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A CRISE DO PLANEJAMENTO

Habitação e violência urbana
O déficit de 12 milhões de moradias é um dos elementos da violência. O
convívioforçado entre classes dferentes gera segregação e uma paranóia
coletiva que vê o pobre como inimigo e aprisiona cidadãos em casa

m 1940 cerca de 60% da população brasileira
morava na área rural e 32% nas cidades. No
espaço de apenas 40 anos, estes índices inverte-
ram-se e passamos a ter 68% dos habitantes

vivendo em áreas urbanas. Atualmente, de acordo com
as informações censitárias de 1991, estima-se a popula-
ção urbana em torno de 75%, sendo que todos os
estudos existentes indicam a continuação da tendência
de crescimento das cidades. Em outras palavras, queira-
mos ou não, os principais problemas sociais brasileiros
terão que ser enfrentados e equacionados no âmbito das

cidades
A rápida urbanização das últimas décadas

- aliada a um processo de "industrialização
tardia" que incorporou somente uma pequena
parcela dos trabalhadores urbanos - acarretou
problemas urbanos complexos e de difícil en-
frentamento por parte do poder público.

Entre as diversas carências da população de
baixa renda vinculadas ao "habitat" (sanemento, abas-
tecimento de água, energia elétrica, transporte, etc.), a
que apareceu com mais evidência e centralidacle foi o
déficit de moradia. Este contexto explica, em parte, não
só porque o poder público, em termos de política
urbana, priorizou historicamente a questão habitacio-
nal, como também a pouca amplitude e o fracasso da
maior parte destas intervenções governamentais.

Nestas condições, a opção habitacional para a
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maioria da população pobre, formada por uni
considerável contingente de desempregados
e de trabalhadores eventuais, são os cortiços,
favelas e bairros clandestinos, localizados
fundamentalmente na periferia das metrópo-
les e grandes cidades. Assim, a autoconstru-
çâo torna-se a solução possível para amplas
camadas populares resolverem seus proble-
mas habitacionais. Devido à escassez de re-
cursos e de tempo disponível, essas constru-
ções prolongam-se por uni largo período de

tempo e caracte-
rizam-se pelo ta-

Em 1940,32% da população rnanho reduzido,brasileira moravam nas cidades.
baixa qualidadeHoje, pouco mais de 50 anos
dos materiais em-depois, a população urbana já
pregados acaba-atinge a marca de 75% do total

..•	 mento precário e

.tendência à dete-
riorização precoce.

No final dos anos 80, o déficit habitacional
brasileiro era da ordem de 8 milhões. Vale
lembrar que deste déficit 6,8 milhões de
unidades habitacionais correspondiam às ne-
cessidades das famílias com renda mensal até
cinco salários mínimos. Deste total de 8 mi-
lhões, 6,3 milhões correspondiam ao déficit.
urbano e 1,7 milhão ao rural. Atualmente o

déficit global, dependendo dos parâmetros
utilizados, é estimado entre 10 e 12 milhões de
moradias.

A recessão econômica e a crise fiscal do
Estado e do Sistema Financeiro da Habitação,
SFH, a partir cIa década de 80, levaram ao
estancamento do chamado padrão de cresci-
mento periférico. Com isto há uma clara
tendência de rcvigoraincnlo de cortiços, aden-
samento de favelas centrais (inclusive, com o
incremento da verticalização) e o surgimento
de novas favelas nas franjas consolidadas das
grandes cidades, em áreas de infra-estrutura
precária.

Em contraposição, parte dos setores mé-
dios e altos, como estratégia para enfrentar a
crise de moradia, optaram, entre outras alter-
nativas, pela participação em condomínios
fechados afastados das áreas nobres, mas com
acesso relativamente rápido, através de servi-
ços de transportes (auto-estradas, metrôs de
superfícies, etc.), e pela recuperação de parte
de antigos bairros populares, bem localizados
na estrutura das cidades, impondo-lhes uma
nova significação simbólica, concomitante com
a criação de externalidades cx1ui\ . 'c
diferenciariam do resto da áica.

As estratégias acima mcm.i ra :t' dc	1-
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te dos setores médios e de alta renda para
resolverem seus problemas habitacionais sig-
nificam a criação de "ilhas" de classe média
incrustadas na periferia ou em antigos bair-
ros populares. Se atentarmos para o fato de
que, concornitantemente a este processo,
está em curso o adensamento das favelas e
dos bairros populares já consolidados, po-
demos anlever o que poderíamos chamar de
"diminuição perversa da segregação espaci-
al". O maior "convívio forçado", em espaços
contíguos, dos estratos médios e altos com
os setores populares, em um contexto de
desagregação social e de baixo crescimento
econômico, tende a desencadear um recru-
descimento dos preconceitos sociais e urna
identificação mecanicista de pobres como
sinônimo de 'classes perigosas".

