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RÉSUMO 

 

 A partir de 2003 o governo brasileiro iniciou uma nova fase da política  

habitacional, intensificando as construções da Habitação de Interesse Social no 

Brasil. Tal incremento teve repercussões na cidade e no campo, e  foi marcado no 

Rio Grande do Norte,  pela produção em grande escala de conjuntos habitacionais 

em programas de Governo. Para viabilizar estas transformações, instrumentos 

políticos, financeiros e de gestão foram articulados conjuntamente, usando a 

repetição de uma tipologia edilícia como padrão, acompanhada da reprodução de 

padrões morfológicos nas construções de habitação de interesse social. Contudo, os 

princípios da Política Nacional de Habitação sinalizaram a diversificação tipológica 

como um elemento da qualidade dos projetos. Compreender os entraves que se 

impõem à realização desse princípio constitui questão central da presente pesquisa. 

Para investigar esse problema na produção habitacional no Rio Grande do Norte, 

introduzimos um estudo urbanístico e sócio- econômico do problema da Habitação 

de Interesse Social no Brasil, relacionando aspectos técnicos com  questões 

históricas, profissionais e culturais. A pesquisa busca identificar como as políticas de 

gestão e financiamento oficiais (administradas majoritariamente pela Caixa 

Econômica Federal- CEF), influenciam o processo projetual, desencadeando as 

repetições tipo/morfológicas já mencionadas. Baseados na observação direta de 

duas experiências diferenciadas na habitação de interesse social rural no Rio 

Grande do Norte o estudo aponta limites e possibilidades das ações desenvolvidas 

por atores sociais diante dos agentes e políticas oficiais para a Habitação de 

Interesse Social no Brasil, apontando soluções alternativas à padronização que 

caracteriza o resultado dos projetos financiados e geridos pela CEF. Como marco 

conceitual e metodológico toma-se como referência o trabalho de autores como 

Nabil Bonduki (1998), David Harvey (2009,1982), Henry Lefèbvre (1970), Ermínia 

Maricato (2010, 2009, 2000, 1987) e Raquel Rolnik (2010, 2009, 2008, 1997). 

 

Palavras Chave: Tipologia - Habitação de Interesse Social - habitação social - 

Programa Minha Casa Minha Vida - moradia popular - Caixa Econômica Federal - 

habitação rural - habitat. 
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RÉSUMÉ 

 

 En 2003, le gouvernement brésilien (gestion Lula) a initié une nouvelle phase 

dans son histoire de l’habitation, en intensifiant les constructions de logements 

sociaux au Brésil. Un tel accroissement a eut des répercussions tant en ville comme 

à la campagne, et fût marqué dans le Rio Grande do Norte, par la production a 

grande échelle d’ensembles d’habitations, dans les programmes de Gouvernement. 

Afin de viabiliser ces transformations, des instruments politiques, financiers et de 

gestion ont étés articulés conjointement, utilisant la répétition d’une typologie 

d’édification, comme modèle, accompagnée de la reproduction d’une morphologie  

dans les constructions de logements sociaux. Afin de comprendre ce processus nous 

introduisons une recherche urbanistique et socio-économique du problème du 

logement social au Brésil, en cherchant à mettre en relation les aspects techniques 

avec les questions historique, professionnelles et culturelles, éléments 

complémentaires. Notre analyse cherche a identifier comment les politiques de 

gestion et financement officielles (administrées dans sa grande majorité par la 

Caisse Économique Fédérale -CEF-), influencent le processus de conception de 

projets, en provoquant les répétitions de type/morphologiques, déjà citées. Basée sur 

l’observation directe au cour de deux expériences différenciées pour du logement 

social en milieu rural, au Rio Grande do Norte, nous montrerons aussi certaines 

limitations et possibilités des acteurs sociaux, face aux agents et politiques officielles 

pour le logement social au Brésil, proposant des solutions alternatives standardisées 

qui caractérisent le résultat des projets financées et gérés par la CEF. Nos 

principales références théoriques et méthodologiques sont Nabil Bonduki (1998), 

David Harvey (2009,1982), Henry Lefèbvre (1970), Ermínia Maricato (2010, 2009, 

2000, 1987) et Raquel Rolnik (2010, 2009, 2008, 1997). 

 

 

 

Mots clés : Typologie - logement social - Programa Minha Casa Minha Vida - 

habitation populaire - Caixa Econômica Federal - logement rural - habitat. 
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Apresentação 
 

Esta dissertação de mestrado tem por tema a habitação de interesse 

social e sua relação com a diversificação tipológica, sintetizando experiências 

precedentes do pesquisador na área, tenham sido elas de avaliação, planejamento, 

projeto ou intervenção. Desde a monografia de conclusão de graduação de curso 

enfoquei a habitação de interesse social, analisando a re-locação de uma favela de 

origem cabo-verdiana em Lisboa; a Pedreira dos Húngaros (MACHADO: 2000). Em 

minha experiência profissional francesa colaborei entre 1993 e 2004 como estagiário 

e depois como arquiteto, em diversos escritórios de arquitetura com produção para 

as agências francesas de habitação social, nomeadas “Office H.L.M.”. Também me 

aproximei dessa temática durante uma missão humanitária realizada entre 2000 e 

2001 em uma ONG internacional francesa- Première Urgence- tendo como objetivo 

a reconstrução de edifícios de habitação social destruídos durante a guerra civil da 

Abkhazia de 1993 (Geórgia, ex-URSS). Mais recentemente no Rio Grande do Norte, 

atuei desde 2005 como responsável técnico e instrutor na construção de agrovilas 

(em processo de mutirão assistido) junto ao GERAH (PPGAU/ UFRN).  

Em paralelo, tive acesso a uma visão “macro” das questões de 

planejamento, com a participação como arquiteto urbanista na equipe de elaboração 

do Plano Diretor do município de São Miguel do Oeste - 2008. Também participei em 

equipe com alunos do PPGAU/UFRN, do concurso Caixa - IAB para Habitação 

Social, em 2004. 

Para finalizar, mais recentemente (2011), assumindo a função de Diretor 

de Planejamento em Programas de Habitação na Secretaria Municipal de Habitação 

(SEMHAB) da Prefeitura de João Pessoa, estou em contato direto com as diferentes 

realidades que enquadram todo o mecanismo de produção de Habitação de 

Interesse Social, nas diferentes instâncias que se integram na sua cadeia de 

produção. 

Durante as experiências acima relatadas constantemente me defrontei com 

os processos de elaboração e produção da habitação social, seus reais impactos 

nas diferentes escalas da cidade e sua relação com a sociedade. Assim minha 

dissertação busca sintetizar uma reflexão, aplicada nesse caso, às tipologias de 

habitação de interesse social no RN. 
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Introdução 
O direito à cidade não é o direito de ter – e eu vou usar uma expressão do 
inglês – as migalhas que caem da mesa dos ricos. Todos devemos ter os 
mesmos direitos de construir os diferentes tipos de cidades que nós 
queremos que exista. (David Harvey - Palestra de abertura do 
Fórum Social de Belém, 29 de janeiro de 2009, na Tenda da 
Reforma Urbana). 

 

 

 Esta dissertação parte de uma constatação empírica: a similitude das 

tipologias edilícias e a morfologia dos “conjuntos” na produção de habitação de 

interesse social em programas de governo (federal, estadual e municipal) no Rio 

Grande do Norte contemporâneo, onde geralmente encontramos para a unidade 

habitacional uma tipologia de base retangular e um teto de duas águas. 

Contextualizando a gestão dos programas de habitação de interesse 

social a partir da criação do Ministério das Cidades (2003), acompanhamos 

enquanto responsável técnico duas experiências de produção de habitação de 

interesse social realizadas em meio rural neste estado entre os anos de 2008 e 

2010, buscando compreender o processo de construção em sua totalidade, ou seja; 

como uma produção técnica, social, cultural, política e econômica com fundamento e 

repercussão histórica. 

Como hipótese central, inferimos que os parâmetros estabelecidos pelo 

principal órgão de gestão e financiamento oficial (a Caixa Econômica Federal) para 

aprovação de projetos de habitação de interesse social condiciona a sua repetição 

tipológica. Dedicando-nos à análise das duas observações em meio rural, 

buscaremos revelar como a gestão e a administração dos projetos arquitetônicos e 

urbanísticos da CEF1

 Não pretendemos neste trabalho fazer uma lista exaustiva de todos os 

normativos técnicos estabelecidos pela CEF e Governo Federal para financiamento 

de habitação de interesse social; apenas citamos alguns de seus aspectos que mais 

se destacaram em nossa pesquisa de campo, buscando refletir acerca das 

possibilidades de atuação para a arquitetura, e o que elas implicam em relação a 

 influenciam o processo projetual, desencadeando a repetição 

tipológica que pode ser constatada na maioria dos programas locais no Rio Grande 

do Norte. Para tal, devemos inicialmente identificar e analisar o processo de 

financiamento para a elaboração dos projetos de habitação de interesse social (HIS). 

                                                 
1 Caixa Econômica Federal. 
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preocupação e dever do profissional arquiteto, de entregar um “produto” final de 

qualidade. Neste sentido será fundamental relatar os processos que levaram à 

experiência diferenciada da construção de HIS2 em dois assentamentos rurais no 

Rio Grande do Norte, protagonizados pela UFRN3 (através do GERAH4), CEF, 

INCRA5

                                                 
2 Habitação de Interesse social. 
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
4 GERAH: Grupo de Estudos em Reforma agrária e Habitat, do departamento de arquitetura e 
urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
5 INCRA: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

 e Movimento dos Sem Terra. Diante dos condicionantes das agencias 

financiadoras, qual o diferencial desta experiência? Inscritos em programas de 

governo, quais as possibilidades de realizar um projeto que atente para todos os 

elementos que compõe a complexa tarefa de elaborar um projeto de habitação de 

interesse social?  

 Sabemos que o projeto não se limita à concepção da casa (tecnicamente 

denominada de unidade habitacional), mas ela inclui também parâmetros mínimos 

de conforto físico e ambiental, para os beneficiários, integrando a noção de habitat, 

quais sejam, infra-estrutura básica, serviços básicos (escola, postos de saúde, 

transporte), saneamento ambiental, equipamentos para lazer e espaços comerciais 

para criação de geração de renda, promoção da sociabilidade e do encontro festivo, 

entre outros elementos que possam melhor a qualidade de vida dos indivíduos, e 

sobretudo que promovam a melhora de suas auto-estimas. 

 

 A pesquisa de campo apresentada não tem por objetivo um relato detalhado 

da experiência vivida através do processo inovador descrito, mas sim de servir como 

levantamento ilustrativo para os diferentes pontos analisados e criticados, na medida 

em que foi através da vivência nesta experiência de construção de habitação de 

interesse social que constituímos parte do saber técnico sobre o assunto, e 

sobretudo, que nos deparamos com as barreiras criadas através de atos normativos 

internos da CEF, que reduziam a possibilidade de trazer respostas diferenciadas que 

poderiam ofertar melhorias em termo de qualidade para o conjunto do processo. 

Em contraponto, tais experiências revelam a atenção pela qualidade no 

processo de elaboração de projetos através de mecanismos de auto-gestão tendo a 

pesquisa-ação como mecanismos participativos.  
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 Nosso objetivo principal é analisar  os mecanismos de gestão e financiamento 

da CEF, tendo a experiência rural como o domínio empírico onde se dá a 

observação deste processo. Assim, não buscamos aprofundar as especificidades do 

habitat em meio rural reforçando as conexões deste com a realidade urbana, pois ao 

longo da pesquisa revelou-se a semelhança de tratamento jurídico entre estes dois 

universos, como o reflexo de uma gestão excessivamente distanciada da realidade 

na qual se aplica, e que acarreta graves conseqüências nos projetos de HIS tanto na 

cidade como no campo. 

 Nossos objetivos específicos são: a) analisar os fatores que intervêm na 

produção da habitação de interesse social; b) reconhecer os procedimentos técnico-

administrativos do órgão de financiamento dos projetos, principalmente a Caixa 

Econômica Federal no Rio Grande do Norte; c) refletir sobre os processos de 

escolha de tipologias dominantes e repetitivas; d) compreender as possibilidades de 

diversificação tipológica como as observadas em dois assentamentos rurais do RN. 

 

A pesquisa aqui empreendida é de cunho qualitativo, baseada em análise 

de documentos oficiais, assim como de observação direta e pesquisa participante 

com os diversos atores envolvidos no processo.  

Na presente pesquisa nos deparamos com o seguinte problema no 

período de pesquisa documental e bibliográfica: ao colocar o tema “habitação de 

interesse social” nos motores de busca da produção científica da CAPES6

Em entrevistas informais realizadas junto a representantes da CEF

, 

encontramos um numero significativo de trabalhos. No entanto, cerca de noventa por 

cento deles remete a análises sobre sistemas construtivos, materiais e eficiência 

energética de habitações sociais. Não encontramos ali pesquisas sobre a tipologia 

das habitações e a adequação ao numero de pessoas por família, por exemplo. Este 

tipo de trabalho só vem sendo desenvolvido e encontrado em concursos públicos 

para profissionais, onde são aplicadas soluções para situações existentes, como é o 

caso do Concurso CAIXA / IAB. 

 
7

                                                 
6 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
7 Como por exemplo o gerente operacional, o arquiteto do GIDUR/RN (Gerência de Filial de Apoio ao 
Desenvolvimento Urbano) , a Chefe do GIDUR/RN, 

, 

percebemos uma postura corporativista de defesa rigorosa das regras estabelecidas 
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nos normativos do órgão8

Nossos principais referenciais teóricos são três pesquisadores brasileiros 

que propõem uma revisão do atual sistema de produção de habitação social: 

Ermínia Maricato (FAU – USP), que enfatiza a questão no período BNH (1964-1986), 

e que em documentos recentes chama a atenção sobre a reprodução do mesmo 

esquema produtivo com a CEF; Nabil Bonduki (FAU – USP), que trabalhou na 

elaboração do PLANHAB (Plano Nacional de Habitação), e defende a criação de 

. Nessas condições, seria difícil obter destes informantes a 

neutralidade necessária para a composição de uma crítica metodológica que 

respondesse aos questionamentos suscitados pela presente pesquisa. Para Michel 

Thiollent, “a crítica epistemológica de técnicas tão comuns como o questionário é 

muito importante na medida em que, ainda hoje, muitos pesquisadores admitem sem 

discussão o uso dessas técnicas como garantia de neutralidade ou de objetividade.” 

(1985, p.41).  

Optamos assim por um método de observação direta associado à 

pesquisa documental, na qual as diretrizes e princípios normatizadores se 

expressam de forma explícita. De outro lado, a observação participante (na condição 

de Responsável Técnico e Instrutor do curso de construção civil para os 

assentados), nos permite analisar as estratégias de ação adaptadas às 

normatizações da Caixa e do Ministério das Cidades, assim como a percepção 

subjetiva (raramente explicitada) do corpo técnico e dirigentes da Caixa Econômica. 

Aqui, a pesquisa de campo fornece dados à observação direta, possibilitando 

descrever e analisar os processos aqui relatados. Para a análise das conseqüências 

de sua execução, a fonte principal de pesquisa serão os dados documentais, que 

permitirão demonstrar a correlação direta entre diretrizes definidas pelos diferentes 

artigos, normas, leis, portarias e sua projeção nos partidos arquitetônicos e 

urbanísticos adotados. 

O recorte temporal da pesquisa tem como limite inicial a criação do 

Ministério das Cidades (2003), considerado como marco que inscreve a ruptura 

nacional com o “período de recessão” da habitação de interesse social. Ele se 

estende até 2011, data até a qual tivemos a oportunidade de participar de uma 

experiência inovadora, no meio rural, que nos servirá de estudo de campo. 

                                                 
8 Seguindo as recomendações do Código de Ética da Caixa (s/ data) entregue a cada funcionário ao 
assumir sua função na entidade, e onde se exige sigilo sobre assuntos internos. No item 
Compromisso, podemos ler:  “Preservamos o sigilo e a segurança das informações.” 
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uma entidade pública com a missão específica e única de gestão da produção de 

habitação social; e Raquel Rolnik (FAU- USP), relatora nacional sobre as questões 

da habitação social junto à ONU, que em recentes artigos alerta o poder público 

sobre as possíveis derivas do atual programa nacional de habitação Minha Casa, 

Minha Vida. Outros autores marcam a construção teórico-metodológica do problema 

de nossa dissertação. Propomos aqui uma breve aproximação destes, 

apresentando-os no debate das questões que irão compor nosso trabalho. 

Destacaremos em seguida os pontos abordados em cada capitulo. 

 

Segundo Ban Ki-moon9 no prefácio ao Relatório Anual10 da UN-Habitat, 

um dos maiores desafios urbanos do século XXI é equacionar o desenfreado 

desenvolvimento das cidades, associando o comprometimento da qualidade 

ambiental, o desaparecimento de aglomerações rurais e o crescimento dos 

mercados informais. Para este Secretário Geral da ONU, resta constatar que nesse 

aspecto o planejamento urbano contemporâneo não soube resolver esses 

problemas, trazendo soluções que ao contrário, só agravaram o quadro11

Tal questão vem sendo discutida também por David Harvey (1982), que 

enfoca a grande rotatividade do capital na lógica capitalista neo-liberal, comprimindo 

a relação espaço/ tempo. Segundo ele, tal princípio torna cada vez mais difícil a 

 - como os 

bolsões de pobreza presentes nas periferias das grandes cidades em todo mundo. 

Uma das principais chaves dessa questão diz respeito ao planejamento das políticas 

locais de habitação. 

Neste âmbito, vários são os modelos implantados calcados 

predominantemente no sistema neo-liberal de acesso ao solo, disponibilizando aos 

setores sociais economicamente mais abastados os terrenos em proximidade dos 

centros urbanos, ou nas suas áreas mais valorizadas,  relegando para as camadas 

de baixa renda os terrenos periféricos à cidade, pouco valorizados ou de baixo valor 

comercial (Abramo, 2010). 

                                                 
9 Secretário Geral da ONU, mandato de 2007 a 2011. 
10 “PLANNING SUSTAINABLE CITIES - GLOBAL REPORT ON HUMAN SETTLEMENTS 2009” 
11 “The major urban challenges of the twenty-first century include the rapid growth of many cities and 
the decline of others, the expansion of the informal sector, and the role of cities in causing or 
mitigating climate change. Evidence from around the world suggests that contemporary urban 
planning has largely failed to address these challenges. Urban sprawl and unplanned periurban 
development are among the most visible consequences, along with the increasing vulnerability of 
hundreds of millions of urban dwellers to rising sea levels, coastal flooding and other climate-related 
hazards.” (2009, p. 7) 
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adoção de mecanismos que possam controlar o avanço desenfreado do capital na 

dinâmica urbana e rural, prevalecendo crescentes incertezas entre os especialistas 

mundiais sobre a questão, já que as atuais intervenções urbanísticas são pontuais e 

emergenciais, ou são mega-operações nas quais prevalece o resultado avaliado 

através da quantificação das soluções, sem nenhuma preocupação com o fator 

humano e social. 

Ainda para Harvey (1982), essa dinâmica funciona como um enorme “rolo 

compressor” através da globalização dos grandes empreendimentos, que investem 

na padronização dos mecanismos internacionais, acedendo assim a novos 

mercados de produção e venda de produtos, especialmente nos países pobres ou 

em desenvolvimento. 

Integrando esse processo internacional, o mercado imobiliário brasileiro 

tem recebido grandes investidores que buscam no país um sistema de alta 

rentabilidade e, sobretudo, de total garantia, já que o investimento imobiliário é de 

grande previsibilidade e segurança, podendo constituir um investimento de longo 

prazo que aumente sua rentabilidade- e provocando um movimento especulativo.  

Para Ermínia Maricato (1987, p.20), “A habitação entretanto é uma mercadoria 

especial no Modo de Produção Capitalista [...], seu preço não cai na mesma medida 

que as outras mercadorias da cesta de consumo do trabalhador.” 

Henri Lefebvre (1970) chama a atenção para esta relação do habitante 

com a habitação, lembrando aos produtores de espaço que a esta última não se 

restringe à moradia, a casa. Ele destaca a importância nos projetos dos espaço de 

lazer e de vida comunitária, tão importantes para a vivência do individuo; o todo 

constituindo o habitat. 

 

Retomando o debate acerca da problemática da habitação social no 

contexto internacional, evidenciamos que o sistema capitalista contemporâneo 

(inscrito numa ordem neo-liberal) define estratégias e leituras políticas da habitação 

social, cujo impacto repercute também no Brasil: 

 
Construímos um mundo muito desigual, onde mais de um bilhão de pessoas 
vivem em condições de absoluta pobreza. [...] 
A desigualdade da distribuição de renda é dramática: 1,0% da população 
detêm a mesma quantidade de recursos que os 50% mais pobres; e os 20% 
mais ricos possuem renda 33 vezes maior que os 20% mais pobres. Com 
base no Censo de 2000, o déficit habitacional estimado é de 6,7 milhões de 
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domicílios, sendo 5,4 milhões na área urbana, sendo que 91,6% desse 
déficit urbano é composto por famílias com renda de até cinco salários 
mínimos. (Peixoto Filho, 1996, p.04).  

 

Podemos completar este alerta sobre a desigualdade social e habitacional 

no Brasil com outro, referente à lógica atual em termos de planejamento territorial, e 

que se expressa na diferença crescente entre o meio urbano e o meio rural, este 

último “esvaziado” em termos demográficos a nível mundial, e atingindo grandes 

proporções, pois na maioria dos países mais de metade da população local é 

urbana. 

Buscando enfrentar o desafio habitacional brasileiro, o governo federal 

lançou em julho de 200912 o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), que 

absorveu grande parte dos programas para o financiamento da habitação tanto na 

área rural quanto na área urbana, e que tem a Caixa Econômica Federal13

                                                 
12 LEI Nº 11.977, DE 7 DE JULHO DE 2009. 
13 Três termos: “CEF”, “Caixa Econômica Federal”, ou “CAIXA” (sem aspas) surgem como sinônimos 
em diferentes contextos ao longo desta dissertação, como diferentes designações de uma mesma 
instituição bancária: a Caixa Econômica Federal. Empregaremos as três indistintamente, pois não há 
diferença no sentido como esta instituição é usualmente referida pelos seus parceiros, beneficiários, 
clientes ou funcionários. 

 como 

principal órgão financiador. Na sua Cartilha, elaborada com o objetivo de instruir os 

interessados neste programa de governo, está contida uma detalhada Ficha de 

elaboração de projetos para habitação de interesse social, onde são oferecidas 

apenas duas propostas tipológicas; uma para apartamento com quarenta e dois 

metros quadrados (42 m2) e outra para casa individual, com trinta e cinco metros 

quadrados (35 m2).  

 

Face à reduzida proposição da Caixa, analisaremos duas respostas 

arquitetônicas de projetos de habitação social no Rio Grande do Norte em área rural, 

apresentando a dinâmica da adequação de uma gama tipológica de dimensões 

exíguas em sua relação com a demanda social. Considerando que o tamanho e o 

tipo (casa e apartamento) não são os únicos parâmetros estabelecidos pela Caixa, a 

questão central da nossa pesquisa é discutir como a habitação social se viabiliza na 

atual estrutura da política da habitação de interesse social na sua relação com 

aspectos tipológicos. 
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Para tal, como compreender a relação destas condicionantes e 

parâmetros institucionais com as tipologias adotadas? Tal similitude verificada nas 

tipologias edilícias da produção atual de habitação social em programas de governo 

no Rio Grande do Norte será principalmente ou unicamente por fatores de ordem 

econômica, com uma lógica capitalista da produção do espaço se expressando 

através da promoção imobiliária, ou pelo imperativo da rentabilidade, reduzindo o 

“supérfluo” da reflexão e pesquisa, necessários para propor novas formas de 

tipologia? Serão fatores de ordem política, como escolhas ligadas a favorecimentos 

políticos, relacionados a práticas clientelísticas? Trata-se de fatores de ordem social 

e culturais, sendo que neste caso os hábitos culturais locais levam os técnicos a 

uma resposta arquitetônica semelhante? Neste caso, qual a resposta da sociedade 

civil e dos beneficiários? Verificaremos também se convém atribuir essa repetição 

tipológica a fatores técnicos condicionados pelas exigências da Caixa Econômica 

Federal, que no seu documento interno, o Manual de Assistência Técnica, define as 

tipologias indicando inclusive os processos de construção desses “modelos” com 

precisos detalhamentos para execução, tais como dimensões de maçaneta e 

dobradiças de porta. Acessível apenas aos técnicos do banco, o objetivo principal do 

documento seria de servir de suporte para a análise e aprovação de projetos, mas 

evidências apontam que eles se constituam como elemento principal para a 

aprovação final que permite a liberação dos recursos. 

 

 

 

 No primeiro capítulo, sugerimos uma abordagem sobre os principais conceitos 

que envolvem a questão da habitação de interesse social no Brasil. Iremos propor 

certas definições dos principais termos a serem usados ao longo do trabalho, 

baseados em análises de H. Lefèbvre (1970), D. Harvey (2009; 1982), M. Mauss 

(1974), M. Lanna (2000), R. Da Matta (1987), N. Bonduki (1998) e E. Maricato (2000; 

1987). A definição desses conceitos será acompanhada de uma análise de 

diferentes problemas relacionados à questão da habitação social, permitindo uma 

melhor compreensão da trama na qual está envolvido o debate sobre o tema.  

 No segundo capítulo serão apresentados os principais atores envolvidos na 

temática da pesquisa, como também serão apresentadas as estruturas atuais do 
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complexo tecido da concepção, elaboração, execução e financiamento da produção 

habitacional para populações desfavorecidas. 

 O terceiro capítulo irá tratar da pesquisa de campo, onde serão apresentados 

dois estudos de casos no meio rural dos quais protagonizamos. Essas experiências 

nos motivaram à descoberta das inconsistências entre uma realidade a ser posta em 

prática em campo, e todos os mecanismos de gestão que permitem ou trazem 

entraves a essa aplicabilidade. Elas também nos possibilitaram visualizar as 

potencialidades da autogestão por mutirão assistido,  como alternativa à tipologia- 

padrão da CEF. 

 O capítulo quatro tem um caráter conclusivo, permitindo evidenciar os 

principais problemas identificados ao longo de todo o estudo realizado, 

relacionando-os aos diferentes fatores descritos, e mostrando o seu impacto na 

repetição tipológica e morfológica, e na qualidade das habitações produzidas. 

 As considerações finais sintetizam nossas reflexões apontando os modos 

através do qual a sistemática da Caixa induz a uma repetição tipológica, analisando 

as conseqüências desta gestão/ financiamento não apenas para a tipologia, como 

também para os beneficiários, empresas de construção, profissionais envolvidos, 

movimentos sociais, órgãos gestores e instituições públicas. Finalmente, discutimos 

como os programas de governos dirigidos pelo Ministério das Cidades tem se 

distanciado das demandas históricas dos setores populares e dos movimentos 

sociais, principalmente no que se refere ao controle e à gestão participativa dos 

planos de incremento à habitação social. 
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Capítulo 01 – A HABITAÇÃO SOCIAL NO BRASIL E NO RIO GRANDE DO 
NORTE: REVISÃO CRITICA 

 

Com a criação do mais recente programa nacional para habitação social 

no Brasil, o Programa Minha Casa, Minha Vida14

 Dentro do mesmo programa foram absorvidos todos os antigos programas de 

financiamento de habitação social, com compra em sistema de crédito ou a fundo 

perdido

 (PMCMV), assistimos a uma 

enorme profusão e confusão de significados para o termo que define esse tipo de 

habitação.  

15, reunindo também diferentes níveis de renda, já que o programa engloba 

faixas de renda divididas em três grupos: 0 a 3 salários mínimos16

 

; 3 a 6, e 6 a 10 

salários mínimos, ficando todos integrados no Programa, na definição de “habitação 

social” ou “habitação popular”. 

 

Figura 1 Repetição de tipologias - Unidades habitacionais do Programa Minha Casa, 
Minha Vida no Residencial Casas do Parque, em Campinas (SP).  

 

 

 

 

 Fonte : Foto: Ricardo Stuckert/Arquivo/PR. Disponível em :<http://blog.planalto.gov.br/minha-

casa-minha-vida-2-tem-novas-regras-e-prioriza-populacao-de-baixa-renda/>. Acesso em: 16 jul. 2010. 
 

 

                                                 
14 Programa Federal para Habitação Social, Consolidado pela Lei N. 11.977, de 7 de julho de 2009, 
coordenado pelo gabinete da Casa Civil em resposta a situação de crise imobiliária e financeira 
internacional, com fins de proteger o mercado interno brasileiro, tendo dois principais objetivos, a 
produção de habitação e manter o mercado imobiliário em funcionamento, relançando a mão de obra 
necessária. 
15 Entende-se em programas de Governo, como financiamento a fundo perdido, aquele que tem por 
objetivo final a doação da habitação para o beneficiário, sem ônus. 
16 Em Novembro de 2010, o salário mínimo brasileiro se situa em R$ 510,00      

http://blog.planalto.gov.br/minha-casa-minha-vida-2-tem-novas-regras-e-prioriza-populacao-de-baixa-renda/�
http://blog.planalto.gov.br/minha-casa-minha-vida-2-tem-novas-regras-e-prioriza-populacao-de-baixa-renda/�
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Neste primeiro capítulo estabeleceremos a definição do termo habitação 

social e do público atendido nessa classificação propondo uma discussão preliminar 

em torno da definição do conceito de habitação, e pautando-nos na análise de 

documentos sobre a questão, ratificados a nível mundial, assim como numa revisão 

bibliográfica sobre o assunto. 

Tal aprofundamento exige um debate mais amplo sobre os diversos 

fatores que se encontram envolvidos nesta temática, como por exemplo a presença 

implícita e constante de uma lógica implicando relações de dádiva e reciprocidade, 

noções sociológicas apresentadas por Marcel Mauss (1974), buscando entender as 

implicações dessa lógica para a análise das atuais políticas de habitação social no 

Brasil e mais especificamente no Rio Grande do Norte, pois numa política de 

habitação com doação da casa (“subsídio17

Em seguida discutiremos a questão mais específica da habitação no 

Brasil, iniciando com o retrato estabelecido pelo antropólogo brasileiro Roberto da 

Matta 

”) para as faixas de renda mais 

vulneráveis, são criadas redes sociais baseadas na idéia de dádiva e reciprocidade, 

interferindo nos mecanismos que se estabelecem no processo de concessão das 

HIS e que irão ganhar centralidade na constituição do tecido social desses novos 

espaços. 

