
' (:::;

HABITAÇÃO

O Seminário "Moradia: Alicerce da Cidadania" promovido
pela Assembléia, denunciou questões conjunturais e estrutu-
rais do déficit de 10 milhões de moradias e indicou os
caminhos para resolver o problema habitacional do país

U ESTÃO DE
ÁAL IL N c E=^ M c:: NE

JORGE PÔSSA

Representantes dos "sem-casa"entregam, ao Presidente da Assembléia, projeto de
iniciativa popular propondo uma política habitacional para o Estado
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rocesso de urbanização acelerado e
desordenado, empobrecimento da população
e ineficácia dos programas governamentais.
Eis aí alguns dos ingredientes que fizeram
com que o Brasil apresentasse hoje um imenso
déficit habitacional, um dos seus mais graves
problemas sociais e que se faz sentir de forma
mais agudajunto à população de baixa renda.

Em Minas Gerais, dados oficiais dão conta de que
faltam cerca de 900 mil moradias, 80% das quais para
abrigarem famfi ias com renda de até três salários mínimos.
E cerca de metade da população urbana do Estado - 78%
do total vivem nas áreas urbanas - concentra-se em apenas
20 municípios. A Região Metropolitanade Belo Horizonte,
sozinha, abriga a quarta parte da população do Estado. O
resultado é que em cada uma das
dezenas de favelas que proliferam
pelos municípios daGrandeBH—a
exemplo do que acontece nas
demais metrópoles brasileiras -
milhares de famílias de tra-
balhadores vivem em condições
subumanas, apertando-se em
barracos de menos de 20 metros
quadrados e sem contar com infra-
estrutura mínima para uma vida
digna, como água, luz, esgoto. Isto,
para não falar de outras milhares
que vivem na mais absoluta
promiscuidade debaixo dos
viadutos, pontes e construções
abandonadas, despontando como
chagas de uma sociedade doente,
em que o direito à cidadania não
passa de letras no papel para boa parte de seus membros.

E foi justamente para debater esta realidade,
formulando-se propostas e diretrizes para uma política
habitacional no Estado, que representantes de dezenas de
instituições governamentais e entidades da sociedade civil
debateram, durante quatro dias, os diversos aspectos que
envolvem aquestão habitacional, no seminário "Moradia:
Alicerce da Cidadania", promovido pela Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, de 30 de agosto a 2 de
setembro último.

A exemplo dos demais seminários legislativos
anteriormente realizados pela Assembléia - "Minas Terra",
"Educação" e "Saneamento é Básico" - o evento reuniu,
desde o início de sua preparação, técnicos e pessoas
envolvidas, de alguma forma, com o assunto em discussão,
representando, democraticamente, os diferentes pontos de

vista existentes sobre a questão. Assim, todas as entidades
e instituições que lidam com o problema habitacional em
Minas puderam opinare acompanhar de perto o Seminário
em todas as suas fases, desde a elaboração dos documentos
preparatórios e seleção dos temas e conferencistas, até a
elaboração do documento final e encaminhamento das
propostas aprovadas.

A primeira questão que ficou evidente, no decorrer dos
debates, éque o problema da falta de moradias não é de fácil
solução. Qualquer política habitacional eficaz depende,
fundamentalmente, de mudanças estn.turais, à semelhança
das já promovidas por países capitalistas do Primeiro
Mundo e que abrangem, inclusive, questões como o
enfrentamento dos problemas gerados pela má distribuição
de renda e ademocratização do acesso à terra urbana. E isto,

por sua vez, depende
essencialmente de vontade
política e de negociação entre as
diversas partes envolvidas.

Segundo todos os
conferencistas participantes, a
começar pelo secretário Nacional
de Habitação do Ministério do
Bem-Estar Social, Adolfo
Marinho Pontes, e pelo secretário
de Estado da Habitação,
deputado Mauro Lobo, parece
claro que o problema não tem
solução fora do caminho da
negociação entre os autores e os
agentes que participam da
produção do espaço construído.
Evidentemente, há contradições
e interesses divergentes entre

cada um dos setores que se fazem representar nesta
negociação, o que não diminui a importância da discussão
e do debate. Pelo contrário, uma política habitacional será
tão mais viável quanto mais se conseguir avançar numa
propostaque sejahegemônica. E isso só é possível pela via
da participação de todos os setores envolvidos com a
problemática da habitação.