Parte deste comportamento das classes
médias está relacionado com a trajetória
ascendente da violência urbana. Entretanto,
a paranóia coletiva e a tendência de ver no
"outro" de classe inferior um inimigo em
potencial tende a cristalizar preconceitos
ideológicos nas elites, que obscurecem a
necessidade da busca de soluções econômi-
cas e políticas de nível mais amplo (diminui-
ção dos níveis de pobreza absoluta, amplia-
ção das possibilidades de ascenção social,
reforma do Estado, etc.) e terminam por

enfatizar respostas in-
dividuais imediatistas
que são incapazes de
atacar as raízes do pro-
blema. Além disso, acar-
retam problemas que

;J. não só afetam negativa-
-	mente a estrutura urba-

na das cidades como
.. também as próprias

condições habitacionais
destes setores (aumen-
toexacerbado nos ser-
'bicos de segurança, ta-
xis de condomínios,
aprisionamento" das

pessoas em suas resi-
dências, diminuição da
importância da "rua" -

enquanto espaço de convívio social, inter-
câmbio, socialização e lazer— e a limitação no
direito de ir e vir com a privatização de um
grande número de vias públicas).

2 - A Trajetória Recente da Política
habitacional: breve retrospecto

Por ocasião da implantação da chamada
Nova República (1985), o então Banco Naci-
onal da 1 habitação, carro-chefe da política
habitacional desde 1964, enfrentava grave
crise institucional. O Sistema Financeiro da
Habitação (SF11) vinha acumulando déficits
crescentes, ape-
sar das inúmeras No final dos anos 80, o déficit de
medidas tomadas moradias era da ordem de 8
ao longo da traje- milhões de unidades. Atualmente,
tória do BNH, vi- o déficit é estimado entre 10 e 12
sando comparibi- milhões
lizar o desempe-
nho financeiro
com a capacidade de pagamento de sua
diversificada clientela. Muitas das políticas
implementadas com o objetivo de busca de
equilíbrio financeiro terminaram por com-
prometer os objetivos sociais que justifica-
rara a criação do banco. Assim, no ocaso do
regime autoritário, questionava-se não só a
capacidade do BNH em promover a produ-
ção de casas para os setores de baixa renda
nas quantidades requeridas, corno também o
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próprio modelo em que
se assentava a captação P	-
de recursos e financia-
mento das unidades ha-
hitacionais.	 ..

A extinçào do BNH
não foi acompanhada de
nenhuma medida volta-	'.
da para o enfrentamento	'.
de seus problemas crôni-
cos (baixo desempenho -
social, necessidade de
reestruturação do SFH,
etc.). A substituição do --
BNH, um banco de fo-
mento, pela Caixa Eco-	. . .
nôrnica Federal, um ban-
co comercial, agravou
ainda mais com os pro-
blemas institucionais, especialmente no refe-
rente aos financiamentos dos diversos progra-
mas de habitação popular.

Atualmente não há compatibilização en-
tre os diversos órgãos federais voltados para
a produção da habitação (CEF, Secretaria da
Habitação, LBA, etc.), e menos ainda entre as
agências setoriais voltadas para as atividades
de saneamento, transporte, telefonia, energia
elétrica, etc.

Em relação especificamente à situação do
financiamento
de casas popu-

apolítica babitaciona4 a lares cabe desta-
partir de 1988, dificultou ainda car:
mais, para os setores de baixa	a) a substi-

renda, o acesso às chamadas tuição do BNH,
casas populares um banco de fo-

mento, pela Cai-
xa Econômica

Federal, um banco comercial, enfraqueceu,
via Si-H, a já limitada produção de casas pelos
programas alternativos (mutirào, autocons-
trução, gestão comunitária, etc.), que exigem
maior quantidade de subsídios;

b) a privatização dos programas tradicio-
nais de habitação popular (conjuntos popula-
res) a partir de 1988, com a transformação das
Cohahs de agências promotoras e financeiras

A nov

r
em apenas simples Órgãos assessores, elitizou cl
ainda mais a clientela destes programas. Se
antes atuava-se quase que exclusivamente na ci
faixa de renda de 3 a 5 SM, a nova política
dificultou ainda mais os setores populares de t,.