18

                                                 
17 Para efeitos de financiamento, o termo mais usado em documentos técnicos, usados tanto pelo 
MCidades, como pela CEF, é o de Unidades Habitacionais em subsísio.  
18 Roberto da Matta, antropólogo brasileiro, professor da PUC Rio de Janeiro. 

 na sua obra “A casa e a Rua” (1987), na qual ele apresenta um painel de 

comportamentos que se estabelecem entre o brasileiro e a sua casa. Será 

destacada a relação que se estabelece com a rua, na qual a casa se insere, 

representando metaforicamente as dimensões pública e privada na subjetividade do 

brasileiro. Essa visão será complementada com outras a fim de definirmos 

parcialmente os diferentes conceitos que irão alimentar nossa reflexão 

compreendendo seu alcance e limites na análise em pauta na presente dissertação. 
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1. Projetando a habitação de interesse social: conceitos e 
processos 

 
Tipologia / Morfologia 
 

Propomos aqui abordar a leitura que fazemos para efeitos de pesquisa dos 

termos tipologia e morfologia, na medida em que a idéia deste trabalho surgiu de um 

constatação empírica sobre a repetição da tipologia edilícia nos programas de 

governo para habitação de interesse social.  

 

 

 Figura 2 – Padrão adotado pelo Governo de Estado do Rio Grande do Norte, em 
programas de conjuntos habitacionais de habitação de interesse social. Bairro 
industrial Zona Norte - Natal / RN. 

 

 

 

 

 Fonte : Acervo do Autor. (2004)  
 

 

Entendemos por tipologia, o aspecto edilício isolado, mas o consideramos não 

só na sua forma individualizada, como também enquanto composição de Unidades 

Habitacionais (U.H.), compondo o que chamaremos de “conjunto habitacional”. A 

este último será aplicado o termo “morfologia”19

                                                 
19 Em grego, morphê significa “forma”, e logos, “estudo” (Le Petit Larousse. Larousse, Paris, 2003). 

. A morfologia remete portanto ao 

“estudo da forma”, traduzida no léxico do planejamento urbano ao modelo de 
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agrupamento de unidades edilícias (figura3), incluindo os seus aspectos cheios e 

vazios. Nesta pesquisa entendemos que a morfologia é o agrupamento de 

edificações que compõem um arranjo urbanístico. 

 

 Figura 3 - Morfologia de conjuntos habitacionais Programa Minha Casa Minha Vida - 
Conjunto Planalto I - Natal / RN.  

 

 

 

 

 Fonte : Acesso :Google Earth - Consultado em: 23/07/2010. Imagem de 13/10/2009.  
 

 

Um dos principais estudos de definição sobre tipologia e morfologia na 

arquitetura contemporânea é Aldo Rossi. No seu livro “A arquitetura da cidade” 

(1995), ele retoma uma definição dos termos tipologia e morfologia, a partir de um 

estudo sobre a composição urbana das cidades. Para Tavares,  
Aldo Rossi, através da criação de um método de análise da morfologia 
urbana, dedicou à escala da cidade a ênfase do desenvolvimento de seus 
estudos tipológicos na década de 1960. Segundo autor, o tipo seria o 
elemento através do qual o crescimento da cidade, em qualquer escala, 
poderia ser desenvolvido. Estando mais fortemente relacionado à lógica 
interna das formas urbanas, a determinação dos tipos não estaria vinculada 
a questões funcionais específicas.  
(2005, p.10) 

http://blog.planalto.gov.br/minha-casa-minha-vida-2-tem-novas-regras-e-prioriza-populacao-de-baixa-renda/�


 29 

A noção de tipologia, remete à escala da unidade e a sua escolha estética, o 

modelo estético no qual ela se inspira, ou se baseia. Para efeitos desta pesquisa, 

entenderemos o conceito de tipologia como o “conjunto de tipos”, como definiu Aldo 

Rossi (1998);  
 ...O tipo vai se constituindo, pois de acordo com as necessidades e com as 
aspirações de beleza; único mas variadíssimo em sociedades diferentes, ele 
está ligado à forma e ao modo de vida. Por conseguinte, é lógico que o 
conceito de tipo se constitua em fundamento da arquitetura e retorne tanto 
na prática como nos tratados. 
 Sustento, portanto, a importância das questões tipológicas. 
Importantes questões tipológicas sempre percorreram a história da 
arquitetura e colocam-se normalmente quando encaramos problemas 
urbanos. 
(p.25) 

 Monique Eleb (1988)20

                                                 
20 Sociológa atuando na École d'Architecture Paris-Malaquais (França) e diretora do grupo de 
pesquisa Arquitetura, Cultura e Sociedade (ACS), 

, especialista em Arquitetura Doméstica; realizou 

diversos estudos em torno de um concurso criado na Europa, que tem por título 

EUROPAN, cujo o objetivo principal é discutir sobre a questão da habitação na sua 

totalidade, tanto a nível de planejamento urbano -procurando a integração de áreas 

destinadas a esse fim com o resto da cidade, como a nível de projeto arquitetônico, 

no qual seus participantes trabalham especificamente sobre a tipologia, estudando 

possíveis mutações em função de novos usos e novas maneiras de viver. São então 

trazidos conceitos de concepção de tipologias, tais como a tipologia do equipamento 

ou a tipologia da contemplação. 

 

 Vemos aqui as possibilidades que são dadas no que diz respeito a elaboração 

de projeto de arquitetura para habitação, neste caso específico, na fase de 

concepção do projeto, os arquitetos trabalham com a criação de cenários aplicados 

à vida real dos futuros ocupantes dos espaços pensados e criados. 

 No Brasil, BONDUKI (1998) demonstra como existiu uma relação direta para 

a qualidade do parque habitacional produzido no período dos Institutos de 

Aposentadoria e Pensões, com a contratação de grandes nomes nacionais do 

modernismo brasileiro, como é o caso de Affonso Eduardo Reidy no seu projeto do 

Rio de Janeiro, do conjunto Residencial Prefeito Mendes Moraes (Pedregulho), 

construído na década de 40 a 50 (figura 5). 
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 Figura 4 - Conjunto Residencial Prefeito Mendes Moraes (Pedregulho, 1947)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte : Disponível em: <http://theurbanearth.wordpress.com/2009/08/26/arquitetura-moderna-
no-brasil-pedregulho-de-affonso-eduardo-reidy/> . Acesso em: 23 ago. 2010.  

 

 
Habitação / habitat - casa / moradia 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 reconhece o direito à moradia 

como um direito social básico, estendendo este conceito além da simples edificação, 

incluindo nele o direito a infra-estrutura e serviços urbanos. Tal conjunto de 

elementos será constitutivo do que chamaremos aqui de habitat.  

Assim, conceber a habitação implica também em considerar o espaço na 

qual ela está inserida, ou seja, em seu relacionamento com seu entorno, seguindo a 



 31 

definição lefèbvriana (1970) para qual devemos entender a definição de habitat 

como a composição de todos os elementos que constituem o quadro dentro do qual 

o individuo realiza o ato de Habitar, incluindo neles os aspectos da socialização dos 

indivíduos, tais como a cultura e o lazer.  

Para Lefèbvre (1970, p.162) “... o Habitar é um fato antropológico. A 

habitação, a moradia, o fato de se fixar no solo (ou de se desligar), o fato de se 

enraizar (ou de se desenraizar), o fato de viver aqui ou ali (e conseqüentemente de 

sair ou ir para outro lugar), esses fatos e esse conjunto de fatos são inerentes ao ser 

humano.”21

A exemplo do que define a Constituição Federal de 1988, entendemos 

que a noção de habitat compreende não só a habitação, mas toda a totalidade que o 

circunscreve, enquanto lugar de convívio das famílias. Assim, na noção de habitat 

estão incluídos o saneamento ambiental 

. 

22

Outro termo muito utilizado em textos oficiais (tais como a Agenda  

Habitat) sobre a habitação

, (que abrange o abastecimento de água 

e o de esgoto), a drenagem, e todos os equipamentos públicos necessários a um 

desenvolvimento sustentável da área na qual é definida a nova moradia das 

populações beneficiárias. 

23

60. Habitação adequada para todos é mais do que um teto sobre a cabeça 
das pessoas. É também possuir privacidade e espaço adequados, 
acessibilidade física, garantia de posse, estabilidade estrutural e 
durabilidade, iluminação adequada, aquecimento e ventilação, infra-
estrutura básica adequada, como fornecimento de água, esgoto e coleta de 
lixo, qualidade ambiental adequada e fatores relacionados à saúde, 
localização adequada e acessível em relação a trabalho e instalações 
básicas: tudo deveria ser disponível a um custo acessível. A adequação 
deve ser determinada juntamente com as pessoas interessadas, 
considerando-se a perspectiva de desenvolvimento gradual. A adequação 
varia freqüentemente de país para país, já que depende de fatores culturais, 
sociais, ambientais e econômicos específicos. Fatores específicos 

 é o de moradia, entendido aqui como comportando no 

mesmo sentido que o primeiro, ou seja: a unidade de espaço que abriga uma 

família.  Em sua Cartilha, a Agenda Habitat também explicita uma definição precisa 

do termo “moradia adequada”, que poderia ser interpretado como uma tentativa de 

estabelecer parâmetros mínimos de habitabilidade ou de uma “tipologia ideal” para 

habitação de interesse social: 
B. Moradia adequada para todos 
1. Introdução 

                                                 
21 Tradução do texto original feita pelo autor. 
22 Lei 10.257 de 10 de julho 2001.  CAPITULO I - Diretrizes Gerais - Art. 2º, Parágrafo I. 
23 Elaborada pelo IBAM: Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
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relacionados a gênero e idade, como a exposição de crianças e mulheres a 
substâncias tóxicas, devem ser considerados nesse contexto.(2003) 

 

No entanto vemos aqui que a descrição do conceito de “moradia 

adequada” é baseada em linhas e termos de pensamento gerais, remetendo pouco 

a indicações de ordem técnica- como para os itens de numero mínimo de cômodos, 

sem especificar a sua adequação ao numero de membros da família. 

Num entendimento geral e para efeitos de pesquisa, neste trabalho, 

poderemos então justapor os termos habitat / habitação, com moradia/casa.  

Para Valadares24

                                                 
24 Jorge de Campos Valadares tem graduação em Psicologia pela Universida de Santa Úrsula (1976), 
graduação em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais 
(1964), mestrado em Urbanismo - Universite de Paris I (Pantheon-Sorbonne) (1979) e doutorado em 
Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz (1994). Professor do Departamento de Saneamento e 
Saúde Ambiental, Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz. 

(2000, p.83), “...A casa do homem é, antes de tudo, 

lugar de presença e de construção de histórias...”. Numa escala macro ela seria a 

cidade pois, “...enquanto espaço construído é também um fato histórico. E trata-se, 

aqui, de uma história vivida por sujeitos em seus corpos.”  

Vemos que numa leitura mais geral, a casa remete ao conceito do espaço 

enquanto gestão individual, no que corrobora Roberto da Matta (1987, p.31) que 

considera o espaço “como o ar que se respira. Sabemos que sem ar morreremos, 

mas não vemos nem sentimos a atmosfera que nos nutre de força e vida.”  

Vemos que a relação visceral individuo/ espaço previamente destacada 

por Lefèbvre (1970) foi reforçada por Valladares(2000, p.83), para quem “O corpo 

reconhece os espaços a partir do desejo. A presença ou ausência do desejo 

transforma o espaço em tumulo ou em tesouro.”  

David Harvey (1982, p.8) também discute a falsa dicotomia entre viver e 

trabalhar como um conceito artificial imposto pelo sistema capitalista, e mostra a 

relação direta que se estabelece entre o mercado de trabalho, o consumo e a 

moradia que transforma-se, neste modo de produção num bem de consumo que se 

transubstancia numa das principais engrenagens do mecanismo financeiro das 

sociedades contemporâneas. 

Ermínia Maricato reforça essa idéia, colocando que:  
...a habitação é o componente mais importante da cesta de consumo que 
não é suprida através de formas capitalistas de produção e comercialização, 
para a grande maioria dos trabalhadores. 
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Isso implica em sacrifícios e predação dessa força de trabalho, seja pela 
construção da casa nos horários de descanso (sobre trabalho), seja pela 
baixa qualidade da moradia resultante desse processo... 
(1987, p.21) 
 

Vemos aqui como se estabelece uma relação direta entre a produção 

imobiliária e o mercado financeiro, na qual a habitação se transforma num item 

suplementar do mercado, representa uma poderosa fonte de capital no sistema 

capitalista. 

Denunciando a cidade como um “grande negócio” Ermínia Maricato diz que 

"O volume de recursos provenientes de toda a sociedade, captados pela renda 

imobiliária, é muito grande para que as análises econômicas o ignorem, como 

freqüentemente acontece..." (1988).  

No entanto, é no sistema capitalista que essa reflexão crítica deveria 

ganhar substância pois25

Por isso mesmo, salientamos que no texto integral da elaboração dos 

instrumentos de gestão para a cidade no Brasil, o Estatuto da Cidade

 "... a problemática da moradia é um dos componentes de 

todo um conjunto de precariedades manifestas nas condições de existência dos 

trabalhadores.", como apontam Ikuta e Thomaz Junior (2005, p.2). 

26, a palavra 

“habitação” aparece apenas duas vezes, enquanto que a palavra moradia é também 

pouco mencionada: cinco vezes. Embora não esperarmos que nesses textos de Lei 

se estabeleçam parametrizações técnicas sobre a questão da tipologia, essa 

pequena constância na referência a esses termos é reforçada nesse mesmo texto 

pela ausência absoluta à qualidade da moradia a ser produzida, ou ainda quanto a 

seu dimensionamento em função do numero de indivíduos por família, por 

exemplo27

                                                 
25 Fernanda Keiko Ikuta (Doutoranda em Geografia na Universidade Estadual Paulista/Presidente 
Prudente), e Antonio Thomaz Júnior, professor da Universidade Estadual Paulista /Presidente 
Prudente e Pesquisador visitante junto à Faculdade de Geografia e História, da Universidade de 
Santiago de Compostela (Espanha)  

.  

Através de uma analise histórica podemos constatar que essa questão é 

recorrente, e remete às origens da habitação e as relações de poder que se 

estabelecem na convivência entre os diferentes estratos sociais que compõem a 

estrutura da sociedade em questão. 

26 LEI No 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001. 
27 Mesmo se tais questões são remetidas à Organização normativa brasileira dos planos diretores e 
códigos de obras, ou a outros níveis de normatização técnica, a ausência de uma orientação geral e a 
indefinição quanto à tipologia edilícia deve ser aqui destacada. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument�
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Na sua obra “A Casa e a Rua”, Roberto da Matta realiza uma análise 

antropológica do espaço no Brasil, baseada em observações de campo e 

descrevendo a complexidade do relacionamento do brasileiro com o espaço interior 

(a casa) e o exterior (a rua), discutindo a noção de espaço na casa e do espaço 

público no qual ela se encontra inserida. Para ele, enquanto dimensão simbólica a 

“casa” existe em diferentes planos: do mesmo jeito que quarto é "casa", a cidade 

também pode ser “casa”: tudo depende da escala em que a pessoa se encontra e da 

relação que se estabelece entre o individuo e esse espaço, em termos de práticas e 

representações sociais. 

Assim, a “casa” não se restringe à habitação: nas áreas urbanas do Rio 

Grande do Norte as calçadas assumem essa característica de prolongamento do 

privado pelos atores sociais, quando ali se instalam cadeiras ou se deposita o lixo 

em suas próprias portas, por exemplo. No meio rural também podemos observar 

como os espaços exteriores às habitações são apropriados como extensão do 

espaço doméstico, com a freqüente utilização da cozinha e banheiros na área 

exterior à casa, compondo -junto com a habitação- elementos centrais da 

composição do espaço doméstico; lugar de vivência e história social, habitat. (figura 

5).  

 Figura 5 Fotografia de cozinha no pré-assentamento Bernardo Marim - em Pureza RN    

 

 

 

 Fonte: Acervo do Autor (2008).  
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Como Lefèbvre (1970), compreendemos a casa como produção simbólica 

construída na relação do público e privado, e não apenas como representação deste 

último. Resultando da experiência cotidiana o habitat é esta modalidade de 

apropriação do mundo, do seu potencial natural e das relações sociais, numa 

experiência de vida localizada.  

A estreita relação das esferas publicas e privadas tal qual apresenta Da 

Matta (1987) pode ser apreendida nas várias as atividades que se vivenciam nas 

áreas externas à casa, bastante expressiva na forma e na quantidade em meio rural, 

onde ocorre uma série de atividades como o banho das crianças (figura 6), 

organização e preparação de alimentos, a criação de animais, cozinha-se, debulha-

se feijão, entre outras.  

 Figura 6 - Atividades exteriores em assentamento - criança tomando banho  

 

 

 

 Fonte : Acervo do Autor (2008).  
 

Ainda segundo Da Matta, 
 ...se a casa está conforme disse Gilberto Freyre, relacionada à senzala e 
ao mocambo, ela também só faz sentido quando em oposição ao mundo 
exterior, ao universo da "rua". Ou seja, o que temos aqui é um espaço moral 
posto que não pode ser definido por meio de uma fita métrica, mas - isso 
sim - por intermédio de contrastes, complementaridades, oposições.  
(1987, p.16) 
 

Numa outra discussão sua, descobrimos como estes fatores compõem a 

relação da sociedade brasileira com o espaço, junto aos códigos sociais que se 
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estabelecem nesse relacionamento. Juntos eles remetem a uma relação que 

ultrapassa a habitual dualidade cognitiva, levando o brasileiro a pensar não nos 

moldes de oposições binárias, mas na mediação entre os termos. Esta característica 

marca o que ele chamou de “dilema” da identidade nacional. No caso do habitat, 

este seria um âmbito privilegiado da compreensão da intermediação entre a “rua” e 

os domínios impessoais da vida cotidiana (o publico), e a “casa”, espaço das 

relações pessoais e diferenciadas, pois 

 
Em casa somos todos, conforme tenha dito, «supercidadões». Mas e na 
rua? (...) Somos rigorosamente «subcidadões» e não será exagerado 
observar que, por causa disso, nosso comportamento na rua (e nas coisas 
públicas que ela necessariamente encerra) é igualmente negativo. Jogamos 
o lixo para fora da calçada, portas e janelas...  
(Da Matta,1987, p.20-21) 
 

 Figura 7 - Lixo na porta da casa. Bairro Felipe Camarão - Natal / RN  

 

 

 

 Fonte: Acervo do Autor (2007).  
 

Os espaços de terreno não edificado (como quintais, calçadas, jardins e 

terreiros), revelam a complementaridade entre as dimensões públicas e privadas, 

pois mesmo se são espaços privados (a área contigua à habitação geralmente 

constitui o lote/parcela do morador), eles são “abertos”. Livres de paredes ou muros, 

estas áreas externas possibilitam um importante veículo à publicização da vida 

doméstica, revelando-se como espaço de troca de informações não apenas sobre a 

dinâmica familiar, como também sobre a coletividade do grupo mais amplo que a 
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envolve; assentamento, vila, ou cidade. É essa dimensão pública do privado que 

associa indelevelmente o público ao segundo, propiciando uma relação dialética que 

se concretiza na habitação social. 

 

Questões do debate rural/ urbano 
 

Partindo da constatação de que inexiste precisão acerca dos conceitos de  

rural e urbano nas definições da CEF para os financiamentos e gestão das HIS na 

área urbana e rural, vimos revelar o quanto tais imprecisões propiciam desacertos 

até, em certos pontos, considerar duas realidades como uma mesma padronização. 

Segundo Borges (2002), esta imprecisão conceitual é historica, pois 
Quando, no final da década de 80, o INCRA volta a ser responsável por 
estas políticas, ele passa a adotar as terminologias da colonização da 
Amazônia dos anos 70, para definir os assentamentos humanos 
concentrados como agrovilas, seus lotes de moradia, como lotes urbanos e 
seus lotes ligados à produção agropecuária como lotes rurais. (2002, p.8) 

 

Para efeitos desta pesquisa, adotaremos o termo agrovila num sentido amplo; 

para designar um conjunto de habitação de interesse social realizado em área rural, 

integrando tanto o aspecto da habitação quanto aqueles aos quais Lefèbvre (1970) 

se refere como habitat, ou seja incluindo espaços de vivência e lazer. Mesmo se 

este é adequado para definir a moradia num sentido amplo, a amplitude do conceito 

lefèbvriano abarcaria tanto os conjuntos habitacionais urbanos como os rurais, aos 

quais nos referimos especificamente. Considerando que o termo habitat remeteria 

mais a um sistema organizacional do espaço que contempla a vivência daqueles 

que deles usufruem, consideramos o termo “agrovila” mais adequado para nos 

referirmos à especificidade dos projetos GERAH/MST/INCRA/CEF que observamos, 

pois 
...geralmente seus usuários optam pelo modelo de habitat concentrado, 
denominados agrovilas. De acordo com Borges (2002) estes habitats 
caracterizam-se por possuir os lotes de moradia, equipamentos 
comunitários e de serviços reunidos numa mesma área. Os lotes de 
produção localizam-se em local específico. Geralmente se inspiram nos 
modelos praticados pelo INCRA, fazendo as adaptações necessárias.  
(Ciqueira, 2006 p.58-59) 

 

Outro elemento que merece destaque é a definição do regime de construção  

adotado no processo construtivo aplicado nestas experiências, pois ele se alicerça 

no modo de vida rural,  
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na região Nordeste, onde normalmente se trabalha com pequeno número 
de famílias, ao mesmo tempo em que a produção se encontra mais 
facilmente sujeita ao fenômeno da seca, [...] e, na formação de 
assentamentos menores, mais fáceis de estruturar... (Ciqueira, 2006 p.58-
59). 

 

 
O “social” da habitação - habitação social / habitação de interesse social  
 

Problematizando a habitação social, nos remetemos aqui à definição 

estabelecida por Nabil Bonduki, que entende a habitação social:  
...não apenas no sentido corrente, ou seja, habitação produzida e financiada 
por órgãos estatais destinada à população de baixa renda, mas num sentido 
mais amplo, que inclui também a regulamentação estatal da locação 
habitacional e incorporação, como um problema do Estado da falta de infra-
estrutura urbana gerada pelo loteamento privado.  
(1998, p.14) 

 

Nesta perspectiva a habitação social vai além da habitação e da casa 

estendendo-se aos seus aspectos sociais, políticos e econômicos, abrangendo a 

problemática habitacional como uma questão de direito à cidade, e não meramente 

técnica ou legal. 

Assim esta questão vem interessando arquitetos e urbanistas desde as 

experiências de cidades jardins (de Owen, Howard e Garnier), na Inglaterra, e que 

tinham o objetivo principal de oferecer aos trabalhadores um tipo de moradia que 

desse um mínimo de condições de higiene e conforto somado à idéia da associação 

cidade e campo, objetivando explicitamente a melhoria da produção industrial. 

Norberg-Schultz28

Ainda na Europa, em meados do século XX, vive-se a reconstrução das 

destruições causadas por um episódio histórico mundial de grande destruição e 

repercussão nas estruturas urbanas européias, a Segunda Guerra Mundial. 

 (1977) nos apresenta os primórdios da habitação social 

na Europa, revelando como esta é marcada - na França do século XVIII - pela 

produção de habitação para trabalhadores, subvencionadas por alguns dos ricos e 

mais audaciosos industriais franceses naquele recentemente industrializado país, 

como é o caso da “cidade social” de Chaux de autoria do arquiteto Claude-Nicolas 

Ledoux, próximo à Besançon (Leste da França)  

                                                 
28 Norbert Shultz (1926-2000), Arquiteto e Urbanista norueguês, especialista na disciplina de História 
da Arquitetura. 
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Buscando responder ao recrudescimento do déficit habitacional elaborou-se na 

França, um sistema que Henri Lefebvre (1970) identificou como de produção em 

massa de habitações-modelo. Inspirado em conceitos higienistas do início do século 

XX este sistema buscava garantir à população mais vulnerável (trabalhadores 

também) um padrão de qualidade de vida mínimo que lhes garantisse condições de 

saúde pública e higiene satisfatórias. 

 Assistimos então, na França, à aparição das polêmicas “cités” (Petonnet29

Tal encontro provocou uma resposta organizada dos órgãos ali reunidos, 

fornecendo propostas e respostas para a população que resolvia seus impasses de 

moradia através de sistemas informais de produção da habitação, cuja maior 

representação são as “favelas”- hoje denominadas no Brasil de “habitações sub-

normais”, segundo os mais recentes normativos do poder público, tais como o Plano 

Diretor de Natal

, 

1979), tão negativamente relatadas ultimamente e que consistem em conjuntos 

habitacionais verticais de dez até quinze pisos de altura, podendo integrar 

comunidades compostas em alguns casos de quarenta mil famílias como é o caso 

do conjunto de “cités” que compõe o bairro do Mirail (Figura 10) em Toulouse, 

geralmente de condições sociais muito precárias, e de origens étnicas diversificadas. 

 

Um dos principais marcos internacionais sobre a questão da habitação social 

foi a Conferência de Vancouver no Canadá, em 1976 - quadro 1, quando foi 

elaborado um primeiro documento que determinou a implantação com urgência de 

uma política mundial de intervenção sobre a questão da habitação, fazendo face à 

situação criada pelo aumento das desigualdades sociais e do rápido crescimento 

das cidades. 

30

                                                 
29 Colette Petonnet, etnóloga das "banlieues" (periferias), pesquisadora CNRS e professora da Ecole 
des Hautes Etudes em Sciences Sociales. 
30 Lei Nº 082 de 21/06/2007. 

.  

Outro ponto importante na discussão mundial sobre a questão da 

habitação foi a constituição da Agenda Habitat, assinada por 171 países em 1996 , 

que estabeleceu parâmetros para o combate a nível mundial das desigualdades que 

se criaram no acesso à moradia. No Quadro 1 podemos visualizar os principais 

eventos que levaram a essas discussões. 
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Tanto internacionalmente quanto no Brasil tal concepção do habitat voltado às 

classes trabalhadoras também domina junto aos gestores públicos, como podemos 

verificar através das análises históricas de Nabil Bonduki (1998).  

Segundo ele, no Brasil as primeiras políticas habitacionais foram lançadas no 

início do século XX, junto com as operações urbanísticas dos higienistas, que 

objetivavam oferecer moradia adequada para a população de baixa renda, buscando 

restringir a ação das epidemias que invadiam o país naquela época, atribuídas à 

falta de higiene e condições de vida dessa população. Datam também do inicio do 

século XX as vastas campanhas de informação, projetos de saneamento e de 

urbanização, buscando eliminar os cortiços, vistos como sinônimos de pauperismo e 

de insalubridade: 
A construção barata era uma exigência intrínseca ao negócio, pois os níveis 
de renumeração dos trabalhadores não permitiam aluguéis elevados. Os 
cortiços e as casas coletivas eram, portanto, essenciais para a reprodução 
da força de trabalho a baixos custos e, enquanto tal, não podiam ser 
reprimidos e demolidos na escala prevista pela lei e desejada pelos 
higienistas. Esse conflito entre a legislação e a realidade, que nunca 
desapareceu, decorreria do processo de exploração da força de trabalho... 
(Bonduki, 1998, p.39) 
 

 
É interessante constatar que este conflito entre a justificativa higienista e os 

interesses do capitalismo provocam tensões que datam de mais de um século mas 

continuam atuais, constituindo o cerne do discursos baseado na idéia de 

Quadro 1 - Reuniões e documentos internacionais sobre a Habitação social  

Evento / Documento  Local Ano 
Habitat I - Conferência para declaração sobre 
assentamentos humanos 

 

Vancouver - Canadá 1976 

Habitat II – Agenda Habitat 
 

Istambul – Turquia 3 a 14 Junho 1996 
 

Habitat II – Declaração de Istambul Istambul - Turquia 
 

3 a 14 Junho 1996 
 

Declaração sobre as cidades e outros 
assentamentos humanos 

 

Assembléia geral das 
nações unidas -Nova 
York 

2001 
 

Habitat III Vancouver - Canadá 2006 

Nota: Elaboração do autor   
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modernização das cidades e do campo e justificando os investimentos de 

urbanização de suas áreas. Enquanto outros interesses se adicionam, 

complexificando este cenário, para Bonduki, na evolução histórica da política 

habitacional brasileira torna-se também  
...muito difícil estudar as transformações que ocorreram na provisão de 
moradias nos anos 40 sem conhecer de modo um pouco mais aprofundado 
tanto a produção rentista nas primeiras décadas do século, como o 
processo de expansão periférica e as realizações públicas que lhes eram 
contemporâneas. (1998, p.13) 

 

 

Dentre os diversos atores que paulatinamente integram esse quadro 

destacamos os movimentos sociais, representados aqui sucintamente por dois 

grupos: os arquitetos e os movimentos populares pela reforma urbana. 

Demonstrando a importância da participação dos arquitetos na questão da habitação 

 Figura 8 - Vila operária Gamboa (1933) - Zona Portuária do Rio de Janeiro - Brasil 

Arquitetos:  Lúcio Costa e  Gregori Warchavchik 
 

 

 

 

 Fonte :Disponível em:  

<http://www.ignezferraz.com.br/mainportfolio4.asp?pagina=Artigos&cod_item=> 

Acesso em: 23 set. 2010.  
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social brasileira, principalmente no período de produção dos IAPs,31

 

 

Estes dois grupos (arquitetos e movimentos populares) participaram 

ativamnte num dos movimentos sociais mais marcantes da história da habitação 

social no país, a saber; o Movimento pela Reforma Urbana (MRU), que se iniciou em 

1983, baseado em três princípios básicos, conforme apresentado no Quadro 2. 

 

 Bonduki  

considera que  
Certamente a qualidade arquitetônica dos conjuntos residenciais dos IAPs 
estava ligada à concepção que orientou esta produção, baseada na idéia da 
habitação como serviço público e na valorização do espaço coletivo. A 
contratação dos arquitetos modernos para desenvolver os projetos dos IAPs 
é conseqüência desta concepção, posto que estes profissionais, 
pessoalmente ou através de sua entidade, o Instituto dos Arquitetos do 
Brasil, eram os maiores defensores de habitação como serviço e da 
manutenção da propriedade estatal da moradia. (1998, p.318) 

                                                 
31 Institutos de Aposentadorias e Pensões.(1937-1964) 

 Figura 9 Paineis dos modelos de IAPIS, elaborados pelo arquiteto Carlos Frederico 

Ferreira para o Congresso Panamericano de Arquitetos, realizado em 1940. 
 