Uma questão da qual poucas vozes discordam é a
necessidade de se privilegiar de fato, e não apenas em nível
do discurso, nas políticas habitacionais, a construção de
moradias para a população de baixa renda. Por mais óbvio
que isto possa parecer, a real idade mostra que as ações, ao
longo dos anos, têm apontado em sentido inverso. Urna
avaliação do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) ni
período 1964184 revela que apenas 12% dos recurso.
disponíveis foram canalizados para o atendimento às família

"O déficit
habitacional do país

supera a marca de dez
milhões de moradias; o

dobro do que a
iniciativa

governamental foi capaz
de produzir em três

décadas"
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de baixa renda.
Oresultado não poderia ser outro: apesar da

precariedade das estatísticas disponíveis, sabe-se que o
déficit habitacional brasileiro supera, hoje, a impressionante
marca de 10 milhões de moradias. Número que se torna
ainda mais assustador se pensarmos que, no espaço de três
décadas, de 1964 a 1993, a iniciativa governamental não foi
capaz de produzir mais que cinco milhões de habitações.

Por outro lado - como lembrou o deputado federal
Nilmário Miranda, que integra a comissão especial que
estuda, no Congresso Nacional, a reformulação do sistema
de habitação - o debate sobre o problema habitacional no
País remete para a necessidade de uma reforma urbana,
tema, por sua vez, intimamente relacionado com a questão
do direito à cidadania. Aí, um dos elementos chave a serem
considerados é a preponderância da função social da terra
urbana. Interessante notar,
também, que apesar de todos os
avanços na Constituição de 1988,
a habitação, surpreendentemente,
não foi considerada, na Carta,
como um direito social.

Os participantes do Seminário
foram unânimes em apontar a crise
econômica, que persiste já por
vários anos e eleva a patamares de
Quinto Mundo o nível de pobreza
da população, como outro fator
que tem agravado a situação
habitacional no Brasil. E, para
quase todos, a extinção do BNH,
ao lado da redução dos recursos
para financiamento da casa
própria, exacerbou a crise da
moradia, sem que os Poderes
estaduais ou municipais, cujas ações sempre se mantiveram
na dependência de recursos da União, tivessem acapacidade
de suprir as demandas crescentes por habitações.

Em decorrência, urge a formulação de uma política
estadual de habitação, que possibilite a coordenação das
ações do poder público no Estado, indicando prioridades
para ação e alocação dos recursos disponíveis. E é aí que
entra o papel do Seminário "Moradia: Alicerce da
Cidadania", cujas principais conclusões são sintetizadas
mais adiante.

Mas política habitacional não pode ser vista apenas
como construção de conjuntos habitacionais, como faz
questão de frisara ex-secretária de Habitação do município
de São Paulo, Ermínia Maricato, outra conferencista. "E
preciso considerar como política habitacional a reabilitação
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de centros já ocupados. Assim, o conceito é extensivo à
urbanização de cortiços, favelas, regularização de
loteamentos clandestinos, etc", declara, lembrando que a
maiorparte do solo urbano, nas grandes cidades, é ocupada
deforma irregular.

Déficit - Para entender o desafio em que se constitui
a questão habitacional no país, nunca é demais recorrer a
um pouco de história. Sete anos após a extinção do Banco
Nacional de Habitação, o conhecido BNH - conhecido,
nem tanto por suas realizações, mas, sobretudo, pelo que
poderia ter feito e deixou de realizar— é mais que oportuna
uma reflexão sobre os tortuosos caminhos das políticas
habitacionais no País, segundo a ótica predominante entre
os participantes do Seminário.

A primeira tentativa de se equacionar o problema da
falta de moradias, em nível
nacional, pode ser encontrada na
Fundação da Casa Popular, em
1947. A fonte de recursos era a
taxa cobrada pelos estados nas
operações imobiliárias e que
deveria ser repassada à FCP. Mas,
apesar do volume de recursos
arrecadados, o número de
unidades financiadas não chegou
a 45 mil até 1964, quando a
Fundação encontrava-se
praticamente sem recursos para
prosseguir sobrevivendo.

