
HABITAÇÃO

Os acampamentos dos sem-casa, os assentamentos irregulares e o
fenômeno da favelização nos centros urbanos refletem a ineficácia
dos programas destinados a suprir a carência de moradias e de
serviços complementares inerentes ao conceito de habitabilidadeTI ÉrI cP RSE

moradia, na sociedade moderna, deve
obedecer a requisitos mínimos de segu-
rança. conforto, bem-estar e higiene.
Pode ser concebida COmO
um abrigo sólido e segu-
ro, construído dentro de
técnicas que lhe garantam
estabilidade e durabilida-
de, e. sobretudo, ampara-
do por uma infra-estrutu-
ra de serviços.

No contexto urba-
no, a moradia deve ofere-
cerao indivíduo acesso
a benfeitorias como urbanização, abas-
tecimento de água e energia, saneamen-
to básico, drenagem das águas pluviais,
escolas e postos médicos, transporte
coletivo, lazer e segurança. No meio
rural, a casa deve possibilitar a seus
moradores o acesso aos requisitos es-

senciais de habitabilidade, dentro de ade-
quadas condições ambientais.

Quando se analisa a questão
habitacional, devem ser observados três

tipos de déticits. O primei-
ro é o déficit quantitativo.
O segundo é o déficit quali-
tativo, relacionado às con-
dições de habitabilidade, sa-
neamento e infra-estrutura
básica. O terceiro é o déficit
qualitativo ampliado, rela-
tivo ao direito às demais
benfeitorias coletivas.

Considerando-se os dois primei-
ros aspectos, o Plano Estadual de Habi-
tação, elaborado em 1992, aponta um
déficit habitacional em Minas em torno
de 900 mil moradias.

Nessa época, verificava-se adistri-
hui'ção apresentada no quadro a seguir:
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DEFICIT PERSISTENTE

REGIÃO

1 Metalúrgica e Campos das Vertentes

11— Zona da Mata

111—Sul

IV —Triânguloe Alto Paranaíba
	

.iI
V - Alto Sio Francisco

VI— Noroeste

VII —Jequ it inhonha

VIII - Rio Doce

Favçlização - A análise de tais dados mostra que
as regiões de maior desenvolvimento apresentam os
maiores déíicits habitacionais, provavelmente decor-
rentes do fato de serem elas pólos de atração de
migrantes.

Em muitas situações, o
déficit habitacional tem le-
vado ao fenômeno da
favelização, em virtude
do baixo poder aquisiti-
vo das pessoas, que se
instalam em locais sem
qualquer infra-estrutura, em
assentamentos irregulares.

De acordo com o IBGE, o proces-
so de favel ização não tem ocorrido somente na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, mas pode ser obser-
vado em diversas cidades de porte médio do interior do
Estado, como Coronel Fabriciano, Ipatinga,
Manhumirini e Montes Claros.

As favelas, unia vez consolidadas, colocam para
a sociedade perguntas de difícil resposta. Como
estender os sistemas viários e de transporte a urna
população deslocada não só social, mas também fisi-

camente, sem conturbar os
sistemas existentes? Como
abrir espaço para erigir uma
escola, dentro de aglomera-
ções onde os abrigos amon-
toam-se uns sobre os outros?

O déficit qualitativo da
habitaçãoern Minas pode ser
comprovado quando se ana-
lisam alguns dados forneci-
dos pelo censo de 1991. Num
universo de 3 milhões de
moradias, 21% não têm
canalização interna de água
ou são servidas por formas
alternativas de abastecimen-
to, corno carros-pipa ou fon-
tes de água salobra, impró-

pria para consumo. Não há qualquer forma de escoa-
mento sanitário em 18°k dos domicílios, e, dado
assustador, 20% das casas sequer possuem um cômo-

do, mesmo que externo, que possa ser chamado
de banheiro.

O processo de constru-
çãoem regime de mutirão e

o assentamento clandes-
tino são formas que a
população carente en-
controu de minimizar o

déficit quantitativo. Cer-
cade 4% da população mora

em favela ou assemelhado, nú-
mero expressivo diante dos 5% que

habitam conjuntos residenciais populares, obras que,
quando não de iniciativa do Estado, são por ele
amparadas ou incentivadas, posto que possuem cunho
social. No jogo da construção, as soluções oficial e
informal quase empatam, mas ambas perdem na cor-
rida para erradicar a marginalização.

A problemática habitacional foi debatida no
seminário "Moradia: Alicerce da Cidadania", promo-
vido pela Assembléia Legislativa, do qual participa-

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO DÉFICIT
HABITACIONAL DE MINAS GERAIS (em %)

O processo defavelização não
tem ocorrido somente na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte e coloca para a
sociedade perguntas de difícil resposta:

como estender sistemas viários e de trans-
porte a uma população deslocada não só

social como geograficamente?
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DÉFICIT PERSISTENTE

ram representantes de todos os segmentos da socieda-
de. Do encontro resultou um documento que expressa
os anseios da população, traduzidos em propostas
como as seguintes, a serem colocadas como metas
goverflamel1taiS

—"Reconhecer, por meio de lei, a moradia como
necessidade humana básica, direito fundamental do
cidadão e condição primordial da cidadania"

—"Ampliar os instrumentos que possibilitem a
intervenção do poder público no mercado de terras
urbanas, visando à implantação de políticas
habitacionais de interesse social".

Registre-se, ainda, o fato de estar em tramitação
na Assembléia Legislativa o Projeto de Lei n° 1.6441
93, de iniciativa popular, que cria o Fundo Estadual de
Moradia Popular.

Recorrendo ainda ao censo de 1991. observa-se
uma mudança estrutural no pertil da sociedade que de
certa forma torna menos drástica a questão habitacio-
nal: apesar de a tendência moderna ser a redução dos
espaços da moradia, constata-se uma significativa
diminuição do tamanho das famílias. A média estadual
de moradores por domicilio está em torno de 4,3.

Desafio - A interpretação dos dados apresenta-
dos não pode ser feita, pelo que já expusemos, de
forma isolada, porém num contexto mais amplo. Sua
leitura deve dar-se em confronto com os dados do
saneamento, das demais condições urbanas, da malha
viária, da possibilidade de educação e de lazer. De-
vem-se levar em conta, ainda, os investimentos do
governo nos últimos anos, que podem ter modificado
o quadro exposto.

A observação do que ocorre no dia-a-dia,
entretanto, nos mostra estar a realidade mineira, assim
corno a nacional. distante de garantir ao indivíduo o
que postulam os documentos legais e a justiça social
por eles proposta. Fatos isolados podem servir como
evidência da situação basta olharmos o movimento de
pessoas sem teto que se organizou recentemente em
nossa Capital.

Árdua, pois, é a tarefa imposta aos administra-
dores, nas três esferas de governo, que, a despeito do
esforço das administrações anteriores, deverão dedi-
car-se, se não à erradicação, pelo menos à minoração
de um problema inserido na intrincada conjuntura
nacional, considerada cm cus aspectos políticos.
econômicos e sociais.
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