 

 

 

 Fonte : Bonduki (1998, p.178)  
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Segundo Ermínia Maricato (1987), a luta pela “Reforma Urbana” aparece 

num contexto de desigualdade crescente entre os ricos e os pobres nas cidades, o 

que explica que ele tenha sido incentivado por iniciativas da Igreja católica como a 

CPT (Comissão Pastoral da Terra), muito atuante no Movimento de Luta pela 

Moradia. 

Ainda que relevante, a pesquisa histórica sobre a habitação social no 

Brasil será traçada de forma breve nesta dissertação por razões de objetividade, 

posto que nos interessa apreendê-la em sua dimensão histórica mas sobretudo num 

recorte sincrônico, recuperando o conceito de habitação de interesse social (HIS), tal 

qual ela é definida na contemporaneidade através dos parâmetros do poder público, 

ou seja: como a habitação destinada à população de renda mensal entre 0 e 3 

salários mínimos. Assim, discutiremos a HIS no seu sentido lato, ou seja admitindo 

as várias interpretações do termo, como a definição que Abiko deixa entrever: 
O termo Habitação de Interesse Social (HIS) define uma série de soluções 
de moradia voltada à população de baixa renda. O termo tem prevalecido 
nos estudos sobre gestão habitacional e vem sendo utilizado por várias 
instituições e agências, ao lado de outros equivalentes, como apresentado 
abaixo: 
1) Habitação de Baixo Custo: termo utilizado para designar habitação barata 
sem que isto signifique necessariamente habitação para população de baixa 
renda; 
2) Habitação para População de Baixa Renda: é um termo mais adequado 
que o anterior, tendo a mesma conotação que habitação de interesse social; 
estes termos trazem, no entanto a necessidade de se definir a renda 
máxima das famílias e indivíduos situados nesta faixa de atendimento; 
3) Habitação Popular: termo genérico envolvendo todas as soluções 
destinadas ao atendimento de necessidades habitacionais. 
(Abiko32, 1995  apud Arruda33

                                                 
32 Alex Kenya Abiko, graduação em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo (1973), mestrado (1981) e doutorado (1987) em Engenharia Civil pela mesma Universidade. 
Atualmente é professor titular da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

, 2009: p.5) 

Quadro 2 - Os três princípios básicos do MRU 

Princípios básicos  
• Direito à cidade e à cidadania: acesso aos equipamentos e serviços urbanos. 
• Gestão democrática da Cidade: Participação popular na forma de planejar, produzir, 

operar e governar as cidades. 

• Função Social da Cidade: uso socialmente justo e ambientalmente  equilibrado do 
espaço urbano. 

Nota: Elaboração do autor 
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A variação dessas definições revela como a ênfase nas soluções de 

moradia presta-se à confusão, pois aproximam três demandas particulares: de baixo 

custo, para baixa renda e “popular”. O emprego generalizado dessas três definições 

num termo amplo e genérico de HIS tende a amalgamar “povo”, “pobre” e “barato”. 

Assim, tais definições repercutem nas decisões dos gestores públicos gerando uma 

realidade de Habitação social extremamente questionável, pois subentende-se no 

amálgama precedente que  “povo é pobre, e deve morar onde é barato” (habitação e  

habitat). Estes mecanismos simbólicos e político-econômicos merecem uma análise 

e avaliação, que propomos a seguir. 

 

2. Estado e beneficiário 
 

Para tratar da habitação social, há que se considerar o adjetivo que se 

segue ao termo habitação: o social. Assim, além das implicações do mercado 

correlacionadas à questão, deveremos dirigir um olhar particular sobre as 

especificidades dos beneficiários e das políticas e regras para eles estabelecidas já 

que “ ... o espaço se confunde com a própria ordem social de modo que, sem 

entender a sociedade com suas redes de relações sociais e valores, não se pode 

interpretar como o espaço é concebido.” (Da Matta: 1987:32). 

Assim, devemos considerar a dinâmica da relação entre os detentores de 

poder e os “subalternos” – trabalhadores urbanos e rurais para os quais as políticas 

habitacionais de interesse social são dirigidas. Esse exercício é primordial para 

melhor compreender as tensões e ambiguidades decorrentes das relações que se 

estabelecem no Brasil entre os diferentes grupos sociais atuantes no cenário da 

habitação social, especialmente o Estado, como ressalta Ermínia Maricato 

(1987:14): ”A abordagem esquemática - espaço de acumulação e espaço de miséria 

- nos ajuda a captar rapidamente a noção do conjunto e principalmente, do papel do 

Estado na organização e realização do vigoroso papel imobiliário brasileiro. “ 

 

Tomando a política pública e a construção da habitação como os dois 

focos dessa relação, articulamos agora em outra esfera os aspectos públicos e 

                                                                                                                                                         
33 Angelo Arruda, Arquiteto Urbanista, Professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFMS, 
Presidente da FNA de 2005 a 2010. 
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privados do habitat, compreendendo a casa em sua dimensão física. Enquanto 

habitação, a casa é também o resultado material de uma intervenção do Estado, que 

coordena o processo a nível local (municipalidades, governos de estado) ou 

nacional, “doando” tais moradias aos beneficiários com subsídios integrais ou, mais 

geralmente, parciais34

Aplicada originalmente em outros contextos históricos e culturais, a teoria 

da dádiva de Marcel Mauss (1974) discute como as relações sociais se estabelecem 

num “sistema de prestações totais”, ou seja, comportando a troca permanente de 

serviços, bens, e valores materiais e simbólicos. Esta teoria nos permite visualizar 

uma interpretação simbólica do sistema moral de trocas de favores que marca a 

tradição política nacional

.  

Consideradas aqui como espaços materiais e também simbólicos, as 

habitações são integradas numa relação que se estabelece entre dois parceiros: o 

Estado e o beneficiário, entretecendo uma relação direta entre o poder público e os 

beneficiários da habitação, para quem ela é percebida como um “presente”, uma 

dádiva que compromete a uma reciprocidade - mesmo nos casos em que ela é 

subsidiada.  

Nos casos da “doação” ou do “subsídio” - como é classificada a habitação 

de interesse social nos padrões CEF ou MCidades -, podemos compreender a 

relação entre os beneficiários e o Estado através da teoria da Reciprocidade. 

35

Para Mauss (1974), o sistema de prestações totais comporta 

essencialmente dois processos; o da dádiva, no qual se estabelece uma relação 

 conforme relatado por autores nacionais tais como Lanna 

(2000), e que historicamente diz respeito também à sua política habitacional de 

habitação social: 
...Mauss já definia a dádiva de modo amplo. Ela inclui não só presentes 
como também visitas, festas, comunhões, esmolas, heranças, um sem 
número de “prestações” [...]. Creio ser fundamental notar como Mauss 
entendia até mesmo os tributos como uma forma de dádiva. Esta é uma de 
suas proposições que aguardam futuros desenvolvimentos. 
(2000, p.175) 

 

                                                 
34 Sendo que no caso do que chamamos aqui de “subsídios parciais” a comparação com o subsídio 
total é reforçada pelo valor da taxa de crédito mínima de cinquenta (50) reais ao mês durante dez 
anos para o beneficiário na faixa de 0 a 3 salários mínimos; uma soma bem inferior ao valor real do 
edifício. 
35 O que vem sendo discutido por alguns autores das ciências sociais brasileiras, e mais 
especificamente no caso do Rio Grande do Norte por Lincoln Moraes de Souza (2009) e Irene Alves 
Paiva. (2006).  
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não-comercial entre o doador e o beneficiário, e o da venda, que pode ser de 

programas de crédito do Estado.  

 

Mesmo envolvendo comércio, este último sistema pode ser compreendido 

como uma “prestação total”, pois envolve parceiros numa dinâmica em que a 

obrigação de “dar” implica numa “obrigação de receber” e finalmente “de retribuir”: 
a obrigação de dar não é menos importante; seu estudo poderia fazer 
compreender como os homens se tornaram permutadores. (...) Recusar-se 
a dar, deixar de convidar ou recusar-se a receber equivale a declarar 
guerra ; é recusar a aliança e a comunhão. (...) o donatário tem uma espécie 
de direito de propriedade sobre tudo aquilo que pertence ao doador. 
(Mauss, 1974: 57-58). 

 

Mesmo se conforme a Constituição Federal de 198836

Trazendo essas reflexões para o contexto brasileiro entendemos como são 

reforçados e mantidos certos laços de dominação através da produção da habitação 

social, que em certos casos se torna uma moeda de troca empregada em 

, sabemos que o 

estado (“doador”) tem a obrigação legal de responder à demanda social de 

habitação, quando “entrega” a moradia a um beneficiário (“donatário”) ele reafirma 

uma relação de poder baseada na dívida. Se o doador é “obrigado” a doar, ele 

engendra uma relação na qual o donatário tem “direitos e deveres de consumir e de 

retribuir”. Recusando, o donatário estaria negando um pacto, uma aliança não 

apenas pessoal, mas também moral e coletiva porque “esta propriedade exprime-se 

e é concebida como um vínculo espiritual”. 

 

Na produção da habitação de interesse social no Brasil observa-se uma 

forte conotação dessas relações de troca que se estabelecem entre o poder público 

e os beneficiários de programas de financiamento. Para Javier Auyero,  
...o clientelismo político é constantemente associado às limitações das 
democracias sempre frágeis da América Latina. Ele é visto como um dos 
pilares da dominação oligárquica, que reforça e perpetua o domínio das 
elites políticas tradicionais, alem de uma pratica que permanece na 
essência do comportamento dos partidos. Com a ênfase neoliberal sobre os 
programas sociais «direcionados», o clientelismo político tem sido descrito 
como um dos principais obstáculos que o estado mínimo, hoje, precisa 
superar para alcançar os mais pobres entre os pobres. (2011:128) 

 

                                                 
36 Constituição Federal de 1988,  
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. 
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estratégias políticas e econômicas que consolidam relações de dominação, 

dependência ou subordinação entre população beneficiária, governantes e governos 

das diferentes esferas. Luís de La Mora (2010, p.397) inclusive explicita este 

paradigma afirmando que: “...Os programas governamentais utilizam a expressão 

«Habitação de Interesse Social», mas diante da lógica subjacente às políticas 

governamentais, pensamos que poderia ser mais bem conceituada como « 

Habitação de Interesse Eleitoral»...”.   

Conforme podemos constatar na figura 10, numa experiência de construção 

em processo de mutirão do qual participamos no período eleitoral de 2004, alguns 

políticos locais se dirigiram ao assentamento para aproveitar das construções para 

fins eleitorais. 
 

 Figura 10 – Propaganda eleitoral em área de Assentamento Maria da Paz, durante a 

obra de construção da agrovila - João Câmara / RN 
 

 

 

 

 

Para Ermínia Maricato, numa visão mais geral sobre os atores da habitação 

social como um todo, “O campo das lutas em torno da habitação e das condições de 

vida urbana em geral, ao mesmo tempo que é um espaço da luta de classes, é 

também espaço privilegiado da cooptação e do exercício da hegemonia burguesa.” 

(1987, p.28). É nesse campo de atuação que se desenvolvem os projetos de 

habitação de interesse social, não podendo escapar de todas as relações de força 

que se criam nesses contextos. Entre as forças atuantes nesta dinâmica além do 

Estado e dos beneficiários emerge um importante elemento: as agencias 

financiadoras da habitação social no Brasil. 
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3. Déficit habitacional e financiamento: rural / urbano 
   

 

 

Se os atos normativos nacionais não fazem distinção entre as intervenções 

em meio rural e em meio urbano, o valor atribuído a cada residência é bem menor 

em área rural - justamente onde o déficit habitacional é maior, notadamente no meio 

rural da região Nordeste, como se vê gráfico 1 onde destacamos que a coluna da 

direita revela o aspecto proporcional desta desigualdade37

 

.  

 
Gráfico 1 - Déficit Habitacional - 2008  - Distribuição do déficit habitacional, por 

situação de domicílio, segundo regiões geográficas - Brasil - 2008. 
 

 

 

 

 Fonte: Dados básicos: Instituto Brasileiro de Geografia e estatísticas (IBGE), Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios - 2008. Elaboração: Centro de Estatística e 
Informações / Fundação João Pinheiro. 

 

 

Entretanto, constata-se relativamente ao déficit urbano e rural de 2005, que 

entre as diferenças no tipo de deficit destaca-se a coabitação familiar, como 

problematiza a tabela 1 e na qual destacamos a linha relativa ao estado do Rio 

Grande do Norte: 

 

                                                 
37 Outro fator de grande importância -que não poderá ser desenvolvido neste trabalho- mas que 
também é pouco considerado nos normativos técnicos elaborados a nível nacional pelos Ministérios e 
financiadores, é a questão das especificidades das regiões e Estados. 
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Quanto as faixas de financiamento estabelecidas nas áreas rural e urbana 

(Tabela 2) constatamos uma primeira divergência quanto à classificação das faixas 

de renda para o meio urbano, apresentadas pelo Ministério das Cidades: para a área 

urbana temos como parâmetro os rendimentos mensais, enquanto para renda rural é 

apresentada a renda anual. Tal distinção dificulta muitas comparações entre os 

beneficiários e as habitações dos universos rural e urbano, mas fazendo a divisão, 

chegamos a seguinte equivalência: enquanto que no urbano a faixa 1 está situada 

no PMCMV2 até mil e seiscentos reais (R$ 1600,00), para o rural ela equivale a uma 

renda mensal até mil duzentos e cinqüenta reais (R$1250,00). 

Tabela 1 - Componentes do déficit habitacional urbano e rural, 2005 

 

 

% sobre déficit urbano % sobre déficit rural 

Habitação 

precária 

Coabitação 

familiar 

Aluguel 

excessivo 

Habitação 

precária 

Coabitação 

familiar 

Brasil 11,0 60,0 29,0 57,1 42,9 

Nordeste 15,5 64,0 20,5 60,1 39,9 

MA 29,8 57,0 13,2 75,2 24,8 

PI 36,1 58,0 5,9 67,8 32,2 

CE 14,7 65,9 19,4 63,6 36,4 

RN 3,3 72,2 24,5 38,5 61,5 

PB 9,4 73,4 17,2 28,0 72,0 

PE 11,1 61,7 27,2 53,5 46,5 

AL 8,7 63,9 27,4 67,3 32,7 

SE 7,6 63,6 28,8 75,7 24,3 

BA 13,4 65,8 20,8 44,6 55,4 

Fonte: Dados básicos: IBGE - PNAD, 2005 - Elaboração: Fundação João Pinheiro - Déficit 

habitacional no Brasil 2005 - MCidades - SNH. (2008:70) - Nota: Elaboração do autor 
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Tabela 2 - Valores de Financiamento para o Programa  Minha Casa Minha Vida 2 

MEIO URBANO  MEIO RURAL 
Faixas  Renda Mensal  

Faixas 
Renda Anual 

MCMV 1 MCMV 2 MCMV 1 MCMV 2 

1 Até R$ 
1.395 Até R$ 1.600 1 Até R$ 

10.000 
Até R$ 
15.000 

2 Até R$ 
2.790 Até R$ 3.100 2 Até R$ 

22.000 
Até R$ 
30.000 

3 Até R$ 
4.650  Até R$ 5.000 3 Até R$ 

55.800 
Até R$ 
60.000 

Fonte: MCidades - Seminário Internacional 10 anos do Estatuto da Cidade. 
  

Para os técnicos, tal diferença se justifica pela suposição- nem sempre 

verificável nem comprovada empiricamente- de que no campo o custo de vida é 

menor. Esta diferença na qualificação do perfil do beneficiário potencial rural e 

urbano vai repercutir no valor de financiamento, conforme se verifica na tabela 3 a 

seguir:  

Tabela 3 Preço unitário para casa no meio rural e urbano 

Casa individual - Preço em Reais 

Urbano (Capital e respectiva região 

Metropolitana) - no RN38

Rural 

 

39

R$ 49.000,00 

 

R$ 25.000,00 

Fonte: Dados coletados nas portarias citadas em rodapé. Nota: Elaboração do autor. 
 

 
Existe na CEF um índice de referência para os custos de produção de 

habitação de interesse social, o SINAPI40

                                                 
38 PORTARIA No 465, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011. 
39 PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 395, DE 26 DE AGOSTO DE 2011. 
40 O SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) é um sistema 
de pesquisa mensal, desenvolvido em conjunto com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) e a CEF para a divulgação dos levantamentos de preços na construção civil. Este sistema 
é, atualmente, a principal ferramenta da elaboração e análise de orçamentos, estimativas de custos, 
reajustamentos de contratos e planejamentos de investimentos para a habitação social no Brasil. 

, que avalia (por estado da federação) o 

custo da construção – unitário –para cerca de 40 produtos habitacionais, excluindo 

nesse cálculo os valores referentes ao terreno; execução dos projetos em geral; 

licenças; habite-se; certidões; seguros; administração da obra; financiamentos; lucro 
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da construtora e incorporadora; instalações provisórias; ligações provisórias de 

água, energia elétrica e esgoto; depreciação dos equipamentos (máquinas e 

equipamentos); equipamentos mecânicos: elevadores, compactadores, exaustores; 

infra-estrutura urbana; equipamentos de segurança e fundações especiais. 

 O quadro 3 destaca a diferença de estimativa de custo entre regiões- 

supostamente constituídas através de levantamentos realizados no mercado local.  

 

  

 

 No quadro 4, além de constatar podemos também ver as divergências entre o 

que era proposto no Plano Nacional de Habitação (PlanHab) e o que está sendo 

aplicado hoje no PMCMV 2 (tabelas 2 e 3, precedentes), ao constatarmos que a 

proposta de mil reais para assistência técnica (R$1000,00) no meio rural, ficou para 

Quadro 3 - Padrão de referência de custo urbano 

Agrupamentos 

Custos 
Sinapi Baixo Custo Médio Custo Alto Custo 

Estados PB, RN, RO, PI, GO, 
MS, SE, MT  

CE, BA, MA, PE, AL, 
PA, AM, RS, PR, SC, 
AC, TO, AP, DF, MG, 

ES 
 SP, RJ, RR 

Produto Tipologias G, H, I, J, 
K 

B, C, D, 
E, F 

G, H, I, J, 
K 

B, C, D, 
E, F 

G, H, I, J, 
K 

B, C, D, 
E, F 

A 

 1. Lote urbanizado 6.859,92 10.077,1
7 7.896,35 10.437,2

0 7.700,76 11.953,8
2 

16.520,4
7 

 2.  Lote + material de 
construção + assessoria 
técnica (casa de 32m²) 

12.319,7
7 

16.015,7
5 

13.810,3
1 

16.799,6
8 

13.418,3
2 

18.334,8
0 

22.581,3
3 

 4. Material de construção + 
assessoria técnica (casa de 
32m²) 

5.507,26 
 5.938,58 5.891,95 6.270,79 5.717,55 6.584,26 6.060,96 

4. Unidade pronta 
(apartamento 45.8m²) - 32.979,79 - 35.007,55 - 37.709,85 40.523,16 

Fonte: Elaboração consórcio Instituto Via Pública, LabHab-FUPAM, Logos Engenharia. 
Notas: 
1. Média aritmética calculada conforme custos estimados por agrupamento de tipologia (com base nas soluções de escala possíveis) 
e de estado (com base na similaridade de custo). 
2. No agrupamento de tipologias – BCDEF - não foram precificados valores de referência para o Piauí e portanto, esse estado não 
entrou na média. 
3. No estabelecimento do valor de referência do apartamento, os valores dos tipos de município E e F foram expurgados da média, 
em função deles reduzirem o valor final em cerca de 2% e considerando que este padrão é mais prioritário como solução dos 
municípios B, C e D. 
4. Em relação à nota acima, nos estados do Acre, Maranhão e Distrito Federal, os valores de referência do apartamento foram 
estimados apenas para as tipologias E e/ ou F e somente nesses estados elas foram computadas na média, em substituição a média 
das tipologias B,C e D. 

 
Fonte: PlanHab - Produto05 - p.42 - Disponível em: 
http://www.usp.br/fau/depprojeto/labhab/biblioteca/produtos/planhab_produto5.pdf. 
Acesso a: 10/05/2010. 

http://www.usp.br/fau/depprojeto/labhab/biblioteca/produtos/planhab_produto5.pdf�
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quatrocentos reais (R$400,00) no PMCMV2. Tais valores não dimensionam os 

fatores imprevisíveis que caracterizam intervenções em meio rural.  

 

Podemos nesta oportunidade relatar, baseados em nossa própria experiência 

como Responsável Técnico dos assentamentos Roseli Nunes e Bernardo Marim, 

que tal valor na realidade é dificilmente aplicável em campo, sujeitando o profissional 

a condições de trabalho precárias, envolvendo o transporte (que exige tempo e 

condições e tempo de deslocamento totalmente atípicas), e a falta de infra-estrutura 

local que caracteriza as áreas rurais, em que se considere a ineficiência dos meios 

de comunicação nos assentamentos nos quais praticamos a função de assistência 

técnica, onde não existia telefone público nem cobertura para celular. Estando no 

assentamento, ficávamos totalmente isolados o que nos impossibilitava qualquer tipo 

de adequação rápida às situações ali encontradas. 

 

Quadro 4 -  Padrões de Referência de Custo para soluções padrão de moradia 
RURAL, agrupadas por estados 

Agrupamentos 

Custos 
Sinapi Baixo Custo Médio Custo Alto Custo 

Estados PB, RN, RO, PI, GO, 
MS, SE, MT  

CE, BA, MA, PE, 
AL, PA, AM, RS, 

PR, SC, AC, TO, AP, 
DF, MG, ES 

SP, RJ, RR 

Produto Grupo de 
Atendimento Grupo I Grupo II 

e III Grupo I Grupo II 
e III Grupo I Grupo II 

e III 
 1. Cesta de materiais 8.119,00  8.816,00  9.331,00  

 2.  Cesta de materiais para 
unidade de 56m² com mão-de-
obra cooperada 

 14.309,25  15.732,81  17.787,67 

 4. Assistência Técnica (com ou 
sem serviço social) 1.000,00 400,00 1.000,00 400,00 1.000,00 400,00 

 Totais 9.119,00 14.709,25 9.816,00 16.132,81 10.331,00 18,187,67 
Fonte: GEPAD-CAIXA. Elaboração consórcio Instituto Via Pública, LabHab-FUPAM, Logos Engenharia. 
Notas: 
1. Média aritmética calculada conforme custos estimados por agrupamento de estado (com base nas soluções de 
escala possíveis) e de estado (com base na similaridade de custo). 
2. No agrupamento de tipologias - BCDEF - não foram precificados valores de referência para o Piauí e portanto, esse 
estado não entrou na média. 
3. No estabelecimento do valor de referência do apartamento, os valores dos tipos de município E e F foram 
expurgados da média, em função deles reduzirem o valor final em cerca de 2% e considerando que este padrão é mais 
prioritário como solução dos municípios B, C e D. 
4. Em relação à nota acima, nos estados do Acre, Maranhão e Distrito Federal, os valores de referência do 
apartamento foram estimados apenas para as tipologias E e/ ou F e somente nesses estados elas foram computadas 
na média, em substituição a média das tipologias B,C e D. 
5. O padrão da cesta aqui estabelecido é específico para as áreas rurais e foi estabelecido a partir de discussões entre 
o M. Cidades, CAIXA e entidades rurais. Seus custos foram calculados pela CAIXA, por não existirem na base Sinapi 
Fonte: PlanHab - Produto05 - p.42 - Disponível em: 
http://www.usp.br/fau/depprojeto/labhab/biblioteca/produtos/planhab_produto5.pdf. Acesso a: 10/05/2010. 

http://www.usp.br/fau/depprojeto/labhab/biblioteca/produtos/planhab_produto5.pdf�
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Capítulo 02 – Os Interesses da habitação: visão social de Estado 
 

1. Os agentes 
 

Estrutura pública no RN 

 
As duas instâncias do poder público responsáveis pela construção de HIS no 

Rio Grande do Norte, são o Governo de Estado (que cobre o Estado como um todo) 

e as Prefeituras municipais, sendo que o Governo de Estado atua também em áreas 

rurais com Programas de Financiamento Federais, tais como o PMCMV (desde 

2008).  

No Governo de Estado do Rio Grande do Norte, existe uma secretaria que 

incorpora a questão da habitação para população de baixa renda, junto com as 

questões sociais, que é a SETHAS (Secretaria do Trabalho, da Habitação e da 

Assistência Social). 

Em paralelo, ao exemplo de outros estados, também existe uma estrutura 

específica, sob forma de companhia41, para a construção de habitação como um 

todo, a Cohab RN42 (Companhia Popular de Habitação do Rio Grande do Norte), 

que inclui a produção de Habitação de Interesse Social, mas que por ter uma 

estrutura de pessoa jurídica43, possui uma maior autonomia financeira e capacidade 

de resposta. Excetuando a Prefeitura da capital, que se limita as ações no município 

de Natal- sem incluir a região Metropolitana-, na maioria dos demais municípios atua  

Cohab44

                                                 
41   “As Companhias de Habitação Popular - COHABs e Agentes Públicos de Habitação foram criadas, 
a partir de 1964, como integrantes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, instituídas com a 
finalidade de buscar solução para a grave questão habitacional do Brasil. Tinha como âncora o Banco 
Nacional da Habitação – BNH [...]Sua estrutura foi concebida, regionalmente, para atender as 
necessidades habitacionais atuando como Financeiros e/ou Promotores, vinculadas aos Estados ou 
Municípios. [...]Os recursos direcionados para o setor são, principalmente, oriundos do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS...”. Disponível em: 
<http://www.abconline.org.br/AABC.aspx?id=1>. Acesso em: 22 nov. 2011 
42 Desde 1995, a Cohab RN foi integrada pela DATANORTE - Companhia de Processamento de 
Dados do Rio Grande do Norte (Datanorte) que foi criada pela Lei Estadual nº. 4.528, em 17 de 
dezembro de 1975, para realizar estudos técnicos necessários à informatização e ao aprimoramento 
de métodos e processos de trabalho para órgãos e entidades da Administração Estadual. 
43 Em alguns estados, como a Paraíba, a companhia incorpora a função de agente financeiro, 
podendo assim garantir mais recursos próprios para suas ações. 
44 Cabe lembrar que estas companhias estaduais de Habitação se organizam à nível nacional numa 
associação nomeada ABC, com assento no Conselho das Cidades, que debate junto com os 
movimentos sociais sobre as melhorias para as questões da política nacional de habitação. 

 e uma equipe da SETHAS do Governo de Estado do Rio Grande do Norte.  
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Na prefeitura de Natal, a secretaria responsável pela produção de habitação 

social, é a Secretaria Municipal de Habitação Regularização Fundiária e Projetos 

Estruturantes (SEHARPE). 

Atendendo a um edital para a elaboração da política habitacional local para a 

Prefeitura de Natal, uma equipe da UFRN sugeriu num estudo45

 

 elaborado em 2005 

pela constituição de um Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social 

(SMHIS) no qual seria criado um Conselho Municipal para Habitação de Interesse 

Social e um Fundo para Habitação de Interesse Social (FUNHABIN). Conforme 

constatado no  gráfico 2, ainda são poucos os municípios do Nordeste que possuem 

a base mínima estabelecida pelas normas federais, para garantir uma estrutura local 

apta a fazer a gestão da habitação de interesse social com príncipios de controle 

social. 

 

                                                 
45 Estudo financiado pela FUNPEC/RN, para a avaliação da Política Municipal de habitação de 
Interesse Social, coordenado pelos professores do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo, Dulce Bentes e Marcelo Tinôco. 

 Gráfico 2 - Percentual de municípios com Conselho Municipal de Habitação e com 

Fundo Municipal de Habitação, segundo as Grandes Regiões - 2005/2009 
 

 

 

 

 Fonte: PlanHab - Produto05 - p.42 - Disponível em: 
http://www.usp.br/fau/depprojeto/labhab/biblioteca/produtos/planhab_produto5.pdf
. Acesso a: 10/05/2010. 
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Desde o Plano Diretor de 200746

como Instituição responsável pela execução da política chamada de 

“reforma agrária” no âmbito federal, (e) viabiliza tanto a criação, como a 

implantação, o desenvolvimento e a consolidação dos projetos de 

assentamentos rurais. O processo de implantação do espaço físico do 

, no Titulo VI - Do sistema de Planejamento e 

Gestão Urbana do Município, trata das definições das funções e ações dos três 

instrumentos supra citados, SMHIS, CONHABIN e FUNHABIN, os três tendo por 

órgão gestor a SEHARPE, o Conselho municipal de habitação foi nomeado de 

CONHABIN. 

Na esfera federal, outro instrumento que condiciona os financiamentos de 

programas de habitação de interesse social, é o PLHIS (Plano Local De Habitação 

de Interesse Social), até 2011 era inexistente em Natal, encontrando-se ainda em 

vias de elaboração.  

No meio rural especificamente, apesar do INCRA (Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária) ser o principal ator da produção habitacional do 

campo até o PMCMV2, existem outros atores locais que gerem a produção de 

habitação de interesse social. Além dos movimentos sociais e cooperativas 

agrícolas, com produção relativamente restrita de Unidades Habitacionais, os 

principais atores são os órgãos institucionais, Prefeituras e Governo de Estado, 

como já vimos.  

Para Borges, 
O INCRA tem créditos para a construção de moradias nos assentamentos, 

mas cabe às prefeituras a responsabilidade pelos serviços de educação e 

saúde. Outros serviços e infra-estrutura são dificilmente obtidos de acordo 

com a organização dos grupos sociais envolvidos - movimento e 

coordenação do assentamento. (2010, p.418). 
 

 A centralidade do INCRA na aplicação da política habitacional no campo 

demanda uma leitura diferenciada sobre a sua atuação especifica na questão da 

habitação, sobretudo porque a estrutura do órgão em questão é montada para dar 

resposta à questão agrária como um todo, diluindo a habitação no debate 

econômico e sobretudo fundiário, que centraliza a política rural do país.  

 Segundo Cerqueira, para a habitação de interesse social o INCRA assume 

sua função nas áreas rurais 

                                                 
46 Lei Nº 082 de 21/06/2007. 
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habitat abrange as etapas de organização, planejamento e construção. Para 

estas atividades, na verdade, não existe na Instituição nenhum normativo, 

documento ou afim que oriente tais procedimentos. Em sua maioria, os 

técnicos do INCRA envolvidos não possuem formação técnica especifica 

para tal. Geralmente são da área social e/ou agropecuária, como 

assistentes sociais, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas ou outros 

profissionais sem atribuição específica. (2006, p. 22). 
 