menor renda o acesso às chamadas casas
populares;

c) o programa SEAC do governo Sarney,
baseado na autoconstrução, e fora do SFH,
apesar do número formalmente alto de finan-
ciamentos (550 mil unidades em dois anos),
baseou-se em critérios clientelistas na distri- (-j
buição das verbas, penalizando os estados e
municípios que não tinham bom relaciona-  o
mento com o governo federal e aqueles com
menor cacife político. Além disso, apresentou
problemas de malversação de recursos públi-
cos (facilitado por falta de controle adequado
das verbas), fazendo com que mais de dois
terços dos financiamentos concedidos não se
transformassem em casas populares. Por fim,
a falta de fontes de recursos estáveis transfor-
mou o programa numa iniciativa de curto
prazo. A dependência exclusiva de recursos
orçarrientários e o nulo retorno do capital
aplicado diminuíram a partir do segundo ano
de existência o dinamismo do prograna,
sendo o mesmo extinto ao final do goveF!i
Sarne'
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d) a partir da Nova República, a coexis-
tência de duas políticas federais para progra-
mas alternativos completamente conílitanres,
urna via SF11, com prazo de financiamento de
25 a 30 anos e retorno de parte do capital
investido, e outra via programas altamente
subsidiados com verbas do tesouro federal,
acarretou desigualdade de tratamento gritan-
te para uma mesma clientela popular;

e) durante os dois anos do governo
Colior não houve mudança substancial na
política habitacional. Os programas constan-
tes do Plano de Ação Imediata para a Habi-
tação (PAIH) tiveram um desempenho aquém
do esperado, seja em metas quantitativas, seja
em custos, e, por fim, eni relação ao tempo de
implementação do programa. Além disso, as
verbas continuaram a ser alocadas por crité-
rios particularistas, não obedecendo às reco-
mendações do Conselho Curador do FGTS;

1) apesar de toda boa vontade do gover-
no Itamar, logrou-se apenas mudanças míni-
mas nas regras do Sistema Financeiro da
Habitação, que continua com um rombo
financeiro estimado em 20 bilhões de dóla-
res, não se sabendo quem vai "pagar a conta".
Além disso, em relação a investimentos po-
pulares, o governo espera contar sobretudo
com verbas a fundo perdido oriundas do
Imposto de Movimentação Financeira (IPMF)
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em fase de regulamen-
tação e previsto para
durar apenas até o final
da atual administração.

3 - Reordenação
das Políticas Habitacio-
nais: pontos para refle-
xão

O Brasil se encon-
Ira numa fase de transi-
ção com limites relati-
vamente rígidos de op-
ções para iniciar um
novo ciclo de expan-
são econômica. Isto sig-
nifica, entre outras coi-
sas, que se encontra
descartada a hipótese
da retomada das ativi-

dades imobiliárias de maneira similar àquela
ocorrida quando da fase expansiva do Siste-
ma Financeiro da Habitação.

Urna eventual recomposição do Sistema
Financeiro da Habitação depende da resolu-
ção de uma complicada questão política:
quem vai cobrir o gigantesco déficit do SF1-1?
Por outro lado, a montagem de um outro
sistema similar depende de unia nova aliança
de interesses, que seja capaz de definir alter-
nativas politicamente viáveis para a recriação
de novas formas de financiamento imobiliá-
rio, em larga esca-
la e de fluxo cons-
tante	 O Sistema Financeiro da

Em relação à Habitação continua com um

recriação de um rombo financeiro da ordem de 20

novo sistema fi- b:lboes de dólares, e não sabe a

nanceiro imobili- quem vai 'pagar a conta"

ário, o debate foi	 ::1

iniciado em dezembro de 1992, quando o
Simpósio Nacional da Habitação pelo Fóruni
Nacional da Habitação, realizado na Câmara
dos Deputados, do qual participaram parla-
mentares de vários partidos, representantes
de sindicatos e inúmeras associações da soci-
edade civil. A discussão se organiza em torno
de três propostas, cada uma representando
determinados blocos de interesses: parte da
burocracia pública da política habitacional
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(Fórum dos Secretários
Estaduais de Habita-
ção), os construtores e
o setor popular. Elas
têm corno ponto co-
mum a busca da restau-
ração de uma nova ali-
ança entre os interesses
envolvidos no financi-
amento, produção e uso
da moradia, através da	0-
criação de um Conse- ø',	1lho Nacional de Habi-
tação com a função de
gerir a política habitaci-
onal. Evidencia também
a preocupação de não
deixar exclusivamente
na mão de um órgão
governamental os rumos da política habitaci-
onal, abrindo perspectivas de um tipo de
participação neocorporativa onde, inclusive,
segmentos da sociedade civil teriam assento.
A forma deste Conselho varia bastante, sendo
a proposta popular a única onde os represen-
tantes da sociedade civil são maioria.