Foi então que, sob os ares do
regime mil itar recém- instalado, em
agosto de l9ó4 foi criado oBNH,
atendendo, principalmente, a
anseios de empresários da

construção civil, cujo setor estava em crise pelo menos há
dois anos. Mas foi apenas em 1967 que o BNH veio a ter
sua feição definitiva, quando passou a contar com os
recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).

Em linhas gerais, como analisa Paulo Gaetani, diretor-
técnico da Sociedade Mineira de Engenheiros e um dos
conferencistas do Seminário, pode-se dizer que o Sistema
Financeiro da Habitação, montado ao redor do BNH,
baseava-se em dois pontos básicos: a poupança obrigatória
representada pelo FGTS, que retirava 8% de todos os
salários; e a poupança voluntária, recebida pelos agentes
financeiros nas cadernetas de poupança.

A idéia era a de que a aplicação dos recursos do FGTS,
na construção de moradias geraria mais empregos, fosse na

"Política
habitacional

não é apenas a
construção de

conjuntos habitacionais,
mas, também, a
reabilitação de

centros já
ocupados nas grandes

áreas urbanas"
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demanda de mão-de-obra para a construção, fosse na mão-
de-obra necessária para atender ao aumento daprodução de
insumos. E, desta maneira, seriam criados novos recursos
para o FGTS que, novamente aplicados, gerariam oque se
convencionou chamar de "espiral auto-sustentável". Só
que, na prática, as coisas não funcionaram exatamente de
acordo com o figurino idealizado.

O resultado foi que por ocasião da instalação da
chamada "Nova República", em 1985,0 BNH passava por
uma grave crise institucional, acabando por ser extinto,
sem que, no entanto, essa medida fosse acompanhada do
enfrentamento de seus problemas crônicos. E o setor
habitacional continua carente de diretrizes mais
consistentes. A Caixa Econômica Federal assumiu um
papel de destaque, hoje como maior agente financeiro e
centralizando a arrecadação do FGTS. Este, por sua vez,
teve seu Conselho Curador extinto
e pouco depois recriado. As Cohabs
se enfraqueceram. Os mutuários
vivem o drama da inconstância das
regras vigentes. Hoje, o governo
federal propõe a travessia 93-94 com
o "Habitar Brasil" e o "Morar
Município". Na realidade, o setor
conta com muitas propostas, alguns
programas, mas carece de uma
política habitacional.

No total, a era BNH respondeu
pelo financiamento de cerca de 4,6
milhões de unidades. Hoje, a
avaliação é de que o FGTS, por
problemas diversos, que vão desde o
mau gerenciamento até a sonegação,
apresenta um rombo da ordem de
US$20 bilhões. E o mais grave éque
não se sabe quem vai "pagar a conta" deste gigantesco
déficit, o que gera uma questão política de difícil
equacionamento para uma eventual recomposição do
Sistema Financeiro da Habitação.

Caminhos - Comojá foi dito, o Seminário "Moradia:
Alicerce da Cidadania" foi estruturado a partir de um
amplo conjunto de discussões que envolveu técnicos do
governo e representantes de vários segmentos da sociedade
civil, como movimentos populares, profissionais liberais,
universidades, sindicatos, setores empresariais, igrejas,
dentre outros. Durante três meses, com a assessoria e a
supervisão de técnicos da Assembléia Legislativa,
representantes de 33 entidades e instituições reuniram-se
rcgulrnentc pua	efiiiiç10 do cneido tcnític.

programação e dinâmica de funcionamento do Seminário.
Por quatro dias, os participantes ouviram as palavras dos
conferencistas e discutiram, em grupos, os textos-base
preparados para cada um dos subtemas, formulando
propostas que foram levadas a aprovação em uma plenária
final.