 Ilustrando esta limitação de profissional qualificado ressaltamos que no Rio 

Grande do Norte, o INCRA dispõe de apenas uma arquiteta urbanista47 que deveria 

assumir todos os projetos de habitação em área rural na Região Nordeste. Decorre 

desta insuficiência de pessoal que o INCRA remete então os seus projetos de 

habitação para os engenheiros agrônomos48

                                                 
47 Nas próprias atribuições profissionais do órgão de representação profissional da engenharia e 
arquitetura, o CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura), somente os arquitetos estão 
habilitados a fazer projetos de habitação em meio rural. 
48 Ainda segundo o CONFEA, os engenheiros agrônomos só poderiam assinar projetos de 
equipamentos para a produção agrícola. 

. Provavelmente por questões de 

praticidade estes últimos usam o sistema já apontado nesta pesquisa, ou seja: 

reproduzem as tipologias pré-existentes, o que explica porque geralmente os 

projetos de agrovila tornam-se uma simples adjunção de “casas” (figura 11), ao 

longo de uma via, sem nenhum real projeto de urbanização nem a fundamental 

participação dos beneficiários. Esta participação é essencial para a superação deste 

modelo de repetição, como perceberemos a seguir nos assentamentos Roseli Nunes 

e Bernardo Marim (figura12).  
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 Figura 11 -  Projeto de Agrovila elaborado pelo INCRA - João Câmara / RN  

 

 
         Implantação em traçado clássico quadricular 

 

 Fonte : Acesso :Google Earth - Consultado em: 23/07/2010. Imagem de 13/10/2009.  

 Figura 12   Projeto de Habitat elaborado pelo GERAH/UFRN - Bernardo Marim 
- Pureza / RN 

 

 

 
        Implantação em “radial”                 Área central para equipamentos e lazer 

 

 Fonte : Acesso :Google Earth - Consultado em: 23/07/2010. Imagem de 13/10/2009.  
 

 

http://blog.planalto.gov.br/minha-casa-minha-vida-2-tem-novas-regras-e-prioriza-populacao-de-baixa-renda/�
http://blog.planalto.gov.br/minha-casa-minha-vida-2-tem-novas-regras-e-prioriza-populacao-de-baixa-renda/�
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Movimentos sociais no RN 

 

 Relativamente aos movimentos sociais que trabalham em conjunto com o 

poder público nas questões de habitação no Estado do Rio Grande do Norte, 

atualmente existem dois que tem a maior presença nos debates locais sobre 

produção de Habitação de Interesse Social: um no meio urbano, a CMP (central dos 

movimentos populares), composta por um movimento de grande presença e luta nas 

favelas de Natal, o MLB (Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e favelas) - figura 13; 

outro no meio rural, o MST – Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra -

figura 14. 

 

 Outros movimentos desenvolvem ações pontuais ligadas à questão da 

habitação social, mas só os dois grupos aqui citados têm ação direta na produção 

efetiva de Habitações de Interesse social. Ambos têm coordenações nacionais, e 

estão diretamente ligados a estas instâncias na discussão sobre habitação social, 

participando ativamente do Conselho Nacional de Habitação e de outros fóruns 

decisivos sobre a questão. 

Figura 13 – Liderança do Movimento social 
Urbano: Wellington Bernardo, coordenador do 
MLB e CMP / RN em Natal. 
 

Figura 14 - Liderança do Movimento social 
Rural: Pedrinho (Pedro Ferreira), ex-
coordenador Técnico do MST no Rio 
Grande do Norte. 

  
 

Fonte: Acervo do Autor (2009) Fonte: Acervo do Autor (2005) 
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 Durante a produção das habitações em meio rural, foram efetuadas diversas 

tentativas de aproximação dos dois movimentos sociais, que conviviam em ações de 

reivindicação, notadamente à nível nacional, participando do Conselho Nacional de 

Habitação. Considerando as divergências, mas enfatizando as suas similitudes em 

matéria de visão acerca da regulamentação da produção habitacional, objetivou-se 

criar uma ação local (Estado) de discussão e acompanhamento dos processos de 

elaboração de habitação de interesse social. Tendo em conta que a regulamentação 

é a mesma no meio rural e o meio urbano, e que o principal interlocutor era o 

mesmo; o Ministério das Cidades, acreditava-se que tal aproximação permitiria 

aumentar a capacidade de negociação, principalmente quanto às especificidades 

regionais- tão desconsideradas na maioria dos normativos e leis elaborados 

nacionalmente para a produção de habitação de interesse social. 

 
 

2. O financiador - a CEF 
 
 
 Integrante do Sistema Financeiro Nacional, e auxiliar da execução da política 

de crédito do Governo Federal, a CEF49

 Em cada estado a CEF conta com uma equipe técnica específica composta 

numa diretoria geral chamada de GIDUR

 é subordinada ao Ministério da Fazenda e à 

disciplina normativa dos órgãos competentes e à fiscalização do Banco Central do 

Brasil. Para as questões de Habitação de Interesse Social a Caixa tem por função de 

atuar como agente operador e financeiro do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS. 

50

                                                 
49 Criado nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, o banco CEF – CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL é uma instituição financeira sob a forma de empresa pública, vinculada ao 
Ministério da Fazenda, com sede e foro em Brasília, prazo de duração indeterminado e atuação em 
todo o território nacional. A sua administração é regida por um Conselho de Administração, órgão de 
orientação geral dos negócios da CEF e responsável pela definição das diretrizes, desafios e 
objetivos corporativos, e pelo monitoramento e avaliação dos resultados da CEF. É composto por 
sete conselheiros sendo cinco indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda, o Presidente da CEF e 
um conselheiro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. Disponível 
em: http://www.caixa.gov.br/acaixa/estrutura_organizacional.asp. Acesso a: 10 jun. 2009. 
50 GIDUR - Gerência de Apoio ao Desenvolvimento Urbano. 

, constituída de arquitetos, engenheiros e 

trabalhadores sociais. Em Natal a GIDUR/RN é dividida em três setores: a parte 

administrativa, que se ocupa das análises financeiras dos projetos e das liberações 

de verbas em função das medições, e a parte técnica, onde existem duas equipes; 
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uma composta essencialmente de engenheiros, com a função da análise técnica dos 

projetos para aprovação do processo, e uma segunda que acompanha o andamento 

dos projetos, sendo dividida em duas áreas de atuação: a parte social e a parte 

técnica. 

 Para Souza (2007:27), 
“...O projeto habitacional deve ser dotado de infra-estrutura básica, e 

serviços públicos essenciais como transporte e coleta de lixo. Soluções de 

água potável, esgotamento sanitário e energia elétrica domiciliar, não 

convencionais, devem ser analisados e autorizados pela GIDUR/REDUR, 

considerando, principalmente, as soluções adotadas para a região. Todos 

os itens que compõem a infra-estrutura interna à poligonal do 

Empreendimento em loteamento ou interna ao empreendimento em 

condomínio são parceláveis.” 

 

 O apêndice 9 apresenta a Lei nº 11.977, de 07/07/2009 e onde estão 

expostos os textos descritivos dos onze programas de financiamento para Habitação 

de Interesse Social elaborados pelo Ministério das Cidades. A partir deste texto de 

Lei compreendemos melhor a complexidade legislativa e pragmática com a qual se 

confrontam os técnicos de áreas diversas ao direito e que intervêm nesse campo- 

sejam eles do órgão financiador (CEF), do poder público ou de outras instâncias que 

assumam a tarefa de execução desses programas. 

Esta semântica legal de difícil acesso a não-especialistas se corporifica em 

um sofisticado conjunto de leis, portarias, instruções normativas e outros 

documentos de enquadramento dos processos, e vem se configurando como o palco 

de embates intensos envolvendo as interpretações acerca dos procedimentos 

apropriados para tal ou qual programa. Além de acirrar tensões e conflitos entre as 

partes do processo, este debate provoca uma grande variação na interpretação das 

leis e provoca muitos descompassos, trazendo conseqüências de grande impacto na 

produção e execução desses projetos. 

 Nos sistemas de financiamento de habitações populares elaborados pelo 

Ministério das Cidades e geridos pela CEF, verifica-se que depois de aprovada a 

proposta inicial para o edital publicado, na fase de análise do projeto é exigida a 

elaboração de um projeto básico que subsidie os documentos de orçamento e 
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custos. Só depois da aprovação nesta fase e do lançamento da licitação são 

liberados os recursos previstos (no QCI51

A seqüência de andamento do processo obriga tanto os escritórios de 

assessoria como os departamentos técnicos dos órgãos públicos a desenvolver os 

projetos em "contrato de risco"

) para projetos. 

 Durante a pesquisa de campo (em 2011), tivemos oportunidade de participar 

de uma reunião de direção da CEF sobre o PMCMV2 para o poder público, na qual 

foi debatido o novo processo sugerido para elaboração de projetos e suas devidas 

montagens orçamentárias. 

52

 Com o PAC (Programa de aceleração do Crescimento)

, ou até -em alguns casos- sem contrato, e pior; sem 

recursos, o que leva a um considerável prejuízo na qualidade dos projetos propostos 

que, na grande maioria das vezes são cópias de projetos pré-existentes e que 

atendem apenas às exigências formais em termos de projetos complementares 

(hidráulica, elétrico, incêndio, esgoto e drenagem) e seus orçamentos. Caberia 

apenas, num segundo momento, adequar o projeto urbanístico a cada realidade 

proposta. 
53

Para o controle dessas infrações são então acionados órgãos que 

desempenham a missão específica de procurar em que ponto se situam as falhas, 

como é o caso do TCU

, todas as instâncias 

e agentes implicados nesses processos vêm sofrendo grandes pressões em termos 

de obtenção de resultados e prazos a cumprir, fornecendo apressadamente algumas 

respostas arquitetônicas pouco amadurecidas que, posteriormente, confrontam-se 

com regras estabelecidas pelos normativos técnicos e urbanísticos como o Plano 

Diretor, o Código de obras e o Código do Meio Ambiente. 

54

                                                 
51 O QCI é o Quadro de Composição de Investimento. Trata-se de um quadro de resumo do 
orçamento geral da obra, no qual figuram os principais item de investimento. 
52 Termo usado no jargão profissional para falar da situação em que o arquiteto desenvolve um 
projeto, sem ter garantia de recebimento dos honorários, que ficam atrelados ao sucesso ou não de 
aprovação da proposta. Trata-se aqui de uma prática cada vez mais comum no mercado privado, 
geralmente usada pelos grandes grupos da construção civil, que vinculam o pagamento dos 
honorários do arquiteto, ao sucesso ou não das vendas de seus empreendimentos. Muitas vezes o 
arquiteto pode vir a receber seus honorários, um ou dois anos depois de ter entregue o projeto e sua 
devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 
53 Em cujo nome já se revela a sua lógica predominantemente quantitativa. 
54 Tribunal de Contas da União. 

. A provável iminência de uma averiguação deste órgão de 

controle -em particular, fomenta uma grande angustia entre os técnicos das 

diferentes instancias, que receiam seu envolvimento involuntário na 
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responsabilidade pelos processos enquanto temem cotidianamente pelas eventuais 

falhas dos demais agentes da cadeia de processos. 

 Apesar de seguirem as normas dos Ministérios aos quais ela é vinculada, a 

própria CEF criou um conjunto regras internas para gerir os seus processos a fim de 

não ferir as normas superiores, reiterados por seus técnicos e diretores que afirmam  

diuturnamente que “a CEF não tem poder de decisão” e que “quem decide são os 

ministérios que estabelecem as regras.” Finalmente fica claro que a principal 

instituição que financia a Habitação de interesse social no Brasil “só executa o que 

for estabelecido pelo Ministério.” 

 Paradoxalmente, apesar de serem centrais -determinando ou não a liberação 

dos pagamentos, por exemplo-, no dialogo entre a CEF e os executores (empresas, 

municípios, governos de estado), tais normas internas são cuidadosamente 

mantidas em segredo: nem mesmo os analistas terceirizados55 que tratam da maior 

parte das analises de processos têm acesso a esses documentos. Apenas os 

agentes da CEF podem acessá-las. Algumas são de caráter eminentemente técnico- 

construtivo, como é o caso dos normativos AE98 e AE9956

 Como conseqüência prática destes desacordos, vários comerciantes recusam 

explicitamente a venda para financiamentos da CEF, pois “financiamento da CAIXA 

a gente demora demais para receber!”

 (de análise e aprovação 

de projetos) no qual estão incluídos, entre outros elementos, os parâmetros para a 

definição da inclinação máxima permitida para um talude, sem necessitar de muro 

de contenção. 

 Essa limitação na transparência do processo também leva a muitos 

descompassos no avanço dos processos.  

57

                                                 
55 A maioria dos processos da CEF são atualmente analisados por empregados terceirizados, sendo 
que os técnicos oficializados fazem a supervisão dos processos e cuidam diretamente apenas dos 
maiores e/ou prioritários. 
56 Documentos aos quais tive acesso apenas durante nossa pesquisa de campo e que permanecem 
sob sigilo do informante. 
57 Frequentemente tal reflexão antecipava a recusa de materiais de construção aos assentados rurais 
do Roseli Nunes e Bernardo Marim (nos municípios de Ielmo Marinho/RN e Pureza/RN, onde realizei 
a Assistência Técnica). Vender “para receber depois” da CAIXA só é compensatório se o crédito for 
compensado com uma elevação nos preços (superestimação). Talvez porque a lógica de comércio 
local não comporte um fluxo intenso de capital ou não exista estoque entre esses comerciantes. 

.  
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Paradoxo: a CEF e os projetos de pesquisa avançada (projeto Habitare) 
 

Face a todos os equívocos já citados nesta pesquisa sobre o protocolo da 

CEF para a produção dos projetos e para a execução de habitação de interesse 

social, ela também é financiadora de um grande programa nacional de pesquisa 

sobre a Habitação de Interesse Social: o Habitare. 

Criado em 1976 através da FINEP58

Após a extinção do BNH (1986)

, o grupo de trabalho que hoje se 

denomina de Habitare, foi constituído para coordenar a ação em habitação popular, 

integrando as questões do desenvolvimento urbano. Foram então criadas linhas de 

pesquisa tendo por prioridade o apoio para a população de baixa renda, havendo 

sido assinado um protocolo de apoio mútuo entre a FINEP e o BNH para troca de 

informações sobre as pesquisas desenvolvidas. Em 1978, foi aprovado o Programa 

Integrado de Habitação e Saneamento, no qual ambas as instituições 

desenvolveram diversas pesquisas conjuntamente em áreas pré-definidas. No 

entanto por questões de desarticulação entre os dois órgãos os resultados obtidos 

não foram significativos, criando descompasso entre a pesquisa e a execução, 

acompanhado de uma falta de vontade política por parte do então governo Geisel. 

Nos anos 1980, durante o governo Figueiredo, a FINEP desenvolveu 

pesquisas no campo do desenvolvimento social, sendo que na área de habitação 

social foram definidas quatro linhas de pesquisa tendo por principal diretriz a 

formação de recursos humanos. Em 1987 a FINEP aprovou o Programa de 

Desenvolvimento Urbano (PROURB), associando a habitação social ao 

desenvolvimento urbano, com políticas públicas para habitação, pesquisa de novos 

materiais e tecnologias construtivas.  
59

                                                 
58 FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos é uma empresa pública vinculada ao Ministério de 
Ciência e Tecnologia. Foi criada em 24 de julho de 1967, para institucionalizar o Fundo de 
Financiamento de Estudos de Projetos e Programas, criado em 1965. 
59 O BNH foi extinto através do decreto - lei nº 2.291, de 21/11/1986. 

 e diante da crise do anos 1980 a 

habitação perdeu espaço nas políticas de governo durante um período que se 

estendeu até 1991, data em que foi lançada uma nova tentativa de retomar 

iniciativas para a área da habitação, quando foi criado o Programa Nacional de 

Habitação (PRONATH), ligado ao Programa Brasileiro de Qualidade  e Produtividade 

(PBQP). Como o próprio nome sugere, a motivação principal deste Programa não é 
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a qualidade das HIS, mas seu foco é produtivista e economicista, relançando o setor 

da construção civil. 

Em 1993 o Ministério de Ciência e Tecnologia, junto com a Academia 

Brasileira da Ciência, lançou um amplo debate sobre a pesquisa habitacional no 

País, gerando a necessidade de implantação a nível nacional de um Programa de 

Tecnologia da Habitação, quando foi criado em 1994 o HABITARE. 

 Figura 15 - Programa de Tecnologia de Habitação HABITARE.  

 

 

 

 Fonte: Site do Programa HABITARE.  
Mesmo se este breve histórico revela um forte interesse de desenvolver a 

pesquisa e reflexão sobre a HIS, percebe-se também que a sua linha principal de 

trabalho é dirigida às questões tecnológicas da habitação, conforme indicado na 

próprio título: Programa de Tecnologia de Habitação. Ou seja: o viés social da 

questão da habitação de interesse social, ou sua força qualitativa ligado aos projetos 

arquitetônicos são segundarizados na busca de uma rentabilidade e eficácia que 

remetem aos interesses da indústria da construção. 

Quadro 5 - Linhas de ação do Programa de Tecnologia de Habitação HABITARE. 

Linhas de ação  
• Disseminação e Avaliação do Conhecimento. 
• Gestão da Qualidade e Produtividade.    

• Normalização e Certificação. 

• Utilização de Resíduos na Construção.     

• Construção e Meio Ambiente 

• Critérios de Urbanização e Infra-Estrutura 

• Avaliação de Políticas Públicas 

• Inovação Tecnológica     

• Avaliação Pós-Ocupação 

Nota: Elaboração do autor a partir dos dados do site do HABITARE. 

 
 
 

  

http://www.habitare.org.br/linhas.aspx�
http://www.habitare.org.br/linha2.aspx�
http://www.habitare.org.br/linha3.aspx�
http://www.habitare.org.br/linha4.aspx�
http://www.habitare.org.br/linha5.aspx�
http://www.habitare.org.br/linha6.aspx�
http://www.habitare.org.br/linha7.aspx�
http://www.habitare.org.br/linha8.aspx�
http://www.habitare.org.br/linha9.aspx�
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3. Programa de Aceleração do Crescimento e Programa Minha Casa Minha Vida 
 

 Junto com sua criação, em 2003 o MCidades desenvolveu ações com 

o objetivo principal de atender e implementar as diretrizes apontadas pelo Estatuto 

das Cidades (Lei no10.257/01) nos marcos da matriz da reforma urbana. No quadro 

dessa agenda estava integrado o apoio aos municípios para a elaboração dos seus 

planos diretores60, cujo objetivo principal era a fomentação do planejamento 

participativo e a regulamentação do Estatuto das Cidades. Neste sentido, a 

Secretaria Nacional de Programas Urbanos (SNPU) lançou a campanha nacional 

“Planos Diretores Participativos: Cidade de Todos”, buscando sensibilizar e mobilizar 

a sociedade civil e os gestores públicos para a elaboração dos Planos Diretores 

Participativos61

 Estavam mais aptos para a execução destes programas os municípios que 

buscassem combater o déficit habitacional e implementar suas políticas setoriais; ou 

seja: aqueles que criaram instâncias de gestão democrática e elaboraram Planos 

nos quais estavam reservadas áreas para habitação de interesse social e 

. 

O ano de 2009 marca o lançamento de um programa específico para 

habitação social a nível nacional, o Programa Minha Casa Minha Vida (Lei nº 

11.977/09), juntamente com o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), 

ambos integrando recursos para a infra-estrutura urbana e social dos municípios. Os 

dois programas condicionavam sua concessão aos municípios que respondessem 

satisfatoriamente a exigência da aplicação das estratégias de ordenamento territorial 

definidas nos seus Planos Diretores. 

O PMCMV foi instituído durante o período de execução das duas experiências 

de campo que compõem nosso trabalho, razão pela qual pudemos acompanhar a 

sua implementação e suas implicações junto ao principal órgão financiador, a CEF. 

Na prática este programa veio a absorver todos os programas de financiamento 

existentes até então para habitação de interesse social.  

 

                                                 
60 Inicialmente com prazo de entrega fixado para fim de 2006, sendo posteriormente estendido para 
2008. 
61 O MCidades estima que aproximadamente um terço dos municípios tiveram apoio direto do próprio 
Ministério, com financiamento gerido pela CEF.  
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regularização fundiária, definindo diretrizes para a infra-estrutura– em especial redes 

viárias de transporte público coletivo e saneamento ambiental62

 Mesmo se  tais programas constituem avanços no aspecto da política pública 

relativa à participação popular, ao planejamento urbano e à regularização fundiária, 

estes programas foram alvos de severas críticas por parte de especialistas nacionais 

de habitação de interesse social, deste as quais destacamos aquelas de Ermínia 

Maricato e de Raquel Rolnik

. 

63

                                                 
62 “Como produzir moradia bem localizada com os recursos do PROGRAMA MINHA CASA MINHA 
VIDA?” - Organização de Raquel Rolnik, textos de Raphael Bischof, Danielle Klintowitz e Joyce Reis. 
Brasília: Ministério das Cidades, 2010. 
63 ROLNIK,R. & NAKANO, K.“As armadilhas do pacote habitacional” in: Le Monde Diplomatique Brasil 
Ano 2, numero 20, março 2009, Instituto  Polis, São Paulo (p. 04-05). 

, relatora da ONU para as questões da habitação, para 

quem o programa para habitação social lançado pelo Governo Federal (em abril 

Quadro 2 -  Levantamento de documentos que orientam os processos de elaboração de 
Habitação de Interesse Social 
Documentos Produção Ano Objetivos 

Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse 
Social - FNHIS - / 
Manual para 
Apresentação de 
Propostas Exercícios – 
2008/2011 

MCidades  Explicação sobre as etapas e restrições 
para elaboração de projetos de habitação 
de Interesse social 

Conselho Gestor Do 
Fundo Nacional De 
Habitação de Interesse 
Social - RESOLUÇÃO 
Nº 18, DE 19 DE 
MARÇO DE 2008  

MCidades 2008 Aprova a ação de apoio à produção social 
da moradia, no âmbito do Programa de 
Habitação de Interesse Social. 

Minha Casa, Minha 
Vida - Moradia para as 
famílias 
Renda para os 
trabalhadores 
Desenvolvimento para 
o Brasil 

CEF 2009 Manual para o programa Minha Casa, 
Minha Vida para Habitações de Interesse 
Social – famílias de renda 0 a 3 salários 
mínimos. 

Como produzir moradia 
bem localizada com os 
recursos do programa 
Minha casa minha 
vida? Implementando 
os instrumentos do 
Estatuto da Cidade 

MCidades 2010 Manual redigido por uma equipe da FAU-
USP, encabeçada por Raquel Rolnik, com 
o intuito de adaptar o precedente manual 
elaborado pela CEF aos normativos 
federais existentes (Estatuto da Cidade)  

   Nota: Elaboração do autor 
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2009), “Minha Casa, Minha Vida”, confunde “política habitacional com política de 

geração de empregos”, um suporte para as grandes construtoras diante da crise 

mundial atual. 

Para Ermínia Maricato64

 

 mesmo se “o Brasil tem um Plano Nacional de 

Habitação, que trabalha com um cenário para 20 anos”,  
... o que falta para Minha Casa, Minha Vida é o que sempre faltou na 

maioria dos programas habitacionais brasileiros: uma visão mais estrutural 

do que deve ser esse combate ao déficit. O combate ao déficit não pode se 

resumir apenas aos números. E desde os tempos do Banco Nacional da 

Habitação, o BNH, que foi criado pelos militares na década de 1960, a 

questão habitacional no Brasil foi quase sempre tratada como meramente 

quantitativa, e o sucesso ou fracasso dos programas medido pelo número 

de unidades construídas. É óbvio que deveria ter outros fatores envolvidos, 

como a maior articulação deles com políticas urbanas e sociais. 

(2009: p. 63). 

 Um dos aspectos mais surpreendentes da política habitacional traçada 

através do PMCMV foi a desatenção com os marcos construídos junto ao movimento 

de Reforma Urbana, sobretudo em relação aos diferentes instrumentos elaborados 

para permitir um maior controle social do processo, inclusive o PlanHab - figura 16.  

Figura 16 – PLANHAB  

 

 

 

 Fonte: MCidades (2009).  

                                                 
64 Revista Arquitetura e Urbanismo Edição 186 - Setembro/2009. ENTREVISTA - É preciso repensar o 
modelo - Para a arquiteta e ex-ministra-adjunta das Cidades, programas como Minha Casa, Minha 
Vida são bem-vindos para combater o déficit habitacional, mas repetem erros do passado  - POR 
ROSA SYMANSKI E ALBERTO MAWAKDIYE FOTO MARCELO SCANDAROLI. 
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A esse respeito, um arquiteto (diretor do Ministério das Cidades)65 nos 

expressou em entrevista informal a sua frustração com a chegada do PMCMV, 

afirmando que ele foi posto em aplicação sem a consulta prévia aos técnicos do 

Ministério das Cidades, atropelando inclusive todos os normativos e instrumentos 

técnicos desenvolvidos nas discussões prévias para elaboração do PlanHab66

Esse processo corresponde à experiência dos últimos 20 anos no Brasil, 

considerando sua posição histórica estratégica em matéria de elaboração de leis e 

outros instrumentos para garantir a participação popular nas diferentes instâncias 

decisivas das políticas nacionais para habitação social. 

.  

 Para Raquel Rolnik, tal processo pode ser compreendido pelo fato do 

PMCMV ter sido desenvolvido durante o mandato do Presidente Lula, e elaborado 

como um “plano de salvação da industria da construção civil” face uma crise 

internacional que então se desenhava: “ ...sem conexão com qualquer estratégia 

urbanística ou fundiária, confundindo política habitacional com política de geração de 

empregos na industria da construção...”. (2009, p. 04). 

                                                 
65 Respeitando seu pedido expresso de sigilo, não o identificaremos aqui, nomeando-o apenas Sr A.  
66 Segundo ele, tal sentimento era partilhado por grande parte do staff do Ministério. Ele também 
afirma que o PMCMV foi totalmente elaborado no gabinete da Casa Civil, entre 2008 e 2009. 

 Figura 17 - Diferença entre o atendimento do pacote Minha Casa, Minha Vida e o perfil 
do déficit habitacional. 

 

 

 

 

 Fonte: Pedro Fiori Arantes e Mariana Fix (2009, p.5), a partir de dados da Fundação 
João Pinheiro para o déficit calculado com base no IBGE para o ano 2000.  
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 Assim, o Sistema Nacional de Habitação inclui diferentes instâncias que 

garantem por um lado a questão do controle social dos processos da produção de 

habitação social a nível nacional e, por outro lado, funciona como um sistema de 

avaliação das diferentes situações postas, efetuando as adequações dos 

orçamentos necessários para atingir os objetivos fixados. (Organograma 1). 

No Programa Minha Casa Minha Vida 2 foram definitivamente 

integrados67

                                                 
67 no PMCMV1, algumas linhas de financiamento  

 todos os programas de financiamento para habitação social, sendo 

criado um sistema de integração da habitação com a infra-estrutura que propõe uma 

solução que poderá impactar de maneira negativa os projetos que a ser 

desenvolvidos dentro desse novo programa. Se por um lado os argumentos 

apresentados pela Secretaria Nacional de Habitação (SNH), mostram uma vontade 

de lançar um sistema de projetos integrados no qual não será somente financiada a 

habitação, mas sim o conjunto de elementos necessários à noção de moradia digna, 

como a questão do saneamento ambiental e demais elementos que compõem o 

habitat (como equipamentos comunitários e mobilidade urbana); por outro lado a 

maneira como foi montado o processo induz a certas duvidas sobre a qualidade do 

processo, na medida em que ali são separados os financiamentos para infra-

estrutura e habitação, que funcionavam juntos no antigo programa  e nos 

financiamentos do FNHIS. Assim, no PMCMV2 são criados dois processos distintos 

para análise na CEF, sendo que a habitação passa a ser financiada, integral, única e 

exclusivamente pelo PMCMV2, sendo constituídas duas licitações distintas; uma 

para infra-estrutura e uma para habitação, o que cria a possibilidade de vitória de 

duas empresas separadas, uma para habitação, outra para infra-estrutura. Tendo 

em conta que geralmente a análise do processo na CEF é feita sobre um projeto 

básico de habitação, como já foi aqui apontado, e a elaboração do projeto de 

execução cabe à empresa que vencer a licitação, como ficará um projeto de infra-

estrutura - desconectado do projeto de habitação? Se até então os projetos 

guardavam relação direta entre esses dois “domínios” (habitação e habitat) - já que a 

distribuição edilícia definia por exemplo os sistema de arruamento e de esgoto-,. No 

PMCMV2 a própria análise na CEF é totalmente separada, sendo realizada por duas 

diretorias que não se comunicam a priori. 
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 Organograma 1 - Estrutura dos atores na área de habitação do Ministério das Cidades. 
Fonte: Política nacional de habitação - 4 - CADERNOS MCIDADES HABITAÇÃO, Ministério 
das Cidades, Brasília, maio 2006. 
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 As conseqüências desta decisão podem ser aqui entrevistas, como uma 

possível manobra para permitir a grandes empresas e grupos da construção civil 

integrarem em suas comandas aquelas da habitação de interesse social. Além disso, 

empresas com um alto nível de credenciamento junto a CEF, disporão de maior 

credibilidade e suposta capacidade para atender duas licitações em simultâneo. 

Um dos principais pontos que merece discussão na política de habitação de 

interesse social brasileira, remete à questão das tipologias sugeridas e enquadradas 

pelos normativos elaborados tanto no MCidades quanto na CEF, e que propõem 

uma única tipologia para famílias de 0 a 3 salários mínimos, composta de 2 quartos, 

sala de jantar e de estar, cozinha e banheiro para uma área total de trinta e dois 

metros quadrados (32 m2), o que torna inviável em termos de espaço a alocação de 

uma família composta por mais de 05 pessoas. (figura 18).  

 Figura 18 Estudo da tipologia adotada pela SEHARPE (Município de Natal) e a 
SETHAS (Estado do Rio Grande do Norte). 

 

 

 

Quartos 

   Cozinha / Banheiro 

     Sala / Estar 

    

s/ escala 

 

 

 Nota: Elaborado pelo autor (2010).  
  

