desse estudo, tentamos visualizar o que tem sido estabelecido na 

Política de Habitação nos últimos anos, dada a nossa vontade de compreender e distinguir 

os empecilhos que se colocam entre a elaboração de medidas mais comprometidas com o 

atendimento da demanda e a real efetivação dessas ações e que ainda mantem milhões de 

brasileiros privados de uma moradia digna. 

Através dessa análise foi possível verificar que a criação do Ministério das 

Cidades, uma exigência a muito tempo requerida por movimentos que acolhem os 

interesses dos trabalhadores desse país, foi um fato marcante na história da política 

habitacional brasileira. Ao se constituir numa instância voltada para um projeto de 

desenvolvimento urbano, esse Ministério ultrapassa as velhas políticas setoriais e unilaterais 

de habitação. 

Fundamentado nesse mecanismo, o Ministério das Cidades se propõe a intervir 

de forma mais abrangente sobre a realidade brasileira, infundindo ações a longo prazo em 

setores inter-relacionados da esfera urbana. 

Porém, como atesta Bonduki (2013), ele se desvia desse ponto central ao deixar 

de ser, a partir do final do governo Lula, “uma instância de articulação das políticas setoriais 

para se tornar uma federação de secretarias quase autônomas, sem capacidade de formular 

estratégias amplas para enfrentar o desafio urbano do país”. Ou seja, ao se decompor em 

diversas repartições, o Ministério das Cidades fragmenta sua atuação, tal como 

erroneamente se fez no passado.  
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Quanto à avaliação do nosso estudo as outras medidas do governo que também 

se reportam a habitação, mais especificamente o PAC e o Programa Minha casa, Minha 

vida, também não são poucas as considerações a serem feitas. 

Embora seja um plano de governo de metas audaciosas e que investe em áreas 

estratégicas, o PAC é um investimento de vultosos custos para os cofres públicos que ainda 

não tem conseguido atingir bons resultados, visto que grande parte das obras está atrasada 

e/ou inacabada. Além disso, o governo promoveu a segunda etapa, PAC 2, sem ao menos 

cumprir metade do que foi previsto na primeira versão. Nessa segunda fase, o governo 

prevê investimentos de até R$ 1,5 trilhão, no entanto, no sexto balanço do programa 

divulgado no começo de fevereiro desse ano, somente 46,4% das obras previstas para 2014 

foram concluídas. No que se refere ao Minha casa, Minha vida, é possível verificar 

significativas contradições, ainda mais quando se trata de um programa que promete 

atender as necessidades habitacionais da população de baixa renda. 

Considerado por alguns críticos como uma solução encontrada pelo governo 

para enfrentar a crise de 2008, a partir de investimentos na construção civil, o Programa 

Minha casa, Minha vida teria continuado o processo de precarização das moradias, visto 

que, segundo Bonduki (2013) 

A inundação de recursos para habitação, assim como o aumento do crédito 
imobiliário, sem que tivesse sido prevista uma política fundiária para combater a 
valorização imobiliária, acabaram por gerar um forte processo de especulação 
imobiliária, desviando os subsídios para os proprietários da terra e gerando exclusão 
social, pois inquilinos de baixa renda não conseguem mais pagar os aluguéis e são 
expulsos para localizações mais periféricas. 

 

Além disso, de acordo com a professora da Universidade de São Paulo e 

relatora da ONU Raquel Rolnik, o governo tem cometido os mesmos erros desde 1964, ao 

se preocupar apenas com o número de casas que está construindo e ignorar a falta de 

infraestrutura dos locais acessíveis financeiramente aos mais pobres. 

Em tempos de política neoliberal, observa-se a ausência do Estado em suprir as 

necessidades básicas da população em detrimento das forças do mercado, provocadas 

pelos intensos ajustes ficais. Constata-se então, que o conjunto das políticas públicas estão 

se deteriorando, e não se vivencia mudanças nas estruturas destas, o que faz com que 

ocorra uma saturação e focalização intensa das políticas voltada para as camadas mais 

empobrecidas da população. 

Portanto, constatamos que a política de habitação obteve significativos avanços 

com o macro projeto de intervenção do Ministério das Cidades, contudo, ainda existem 

falhas que implicam diretamente no alto déficit habitacional que perdura a muito tempo no 

país.  
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As principais lacunas se encontram justamente na garantia do direito de 

moradias dignas a população de baixa renda. Como atesta Soares (2012, p.24),  

as intervenções governamentais[...]que parecem preocupadas com a população de 
baixa renda obtiveram pouco resultados em termos qualitativos e quantitativos, 
moradias precárias, em localidades inadequadas e com baixa aderência ao perfil do 
déficit, promovem a segregação dos trabalhadores [...], a falta de qualidade de vida 
urbana e serviços públicos. 

 

Assim, a política de habitação brasileira continua cercada de desafios, 

principalmente no que tange os segmentos mais pobres da população, que permanecem 

privados do direito à moradia digna e de qualidade. 
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