O resultado foi um documento, onde estão listadas 153
propostas, votadas e aprovadas pela maioria dos
participantes, e que se constitui num importante material
para subsidiar a elaboração de projetos de lei, para definir
a política estadual de habitação e para sugerir aos demais
níveis de governo medidas que sirvam para mudar o atual
quadro da questão habitacional no Estado e no País. Um
detalhe serve para ilustrar o nível em que os debates foram
travados: embora parte do público fosse constituída por
representantes dos "sem-casa", não foram leitos pedidos

de construção de casas para
alguma comunidade em
específico, ou reivindicações de
natureza cl ientel ística. Não era
essa a expectativa que tinham
em relação ao Seminário. Em
lugar de pedirem casa, os "sem-
casa" pediram leis, condições
de financiamento, organização
de uma estrutura institucional e
legal capaz de dar sustentação a
um projeto consi icnte de
política habitacional

Dentre as su:e'tes
apresentadas, algumas se
destacam, quer por sua
relevância, quer pela freqüência
com que aparecem em diversas
das propostas contidas no

documento final. Em linhas gera i s. elas podem ser;ignipadas
em seis grandes reivindicações.

Em primeiro lugar, afim de ntcexare operacaarialii.ar
as várias contribuições discuti das e aprovadas no Seminário.
ficou evidente a necessidade da criação de um Sistema
Estadual de Habitação, capaz de dirigir as ações na área
habitacional em Minas. E também de implementar urna
política que seja menos efêmera que tantas outras já
experimentadas. A descontinuidade dos programas
habitacionais, que sobrevivem, quando muito, o tempo de
uma administração federal, é, ela mesma, um dos grande'
problemas enfrentados pelo sistema, ao lado da baixa renda
de nossapopulação e da permanente escassez de recursos
O estabelecimento de um planejamento e de uma política

mao pr ^uoW i  	de

"No Seminário,
ficou evidente a

necessidade
da criação de um

Sistema Estadual de
Habitação, capaz de
dirigir as ações na
área habitacional

em Minas"
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ri got Jj?articipaçdo de diferentes setores da sociedade foi uma das marcas do Seminário

do que deveria ser sua finalidade.
Em terceiro lugar, os

participantes do Seminário
apontaram para a busca, devido à
complexidade e amplitude da questão habitacional, da
diversidade de soluções concomitantes, adaptadas às
características regionais e às diferentes demandas sociais
(acesso à terra, conjuntos habitacionais tradicionais,
cooperativas, processos autogeridos, lotes urbanizados,
Financiamento de materiais de construção, urbanização de
favelas, regularização de bairros clandestinos, entre outras).

Como quarta grande reivindicação, englobam-se as
propostas que vêm de encontro à coordenação e à articulação
entre os três níveis de governo, enfatizando-se o papel dos
municípios na implementação da política habitacional.
Ninguém melhorqueo município paraconhecer e solucionar

)at:
° keverter dese-

quilíbrios tão profundos é tarefa
para ser cumprida ao longo de
anos, talvez décadas.

A segunda reivindicação foi a
da canalização de recursos
específicos e constantes para
habitação, o que significa o
fortalecimento de um único Fundo
Estadual de Habitação. Isto
significa uma inversão da situação
atual, em que os poucos recursos
existentes acabam dispersos entre
inúmeros programas ou desviados
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as carências de moradia da
população.

O quinto ponto a ser
destacado é a necessidade de se
dar prioridade absoluta para as
ações destinadas às habitações
populares, embora a política
habitacional deva abranger a
sociedade como um todo.

E, como sexta e última
reivindicação, a necessidade de
uma real incorporação da
sociedade civil na elaboração,
implementação e controle da
política habitacional, através àa
implantação e democratização de
um Conselho Estadual de

Habitação, proposta que, pode-se dizer, constitui a espinha
dorsal do Seminário.

Em uma sociedade complexa como a brasileira, a
participação política não pode ficar restrita aos canais
institucionais de representação, mas deve exigir, também,
outras formas de democracia direta como exercício do
direito de cidadania. As diretrizes emanadas de um grupo
eclético e pol iclassista, como o que participou do Seminário,
tendem a possuir um caráter mais democrático e menos
corporati vista, significando, deste modo, uma contribuição
a mais no sentido da democratização do Estado e de
integração paulatina da sociedade civil em suas decisões.

"O Seminário
apontou para a

necessidade de uma
real incorporação da

sociedade civil na
elaboração,

implementação e
controle da nolítica

habitacional"