 A questão que subsidia tal proposta é que o financiamento para habitação de 

interesse social é alocado por beneficiário, ou seja, por família, e a quantia atribuída 

é exatamente a mesma, seja para uma família de 2 pessoas ou de 8 pessoas.  
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Fica então o questionamento de como se poderia desenvolver alguma pesquisa 

comparativa e posterior elaboração de sugestão técnica68

 Outro dos grandes pontos polêmicos da política para Habitação de Interesse 

Nacional é o já citado Plano Nacional de Habitação (PlanHab

.  

69

Junto com o PlanHab, está também sendo progressivamente excluído, pelo 

PMCMV, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse social (FNHIS), que tem sido 

o principal tema de destaque dos movimentos sociais nos recentes eventos

), ainda não  

efetivado em grande parte porque ele se confronta com o PMCMV na questão do 

controle social da produção de habitação de interesse social do Brasil. Ao contrário 

do PMCMV, o PlanHab integra todas as lutas e conquistas históricas, que permitiram 

a criação de instrumentos que dariam a possibilidade à sociedade civil de 

acompanhar os diferentes momentos decisórios sobre a política nacional para HIS. 

70

Do ponto de vista dos movimentos sociais, um dos mais atuantes no Rio 

Grande do Norte é o CMP

 e 

reuniões do Conselho Nacional das Cidades, com a reivindicação da sua aplicação 

imediata junto ao PlanHab, a fim de não renunciar àquela que foi segundo Maricato 

(2005) ,  “uma das conquistas mais importantes do governo Lula”, a saber;  
“...a formulação de um novo paradigma para estruturar a Política Nacional 

de Habitação com a ajuda do Conselho das Cidades e do Conselho Curador 

do FGTS. No entanto essa façanha é desconhecida até mesmo pela maioria 

dos parlamentares petistas além de grande parte do governo." (p.01). 

71 cujo coordenador Wellington Bernardo nos relatou em 

entrevista72

                                                 
68 Experiências desenvolvidas em outras realidades nacionais poderiam nos fornecer subsídios, como 
no caso da França, onde são propostas obrigatoriamente 4 a 5 tipologias para todos os projetos de 
habitação de interesse social, indo da moradia de 1 quarto (chamada de T1) até a moradia de 4 
quartos (T4). 
69 O PlanHab foi elaborado em 2008 com acessoria de Nabil Bonduki. 
70 Como no Seminário Internacional “10 anos do estatuto da Cidade”. Brasília, Outubro de 2011. 
71 Movimento da Luta nos Bairros, Vilas e Favelas/ Rio Grande do Norte. 
72 Entrevista realizada em Natal/RN, 2011. 

 que a afirmação do PlanHab como instrumento central da atual política 

de habitação de interesse social do Governo Federal é tema candente no debate do 

movimentos sociais, sendo permanentemente destacado nas atuais discussões do 

Conselho Nacional das Cidades. 
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4. Elaboração de projetos – política nacional para habitação de interesse social / 
Lei de assistência técnica 
 

 Entre os anos 80 e 90, o Brasil teve uma enorme carência de política 

pública para Habitação de Interesse Social, ou mesmo uma ausência total se 

contarmos o período da extinção do BNH em 1986 até a criação do Ministério Das 

Cidades em 2003. Para Maricato, “o Estado no Brasil praticamente ignorou o 

assentamento residencial da massa dos trabalhadores, migrante ou não, que serviu 

de mão-de-obra farta e barata para o processo de industrialização/urbanização, a 

partir da década de 1940.” (1987, p.13) 

Assistimos atualmente no Brasil a um momento crucial referente à 

questão da habitação social como um todo, com a criação do Ministério das Cidades 

(2003) e do Estatuto da Cidade com sua integração na Constituição Federal de 

1988: dois marcos fortes que caracterizam essa mudança em termos de política e 

como resposta governamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 19 - Composição da mesa do Seminário de assistência técnica - maio 2009 
- UFRN - Natal / RN 

 

 

 

 

 Fonte: Acervo do Autor (2009).  
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Mais recentemente73

                                                 
73 Aprovado em 24 de dezembro de 2008 entrou em vigor a 24 de junho de 2009. O autor desta lei é 
o arquiteto e deputado federal Zézéu. 

, foi lançada a Lei de Assistência Técnica, para garantir o 

acesso da execução técnica de qualidade para a habitação de interesse social junto 

as populações mais necessitadas, dando o direito a todos de ter acesso a um 

engenheiro ou arquiteto. 

Propomos aqui uma breve reflexão sobre este instrumento que conheceu uma 

acolhida muito tímida por parte dos profissionais e governos, e talvez por isso venha 

sendo encaminhado em direções inicialmente não previstas. 
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 Organograma 2 - Estrutura da Assistência Técnica proposto no PlanHab  

 

 

 

 Fonte: PlanHab - Dez. 2009, p.162 - Nota: Elaborado pelo autor.  
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 Durante a realização do nosso mestrado tivemos a grande satisfação de 

assistir a uma palestra do deputado Zezéu em Natal, no auditório da Universidade 

Federal do Rio grande do Norte, onde ele apresentou a lei de sua autoria74

 

, 

explicando que com ela pretendia-se instaurar um sistema similar ao do SUS para a 

Saúde, ou seja; qualquer pessoa na faixa de renda de zero a três salários mínimos 

poderá e deverá ter acesso a um técnico da área da construção civil (engenheiro ou 

arquiteto), que preste a assistência técnica devida às questões de moradia, para o 

beneficiário (sem ônus para este último).  

Os recursos seriam oriundos do Governo Federal através do FNHIS (Fundo 

Nacional para Habitação de Interesse Social) ou ainda oriundos do OGU (Orçamento 

geral da União) e garantidos através de editais do Ministério das Cidades, com 

gestão dos recursos pela Caixa Econômica Federal.  

Presentes na platéia, vários empresários e gestores públicos entenderam a 

Lei de outra maneira, vendo nela a possibilidade de contratar gratuitamente técnicos 

da engenharia e arquitetura para elaborar projetos de habitação, de modo geral, e 

não apenas “de interesse social”. 

Figura 20 - Da esquerda para a direita, Ângelo Arruda - presidente da FNA e o 
Deputado ZéZéu no Seminário de Assistência Técnica - maio 2009 - UFRN - Natal / 
RN. 

 

 

 

 

 Fonte: Acervo do Autor (2009).  
 

                                                 
74 Debate promovido em 29 de maio de 2009 pela FNA (Federação Nacional dos Arquitetos) e IAB / 
RN (Instituto dos arquitetos do Rio Grande do Norte) no auditório da Reitoria da UFRN. 
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 Tal divergência de interpretações revela os riscos da implementação de uma 

Lei sem o acompanhamento de uma regulamentação clara e precisa, podendo 

inclusive favorecer a apropriação do mercado privado em processos previamente 

elaborados através de lutas dos movimentos sociais para implementação de 

mecanismos de controle social. Cabe lembrar que a assistência técnica foi um dos 

principais instrumentos reivindicados pelos arquitetos, no movimento de Luta pela a 

Reforma Urbana, que se deu no período pós-BNH e ao qual já nos referimos 

anteriormente. 

Esta experiência da assistência técnica corrobora as reflexões de François 

Chesnais (2009:15), que salienta quanto 
O espaço urbano e semi-urbano é um desafio decisivo para o bloco 

capitalista contemporâneo mais poderoso. Ele compreende as finanças (...) 

e as grandes empresas industriais envolvidas com a valorização do capital 

pela produção e venda de energia, de automóveis e de caminhões, de 

construção de estradas e de infra-estruturas. Ele compreende sociedades 

imobiliárias (...) e as sociedades financeiras das quais são associadas e são 

filiadas: 

• As habitações e os escritórios são as mercadorias que devem ser 

concebidas e construídas a baixo custo e vendidas a grupos 

profissionais ou sociais dirigidos; 

• O crédito hipotecário é um segmento-chave da atividade 

financeira; 

• A habitação não é somente um «bem de uso», porém um ativo 

financeiro. 
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Capítulo 03 – DUAS EXPERIENCIAS DE HIS RURAL NO RN: PERSPECTIVAS 
DA MORADIA ENQUANTO HABITAT  
 Conforme expusemos na Introdução, em nossa pesquisa de campo 

observamos duas experiências de habitação social no meio rural -o assentamento 

Roseli Nunes situado no município de Ielmo Marinho-, e o assentamento Bernardo 

Marim no município de Pureza (figura 21). Nestes dois assentamentos rurais 

pudemos observar através da observação direta (e participante) como a política de 

habitação social se aplica em relações concretas, envolvendo os diversos atores 

precedentemente descritos. 

Cabe aqui descrever e posteriormente analisar o contexto de reprodução da 

política habitacional nacional a partir de dois casos percebendo os limites e 

possibilidades concretos desta política, buscando ressaltar em que medida os 

normativos e dispositivos formais e legais restringem a mobilização popular e como 

estas mesmas normas guardam frestas e espaços através dos quais é possível 

conquistar uma habitação social no seu sentido pleno; pensar a habitação enquanto 

habitat.  

 Figura 21 Mapa Rio Grande do Norte – localização dos estudos de campo  

 

 

 

 Nota: elaborado pelo autor.  
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Questões fundiárias 

 Para iniciar a apresentação das experiências em meio rural, devemos trazer 

algumas reflexões sobre a questão fundiária, um dos pilares da política de reforma 

agrária também muito presente no debate sobre habitação no meio urbano. A 

própria constituição Federal de 1988, em seu artigo 183 para o urbano e no artigo 

186 para o rural, estabelece um marco norteador para a questão da habitação de 

interesse social, com a noção de “função social da propriedade”, no qual se lê para a 

área rural:  

“TÍTULO VII 
Da Ordem Econômica e Financeira 

CAPÍTULO III 
DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em 

lei, aos seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 

meio ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 

trabalhadores” 

E para a área urbana: 

“TÍTULO VII 

Da Ordem Econômica e Financeira 

CAPÍTULO II 

DA POLÍTICA URBANA 

............. 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 

Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 

bem- estar de seus habitantes.” 

  

Existem definições adotadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE), tais como as que são estabelecidas no documento denominado 
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de “sinopse preliminar do censo demográfico 2000”, no qual são apresentadas notas 

metodológicas que comportam as seguintes definições de áreas urbanas: 
...aquelas legalmente definidas como urbanas, caracterizadas por 
construções, arruamentos e intensa ocupação humana; as áreas afetadas 
por transformações decorrentes do desenvolvimento urbano, e aquelas 
reservadas à expansão urbana. (IBGE, 2000) 
 

 Os aglomerados rurais seriam 

...um agrupamento de população considerado a partir de um conjunto de 
edificações, adjacentes (50 m ou menos de distância entre si), e com 
características de permanência, situado em área legalmente definida como 
rural. (IBGE, 2000) 
 

 

Considerando a centralidade das noções “urbano” e “rural” em termos de 

planejamento territorial revela-se urgente debatê-las publicamente, tendo em conta 

que nos documentos oficiais consta apenas uma definição -bastante imprecisa-, 

sobre o “urbano”, presente no Código Tributário Nacional, seção II, artigo 3275

Vemos que esta discussão sobre a questão urbano/ rural implica numa 

avaliação sobre as atuais definições destes conceitos, que remetem a abordagens 

“macro” de planejamento territorial. Apesar de crucial, tal debate não encontra 

espaço neste trabalho, pois extrapolaria seu objetivo principal que é uma análise 

: 
“§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a 

definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de 

melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, 

construídos ou mantidos pelo Poder Público: 

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 

II - abastecimento de água; 

III - sistema de esgotos sanitários; 

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição 

domiciliar; 

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) 

quilômetros do imóvel considerado. 

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de 

expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos 

competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo 

que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.” 

  

                                                 
75 Lei nº 5. 172, de 25 de Outubro de 1966. 
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sobre as políticas de habitação de interesse social e suas repercussões nas 

tipologias desenvolvidas para as unidades habitacionais.  

Neste sentido abordaremos a descrição de uma experiência efetivada no 

campo, na construção de habitações de interesse social para o meio rural, formando 

um conjunto habitacional, denominado “agrovila”.  

 

1. Unidades habitacionais em meio rural, experiência de assessoria 
técnica do GERAH/UFRN com o movimento social MST 
 

  A partir da descrição de uma experiência de construção de habitats 

rurais em assentamentos chamados de “projetos de reforma agrária” em processo 

de mutirão assistido76

 O processo de assistência técnica em habitação de interesse social 

dirigido para movimentos sociais do campo, em especial para o MST/RN

, buscamos descrever os diferentes parâmetros que 

influenciam no seu desenrolar, pois mesmo se estão previstos os mecanismos 

participativos e sistemas de controle social em suas políticas e programas de 

governo, na prática, a realidade se distancia destas pretensões iniciais.  

77 aqui 

analisado é desenvolvido pelo Grupo de Estudos em Reforma Agrária e Habitat– 

GERAH da UFRN78, sendo voltado à realidade rural, fomentando especificamente a 

criação e sustentação de projetos envolvendo processos participativos, nas suas 

diferentes etapas de pesquisa e realização. Tal dinâmica parte da teoria de Henri 

Lefèbvre79

                                                 
76 Entendemos por mutirão assistido aquele, em que são formadas equipes técnicas, compostas de 
diferentes beneficiários, que executam as casas, no princípio de mutirão conhecido no campo, onde a 
equipe trabalha em todas as casas, e não apenas nas casas dos membros da equipe. O termo 
assistido, é usado na medida em que foi acordada em reunião uma compensação financeira para os 
beneficiários que executariam a obra, para compensar a perda dada ao fato de que durante esse 
período, os mesmos não estariam executando seus trabalhos rurais. 
77 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 
78 O GERAH/UFRN faz parte do grupo de Pesquisa Estudos ECO-HABITAT (Estudos 
Contemporâneos do Habitat), do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, do 
Departamento de Arquitetura da UFRN. 
79 LEFEBVRE (Henri). Du rural à l’urbain. Paris, Editions Anthropos, 1970. 

 e em sua concepção de vida cotidiana, considerando os momentos de 

ruptura do vivido e dos sonhos para melhor entender as necessidades dos 

assentamentos rurais. Utiliza, também, procedimentos metodológicos construídos 

desde 1994 na assessoria a este Movimento, baseados em pesquisa-ação e em 

troca de conhecimento entre o saber científico e popular numa perspectiva dialógica 

do conhecimento. 
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Metodologia 
 
 Em Janeiro de 2008, o GERAH/UFRN atendeu às solicitações da direção 

política do MST, adaptando sua metodologia de atuação para os assentamentos por 

ele coordenados, com financiamento habitual do INCRA80

 

 e incluindo também a CEF 

através da linha de financiamento “Carta de Crédito do FGTS”, para oferecer aos 

beneficiários melhores condições de moradia.  

 Este processo estava cercado de uma grande expectativa no Estado e 

Governo Federal, relativamente à demanda dos diversos movimentos sociais do 

campo, tendo sido esta última superior aos recursos definidos pelo Governo federal 

para o referido programa. Após um ano de negociações entre as partes envolvidas 

(CEF, INCRA, MST e UFRN) foram definidas as regras e limites para os 

assentamentos a serem financiados. 

 

Figura 22 - Capa do processo técnico do assentamento Roseli Nunes  na 
GIDUR/CEF - RN. 

 

 

 

 

 Fonte: Acervo do Autor (2010).  
  

                                                 
80 Até o ano de 2008 os projetos de habitação de interesse social em área rural eram financiados 
apenas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), com recursos do MDA 
(Ministério do Desenvolvimento Agrário). Em 2008, eles vieram a ser também financiados por 
recursos do Ministério das Cidades, com sua gestão assumida pela CEF. 
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Até então o MST e o GERAH/UFRN haviam finalizado projetos para cinco habitats 

novos, realizado o levantamento e iniciado projetos de melhoria e reforma de mais 

de cem unidades habitacionais em antigos assentamentos do MST. Diante das 

novas limitações agora negociadas, o GERAH/UFRN e o MST (através de sua 

coordenação de habitação) optaram conjuntamente pelas experiências em novos 

projetos, continuando as melhorias e reformas dos antigos assentamentos 

continuaram com o financiamento exclusivo do INCRA.  

 Os dois projetos acordados para essa parceria foram o Roseli Nunes e o 

Bernardo Marim (figura 23) as duas únicas experiências de habitats e habitações 

planejados e construídos em regime de mutirão assistido no Estado do Rio Grande 

do Norte, realizada com recursos do INCRA e CEF. Outras organizações sociais 

buscaram se integrar neste processo, mas apenas a FETRAF (sob a gestão da 

COOPERAF), pôde atender às exigências da CEF, re-utilizando uma metodologia de 

projetos de melhoria e reformas em assentamentos do sul do país, diferente da 

realidade local. 

 Figura 23 Fotografia satélite da localização dos dois assentamentos estudados editada 
a partir do Google Earth, em 14/08/09.  

 

 

 

 

 Fonte: Google Earth. Nota: Imagem retrabalhada pelo autor.  
 

 A especificidade da experiência da parceria GERAH/ MST se dá pelo 

processo de autogestão, seguindo uma metodologia de pesquisa-ação 
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precedentemente citada. Nela todos os segmentos são envolvidos diretamente: a) 

assessoria (coordenação e colaboradores, autores, instrutores, responsáveis 

técnicos e estudantes); b) movimentos sociais (dirigentes nacionais e locais, 

coordenadores de "brigadas" locais e de núcleos de assentamentos, equipes dos 

mutirões de construção e demais grupos de organização envolvidos); c) INCRA e 

CEF que não obstante suas normas limitarem a participação mais cotidiana de seus 

dirigentes e técnicos, a peculiaridade do processo envolveu alguns daqueles que 

visitavam e inspecionavam o andamento da obra, elaborando relatórios e pareceres 

técnicos. 

 Quanto ao montante dos recursos aprovados no início de 2008, o valor do 

financiamento de cada projeto foi de onze mil reais por casa, ao invés dos sete mil 

reais habituais fornecidos pelo INCRA na época. Com este acréscimo e com o 

processo de autogestão por mutirão assistido, as possibilidades de melhoria da 

metodologia empregada eram visíveis na fase de planejamento. 

 Entre as vantagens da autogestão assistida está a possibilidade de construir 

uma casa de melhor padrão, maior área construída, sistema de esgoto sustentável e 

tratamento do habitat considerado aqui como uma totalidade no sentido de Lefèbvre 

(2001), considerando o "nível ecológico, o da moradia, do imóvel, da vizinhança e 

por conseguinte domínio do arquiteto", ou seja considerando a limpeza dos lotes, 

demarcação das áreas destinadas aos pedestres, automóveis, equipamentos 

comunitários e arborização, entre outras.  

 Também do ponto de vista pedagógico, a experiência alcançada pelos 

mutirantes81

 É importante ressaltar que até o surgimento da assessoria técnica realizada 

por arquitetos e urbanistas a tipologia habitual das moradias dos assentamentos 

rurais (as “casas do INCRA”) eram de 42 m2, com projeto padrão e sem registro de 

responsabilidade técnica. Após as experiências do GERAH/UFRN já havia ganhos 

consideráveis, possibilitados pelo mutirão e pelas estratégias de sua assessoria 

técnica, elevando para 65 m2 (figura 24 e apêndices 1 a 6) a dimensão de algumas 

, possibilita-lhes uma maior contribuição em outras situações, 

promovendo o conhecimento científico no diálogo com o saber popular, principio e 

objetivo da pesquisa participante. 

                                                 
81 Chamam-se assim os participantes do mutirão construtivo.  
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dessas habitações - sem incluir as área comuns ao assentamento, constituída de 

espaços prontos a receber equipamentos comunitários82

 

O primeiro assentamento proposto pelo MST e aprovado pela CEF foi o 

Bernardo Marim, situado no Município de Pureza (figura 25), a 93 km a Noroeste de 

Natal. Faz parte de uma região predominantemente rural, conhecida desde finais do 

período colonial por suas plantações de cana de açúcar e seus engenhos, tendo 

como principal centro comercial e de serviços, a sede do Município vizinho: Ceará - 

Mirim.  

. 

 

                                                 
82 Em alguns outros estados (como em Pernambuco), convênios pontuais também puderam 
demonstrar que seria possível avançar na qualidade dessas moradias, mas que seriam necessários 
profissionais adequados, recursos financeiros e infra-estrutura. 

 Figura 24 - Tipologia adotada pelo GERAH para o assentamento Roseli Nunes.  

 

 

 

 Fonte: Acervo do GERAH (2008). Autora do projeto: arquiteta - urbanista Viviane. 
Fotografia: acervo do autor (2009). 

 

Orientação das fachadas:A, 
B,C, D; em função da 
exposição solar. 
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 Figura 25-  Maquete 3D sobre fotografia satélite geo-referenciada, da implantação do 
projeto de Unidades Habitacionais rurais no assentamento estudado - Bernardo Marim - 
em Pureza RN. 

 

 

 

 

 Fonte: Fotografia editada a partir de imagem do Google Earth, Acesso em 14/08/09. 
Retrabalhada pelo autor. Sem escala 

 

 

Atualmente, o Município de Pureza continua tendo a cana de açúcar 

como uma das suas principais fontes produtivas e, apesar da decadência dos 

antigos engenhos, abriga alguns em funcionamento, entre os quais um de cachaça 

(empresa pertencendo ao Grupo Ypióca), nas proximidade de sua sede. No período 

de colheita da cana-de-açúcar a maioria dos homens do assentamento integra as 

vastas equipes de trabalho para a referida empresa, ausentando-se do 

assentamento. Poucas outras atividades são desenvolvidas no município, 

essencialmente agrícola que, além da cana-de-açúcar cultiva a mandioca, o milho e 

o feijão. 

O segundo assentamento proposto pelo MST foi o Roseli Nunes (figura 

26), situado no Município de Ielmo Marinho, a 67 km a Sudoeste de Natal. É também 

uma região predominantemente rural, próxima à já citada sede do Município de 

Ceará Mirim, tendo o abacaxi como principal produto agrícola. 
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 Figura 26- Planta do Assentamento - Roseli Nunes - em Ielmo Marinho RN.  

 

 

 

 Fonte: GERAH - Nota: Retrabalhada pelo autor.  
 

Neste assentamento, os principais produtos agrícolas são a mandioca, o 

milho e o feijão. Apesar de existir um plano de desenvolvimento do assentamento 

em execução, trata-se de uma área muito rica em água, dispondo de um rio, um 

açude e uma lagoa, os três perenes. Se para a agricultura esse fator é benéfico, 

para a obra ele se tornou um entrave no período das chuvas, pois vários lotes foram 
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alagados, o que obrigou a sua relocação e a conseqüente mudança do projeto do 

seu habitat - que previa espaços compartilhados, equitativamente, entre os membros 

de cada um dos seus quatro núcleos de organização (figura 27 ). 

 Figura 27- Planta do projeto do Habitat - Roseli Nunes - em Ielmo Marinho RN.  

 

 

 

 Fonte: GERAH - Nota: Retrabalhada pelo autor.  
 

Apesar das dificuldades encontradas para a sua execução, o trabalho 

coletivo entre os parceiros resultou neste assentamento em um resultado satisfatório 

com relação à proposta inicial.  

 

 Como já foi colocado anteriormente, este processo se diferenciava dos 

demais também executados pelo GERAH/UFRN por sua especificidade, pois 

tratava-se de uma experiência de financiamento conjunto da CEF com o INCRA 

(organograma 3) através de uma linha especial de crédito a fundo perdido da CEF: a 

 
Area de 
equipamentos 
e lazer 
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INCRA / RN 

FINANCIAMENTO 

GESTÃO 

FINANCIAMENTO 

CAIXA 

AESCA - MST / RN 

COORD.POLÍTICA/ 
ADMINISTRAÇÃO 

GERAH/UFRN 

METODOLOGIA E 
ASSITÊNCIA TÉCNICA 

BENEFICIARIOS / 
ASSENTAMENTO 

MUTIRÃO 

“Carta de Crédito FGTS”. Mas além das propostas específicas de cada grupo, das 

necessidades e especificidades inerentes aos variados habitats outros aspectos o 

distinguem dos demais projetos de assentamentos chamados de “reforma agrária” 

ou de outros mutirões assistidos.   

 

 

Nos processos de financiamento da produção de habitação, a CEF e o 

INCRA têm procedimentos diferenciados, ou seja: a CEF basea-se no pagamento do 

serviço executado através de um sistema extremamente burocratizado, com 

margens muito restritas de negociações e interpretações locais. Já o INCRA 

deposita a integralidade do financiamento diretamente na conta dos assentados, 

limitando-se, muitas vezes, a um acompanhamento dos gastos através dos 

orçamentos e notas fiscais emitidas pelos estabelecimentos de venda de material de 

construção (depósitos), e ao controle desses materiais entregues na obra. Esse 

serviço é executado pelo seu pessoal técnico (geralmente engenheiros agrônomos), 

que se responsabiliza por várias áreas do estado. Estes, por sua vez, imprimem 

formas diferenciadas de gestão, dependendo das interpretações individuais dos 

 Organograma 3 - Atores do processo.   

  

 

 

 Nota: elaborado pelo autor.  
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normativos do órgão, desencadeando escolhas que constantemente geram conflitos 

com grupos envolvidos. 

Portanto, diferentemente da gestão da CEF, as negociações fazem parte 

do embate político cotidiano desses segmentos com o INCRA, constituindo-se uma 

antiga prática entre estas duas partes. No entanto, pouco ou nenhum efeito positivo 

conseguem quando os movimentos sociais tentam empregá-la no seu 

relacionamento com a CEF- o que foi insistente e sistematicamente buscado, sem 

sucesso, na experiência que acompanhamos em nossa pesquisa de campo e que 

relatamos em seguida, quando além de financiadora a CEF assumia a função de 

fiscalização da gestão dos gastos e pagamentos, controlando todo o processo 

financeiro- incluindo o financiamento do INCRA que lhe foi repassado no inicio do 

processo. 

Com a função de organizar politicamente o assentamento e acompanhar 

o processo de mutirão assistido tecnicamente pelo GERAH/UFRN, além de manter a 

responsabilidade da gestão administrativa do processo, o MST é a parte responsável 

pela assistência político-administrativa do mutirão83

Ainda acerca das questões financeiras concernentes à construção, 

percebemos ao longo de nossa pesquisa de campo que o custo de vida no meio 

rural é em certos aspectos bem mais elevado do que no meio urbano, como é caso 

por exemplo, do saco de cimento- item básico da construção. Na fase de elaboração 

do orçamento do projeto para os assentamentos rurais do MST

. Neste processo, os repasses de 

verbas são efetuados pela CEF diretamente para a Comissão de Compras (para o 

Assentameto Roseli Nunes), ou de Finanças (para o Bernardo Marim), enquanto a 

AESCA autoriza os pagamentos da mão de obra especializada e a compra de 

materiais, sendo tarefa das comissões dos assentamentos a responsabilidade pelas 

negociações sobre os preços dos materiais com os comerciantes (gráfico 5). 

84

                                                 
83 No entanto é a Associação Estadual de Cooperação Agrícola do Rio Grande do Norte (AESCA) 
quem responde pelo MST, em termos de responsabilidade jurídica, junto à CEF. Assim a AESCA tem 
ao seu encargo toda a prestação de contas, embora não disponha da verba, que é repassada 
diretamente da Caixa para as contas dos Assentamentos.  
84  No assentamento Rosely Nunes em Ielmo Marinho – RN. 

, seguimos a 

pesquisa de preços da capital (Natal), que serviu de base para análise e aprovação 

junto à CEF. Logo no inicio da obra, 03 meses depois, percebemos a impossibilidade 

de atingir aquele valor fixado inicialmente, havendo-se sempre mantido nos dois 
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assentamentos uma diferença de dois a três reais a mais por saco de cimento, entre 

a capital e o meio rural (Gráfico 3).  

 

 

Um dos principais argumentos avançados pelos fornecedores era a falta de 

infra-estrutura para o transporte, independentemente de nossa comanda totalizar 

aproximadamente 6520 sacos de 50 kg de cimento, encomendando 2 a 3 carradas85

Um dos principais problemas encontrados para a assistência técnica na 

experiência aqui descrita é a questão logística. Na realidade, apesar de contar com 

a infra-estrutura da UFRN (veículo para transporte de técnico, motorista, 

combustível, computadores, material e local de trabalho), o orçamento para esse 

item faz parte dos recursos obtidos em projetos de pesquisa e de extensão do 

 

a cada vez. Na cidade, uma demanda desse porte acarretaria num desconto, 

enquanto que na zona rural semelhante procura gerava uma super-faturação do 

produto. 

 

Condições de trabalho  
 

                                                 
85 A carrada é uma medida local que corresponde aproximadamente a uma caçamba de caminhão 
cheio de pedra, areia ou cimento. 

 Gráfico 3 - Variação do preço do cimento no Assentamento Bernardo Marim  e Roseli 
Nunes, de Janeiro de 2008 a Novembro de 2009. 

 

 

 

 

 Fonte: GERAH/UFRN – 2011  
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Grupo. Quanto aos recursos disponibilizados para a entidade organizadora (a 

AESCA), para desenvolver tais atividades este é mínimo, se resumindo a 

suplementos a cada etapa86

 

 para combustível (R$100,00) e para o gerente 

operacional um salário de quatrocentos e quinze reais (R$ 415,00). Como cada 

etapa se estende a três, quatro, cinco meses, devido à burocracia dos dois órgãos 

financiadores, conflitos entre assentados e movimento, exigências de órgãos 

ambientais não compatíveis com o meio rural, entre outros, os recursos planejados 

para um mês se tornam ínfimos. 

Acrescente-se a isso as péssimas condições no meio rural em relação à 

infra-estrutura de estradas de rodagem e apoio– falta de acesso internet, à telefonia 

fixa e celular e outros serviços em geral -, as idas a campo e a manutenção da 

assistência técnica tornam-se, então, verdadeiras aventuras, como podemos 

perceber na figura 28, embora a sua continuidade nunca tenha sido questionada 

pelos seus participantes e pelo GERAH/UFRN/UFRN. 

 

Figura 28- Fotografia da estrada estadual (RN-064) que leva ao assentamento Roseli 
Nunes – Município de Ielmo Marinho – RN - 2008. 