As propostas se diferenciam também
quanto às formas segundo as quais o financi-
amento imobiliário deve ser organizado, em-
bora haja consenso sobre a necessidade de
criação de um 'Fundo Nacional de Habita-

ção", que garanta

É preciso uma mudança no 
fluxo constante

comando institucional da política 
de recursos para

habitacional. Um banco comercia4 
a produção e fi-

como a CEF, não pode ser o nanciamento de
carro-chefe desta política moradias. Do

mesmo modo, há••••. também concor-
dância sobre a criação a nível estadual e
municipal de estruturas análogas à proposta
para o governo federal (criação de fundos e
conselhos habitacionais).

Consideramos necessária uma mudança
de fato no comando institucional da política
habitacional. Um banco comercial como a
Caixa Econômica Federal não pode ser o
carro-chefe da política habitacional, especial-
mente no referente aos programas voltados

para os setores de baixa renda.
A agência encarregada desta política

deve ter características e paradigmas institu-
cionais que a tornem, por um lado, ágil
operacionalmente e, por outro, identificada
e comprometida especificamente com a ques-
tão da habitação popular. Além disso, é
fundamental que este órgão detenha o con-
trole sobre "recursos críticos", única forma de
garantir poder real de implementação de
uma política habitacional, particularmente
para os setores de baixa renda onde diferen-
tes graus de subsídios são necessários.

Seria também aconselhável, devido às
inúmeras interfaces existentes, que as políti-
cas habitacional e de saneamento estivessem
vinculadas a um mesmo órgão normativo. O
resgate de uma visão de planejamento com
preensivo mitigado - sem cair na tentaçà
utópica de planejamentos integrais do pe-río
do militar - aparece corno urna das caracte
rísticas básicas deste novo cenário.

Nesta linha de revalorização das ativida-
des de planejamento, uma questão impor
tante diz respeito à criação de mecanisrno
institucionais que garantam um mínimo d
coordenação e troca de informações entre a
diversas agências federais de vocação urba
na. Esta coordenação, para ser mais efetiva,
deveria prever diferentes níveis de interação
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Atualmente apenas nacionalmente este pa-
pel é desempenhado, em parte, pelo Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento Urbano
(CNDU), que funciona como um fórum de
debates, negociação e articulação entre vári-
as instituições federais envolvidas com a
problemática urbana. Tanto a nível regional,
estadual e local - bem como em relação à
interação com órgãos de outras esferas de
governo - os mecanismos de articulação
institucional inexistem ou são bastante precá-
rios.

Observe-se que não apenas em função
da nova ordem jurídica que fortaleceu consi-
deravelmente os estados e municípios, mas
também por uma questão de eficiência e
desempenho, a descentralização da política
habitacional é algo imperativo. Assim, torna-
se fundamental o envolvimento direto dos
estados, municípios e de cooperativas popu-
lares, sendo que, especialmente em relação a
estes dois últimos agentes promotores, é
preciso que se criem condições para que se
desenvolvam a criatividade e as adaptações
necessárias da política às idiossincrasias lo-
cais.

Por fim, nas condições atuais do Brasil,
para que urna política habitacional deste tipo
seja conseqüente, é necessário enfrentar um

duplo desafio: priori-
zar a produção e o fi-
nanciamento para os
setores de menor ren-
da, mas sobretudo
Construir casas em nú-
mero capaz de causar
um impacto considerá-
vel na melhoria das
condições habitacio-
nais desta população.

O futuro das nos-
sas cidades e as condi-
ções de moradia nas
grandes metrópoles se,
por um lado, depen-
dem da capacidade de
organização de seus
moradores e de pres-

são sobre o poder público, por outro, encon-
tram-se umbilicairnente dependentes da ação
do l!stado nos Seus três níveis de governo. A
melhoria do 'habitat" está condicionada não
apenas ao acerto de uma política econômica
"lato sensu" e à reformulação do atual Siste-
ma Financeiro da Habitação a nível federal,
mas também das políticas estaduais corres-
pondentes e, especialmente, das reformas
urbanas levadas a cabo nas diferentes cida-
des pelo poder municipal. Em relação a este
último ponto, vale ressaltar o papel central
dos novos instru-
mentos de inter- Nas condições atuais do
venção sobre o necessário priorizar a
urbano (solo cri- e ofinanciamento de mo
ado, usucapião para os setores de meno
urbano, parcela- da população
mento e constru-
ção compulsóri-
os, Imposto progressivo, etc.), viabiizados
pela Carta Magna de 1988 e por muitas
constituições estaduais, que podem aumen-
tar consideravelmente a governabiidade de
nossas cidades se forem adequadamente
regulamentados e houver vontade política
do governo municipal e respaldo da popu-
lação local, especialmente de seus setores
organizados.

Brasi4 é
roduçJo
radias
r renda
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