 

   

 Fonte: Acervo do Autor (2009).  
Há que se reconhecer, no entanto, que tais dificuldades de acesso e 

manutenção dos profissionais envolvidos têm uma influência direta sobre a 

qualidade do trabalho ali fornecido. Apenas relativamente ao item "transporte" no 

início da parceria, o transporte do responsável técnico, da administração e dos 

militantes estava a cargo do MST, enquanto o transporte da UFRN viria para atender 
                                                 
86 Referência a etapa de construção que corresponde a uma medição da CEF, para liberação da 
verba atribuída. Pelo cronograma físico-financeiro da CEF uma etapa deveria equivaler a um mês. 
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o acompanhamento sistemático relativo à extensão e à pesquisa. Aos poucos este 

último foi-se tornando um "reforço", face à realidade financeira do MST no Rio 

Grande do Norte, até ser o único meio sistemático para viabilizar o processo, ficando 

as viagens limitadas à disponibilidade de uma única Kombi disponibilizada pela 

UFRN duas vezes por semana. 

Ambos os assentamentos têm acessos difíceis, constituídos por estradas 

de barro e piçarro durante uma dezena de quilômetros, fator que dificulta tanto o 

acesso das equipes de assessoria como do transporte dos materiais de construção. 

Assim, para percorrer os 93 km até o Assentamento Bernardo Marim, em Pureza, é 

necessário uma hora e quarenta minutos desde a Universidade. Para ir desse 

assentamento ao outro localizado em Ielmo Marinho, o trajeto demanda mais 

cinqüenta minutos. Finalmente, no retorno deste município para Natal são 

necessários mais cinqüenta minutos, ou seja; numa jornada de visita técnica o 

responsável técnico e as equipes que vão a campo viajam duas horas e quarenta 

minutos em estradas precárias. 

Isso torna o processo de acompanhamento fisicamente desgastante para 

toda a equipe, que deve acompanhar as duas obras duas vezes por semana. No 

entanto, os momentos de viagem são de estrema importância para essas equipes, 

que aproveitam o tempo para debater e trocar idéias sobre as diversas questões 

relativas à experiência. 

 

 Intervenientes 
 

O grupo de assistência técnica foi gerido por professores, estudantes e 

profissionais, sob a coordenação da professora Amadja Borges do Departamento de 

Arquitetura da UFRN87 com a colaboração de outros professores de Ciências 

Sociais, Educação, Engenharia Civil, Agropecuária e, eventualmente, de Engenharia 

de Materiais, além de arquitetos e engenheiros que assumem as responsabilidades 

técnicas através das ARTs88

                                                 
87 A profa. Dra Amadja Borges é a líder do GERAH/UFRN/UFRN onde desenvolve as conclusões de 
sua tese de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo defendida na USP em 2002, intitulada "MST: 
Habitats em Movimento", orientada por Ermínia Maricato. 
88  ART: Anotações de Responsabilidade Técnica. Documento comprovando a responsabilidade 
técnica do profissional e obrigatório para os serviços de arquitetura e engenharia, a serem registrados 
nos CREAs (Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia). 

, em prestação de serviço ou como colaboradores. A 

assistência técnica também conta com alunos bolsistas e voluntários, estudantes 
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universitários de pós-graduação e graduação em diversas áreas (principalmente da 

arquitetura, geografia, ciências sociais e engenharia), que elaboram os documentos 

necessários para o processo e executam os levantamentos técnicos e, na medida 

que se envolvem nos trabalhos, participam das decisões e construção do 

conhecimento coletivo.  

 Os responsáveis pela produção de documentos técnicos geralmente atuam 

mais intensamente no inicio do processo, sobretudo na fase de levantamento do 

assentamento, quando seguem a metodologia elaborada pelo Grupo de Estudo 

elaborando os documentos necessários à aprovação do projeto pelo órgão 

financiador: a CEF. Neste e nos demais momentos, os estudantes são de grande 

importância na assistência e apoio necessário, além de desenvolverem estudos, 

trabalhos de final de curso, dissertações e teses que contribuem com as 

especificidades da temática. 

Como arquiteto e urbanista responsável técnico pelas duas obras 

analisadas atuávamos diretamente no campo, tendo a nosso encargo a supervisão 

do processo de construção em mutirão, e a própria obra. Também ministrávamos um 

curso de aprendizado em mutirão para o conjunto dos assentados, no qual eram 

explicadas e ensinadas técnicas de construção e planejamento do processo 

construtivo. Juntamente com um militante do movimento e a assessoria da direção 

do GERAH/UFRN, participávamos do processo organizativo (figura 30) necessário 

para o bom desempenho do mutirão assistido para a construção. Apesar da maioria 

dos assentados já terem participado de outros tipos de mutirões - para certas tarefas 

da produção agrícola ou para ações durante os acampamentos do MST-, a 

construção civil das habitações rurais foi um desafio para todos, tanto os assentados 

como os profissionais da assessoria técnica. 

Face às novas políticas habitacionais lançadas com a criação do 

Ministério das Cidades no Governo Lula, a CEF montou um serviço especializado 

para a questão da habitação, o GIDUR89

                                                 
89 Gerência de Filial de Apoio ao Desenvolvimento Urbano. 

. Além disso, prevendo os futuros 

programas voltados para a Habitação de Interesse Social, foi criado um setor 

responsável pela Assistência Técnica - figura 29, formado por arquitetos, 

engenheiros, e coordenado por uma psicóloga, que tem a cargo toda a parte de 

acompanhamento do Trabalho Social, obrigatório neste tipo de financiamento. 
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 Figura 29 – Responsável do projeto social no curso de mutirão no assentamento 

Bernardo Marim – Município de Pureza – RN - 2008. 
 

 

 

 

 Fonte: Acervo do Autor (2008).  

  

 

 Após vários meses de informações divergentes entre o MST e a CEF e após 

longas negociações nacionais discutindo diversas possibilidades de financiamento 

considerou-se finalmente a possibilidade de lançar um projeto de construção de 

habitações em meio rural complementando o financiamento do INCRA. Tal proposta 

foi aprovada concedendo um prazo de apenas quinze dias para a entrega do 

processo completo, incluindo todo o projeto arquitetônico e de engenharia, além do 

projeto social90

Só foi possível atender a tais exigências porque o GERAH/UFRN no seu 

processo de assistência técnica ao MST já vinha desenvolvendo a primeira fase de  

, as responsabilidades técnicas de todos os envolvidos. Também 

inclui toda a parte burocrática que constituía o dossiê pessoal dos beneficiários, que 

integra a declaração dos seus rendimentos para aprovação do processo. 

sua metodologia, na qual estava integrado o levantamento in loco e a realização do 

projeto em processo participativo (figura 30 e 31) do habitat -a chamada “agrovila”- 

                                                 
90 Este projeto inclui trabalho de geração de renda, e acompanhamento social dos beneficiários. 
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nos dois assentamentos escolhidos e re-escolhidos pelos assentados e dirigentes do 

MST91

 

 

.   

Conforme se pode constatar na figura 32, sinalizamos numa linha horizontal 

vermelha o controle de avanço da obra (PLS92

Várias tentativas infrutíferas do GERAH/UFRN buscaram criar tabelas que 

adaptassem os princípios da CEF à metodologia da autogestão através do mutirão 

assistido, o que não chegou a se realizar pois contrapunha princípios contraditórios: 

o do mutirão assistido é baseado no avanço conjunto da obra como um todo, 

rompendo qualquer possibilidade de iniciativa individual, esta última caracterizando a 

) feito pela CEF, que é realizado 

individualmente para cada beneficiário. 

 

                                                 
91 Decididas através de processos tumultuados e tensos, devido também aos meses de espera pelas 
definições do governo Federal. 
92  Planilha de Levantamento de Serviço.  
 

  

 

Figura 30 - Fotografia da entrada do 
assentamento Roseli Nunes – Município de 
Ielmo Marinho – RN.  
Fonte:Pascal Machado (2008). 

Figura 31 - Fotografia de uma reunião da 
equipe técnica da UFRN com os 
assentados no assentamento Bernardo 
Marim – Município de Pureza – RN.  
Fonte:  Acervo do Autor (2008). 
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lógica capitalista de mercado imobiliário. O que é paradoxal na lógica da Caixa é que 

a mesma não libera os recursos da fase seguinte senão quando todos os mutirantes 

houverem atingido a mesma meta. 

 

 

 Figura 32 - Modelo de ficha de acompanhamento da obra: PLS – CEF /GIDUR  

   

 Fonte: CEF.  

 

Esta diferença de paradigmas tem sido certamente um forte complicador 

para o bom funcionamento do processo, que corrobora outros entraves aos quais os 

projetos financiados pela CEF são submetidos, e dentre os quais destaca-se a sua 

enorme burocracia, criada provavelmente para proteger a instituição de qualquer 

erro que possa ser detectado nas inúmeras auditorias executadas regularmente 

pelos órgãos federais tais como o TCU93

                                                 
93  Tribunal de Contas da União, órgão que tem por missão principal a garantia de transparência na 
prestação de contas de investimentos públicos, base da democracia e do princípio de controle social. 

. No entanto, para os propósitos de um 

mutirão ou de outras iniciativas inovadoras, esse rigor administrativo bloqueia as 

possibilidades de adequação dos projetos às realidades encontradas em cada 

experiência. 

Leitura do avanço da obra, 
por etapa, de modo linear 
por beneficiário. 
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2. Conflitos 
No quadro dessas realidades, consideremos fatores de força maior que 

acarretam numa sucessão de atrasos na execução de uma obra. Destacamos aqui 

um acontecimento imprevisível, ocorrido no mês de fevereiro de 2009, e que pode 

exemplificar a dificuldade de transposição dos inúmeros conflitos que cercam uma 

experiência de mutirão assistido e que reflete a inflexibilidade da CEF.  

Naquela ocasião um raio caiu sobre a única bomba de água do 

Assentamento Bernardo Marim, provocando a queda deste equipamento no fundo 

do poço. Esse acidente resultou na falta de água para a obra durante mais de quatro 

semanas, mas -como fato imprevisível desencadeado pela ação da natureza- o raio 

não poderia ser integrado no cronograma geral do projeto junto à CEF. Tal infortúnio 

provocou a suspensão de todos os pagamentos (mão de obra ou materiais) no 

assentamento, o que gerou uma repercussão importante no processo organizacional 

do mutirão, pois cada pausa na obra provoca uma retomada “a zero”, sobretudo no 

que diz respeito à organização dos mutirantes, que sem estímulo, buscam os 

"culpados" entre os seus parceiros mais próximos- já que as determinações da CEF 

são incompreensíveis e demasiado “distantes” para todos os segmentos envolvidos. 

Esta distância intransponível entre a linguagem (num sentido geral) da 

CEF e a dos demais parceiros foi sem dúvida um dos maiores entraves a todo o 

processo de autogestão, que é desigual desde a sua origem pois se baseia numa 

relação hierarquizada entre a CEF (o banco que dispõe do financiamento) e os 

"despossuídos"- representados pelos movimentos sociais de uma forma geral 

(GOHN, 1997). Como conseqüência, a qualidade do trabalho social embutido no 

processo de auto-gestão é preterida, em detrimento da adoção de metas 

quantitativas também necessárias para garantir um mínimo de qualidade no produto 

final -sobretudo em programas desenvolvidos em parceria com entidades privadas. 

Este aspecto revela os limites da CEF em administrar a habitação de interesse social 

no Brasil, pois mesmo sendo um banco estatal sua prioridade reside no aspecto 

quantitativo do processo, relegando os dilemas e tensões inerentes a um processo 

que envolve partes políticas com interesses e importâncias distintas. 

Além disso, devemos realçar os problemas do trabalho em mutirão que, 

em algumas de suas definições exclui o pagamento de mão de obra.   
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Figura 33 Fotografia da etapa de 
escavação das no assentamento Bernardo 
Marim – Município de Pureza – RN. 

Fonte: Acervo do Autor (2008). 

Figura 34 Fotografia da etapa de baldrame 
no assentamento Roseli Nunes – Município 
de Ielmo Marinho – RN. 

Fonte: Acervo do Autor (2008). 
 

 

Entretanto, diante da lógica do capital predominante, o mutirão assistido 

GERAH-UFRN/MST foi conduzido a adaptações, entre as quais um sistema de 

compensação financeira com repercussão direta no processo de trabalho dos 

mutirantes, já que a remuneração que lhes era devida dificilmente era contínua e 

pontual. A organização do trabalho é tornada ainda mais complexa em meio rural 

(figura 33 e 34), nele existem períodos bem definidos ligados a produção agrícola, 

principal fonte de renda dos assentados. Assim durante os períodos de colheita 

tornava-se impossível aos mutirantes (figura 35) o mesmo nível de produção na 

lavoura e na construção de suas casas94

Assim como neste caso, na maior parte das situações críticas é 

submetida à equipe da CEF/RN, que mostra sinais explícitos de sobrecarga de 

tarefas face à quantidade de solicitações dos diferentes programas geridos 

. 

                                                 
94 Diante desta realidade, evidenciada pela equipe técnica junto à CEF/RN, esta última argumenta a 
dificuldade em modificar diretrizes elaboradas e impostas pela “Matriz”, em Brasília. 
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simultaneamente95. Da parte do INCRA, um dos fatores de maior entrave é, sem 

dúvida, a falta de estrutura do órgão para a questão da assistência pois apesar de 

ser um dos principais financiadores de programas de habitação para o meio rural, a 

entidade não dispõe de quadros técnicos suficientes para tal serviço96

 

 

.  

 

O último entrave de grande impacto para o processo em mutirão é a 

distinção criada entre as “Casas do INCRA” e as “Casas da CAIXA”. Tal diferença 

decorre do processo seletivo da CEF- efetuado sobre a lista de beneficiários 

apresentada pelo MST, que resultou na recusa de algumas famílias-, baseado em 

critérios tais como a exclusão de servidores públicos ou famílias que já tinham tido 

outros financiamentos da CEF. Como os critérios do INCRA são diversos, tais 

famílias receberam deste último os seus financiamentos, ou seja: por conseqüência 

                                                 
95 Embora o ineditismo e a relevância das experiências de mutirão assistido desenvolvidos pelo 
GERAH-UFRN fossem meritórios de um acompanhamento diferenciado. 
96 Impossibilitada de atender toda a extensão da área que lhe foi atribuída, os projetos de habitação 
em assentamentos do RN são executados por técnicos não habilitados, e, principalmente, pelos 
próprios beneficiários, sem qualquer assistência técnica, razão que levou à autuação do INCRA / RN 
pelo CREA / RN, em 2009. 

 Figura 35 -  Fotografia dos assentados na colheita do milho em processo de mutirão, 

assentamento Maria da Paz – João Câmara – RN.  
 

   

 Fonte: Acervo do Autor (2004).  
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limitaram a sete mil reais o investimento por casa, ao invés dos onze mil reais 

oferecidos pelo financiamento CEF/ INCRA.  

Isso repercutiu de maneira muito intensa no processo construtivo, pois 

reforçou dois processos paralelos: diferentemente da CEF, o INCRA nem sempre 

integrava o processo de mutirão, permitindo o avanço individualizado por família, 

desde que autorizado pelo técnico responsável do INCRA. Essas diferenças entre as 

lógicas do mutirão e do INCRA/CEF também se refletiram na legitimidade do 

Responsável Técnico da obra que não era reconhecido pelo INCRA nas casas sem 

a parceria com a CEF (nove no Bernardo Marim e seis no Roseli Nunes).  

 

3. Reflexões sobre a experiência rural 
 

Um dos principais fatos constatados durante essas experiências é a 

divergência existente entre o discurso do Governo Federal e CEF a proposta do 

GERAH/UFRN e a realidade nos assentamentos. 

Se por um lado, as diversas leis e diretrizes federais- tais como a recente 

Lei de Assistência Técnica Gratuita- defendem a autogestão, incentivando a 

participação dos movimentos sociais nos processos de controle social, percebemos 

que os processos da CEF são totalmente voltados para a lógica do empreendimento 

privado (construtoras), e do serviço prestado pelos órgãos públicos (municípios, 

estados). Entretanto há que se reconhecer que os meios de ação entre esses dois 

últimos são muito desiguais, já que o setor privado pode facilmente se equipar com 

os meios logísticos mais importantes, o que repercutirá no produto final, que será 

quase sempre de qualidade inferior. 

 

Como foi relatado no recente Encontro Latino Americano para Moradia 

Popular97

                                                 
97 Seminário latino-americano de Vivendia Popular-  Recife (PE) – 09 a 11 de junho de 2009, 
organizado pela União pela Moradia Popular, a SELVIP (Secretaria Latino Americana de La Vivienda 
Popular)  e o MTST (PE). 
 

, o processo de autogestão é o que oferece a maior qualidade de produto 

final para os beneficiários, porque ele diminui os custos de mão de obra e de gestão 

do processo, na medida em que remete essa contrapartida ao próprio beneficiário. 

No entanto, ele fica submetido à agilidade e aos recursos dos movimentos sociais 

que atuam nessa área e, como vimos, a uma maior adequação das políticas de 
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habitação e dos seus processos de implementação à realidade na qual se 

inscrevem. 

Capítulo 04 – TIPOLOGIAS, RESULTADO DE UM PROCESSO 
 

 
 
 

1. REPETINDO VELHOS ERROS: BNH VERSUS CEF 
 
  Em seu livro “Política habitacional no Regime Militar” (1987), Ermínia 

Maricato realiza uma análise precisa acerca da extinção do BNH em 1986. Para ela,  
 Do início aos meados da década, o BNH se consolida como o mais 

forte agente nacional de política urbana. Uma política cuja análise 

ainda está por ser detalhada, mas que foi traçada, sem dúvidas, pelo 

interesse das empresas de construção pesada e de algumas 

empresas internacionais fornecedoras de equipamentos para 

transportes, energia, saneamento, entre outros agentes. (1987, 

p.38). 
  

  A partir de sua investigação podemos compreender como alguns 

importantes processos são acionados de maneira recorrente na ocasião em que o 

processo de financiamento foi remetido à CEF. O primeiro passo repetido foi a 

designação da gestão de financiamento da produção de habitação de interesse 

social a uma instituição bancária. Sabemos, pois que a função principal de um 

organismo bancário é financeira, remetendo sua dinâmica à lógica do lucro.  

Tal mecanismo pode ser verificado através da Instrução Normativa nº32 

de 21 de julho de 2011, que prevê um sistema de remuneração da instituição 

financeira para o acompanhamento do processo (figura 36).  

Não pretendemos objetar aqui o fato desse sistema buscar financiar os 

seus custos de acompanhamento destes processos, pois é compreensível que uma 

instituição financeira almeje incrementar a rentabilidade das suas aplicações e 

investimentos, embora em proporções inferiores às suas margens de beneficio 

habituais. A questão principal aqui levantada é que estes custos impactam nos 

valores finais da a construção de unidades habitacionais, além disso de remeter a 

uma lógica de produtividade e de rentabilidade que ao nosso ver é conflituosa com a 

lógica social. 
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 Figura 36 -  Instrução normativa nº22 de 21 de julho de 2011 - renumeração da 

instituição financeira. 

 

 

 

 

 

 Fonte: Acervo do Autor (2004).  
 

 

Outro contraste importante que repete antigas marcas do BNH encontra-

se nas partes atribuídas para o financiamento de produção de habitação. Tal 

questão já foi destacada por Fiori & Fix numa oportuna análise da atual política 

brasileira para habitação de interesse social: 
97% do subsídio público disponibilizado pelo pacote habitacional, com 

recursos da União e FGTS, são destinados à oferta e produção direta por 

construtoras privadas, e apenas 3% a entidades sem fins lucrativos, 

cooperativas e movimentos sociais, para produção de habitação urbana e 

rural por autogestão. (2010, p. 02)  
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 Mais recente e igualmente flagrante contradição dos enquadramentos 

definidos nos normativos do MCidades para a habitação de Interesse Social revela 

como a diferenciação regional e local é pouco considerada nas decisões a nível 

nacional. Essa distância entre as decisões centralizadas e as realidades locais se 

verifica por exemplo pela imposição de painéis solares (figura 37) para aquecimento 

da água, imposta pelo novo normativo do PMCMV2, quando é de amplo 

conhecimento local que nos municípios rurais do Rio Grande do Norte a maioria dos 

assentamentos sofre de abastecimento de água, sendo que o próprio Governo 

Federal financia carros-pipas para distribuição de água ou para a execução de 

cisternas de recuperação de água de chuva. Para essa população a maior 

preocupação é refrescar a água acumulada nesses depósitos, revelando de modo 

emblemático a distância que interpõe os beneficiários e os deliberantes. 

 

 

Quadro 2 -  Déficit acumulado e as metas do Programa Minha Casa, Minha  Vida - 
Distribuição do déficit por faixa de renda. 
Faixa de 
Renda  
(em R$) 

Déficit 
Acumulado 
(em %) 

Metas do 
Minha 
casa, 
Minha 
Vida 
(em %) 

Déficit 
acumulado 
(valor Abs., em 
mil famílias) 

Metas do Minha  
Casa Minha Vida 
(valor Abs., em mil 
unidades) 

% do déficit 
acumulado 
atendido 

Até 
1.395 

91% 40% 6.550 400 6% 

De 1.396 
a 4650 

6% 40% 430 400 93% 

+ 4.651 3% 20% 210 200 95% 

 100% 100% 7200 1000 14% 

Fonte: Nabil Bonduki apresentação sobre o PlanHab, no encontro da SELVIP - Recife (2009) 
Nota: Elaboração do autor 
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Voltando à analise comparativa entre a gestão atual dos financiamentos para 

Habitação de Interesse Social feita pela CAIXA e o sistema do BNH, Arantes e Fix 

fazem a seguinte colocação: 
“O BNH e o SFH dos militares estabeleceram um sistema muito mais 

completo e complexo do que o atual, com a perspectiva de uma política 

econômica continuada de crescimento econômico baseado na 

mercantilizarão progressiva da cidade e da força de trabalho migrante (...) 

O pacote atual, apesar do gigantismo propagado nos números, aparece 

como um arremedo se comparado á iniciativa do regime militar, sendo feito 

às pressas, sem de fato constituir um sistema consistente e duradouro de 

financiamento do setor. Contudo, ele apresenta duas novidades: em 

primeiro lugar, um maior foco para baixa renda, com uma quantidade de 

subsídios dirigidos aos mais pobres apesar de tudo superior ao que ocorreu 

no BNH. Em segundo lugar, a extensão da política ofertista privada (que no 

BNH restringia-se à classe média) para todas as faixas.” (2010, p. 23) 

 Figura 37 - Tipologia de apartamento sugerida na cartilha do Programa Minha 
Casa Minha Vida. - sem escala 

 

 

 

 

 Fonte: Site da CAIXA  
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Relacionando a política de habitação popular e trabalho social, Gilda 

Blank98

É nesse ponto que reside uma primeira contradição com a ação atual da 

CEF, em relação ao chamado trabalho social: apesar da estrutura e de um 

indiscutível interesse oficial pelo acompanhamento do processo, constatamos 

durante a experiência no meio rural o quanto esse trabalho se resume a dados 

coletados e a planilhas preenchidas, entregues a posteriori aos técnicos do banco. 

Durante a construção estes técnicos se fazem presentes no campo verificando a 

veracidade destes dados, sem concretizar um acompanhamento do processo nem 

avaliar criticamente a progressão das ações

 indica que a CEF tem por principal missão “promover a melhoria contínua da 

qualidade de vida da sociedade, atuando, prioritariamente, no fomento ao 

desenvolvimento urbano e nos segmentos de habitação, saneamento e infra-

estrutura, e na administração de fundos, programas e serviço de caráter social.” 

(2005, p.167) 

99

                                                 
98 Gilda Blank é arquiteta da Caixa Econômica Federal (DF). 
99 Este descompasso entre as orientações dadas pelos normativos, instruções internas e a prática da 
Caixa foi experimentado pela equipe do GERAH-UFRN durante os quatros anos do processo de 
construção em mutirão das habitações sociais rurais, ao longo dos quais recebemos apenas três 
visitas do técnico da equipe da Caixa- e apenas em reuniões para apaziguar as tensões criadas pela 
não liberação de pagamentos. 

. Assim pensamos como Blank que 
“O trabalho técnico social na Caixa ainda se encontra em plena evolução, 

necessitando de aperfeiçoamento em diversos pontos, especialmente no 

que diz respeito a: 

- Ampliação efetiva de seu corpo técnico funcional. 

-Busca constante da valorização desse trabalho junto aos poderes públicos, 

especialmente junto às prefeituras municipais. 

-Proporcionar Moradia como um bem de valor de uso e não, apenas, como 

propriedade/mercadoria. 

-Possibilitar aos indivíduos o pertencimento ao meio ambiente e 

especialmente a auto-estima individual e coletiva. 

-”A incessante procura do alcance do principal objetivo, que é proporcionar 

a todos os brasileiros a conquista da cidadania, e garantir direitos e 

oportunidades iguais para uma vida sadia e segura.”. (2005, p.176). 
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2. A EXPERIÊNCIA DE ASSISTENCIA TECNICA NO CAMPO 
 

Acompanhando alguns dos limites que vêm sendo corrigidos através dos 

mais recentes normativos (novembro 2011) que gerem, no presente, o principal 

programa de financiamento de habitação de interesse social, o PMCMV2, propomos 

aqui uma síntese dos impactos diretos destas falhas, identificadas a partir da 

operacionalização da nossa experiência de pesquisa, com a execução de um projeto 

inovador com relação ao padrão majoritário na habitação de interesse social.  

 

Um primeiro fato interessante de se relatar aqui, diz respeito à elaboração 

dos orçamentos. Curiosamente se constata nas experiências descritas 

(GERAH/MST/INCRA/CEF) que não foi assinalado para a equipe técnica o não uso 

do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas). Sabendo que este pode variar entre 16 

% para projetos e obras de infra-estrutura,- e até 25% para os projetos e obras de 

habitação-, depreende-se que esse item na realidade garante a mais-valia das 

empresas que participam em editais para habitação de interesse social, já que é 

praxe entre todos os orçamentos elaborados e entregues na CEF pelas empresas a 

inserção do BDI. Considere-se que esse fator é aplicado em todos os itens que 

compõem um orçamento completo de construção de habitação de interesse social, 

ou seja: em cada produto aplicado e a cada serviço prestado na obra pela 

construtora, a empresa recebe para a construção da habitação, vinte e cinco por 

cento (25%) do valor, como lucro líquido, pois todas as demais despesas (tais como 

gestão da obra e pessoal) são itens integrantes do orçamento. Embora conhecido 

das empresas de construção civil, este item não é informado via-de-regra, pela 

Caixa, revelando os limites da transparência de um processo público que pressupõe 

igualdade de condições nas demandas a ela endereçadas. Nos financiamentos dos 

projetos GERAH/MST/INCRA/CEF, a diferença no acesso à informação penalizou os 

movimentos sociais envolvidos, que não dispuseram desta informação e não 

contaram com este recurso extra, que lhe seria devido. 

Outro parâmetro que merece destaque nas incongruências dos processos de 

financiamento, diz respeito a divergências de documentos exigidos para análise dos 

projetos na CEF. Retornando ao inicio da experiência do meio rural do 

GERAH/MST/INCRA/CEF, na fase de aprovação do projeto por parte da CEF, o 

banco solicitou, segundo seus procedimentos habituais, uma licença ambiental.  



 108 

Por se tratar de área rural, o IDEMA (Instituto de Defesa do Meio Ambiente) 

deveria ser então consultado, mas tal demanda provocou uma grande surpresa ao 

INCRA, cuja equipe técnica afirmou nunca ter visto tal solicitação em todas as 

produções de agrovilas realizadas no Estado. Quando, em seguida se contatou o 

órgão estadual do meio ambiente, recebemos um requerimento-padrão da licença 

que tinha por título “Condomínios horizontais”. Depois de vários questionamentos 

sobre assunto, o técnico responsável do IDEMA, afirmou que não existia modelo 

para assentamentos rurais, razão pela qual nossa demanda deveria ser assim 

enquadrada. Esta lacuna revela uma grave falha quanto ao enquadramento técnico 

de conjuntos habitacionais de interesse social no país, incluindo a habitação rural, 

pois nas atuais legislações nacionais de parcelamento do solo só existem dois 

enquadramentos técnicos: o condomínio ou o loteamento100

                                                 
100 Lei nº 6766/79. 

. Tal defasagem traz 

sérios problemas aos processos de analise e aprovação de HIS, sem citar a gestão 

futura de tais empreendimentos. 
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3. Tipologia e políticas 
 

No evento organizado em Brasília pelo MCidades para comemoração dos 10 

anos do Estatuto da Cidade101, em diversas intervenções de conferencistas e de 

ouvintes foram levantados questionamentos sobre a qualidade arquitetônica dos 

projetos atualmente executados no âmbito dos diversos programas de habitação, 

financiados pela CEF.102

 

 (figura 38). 

Figura 38 - Projeto da CEF padrão para casas populares de 42 m2 - Janeiro 

2007. 

 

 

 

 

 Fonte: Site da CAIXA  
 

 Entretanto, nos documentos oficiais (tais como a Agenda Habitat), é difícil 

distinguir uma definição exata e precisa sobre a qualidade das moradias a serem 

construídas para populações de baixa renda. Para esta última por exemplo, os 

documentos reivindicam “moradia adequada para todos”103

                                                 
101 Seminário Internacional “10 anos do Estatuto da Cidade”, Brasília (DF), 25 a 27 de outubro de 
2011. 
102 Ressaltamos a sentida ausência do IAB, CREA ou FNA nestes debates. 

, sugerindo a moradia 

103 Estatuto Da Cidade, lei no 10.257, de 10 de julho de 2001. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument�
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como uma totalidade que integre os diferentes fatores infra-estruturais necessários 

para um funcionamento ambientalmente equilibrado. 

  Para Aldo Rossi,  
(...) afirmações como a seguinte podem ser incluídas nesse conceito:«A 

comodidade de qualquer edifício compreende três objetos principais, que 

são: 1. A sua situação; 2. A sua forma; 3. A distribuição de suas partes». 

Penso, pois, no conceito de tipo como algo permanente e complexo, um 

enunciado lógico que está antes da forma e que a constitui. (1998:25) 

  

 Um dos principais questionamentos desta pesquisa é a inadequação das 

tipologias ordinariamente sugeridas (figura 39 e 40) em programas de governo no 

Rio Grande do Norte, em relação à composição das famílias a serem atingidas pelos 

programas de habitação de interesse social, a saber compreendendo a faixa de 0-3 

Salário Mínimo. Ora, sabemos que a composição familiar no Nordeste é 

Figura 39 Urbano: Modelos de tipologias da 

Secretaria Municipal de Habitação de Natal / 

RN.  

Figura 40 Rural: Modelo de tipologias do 

INCRA para habitação de interesse social no 

campo. 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do Autor (2010) Fonte:  Acervo do Autor (2006) 

Semelhança 
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relativamente numerosa, sendo que em 2003 o Rio Grande do Norte contabilizava 

uma média de 3,8 a 4,3 moradores por moradia (mapas da figura 41). 

 Figura 41 - Tamanho Médio de domicílio - projeção para o Brasil de 1993 a 2023 

 

 

 

 

 

 Fonte: Demanda futura por moradia no Brasil 2003 - 2023 - Uma abordagem 
demográfica - com base nas PNADs (IBGE) e projeção populacional (CEDEPLAR)  

 

Para Habitação de Interesse Social, a cartilha da CEF para o PMCMV sugere 

uma única tipologia de 35 m2, composta de um espaço compreendendo  sala de 

estar / sala de jantar, dois quartos, banheiro e cozinha, para uma família de 5 a 6 

pessoas (figura 42), sendo que um dos principais argumentos para esta exigüidade 

é a urgência no Brasil contemporâneo de uma resposta prioritariamente quantitativa. 
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Mesmo relativizando-o devemos reconhecer o valor desse argumento, 

considerando a realidade das intervenções para habitação de interesse social no 

Brasil, onde déficit habitacional permanece elevado: segundo a Fundação João 

 Figura 42 - Modelo comum de tipologia de casa individual usado pela 
SEHARPE/RN e SETHAS/RN - Sem escala. 

 

 

 

 

 Fonte: SEHARPE (2009).  
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Pinheiro104

 

 ele atinge 7,5 milhões de habitações para famílias em situação de alta 

vulnerabilidade. Este último critério remete a situações de grande periculosidade, 

com o é o caso de favelas situadas em morros sujeitos a desmoronamento, ou à 

beira de rios que sofrem enchentes, ou seja: quando e onde existe um perigo real de 

morte (figura 44).  

 

Figura 44 - Palafitas em Natal - beira do Rio Potengi - Viaduto do Baldo.  

 

 

 

 Fonte: Acervo do autor (2007).  
 

 

Na figura 45 (detalhes apresentados no apêndice 1 e 2), apresentamos o 

modelo de planilha de 2009, de especificações técnicas exigida pela CEF para 

efeitos de aprovação dos processos relativos ao Programa Minha Casa Minha Vida.  

Estes são os parâmetros que servem de base às equipes técnicas do banco 

na avaliação do projeto para a liberação da licitação e dos recursos de 

financiamento. Nesta planilha também estão detalhadas as dimensões internas de 

cada espaço, seus pés direitos, peitoris, as composições mínimas de mobiliário em 

cada compartimento, além de descrição de materiais para revestimento de parede e 

forro, elementos básicos para composição de um projeto de arquitetura. Apesar de 

sua criação estar baseada na constituição de um protocolo que facilite o processo de 

                                                 
104  Órgão oficial de estatística do Estado de Minas Gerais. É uma instituição pública ligada à 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Secretaria Nacional de Habitação. Atua na 
produção de dados estatísticos sobre a habitação de interesse social, e o déficit habitacional 
nacional. 

http://www.planejamento.mg.gov.br/�
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análise, tal procedimento restringe o processo criativo necessário para elaboração 

de um projeto de arquitetura. 

 

 

 Figura 43 - Especificações para tipologia de casa individual exigidas pela CEF  

 

 

 

 Fonte : Site da CAIXA. (2009)  
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 Na cartilha do Programa Minha Casa Minha Vida lançada em 2009 (figura 46), 

em suas páginas 6 e 7, podemos constatar a indicação das diretrizes impostas pela 

CEF, pois seus normativos indicam modelo de tipologia a ser adotado. 

 

 

 

 Figura 46 – Cartilha Programa Minha Casa Minha Vida – 2009.  

 

 

 

 Fonte: Site da CAIXA  

  

 

Nessa primeira cartilha editada em 2009, encontramos as seguintes 

representações gráficas reportadas nas figuras 47 e 48. 
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 Figura 47 - Tipologia de casa individual sugerida na cartilha do Programa Minha Casa 

Minha Vida. - sem escala 
 

 

 

 

 Fonte: Site da CAIXA  

   

Visualizando o resultado das preconizações do primeiro modelo, Arantes e Fix 

descrevem que “a casinha térrea apresentada como exemplo pela Caixa no manual 

de orientação do pacote tem 32m2 de área útil, paredes em bloco baiano rebocado, 

 Figura 48 - Tipologia de apartamento sugerida na cartilha do Programa Minha Casa 
Minha Vida. - sem escala 

 

 

 

 

 Fonte: Site da CAIXA  
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janelas de ferro, quartos de 7 m2, cozinha mínima, sem área de serviço, com tanque 

e varais ao relento.” (2009, p. 09). 

 

Segundo Bonduki (1998), esses modelos de casa individual permanecem 

dominantes e vêm sendo repetidos desde as primeiras políticas de habitação social 

no Brasil, sendo que as principais inovações em matéria de projetos para habitação 

social no Brasil ocorreram no período dos IAPs, em que grandes nomes da 

arquitetura modernista brasileira foram chamados a contribuir para a revisão deste 

conceito. 

 
Devemos concordar que grande parte da demanda atual de habitação de 

Interesse Social no Brasil é emergencial, exigindo mais uma resposta quantitativa do 

que qualitativa. Esta visão explicita a tônica da política adotada pelo MCidades para 

a redução do déficit habitacional brasileiro, e ganha força em discursos de governo, 

como quando o presidente Lula lançou o Minha Casa, Minha Vida105

                                                 
105  Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de inauguração 
simultânea de unidades habitacionais em 18 estados, assinatura de contratos com os 27 estados 
para a construção de unidades habitacionais e anúncio dos resultados nacionais do programa Minha 
Casa, Minha Vida - Salvador-BA, 29 de dezembro de 2010.  

, relata sua 

Disponível em: http://verbobrasilis.blogspot.com/2011/01/os-derradeiros-discursos-de-lula-como.html,  
Aceso a: 19/01/2011. 

 Figura 49 - Maquete de estudo da tipologia de casa individual uni familiar usada pela 
SETHAS /RN 

 

 

 

 

 Fonte: SETHAS/RN - Nota: Elaborado pelo autor (2010).  

http://verbobrasilis.blogspot.com/2011/01/os-derradeiros-discursos-de-lula-como.html�
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experiência pessoal para valorizar os avanços trazidos pelo Governo e pelo 

Programa em matéria de política Nacional de Habitação: 
"Vou lhe dizer uma coisa: eu comprei minha primeira casa em 1976, no 

Jardim Lavínia, em São Bernardo do Campo. A minha casa tinha 33 metros 

quadrados, 33 metros quadrados. Éramos eu, Marisa, três filhos e uma 

sogra. " e acrescenta sobre o programa "... Então, se esse cidadão viesse a 

entrar num prédio desses e visse a casa de 45 metros [quadrados] 

construída para um companheiro pobre, trabalhador, que ganha até três 

salários mínimos." 

 

Se não estamos defendendo tal escolha política, consideramos que a grande 

demanda pública é um fator que não pode ser negligenciado. No entanto há que se 

ponderar que mesmo quando os beneficiários integram sem resistência os conjuntos 

habitacionais executados pelos programas de Governo, isso não significa que eles 

estejam satisfeitos com tais condições de moradia, pois contam com poucas (ou 

nenhuma) alternativas: no mais das vezes estão expostos com suas famílias à 

situações emergenciais ou de grande precariedade ou mesmo a um perigo de vida. 

Assim, Borges chama a atenção que "alguns hábitos fazem parte das 

necessidades circunstanciais de uma comunidade, ou mesmo, de uma classe social. 

Nem sempre, como com o uso da taipa, significam suas opções de vida, seus 

desejos." (2002:108-109). 

 

 
 

 
 
  



 119 

Considerações finais 
 

 Durante nossa pesquisa de campo fomos permanentemente confrontados 

com o problema contemporâneo da repetição tipológica na Habitação de Interesse 

Social no Brasil, questão de partida de nossa dissertação. Ela serviu como pano de 

fundo para nossas reflexões, que finalmente não buscaram discuti-la; partimos desta 

constatação prática e quase indiscutível no cenário da construção nacional para 

tentar compreender seus condicionantes, que necessitaram ser buscados além das 

tipologias em si. Percebemos agora que estas surgem como um sintoma de um 

problema mais complexo que se nossa dissertação não consegue exaurir, pelo 

menos tenta lançar algumas pistas para sua compreensão.  

 Para “cercar” este problema foi importante destacar aspectos essenciais 

do capitalismo e função social da moradia, da historia da habitação social no Brasil, 

alguns conceitos chave da questão (como habitação, habitat, casa, moradia), 

processos políticos contemporâneos da HIS no Brasil (agências de financiamento, 

políticas publicas, a participação popular), e uma experiência prática de construção 

de HIS em forma de mutirão assistido. Esta última nos proporcionou tanto a 

aproximação do sistema de gestão e financiamento da HIS nos seus aspectos 

cotidianos, como possibilitou acompanhar uma experiência efetiva na qual o 

paradigma da repetição é rompido em um processo de autogestão e autoconstrução.  

 Se nosso trabalho não almeja debater a habitação social rural, a 

especificidade das experiências (GERAH/MST/CAIXA/INCRA) na qual nosso 

trabalho de campo se baseia, revelou um ponto-crítico de grande repercussão para 

os projetos de HIS desta natureza: a legislação de construções na área rural é muito 

semelhante daquela da área urbana. Para nós tal diagnóstico revela a um problema 

maior: o despreparo das agencias de financiamento em discutir a HIS como um 

campo de especificidades e particularidades que precisam ser considerados para a 

garantia do que consta na Constituição Federal em seu artigo 182: “A política de 

desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.”. 

 Assim, questionamos aquele que já apontamos precedentemente e que talvez 

seja percebido como um paradigma da HIS contemporânea no Brasil: ela é popular, 

de pouca qualidade e barata. Se esses três aspectos são conseqüência de uma 
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política habitacional deficitária que antecede o MCidades, pensamos que hoje temos 

ferramentas teóricas, técnicas, políticas e experiências práticas que podem situar 

criticamente este modelo. 

 Através desta dissertação que pretendeu investigar o sistema de 

financiamento e gestão da HIS pela CEF, buscamos compreender o funcionamento 

e a lógica da principal financiadora destes projetos no Brasil desde a criação do 

MCIdades (marco temporal de nossa análise). Contextualizando o “dado prático” da 

repetição tipológica na HIS, buscamos responder algumas questões que 

caracterizam a relação da CEF com a HIS no Brasil, pois mesmo se nossa 

observação direta se atém ao estado do Rio Grande do Norte, a reflexão sobre os 

processos e mecanismos da Caixa ultrapassam a realidade rural e a especificidade 

deste estado, conferindo um alcance nacional à nossa reflexão. 

Cabe agora, num esforço conclusivo, responder à questão que nos 

motivou ao longo desta pesquisa: os normativos da CEF influenciam as escolhas 

tipológicas para projetos de habitação de interesse social? Buscaremos respondê-la, 

enquanto confrontaremos as questões de financiamento e gestão de HIS com os 

elementos da nossa argumentação construída ao longo do texto: a historia, os 

conceitos, o contexto econômico, a política nacional, os movimentos sociais e 

demais atores. 

 Assim podemos responder positivamente a essa questão se consideramos 

que diversas tabelas e manuais publicados pela CEF dirigem o partido arquitetônico 

do profissional contratado para elaborar o projeto. Ou seja; no que diz respeito às 

normas de elaboração dos projetos ela impõe restrições técnicas que penalizam as 

pesquisas dos arquitetos em termos de inovação, mesmo se ela argumenta que é 

aberta a novas idéias. O que percebemos nas duas experiências observadas e aqui 

descritas, é que a experimentação trouxe grandes entraves às obras exigindo um 

esforço suplementar da equipe técnica responsável pela execução desta obras, 

notadamente quanto ao acréscimo de tarefas sem renumeração e a rigidez dos 

prazos impostos: enquanto os normativos federais de gestão de programas de 

financiamento, tais como o FGTS, indicam um prazo máximo de 72 meses para 

conclusão do processo, a CEF exigia a conclusão das obras 

GERAH/MST/CEF/INCRA ao fim de 24 meses. 
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 Os financiamentos da CEF também desestimulam a participação de 

empresas locais ou de autogestão, beneficiando as grandes construtoras. Este 

processo se agravou com a criação do Programa Minha Casa Minha Vida, pois os 

critérios de seleção dessas empresas e dos seus empreendimentos ocorrem deste 

então a partir de parâmetros internos (tais como o GERIC e PQP-H) baseados em 

aptidões financeiras dessas empresas e suas capacidades em suportar créditos para 

construção. Para alguns empreendimentos, as licitações estão sendo substituídas 

por sistemas de “chamamento publico”, numa licitação simplificada a nível nacional 

(e não mais a nível regional), na qual prevalece a melhor resposta técnica, ou seja: a 

empresa que mais apresentar experiências em empreendimentos do mesmo tipo. 

Tal abertura nacional abre as portas aos grandes grupos e empresas de construção 

civil, com lastro de capital suficiente para resistirem ao sistema de liberação de 

parcelas praticado pela CEF. Por isso, os programas, projetos e financiamentos 

dirigidos ou abertos a movimentos sociais e seus mutirões despertam muitas 

inquietações: sendo concebido com dimensões e regras condizentes com gestores 

profissionais, prevendo capital de giro, centralização da gestão e infra-estrutura de 

apoios (como transporte e galpão de materiais), o sistema previsto pela CEF é 

pouco condizente com a realidade dos movimentos e de suas organizações. 

  

 Justificada como forma de manter uma organização mínima do canteiro de 

obras, controlar as despesas e demais processos incorporados à produção de HIS, o 

sistema de liberação de parcelas mantém o processo atrelado a um capital robusto e 

a grandes exigências administrativas e burocráticas, que fogem das particularidades 

do próprio campo de intervenção, que incluem fatores imprevisíveis no aspecto 

natural e humano/social.  

 Quanto a este último aspecto, destacamos que os normativos da CEF não 

prevêem a contratação nem a presença obrigatória de profissionais da pesquisa 

social (demógrafos, geógrafos, sociólogos, antropólogos ou cientistas políticos), 

remetendo as questões sociais a técnicos com presença plenamente justificada pela 

sua visão de ação e de campo, mas carecendo de especialização em processos 

sociais e sua dinâmica, para colaborar com os especialistas na habitação para uma 

resposta interdisciplinar mais adequada aos problemas enfrentados na HIS.  

Sem desmerecer as qualidades e o compromisso dos técnicos da CEF que atuam 

para aquela instituição, vale destacar que a GIDUR/RN -a própria estrutura gestora 
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do processo- dispõe de poucos profissionais para assumir o controle do trabalho 

social (somente uma psicóloga). Ainda em relação aos procedimentos da CEF no 

aspecto social, tem se tornado freqüente o recurso à terceirização de pessoal: com 

pouco ou nenhum conhecimento global do problema da HIS, um especialista 

“distante” tende a gerir “o social” através de números, dada a demanda de processos 

nos quais devem intervir.  

 O domínio das grandes empresas de construção civil no mercado da HIS 

reproduz uma repetição tipológica que lhes convém por ser mais “prática” e 

econômica, prevalecendo o sistema de padronização de plantas e da urbanização, 

onde se busca a rentabilidade máxima para as empresas envolvidas. Outra 

conseqüência deste sistema é o mecanismo de repartição de mercados entre 

grandes empresas, facilitado pelo PMCMV2, onde é permitida a execução da infra-

estrutura separadamente à execução da habitação. Vemos aqui como a distribuição 

do mercado envolve a qualidade final do empreendimento em detrimento dos 

interesses dos beneficiários, pois a infra-estrutura de um empreendimento compõe a 

proposição da sua urbanização, paisagismo e planejamento urbano, vinculados 

essencialmente ao projeto do empreendimento, e mais ainda: destes dependem as 

condições de habitabilidade e qualidade de vida do habitat. 

 Decorre deste modus operandi construtivo que os projetos são 

implementados “à distancia”, ou seja: são impostos “de cima para baixo” aos 

beneficiários, que não são interrogados sobre seus desejos e demandas, gerando 

produtos muitas vezes desconectados da realidade.  Se a casa própria não fosse um 

bem tão desejado e em certa medida um sonho tão acalentado pelos beneficiários, 

poderíamos dizer que estes são “surpreendidos” com as habitações que “recebem”. 

Embora sua tipologia seja conhecida de muitos deles, os beneficiários não 

concebem antecipadamente as suas habitações. Logo, eles não se apropriam delas 

previamente: elas não são “conquistas” nem habitats, mas “casas dadas pelo 

governo”. Este sistema de atribuições “distanciado” engendra uma lógica de 

reciprocidade que em certos casos (mas não sempre) pode conduzir a um 

clientelismo eleitoral, ou no mínimo desencadeia um esvaziamento da participação 

popular na política habitacional.  

 Uma maior flexibilidade tipológica certamente seria mais desejável, pois 

estaria mais adaptada à demanda dos beneficiários, empregando tamanhos de área 

total da habitação num sistema modular- uma base multiplicável em função do 
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tamanho da família, sugerindo um modelo de HIS mais “aberto” onde fosse possível 

atender tanto uma família de sete pessoas quanto uma pessoa sozinha.  

 

 É preciso destacar que este distanciamento acentuado entre a demanda 

social e as HIS propostas contradizem o debate realizado no país nos últimos vinte a 

trinta anos, quando a sociedade civil se mobilizou para criar grande parte dos 

instrumentos de planejamento, efetivação e controle social atuais, como o Estatuto 

da Cidade,o PlanHab e a Lei da assistência técnica. Neste aspecto desde a criação 

do PAC com seus programas habitacionais PMCMV1 e PMCMV2 a representação 

dos setores populares vem sendo reduzida nos processos de planejamento do setor 

habitacional, desrespeitando inclusive o Conselho Nacional de Habitação de 

Interesse social e o Fundo nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). 

  

 Diante deste quadro, cabe a pergunta crucial: é possível romper com a 

repetição tipológica mesmo trabalhando com financiamentos oriundos da CEF? 

Acreditamos ser possível, graças às experiências que acompanhamos em nossa 

pesquisa de campo no Rio Grande do Norte (GERAH/MST/CEF/INCRA), onde foi 

possível observar projetos que são referência para a HIS. Partindo da consideração 

das expectativas e demandas de seus moradores, construiu-se habitações com 

áreas superiores a 60 m2, numa visão geral que engloba a noção de habitat, em 

elaboração previa com os assentados nos moldes de autogestão participativa. Esta 

forma deu mais credibilidade ao projeto, suporte do movimento e dos beneficiários,- 

principalmente quando foi preciso defende-la junto aos técnicos da CEF.  

 O sistema de autogestão do qual participamos foi sem duvida uma maneira 

de responder criativamente aos parâmetros fixados pela CEF. Apoiados em várias 

experiências inspiradas na teoria da pesquisa-ação, onde prevalece a participação 

dos beneficiários em todas as etapas de elaboração do projeto de assentamento, o 

GERAH-UFRN preservou a centralidade da qualidade nos diferentes processos que 

envolvem a complexa tarefa de construção de agrovilas no meio rural. Os próprios 

conflitos surgidos no decorrer das diferentes etapas de trabalho faziam parte do seu 

sistema de reflexão e auto-critica, pois o formato dessa proposta é totalmente oposto 

ao formato padronizado imposto pela Caixa, como vimos. Diante dos recursos 

atribuídos, as transformações quantitativas e qualitativas advinham mediante um 

exercício bem estruturado de gestão dos custos e das parcerias, do início ao fim do 



 124 

processo. Alem disso a contrapartida da mão de obra a ser executada em parte 

pelos próprios assentados e beneficiários (a autoconstrução) promovia um trabalho 

orquestrado entre todos os segmentos envolvidos, o que significava também uma 

incógnita permanente para cada um deles, pois todos sempre dependiam dos 

demais. 

 O sucesso da experiência GERAH/MST/CEF/INCRA deve-se também em 

grande parte à divisão da gestão do processo com o INCRA/RN, pois muitas da 

adaptações –entretanto cruciais- só aconteceram mediante o apoio deste último, que 

além de mais flexível em seus normativos assegurava uma parte superior à da CEF 

no financiamento da gestão.  

 Cabe ainda ressaltar que a aceitação final da tipologia proposta foi muito 

facilitada (ou menos dificultada) por se tratar de um projeto elaborado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que beneficia de grande credibilidade 

junto ao INCRA e a CEF. Mesmo assim em varias ocasiões o GERAH foi convidado 

a apresentar documentos e relatórios de pesquisa que comprovassem a viabilidade 

do processo proposto, com exemplos práticos já aplicados como o assentamento 

Maria da Paz, localizado no município de João Câmara, realizado entre 2004 e 

2006, do qual também participamos.  

 Mesmo assim, estas experiências não escaparam às diversas críticas e 

questionamentos por parte dos técnicos-engenheiros da CEF, que sempre tentavam 

aproximar o modelo proposto pelo GERAH dos seus normativos, pois segundo os 

próprios técnicos “ficaria até mais fácil de ser avaliado e seguido, por ser um modelo 

já bem rodado”. Esta afirmação ressalta a escassez de instrumentos adaptados à 

realidade da construção de um mutirão assistido em área rural, que necessitaria uma 

grande flexibilidade face às especificidades da esfera produtiva rural, desconhecida 

e desconsiderada pelos gestores públicos- que utilizam majoritariamente ou 

adaptam parâmetros de análise criados a partir de necessidades ou realidades do 

meio urbano.  

Buscando remediar a essas e outras limitações da ação da CEF detectadas 

por autores como Bonduki ou Maricato, o próprio MCidades aponta numa diretriz de 

2008 do Plano Nacional de Habitação 106

                                                 
106Contribuições dos seminários regionais - Plano Nacional de Habitação - Caderno I - PlanHab - 
Direito à Moradia, (org.) Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Habitação, Brasília, março 
2008. 

 -PlanHab a sugestão de  
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Criar escritórios estaduais do MCidades nas capitais, nos modelos do INCRA 

("INCRA urbano"), para atuar como órgão de regulação fundiária urbana e 

para fiscalizar os terrenos e vistoriar os imóveis quanto ao cumprimento da 

função social e ao controle das dívidas públicas, além de desapropriar terras 

para finalidade social, podendo atuar em conjunto ou independentemente dos 

governos estaduais e municipais. (2008, p. 85). 

 

  Sugerindo a criação de representações regionais para o 

acompanhamento da produção de HIS no Brasil, o PlanHab busca aproximar a 

reflexão e os instrumentos de intervenção à nível local, a fim de prevenir que se 

reproduzam os desacertos do extinto BNH que atendeu essencialmente à produção 

de habitação de categorias sociais mais abastadas.  

Vale destacar que, assim como o BNH a CEF é também um banco, o que 

já induz todo um procedimento voltado para o lucro. Destacando a relevância de 

deslocar a centralidade da HIS no Brasil da CEF (um banco) para o MCidades, o 

PlanHab reforça o que vem sendo proposto pelos movimentos sociais brasileiros nos 

últimos 30 anos: a participação popular no planejamento, controle e gestão 

democráticos. Embora esteja prevista em sua fundamentação pública a meta social, 

enquanto banco a CEF tem objetivos econômicos que exigem uma 

operacionalização financeira.  

Mesmo quando se volta aos processos de produção da habitação, a CEF 

dedica-se, prioritariamente, ao aspecto técnico da rentabilidade construtiva, em 

detrimento dos aspectos sociais que poderiam ser considerados, como por exemplo, 

a integração de processos participativos ao longo da concepção e elaboração dos 

projetos. É o caso do Programa Habitare, que a CEF financia com a FINEP, e que 

no aspecto qualitativo remete a pesquisas sobre técnicas construtivas, desempenho 

tecnológico energético ou conforto ambiental. Sem desconsiderar a extrema 

importância destas questões para o desenvolvimento sustentável da própria HIS e 

dos seus beneficiários, não podemos de deixar de relatar a ausência de referencia 

desta problemática ainda candente neste programa desenvolvido pela CEF desde os 

anos 1960: distantes contemporâneos, portanto. 

 Talvez como conseqüência de uma evolução histórica, política e 

economicamente desfavorável à HIS no Brasil, gostaria de destacar o progressivo 

desinteresse das novas gerações de arquitetos com a temática da habitação de 
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interesse social. Apesar de não havermos aprofundado esta questão em nossa 

pesquisa, através de diversas análises e observações diretas podemos inferir que 

alguns procedimentos profissionais alimentam tal situação, entre os quais 

destacamos a baixa remuneração do trabalho de assistência técnica no campo para 

o arquiteto, ou ainda o processo de liberação de pagamentos de projeto chamado 

“de risco”, ou seja; só depois da aprovação ou não da CEF. Sabemos que o 

regulamento da profissão regido por Lei Federal107

                                                 
107 Lei Federal nº 6.496/77. 

, estipula que todo projeto 

elaborado deve ser acompanhado de uma Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART), documento emitido junto com a nota fiscal do serviço, o que supõe o devido 

pagamento no ato da entrega do projeto. Reproduzindo a desvalorização profissional 

do arquiteto urbanista, a CEF reforça tal situação, quando exige o “risco” do arquiteto 

em seu processo de financiamento de HIS, aumentando o descrédito numa possível 

valorização do profissional que atua nessa área. Sabemos da participação histórica 

dos arquitetos no Brasil e de seu compromisso com a HIS, individualmente e através 

de suas entidades representativas. Com esta dissertação esperamos estar 

contribuindo para a reflexão sobre formas mais justas de produzir espaços mais 

adequados às demandas. 
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Apêndice 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Apêndice 1 – Maquete eletrônica do modelo de casa individual usado pelo governo 
de Estado do Rio Grande do Norte no meio rural. 

 

 

 

 

 Fonte: Autor.  
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 Apêndice 2 - Planta  da Unidade Habitacional  do assentamento Roseli Nunes - Ielmo 
Marinho. 

 

 

 

 

 Fonte: Autora do Projeto: arquiteta Viviane (2008) - GERAH - Nota: Adaptado pelo 
autor. 
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 Apêndice 3 - Cortes da Unidade Habitacional do assentamento Roseli Nunes - Ielmo 
Marinho - projeto da arquiteta Viviane -GERAH 

 

 

 
 

 

 

 Fonte:  Autora do Projeto: arquiteta Viviane (2008) - GERAH - Nota: Adaptado pelo 
autor. 

 

 Apêndice 4 - Fachadas da Unidade Habitacional do assentamento Roseli Nunes - 
Ielmo Marinho 
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 Fonte:  Autora do Projeto: arquiteta Viviane (2008) - GERAH - Nota: Adaptado pelo 
autor. 

 

 Apêndice 5 - Fachadas da Unidade Habitacional do assentamento Roseli Nunes -  
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Ielmo Marinho 

  

 
 

 

 

 Fonte:  Autora do Projeto: arquiteta Viviane (2008) - GERAH - Nota: Adaptado pelo 
autor. 
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 Apêndice 6 - Planta da Unidade Habitacional do assentamento Bernardo Marim - 
Pureza 

 

  

 

 

 

 
 

 

 Fonte:  Autora do Projeto: arquiteta Viviane (2008) - GERAH - Nota: Adaptado pelo 
autor. 

 

Proposta de futura extensão 
da casa. 
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 Apêndice 7 - Cortes da Unidade Habitacional do assentamento Bernardo Marim - 
Pureza 

 

  

 

 
 

 

 

 

 Fonte:  Autora do Projeto: arquiteta Viviane (2008) - GERAH - Nota: Adaptado pelo 
autor. 

 

 Apêndice 8 - Especificações para tipologia de casa individual exigidas pela CEF –  
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2009 

 

 

 

 Fonte : Site da CAIXA. (2009)  
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 Apêndice 9 - Especificações para tipologia de casa individual exigidas pela CEF   

 

 

 

 Fonte : Site da CAIXA. (2009)  
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Apêndice 10 - Programas de financiamento da Secretaria Nacional da Habitação 
FONTE: Política nacional de habitação 4  - Cadernos MCIDADES  Habitação (maio 2006) - elaboração do 
autor 
Programas 
 

Ação 
 

Modalidades 
 

Fonte de 
recurso 
 

Destinatários 
 

Poder 
público local 

Forma de 
acesso 

 

Urbanização 
Regularização e 
Integração de 
Assentamentos 
Precários 
 

 

 

Melhoria das 

condições de 

habitabilidade e 

urbanização de 

assentamentos 

precários 

 

 

 

Urbanização de 

assentamentos 

precários 

 

 

 

Orçamento 

Geral da 

União - OGU 

/ Fundo 

Nacional de 

habitação de 

Interesse 

Social -

FNHIS 

 

 

 

Famílias com 

renda mensal de 

até R$ 1.050,00 

(mil e cinqüenta 

reais) 

 

 

 

Elaboração de 

propostas e 

execução de 

obra 

 

 

 

Orçamento Geral da 

União (OGU): 

pactos federativos 

firmados por 

estados, municípios 

e Distrito Federal 

com a União / 

FNHIS: consulta 

prévia encaminhada 

ao Ministério das 

Cidades 

Apoio à provisão 
Habitacional de 
Interesse Social 

Apoio a projetos 

voltados para a 

produção de 

alternativas e 

soluções 

habitacionais, 

articulando 

recursos e 

iniciativas do 

poder público, da 

população e de 

organizações 

sociais, com 

envolvimento das 

comunidades nas 

ações de 

autoconstrução e 

mutirão. 

Produção ou 

aquisição de 

unidades 

habitacionais, 

produção ou 

aquisição de 

lotes 

urbanizados e 

requalificação 

urbana. 

Fundo 

nacional de 

Habitação de 

Interesse 

Social - 

FNHIS 

Famílias com 

renda mensal de 

até R$ 1.050 (mil 

e cinqüenta reais) 

Elaboração de 

propostas e 

execução de 

obra 

Carta consulta ao 

Ministério das 

Cidades, atendendo 

a chamadas 

públicas 

Pró-Moradia Financiamento ao 

poder público – 

Distrito Federal, 

estados, 

municípios ou 

órgãos das 

administrações 

diretas ou 

indiretas, para o 

desenvolvimento 

de ações 

integradas e 

articuladas que 

resultem na 

Produção de 

conjuntos 

habitacionais, 

urbanização e 

regularização 

de favelas e 

desenvolviment

o institucional 

Fundo de 

Garantia do 

Tempo de 

Serviço - 

FGTS 

Governos 

municipais ou 

estaduais 

Elaboração de 

propostas e 

execução de 

obra 

Encaminhamento 

de proposta ao 

agente financeiro, 

submetida em 

seguida à seleção 

do Ministério das 

Cidades 
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melhoria da 

qualidade de vida 

da população de 

menor renda ou 

na produção de 

alternativas e 

soluções 

habitacionais 

Carta de Crédito 
Individual 

Financiamento 

direto ao 

mutuário para as 

modalidades de 

aquisição, 

construção, 

conclusão, 

ampliação, 

reforma ou 

melhoria da 

unidade 

habitacional, 

aquisição de 

material de 

construção ou de 

lote. 

 Fundo de 

Garantia do 

Tempo de 

Serviço - 

FGTS 

Famílias com 

renda mensal de 

até R$ 3,9 mil 

(três mil e 

novecentos reais) 

observados os 

limites de cada 

modalidade, 

contratam 

operação de 

financiamento 

habitacional na 

modalidade 

pretendida, junto 

às instituições 

financeiras. 

No caso de 

operações 

coletivas, 

participam do 

programa 

disponibilizand

o áreas para 

implantação 

dos projetos, 

infra-estrutura e 

na indicação da 

demanda a ser 

beneficiada. 

Requisição de 

crédito junto à 

Caixa. No caso de 

parcerias, é firmado 

convênio entre a 

Prefeitura e o 

Agente Financeiro 

Carta de Crédito 
associativo 

Financiamento de 

pessoas físicas, 

organizadas em 

condomínios, 

sindicatos,cooper

ativas, 

associações, 

companhias de 

habitação ou 

empresas do 

setor da 

construção civil, 

para a produção 

de lote 

urbanizado, 

construção de 

unidade 

habitacional ou 

aquisição de 

unidade nova, 

assim como 

reforma de 

prédios para 

reabilitação 

habitacional. 

Financiamento da 

 Fundo de 

Garantia do 

Tempo de 

Serviço - 

FGTS 

Famílias com 

renda mensal de 

até  R$ 3,9 mil 

(três mil e 

novecentos reais) 

observados os 

limites de cada 

modalidade 

Parceria nas 

ações, como 

redução de 

impostos ou 

doação de 

terreno. 

Os agentes 

promotores 

apresentam as 

propostas junto ao 

agente financeiro 

para avaliação 

técnica, jurídica e 

de risco. 
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reforma de 

prédios para 

ocupação 

residencial. 

Arrendamento 
Residencial (PAR) 

Objetiva a 

aquisição de 

empreendimentos 

a construir, em 

construção ou 

recuperação e 

proporciona, após 

conclusão das 

obras, moradia à 

população de 

baixa renda, sob 

a  forma de 

arrendamento 

residencial com 

exercício de 

opção de compra 

ao final do prazo 

contratual (15 

anos) podendo-

se antecipar o 

exercício da 

opção, a partir do 

quinto ano do 

contrato. As taxas 

de arrendamento 

mensal variam 

entre R$ 180,00 

(cento e oitenta 

reais) e R$ 

350,00 (trezentos 

e cinqüenta reais) 

 Fundo de 

Arrendament

o Residencial 

- FAR 

Famílias com 

renda de até R$ 

1.800,00 (um mil 

e oitocentos 

reais). 

Identifica locais 

para 

implantação 

dos projetos; 

indica famílias 

a serem 

beneficiadas; 

promove ações 

facilitadoras e 

redutoras dos 

custos de 

implantação do 

projetos, como 

tributos, 

contribuições e 

taxas.  

As empresas do 

setor da construção 

civil apresentam as 

propostas de 

projetos diretamente 

às agências da 

Caixa Econômica 

Federal Econômica 

Federal, agente 

financeiro 

responsável pela 

execução do 

Programa PAR.  

Crédito Solidário Concede 

financiamento a 

pessoas físicas 

com juros zero, 

organizadas em 

cooperativas 

habitacionais ou 

mistas, 

associações e 

demais entidades 

sem fins 

lucrativos. 

Aquisição de 

terreno e 

construção, 

construção em 

terreno próprio 

e conclusão, 

ampliação e 

reforma de 

unidade 

habitacional. 

Fundo de 

Desenvolvim

ento Social - 

FDS 

Famílias com 

renda de até R$ 

1.140,00 ( um mil 

cento e quarenta 

reais) admitindo-

se renda de até 

R$ 1.900,00 (um 

mil e novecentos 

reais), limitado a 

10% do grupo 

associativo ou a 

35%, no caso de 

projetos a serem 

implementados 

em regiões 

Pode ser 

parceiro em 

ações como a 

redução de 

impostos, 

doação de 

terreno, 

implantação de 

infra-estrutura, 

entre outras. 

As cooperativas 

habitacionais ou 

mistas, associações 

e demais entidades 

sem fins lucrativos  

apresentam 

propostas de 

projetos aos 

agentes financeiros 

habilitados a operar 

o Programa. As 

propostas são pré-

analisadas e 

encaminhadas ao 

Ministério das 



 139 

metropolitanas. Cidades para a 

seleção e 

hierarquização. 

Apoio à produção Concede 

financiamento à 

pessoa jurídica 

para produção de 

empreendimentos 

habitacionais em 

duas ações 

distintas, 

segundo a faixa 

de renda das 

famílias 

beneficiadas – 

abaixo e acima 

de cinco salários 

mínimos. 

 Fundo de 

Garantia do 

Tempo de 

Serviço - 

FGTS 

Famílias nas 

diversas faixas 

de renda. 

 Empresas do ramo 

da construção civil 

apresentam ao 

agente financeiro 

autorizado a operar 

com recursos do 

FGTS, as propostas 

de projetos de 

empreendimentos. 

Habitação de 
Mercado – SBPE 
(Sistema Brasileiro 
de Poupança e 
Empréstimo) 

Concede crédito 

habitacional às 

pessoas física e 

jurídica. 

Construção, 

reforma ou 

aquisição de 

imóvel na 

planta, novo ou 

usado. 

Sistema 

Brasileiro de 

Poupança e 

Empréstimo – 

SBPE 

(caderneta de 

poupança), 

exceto os 

geridos pela 

Caixa 

Econômica 

Federal. 

Famílias com 

renda superior a 

cinco salários 

mínimos. 

 Nas Instituições 

Financeiras do 

Sistema Financeiro 

da Habitação – 

SFH, autorizadas a 

operar pelo Banco 

Central do Brasil, 

que ofertam 

financiamento 

habitacional. 

Qualidade e 
Produtividade do 
Habitat – PBQP-H 

Ações para 

elevar os 

patamares da 

qualidade e 

produtividade da 

construção civil. 

Criação e 

implantação de 

mecanismos de 

modernização 

tecnológica e 

gerencial, com 

destaque para 

os sistemas de 

avaliação de 

conformidade e 

de inovação 

tecnológica do 

setor da 

construção, à 

capacitação 

profissional e a 

assistência 

técnica à 

construção. 

Orçamento 

Geral da 

União - OGU  

Profissionais, 

empresas e 

entidades civis e 

governamentais, 

públicas e 

privadas que 

compõem a 

cadeia produtiva 

da construção 

civil. 

 Adesão ao 

programa, 

celebração de 

acordos setoriais, 

construção de 

parcerias. 
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Apoio à elaboração 
de Planos Locais 
de Habitação de 
Interesse Social 

Apoio ao poder 

público na 

elaboração ou 

revisão de Plano 

Local de 

Habitação de 

Interesse social – 

PLHIS, requisito 

para adesão ao 

Sistema Nacional 

de Habitação de 

Interesse Social – 

SNHIS. 

Elaboração ou 

revisão do 

Plano 

Habitacional de 

Interesse 

Social. 

Fundo 

Nacional de 

habitação de 

Interesse 

Social -

FNHIS 

Distrito Federal, 

estados e 

municípios. 

Elaboração de 

proposta de 

desenvolviment

o do Plano 

Local. 

Carta consulta 

encaminhada ao 

Ministério das 

Cidades, em 

resposta a 

chamadas públicas. 
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Anexos 

 
Anexo 1 - LEI Nº 11.977, DE 7 DE JULHO DE 2009. 

 
Trata das definições do Programa Nacional de Habitação Urbana e Plano Nacional 
de Habitação Rural 

 
................. 
CAPÍTULO I108

                                                 
108 LEI Nº 11.977, DE 7 DE JULHO DE 2009. 

 
DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – PMCMV 
Seção I 
Regulamento 
Da Estrutura e Finalidade do PMCMV 
Art. 1o O Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV tem por finalidade criar 
mecanismos de incentivo à produção e 
aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos 
e produção ou reforma de habitações 
rurais, para famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil, 
seiscentos e cinqüenta reais) e compreende os 
seguintes subprogramas: (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011) 
I - o Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU; e (Redação dada pela Lei 
nº 12.424, de 2011) 
II - o Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR. (Redação dada pela Lei nº 

12.424, de 2011) 

...... 

Seção II 
Regulamento 
Do Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU 
Art. 4o O Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU tem por objetivo 
promover a produção ou aquisição de 
novas unidades habitacionais ou a requalificação de imóveis urbanos. (Redação 
dada pela Lei nº 12.424, de 2011) 
§ 1o Para a implementação do PNHU, a União disponibilizará recursos na forma 
prevista nos incisos I, II e III do art. 
2o. (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011) 
I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011) 
II – (VETADO); 
III - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011) 
§ 2o A assistência técnica pode fazer parte da composição de custos do PNHU. 
(Redação dada pela Lei nº 12.424, 
de 2011) 
Art. 5o Fica a União autorizada a conceder subvenção econômica no âmbito do 
PNHU até o montante de R$ 
2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais). (Vide Lei nº 
12.424, de 2011, Vigência) 
Parágrafo único. Enquanto não efetivado o aporte de recursos de que trata o 
caput, caso o agente operador do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS tenha suportado ou venha a 
suportar, com recursos das disponibilidades 
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atuais do referido fundo, a parcela da subvenção econômica de que trata o 
caput, terá direito ao ressarcimento das quantias 
desembolsadas, devidamente atualizadas pela taxa Selic. (Vide Lei nº 12.424, 
de 2011, Vigência) 
Art. 5o-A. Para a implantação de empreendimentos no âmbito do PNHU, 
deverão ser observados: (Incluído pela Lei 
nº 12.424, de 2011) 
I - localização do terreno na malha urbana ou em área de expansão que atenda 
aos requisitos estabelecidos pelo 
Poder Executivo federal, observado o respectivo plano diretor, quando existente; 
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 
II - adequação ambiental do projeto; (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 
III - infra-estrutura básica que inclua vias de acesso, iluminação pública e 
solução de esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais e permita ligações domiciliares de abastecimento de 
água e energia elétrica; e (Incluído pela 
Lei nº 12.424, de 2011) 
IV - a existência ou compromisso do poder público local de instalação ou de 
ampliação dos equipamentos e serviços 
relacionados a educação, saúde, lazer e transporte público. (Incluído pela Lei nº 
12.424, de 2011) 
Art. 6o A subvenção econômica de que trata o inciso I do art. 2o será concedida 
no ato da contratação da operação 
de financiamento, com o objetivo de: (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 
2011) 
I - facilitar a aquisição, produção e requalificação do imóvel residencial; ou 
(Redação dada pela Lei nº 12.249, de 
2010) 
L11977compilado Página 3 de 23 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2009/Lei/L11977compilado.htm 20/06/2011 
II – complementar o valor necessário a assegurar o equilíbrio econômico-
financeiro das operações de financiamento 
realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação - 
SFH, compreendendo as despesas de 
contratação, de administração e cobrança e de custos de alocação, 
remuneração e perda de capital. 
§ 1o A subvenção econômica de que trata o caput será concedida 
exclusivamente a mutuários com renda familiar 
mensal de até R$ 2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais), uma única vez 
por imóvel e por beneficiário e será 
cumulativa, até o limite máximo a ser fixado em ato do Poder Executivo federal, 
com os descontos habitacionais concedidos 
nas operações de financiamento realizadas na forma do art. 9o da Lei no 8.036, 
de 11 de maio de 1990, com recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. (Redação dada pela Lei nº 
12.424, de 2011) 
§ 2o A subvenção poderá ser cumulativa com subsídios concedidos no âmbito 
de programas habitacionais dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. 
§ 3o No caso de operações realizadas com recursos previstos no inciso II do art. 
2o, para famílias com renda mensal 
de até R$ 1.395,00 (mil, trezentos e noventa e cinco reais), a subvenção 
econômica de que trata o caput será concedida 
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nas prestações do financiamento, ao longo de 120 (cento e vinte) meses. 
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 
§ 4o Na hipótese do § 3o: (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 
I - a quitação antecipada do financiamento implicará o pagamento do valor da 
dívida contratual do imóvel, sem a 
subvenção econômica conferida na forma deste artigo; (Incluído pela Lei nº 
12.424, de 2011) 
II - não se admite transferência inter vivos de imóveis sem a respectiva quitação. 
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 
2011) 
§ 5o Serão consideradas nulas as cessões de direitos, promessas de cessões 
de direitos ou procurações que 
tenham por objeto a compra e venda ou promessa de compra e venda ou a 
cessão de imóveis adquiridos sob as regras do 
PMCMV e que estejam em desacordo com o inciso II do § 4o. (Incluído pela Lei 
nº 12.424, de 2011) 
Art. 6o-A. As operações realizadas com recursos transferidos ao FAR e ao FDS, 
conforme previsto no inciso II do art. 
2o, ficam condicionadas a: (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 
I - exigência de participação financeira dos beneficiários, sob a forma de 
prestações mensais; (Incluído pela Lei nº 
12.424, de 2011) 
II - quitação da operação, em casos de morte ou invalidez permanente do 
beneficiário, sem cobrança de contribuição 
do beneficiário; e (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 
III - cobertura de danos físicos ao imóvel, sem cobrança de contribuição do 
beneficiário. (Incluído pela Lei nº 12.424, 
de 2011) 
§ 1o Nos empreendimentos habitacionais em edificações multifamiliares 
produzidos com os recursos de que trata o 
caput, inclusive no caso de requalificação de imóveis urbanos, será admitida a 
produção de unidades destinadas à atividade 
comercial a eles vinculada, devendo o resultado de sua exploração ser destinado 
integralmente ao custeio do condomínio. 
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 
§ 2o É vedada a alienação das unidades destinadas à atividade comercial de 
que trata o § 1o pelo condomínio a que 
estiverem vinculadas. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 
§ 3o Será dispensada, na forma do regulamento, a participação financeira dos 
beneficiários de que trata o inciso I, 
bem como a cobertura a que se refere o inciso III do caput, nas operações 
realizadas com os recursos transferidos ao FAR, 
quando estas operações forem vinculadas a intervenções de urbanização de 
assentamentos precários, saneamento 
integrado, manejo de águas pluviais e prevenção de deslizamento de encostas 
que demandem reassentamento, 
remanejamento ou substituição de unidades habitacionais, desde que tais 
intervenções: (Incluído pela Lei nº 12.424, de 
2011) 
I - sejam executadas por meio de transferência obrigatória de recursos de que 
trata o art. 1o da Lei no 11.578, de 26 
de novembro de 2007; ou (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 
II - sejam financiadas por meio de operações de crédito ao setor público, 
conforme hipóteses definidas no 
regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 
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Art. 6o-B. Para a concessão de subvenção econômica nas operações de que 
trata o inciso III do art. 2o, fica 
estabelecido que a instituição ou agente financeiro participante só poderá 
receber recursos até o máximo de 15% (quinze 
por cento) do total ofertado em cada oferta pública, na forma do regulamento, 
considerado o limite de 100 (cem) unidades 
habitacionais por Município. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 
L11977compilado Página 4 de 23 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
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§ 1o O Poder Executivo federal disporá necessariamente sobre os seguintes 
aspectos: (Incluído pela Lei nº 12.424, 
de 2011) 
I - valores e limites das subvenções individualizadas a serem destinadas a cada 
beneficiário; (Incluído pela Lei nº 
12.424, de 2011) 
II - remuneração das instituições e agentes financeiros pelas operações 
realizadas; (Incluído pela Lei nº 12.424, de 
2011) 
III - quantidade, condições e modalidades de ofertas públicas de cotas de 
subvenções; e (Incluído pela Lei nº 12.424, 
de 2011) 
IV - tipologia e padrão das moradias e da infra-estrutura urbana, com 
observância da legislação municipal pertinente. 
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 
§ 2o As operações de que trata o caput poderão ser realizadas pelos bancos 
múltiplos, pelos bancos comerciais, 
pelas sociedades de crédito imobiliário, pelas companhias hipotecárias, por 
órgãos federais, estaduais e municipais, 
inclusive sociedades de economia mista em que haja participação majoritária do 
poder público, que operem no 
financiamento de habitações e obras conexas, e pelas cooperativas de crédito 
que tenham entre seus objetivos o 
financiamento habitacional a seus cooperados, desde que tais instituições e 
agentes financeiros sejam especificamente 
autorizados a operar o programa pelo Banco Central do Brasil e pelo Ministério 
das Cidades, no âmbito de suas 
competências. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 
§ 3o Os Estados e os Municípios poderão complementar o valor das subvenções 
econômicas com créditos 
tributários, benefícios fiscais, bens ou serviços economicamente mensuráveis, 
assistência técnica ou recursos financeiros. 
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 
Art. 7o Em casos de utilização dos recursos de que tratam os incisos I, II e III do 
art. 2o em finalidade diversa da 
definida nesta Lei, ou em desconformidade ao disposto nos arts. 6o, 6o-A e 6o-
B, será exigida a devolução ao erário do valor 
da subvenção concedida, acrescido de juros e atualização monetária, com base 
na remuneração dos recursos que serviram 
de lastro à sua concessão, sem prejuízo das penalidades previstas em lei. 
(Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011) 
Art. 8o Caberá ao Poder Executivo a regulamentação do PNHU, especialmente 
em relação: 
I – à fixação das diretrizes e condições gerais; 
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II – à distribuição regional dos recursos e à fixação dos critérios complementares 
de distribuição desses recursos; 
III – aos valores e limites máximos de subvenção; 
IV – ao estabelecimento dos critérios adicionais de priorização da concessão da 
subvenção econômica; e 
V – ao estabelecimento das condições operacionais para pagamento e controle 
da subvenção econômica. 
Art. 9o A gestão operacional dos recursos destinados à concessão da 
subvenção do PNHU de que trata o inciso I do 
art. 2o desta Lei será efetuada pela Caixa Econômica Federal - CAIXA. 
(Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011) 
Parágrafo único. Os Ministros de Estado das Cidades e da Fazenda fixarão, em 
ato conjunto, a remuneração da 
Caixa Econômica Federal pelas atividades exercidas no âmbito do PNHU. 
Art. 10. Competem aos Ministérios da Fazenda e das Cidades a regulamentação 
e a gestão do PNHU no âmbito das suas respectivas competências. 
...... 

Seção III 
Regulamento 
Do Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR 
Art. 11. O PNHR tem como finalidade subsidiar a produção ou reforma de 
imóveis aos agricultores familiares e 
trabalhadores rurais, por intermédio de operações de repasse de recursos do 
orçamento geral da União ou de 
financiamento habitacional com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS. (Redação dada pela Lei nº 
12.424, de 2011) 
Parágrafo único. A assistência técnica pode fazer parte da composição de custos 
do PNHR. (Redação dada pela Lei 
nº 12.424, de 2011) 
L11977compilado Página 5 de 23 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2009/Lei/L11977compilado.htm 20/06/2011 
Art.12. Fica a União autorizada a conceder subvenção econômica no âmbito do 
PNHR até o montante de R$ 
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). (Vide Lei nº 12.424, de 2011, 
Vigência) 
Parágrafo único. Enquanto não efetivado o aporte de recursos de que trata o 
caput, caso o agente operador do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS tenha suportado ou venha a 
suportar, com recursos das disponibilidades 
atuais do referido fundo, a parcela da subvenção econômica de que trata o 
caput, terá direito ao ressarcimento das quantias 
desembolsadas, devidamente atualizadas pela taxa Selic. (Vide Lei nº 12.424, 
de 2011, Vigência) 
Art. 13. Nas operações de que trata o art. 11, poderá ser concedido subvenção 
econômica, no ato da contratação do 
financiamento, com o objetivo de: (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011) 
I - facilitar a produção ou reforma do imóvel residencial; (Redação dada pela Lei 
nº 12.424, de 2011) 
§ 1o A subvenção econômica do PNHR será concedida uma única vez por 
imóvel e por beneficiário e, excetuados os 
casos previstos no inciso III deste artigo, será cumulativa, até o limite máximo a 
ser fixado em ato do Poder Executivo 
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federal, com os descontos habitacionais concedidos nas operações de 
financiamento realizadas na forma do art. 9o da Lei 
no 8.036, de 11 de maio de 1990, com recursos do FGTS. (Redação dada pela 
Lei nº 12.424, de 2011) 
§ 2o A subvenção poderá ser cumulativa com subsídios concedidos no âmbito 
de programas habitacionais dos 
Estados, Distrito Federal ou Municípios. 
§ 3o Para definição dos beneficiários do PNHR, deverão ser respeitados, 
exclusivamente, o limite de renda definido 
para o PMCMV e as faixas de renda definidas pelo Poder Executivo federal. 
(Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011) 
Art. 14. Em casos de utilização dos recursos de que trata o art. 11 em finalidade 
diversa da definida nesta Lei, ou em 
desconformidade ao disposto no art. 13, será exigida a devolução ao erário do 
valor da subvenção concedida, acrescido de 
juros e atualização monetária, com base na remuneração dos recursos que 
serviram de lastro à sua concessão, sem 
prejuízo das penalidades previstas em lei. (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 
2011) 
Art. 15. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Seção, 
especialmente no que concerne à definição das 
diretrizes e condições gerais de operação, gestão, acompanhamento, controle e 
avaliação do PNHR. 
Art. 16. A gestão operacional do PNHR será efetuada pela Caixa Econômica 
Federal. 
Parágrafo único. Os Ministros de Estado das Cidades e da Fazenda fixarão, em 
ato conjunto, a remuneração da 
Caixa Econômica Federal pelas atividades exercidas no âmbito do PNHR. 
Art. 17. Competem aos Ministérios da Fazenda e das Cidades a regulamentação 
e a gestão do PNHR no âmbito das suas respectivas competências. 
...... 
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Anexo 2 - Ementário da legislação do PMCMV 2 
 

 
Fonte : MCIDADES - 2011 
 

      1. PMCMV 2 
   

Atualizado em 06/09/2011 

 
      

 Tipo Número Assinatura Publicação Descrição 

Lei 

11.977 07/07/2009 08/07/2009 

Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a 
regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas 
urbanas; altera o Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, as 
Leis nos 4.380, de 21 de agosto de 1964, 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 10.257, de 10 de julho de 
2001, e a Medida Provisória no 2.197-43, de 24 de agosto de 2001; e 
dá outras providências. 

Portaria 
Ministerial 

140 05/04/2011 06/04/2011 

Dispõe sobre os critérios de elegibilidade e seleção dos beneficiários 
do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, conforme disposto 
no art. 2°, §4°, do Decreto n° 6.962, de 17 de setembro de 2009, que 
regulamenta a Lei n° 11.977, de 7 de julho de 2009. 

Lei 

12.424 16/06/2011 20/06/2011 

Altera a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o 
Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV e a regularização 
fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, as Leis 
nos 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964, 8.212, de 24 de julho de 1991, e 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 - Código Civil; revoga dispositivos da Medida 
Provisória no 2.197-43, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 
providências. 

Decreto 
7.499 16/06/2011 17/07/2011 

Regulamenta dispositivos da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, 
que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida, e dá outras 
providências. 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Leis/Lei_11977_7_7_2009_Lei_12424_2011.pdf�
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Portarias/Portaria-No-140-de-05-de-abril-de-2010.pdf�
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Leis/Lei_12424_06_06_2011.pdf�
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Decretos/Decreto_N_7.499_16__06_2011.pdf�
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          2.Fundo de Arrendamento Residencial - PMCMV 
FAR 

  
     Tipo Número Assinatura Publicação Descrição 

Especificação 
técnica 

Item 7.1 Portaria 
325 - Apartamento 

    

Para contratação com valor máximo de aquisição da unidade de 
acordo com o item 7.1 do 
Anexo I da Portaria N° 325, de 07 de julho de 2011 Item 7.1 Portaria 

325 - Casa 

Item 7.2 Portaria 
325 - Apartamento 

Para contratação com valor máximo de aquisição da unidade de 
acordo com o item 7.2 do 
Anexo I da Portaria N° 325, de 07 de julho de 2011 Item 7.2 Portaria 

325 - Casa 

Portaria 
Ministerial 465 03/10/2011 04/10/2011 

Dispõe sobre as diretrizes gerais para aquisição e alienação de 
imóveis por meio da transferência de recursos ao Fundo de 
Arrendamento Residencial - FAR, no âmbito do Programa Nacional 
de Habitação Urbana - PNHU, integrante do Programa Minha Casa, 
Minha Vida - PMCMV. Revoga a Portaria Ministerial 325 de 07 de 
julho de 2011. 

 
4. Financiamento com recursos do FGTS 

Tipo Número Assinatura Publicação Descrição 

Instrução 
Normativa 27 08/07/2011 11/07/2011 

Dá nova redação aos subitens 4.3 e 5.1, do Anexo, da Instrução 
Normativa nº 37, de 27 de agosto de 2007, do Ministério das 
Cidades, que dispõe sobre o Programa de Apoio à Produção de 
Habitações. 

Instrução 
Normativa 28 08/07/2011 11/07/2011 

Dá nova redação aos subitens 4.3, 5.1 e 6.1, do Anexo, da Instrução 
Normativa nº 38, de 27 de agosto de 2007, do Ministério das 
Cidades, que dispõe sobre o Programa Carta de Crédito Associativo. 

Instrução 
Normativa 29 08/07/2011 11/07/2011 

Dá nova redação aos subitens 4.3, 5.1 e 6.1, do Anexo, da Instrução 
Normativa nº 39, de 27 de agosto de 2007, do Ministério das 
Cidades, que dispõe sobre o Programa Carta de Crédito Individual. 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Especificacoes_Apartamento_Item__7.1_AnexoI_Portaria325.pdf�
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Especificacoes_Apartamento_Item__7.1_AnexoI_Portaria325.pdf�
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Especificacoes_Casa_Item_7.1_AnexoI_Portaria325.pdf�
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Especificacoes_Casa_Item_7.1_AnexoI_Portaria325.pdf�
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Especificacoes_Apartamento_Item_7.2_AnexoI_Portaria325.pdf�
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Especificacoes_Apartamento_Item_7.2_AnexoI_Portaria325.pdf�
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Especificacoes_Casa_Item_7.2_AnexoI_Portaria325.pdf�
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Especificacoes_Casa_Item_7.2_AnexoI_Portaria325.pdf�
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Instrução 
Normativa 32 

21/07/2011 22/07/2011 

Regulamenta as diretrizes para a aplicação dos recursos alocados e 
operações de crédito contratadas, no âmbito da área orçamentária 
de Habitação Popular, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. 

Portaria 
Ministerial  

363 11/08/2011 12/08/2011 

Dispõe sobre as operações de crédito com recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, contratadas no âmbito do 
Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU, integrante do 
Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, para os fins que 
especifica. 

Portaria 
Interministerial 409 31/08/2011 06/09/2011 

Dispõe sobre as operações de crédito com recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, contratadas no âmbito 
do Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU, integrante do 
Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, para os fins que 
especifica. 

 
5. Oferta Pública de Recursos - Municípios abaixo de 50 mil habitantes 

Tipo Número Assinatura Publicação Descrição 

 
        

6.Financiamento dom recursos do Fundo de Desenvolvimento Social - PMCMV Entidades 
          

Tipo Número Assinatura Publicação Descrição 

Resolução 182 18/08/2011 19/08/2011 Aprova o Programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades – PMCMV - 
E. 

Instrução 
Normativa 34 28/09/2011 29/09/2011 

Regulamenta a Resolução nº 182, de 18/08/2011, do Conselho 
Curador do Fundo de Desenvolvimento Social - CCFDS, que cria o 
Programa Minha Casa, Minha Vida - Entidades - MCMV-E, com a 
utilização dos recursos da União previstos no inciso II do art. 2° da 
Lei n° 11.977, de 07 de julho de 2009. 

Especificações 
Mínimas  

Apartamento - 
Tabela I 

    Para contratação com valor máximo de aquisição da unidade de 
acordo com a Tabela I do item 9.4 do Anexo da Instrução Normativa 
N° 34, de 28 de setembro de 2011 Casa - Tabela I     

Apartamento - 
Tabela II 

    Para contratação com valor máximo de aquisição da unidade de 
acordo com a Tabela II do item 9.4 do Anexo da Instrução Normativa 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Resolu%C3%A7%C3%B5es/Resolucao_182.pdf�
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Instru%C3%A7%C3%B5esNormativas/IN_34_2011.pdf�
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Especificacoes_APTO_Tabela-I-29092011.pdf�
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Especificacoes_APTO_Tabela-I-29092011.pdf�
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Especificacoes_CASA_Tabela-I-29092011.pdf�
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Especificacoes_APTO_Tabela-II-29092011.pdf�
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Especificacoes_APTO_Tabela-II-29092011.pdf�
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Casa - Tabela II     N° 34, de 28 de setembro de 2011 

Portaria 
Interministerial 464 30/09/2011 04/10/2011 

Dispõe sobre as operações com recursos transferidos ao Fundo de 
Desenvolvimento Social - FDS, contratadas no âmbito do Programa 
Nacional de Habitação Urbana - PNHU, integrante do Programa 
Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, para os fins que especifica. 

7. PNHR 
Tipo Número Assinatura Publicação Descrição 

Portaria 
Interministerial 

395 26/08/2011 29/08/2011 
Dispõe sobre o Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, 
integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, para os 
fins que especifica. 

Portaria 
Ministerial 

406 02/09/2011 05/09/2011 
Regulamenta o Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR, 
integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, para os 
fins que especifica. 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Especificacoes_CASA_Tabela-II-29092011.pdf�
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/Arquivos_PDF/PortariaInterministeral395_260811.pdf�
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Portarias/Portaria_406_02.09.2011.pdf�
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