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RESUMO 

 

Com objetivo de analisar como a questão da habitação de interesse social foi abordada no 

âmbito da 5ª Conferência Nacional das Cidades, foi realizado um levantamento 

bibliográfico e documental resultantes da Conferência. A questão habitacional esta 

intimamente ligada à própria crise urbana, e deve fazer parte da agenda das políticas 

públicas numa reforma urbana séria e que busque uma urbanização mais equânime e 

sustentável. O déficit habitacional brasileiro é uma faceta muito importante desta crise. A 

forma de implantação da Habitação de Interesse Social atualmente privilegia grandes 

empreendimentos geradores de lucro para poucos e custos elevados aos cofres públicos. As 

Conferências das Cidades são instrumentos importantes para discussão e implementação de 

políticas intersetoriais de desenvolvimento urbano. Percebe-se nos documentos e discursos 

uma intenção clara em vencer a fragmentação das políticas urbanas, promovendo uma 

maior integração entre as diversas políticas setoriais e os interesses e necessidades locais. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A cidade pode ser objeto de diversas abordagens distintas entre si: pode ser lida como um 

discurso como querem os semiólogos e semióticos; pode ser abordada pela estética, 

ambiente de alienação e dominação por meio da arquitetura e urbanismo do espetáculo; 

como manifestação de práticas culturais e artísticas mercadológicas ou rebeldes; como 

legado histórico; como palco de conflitos sociais; como espaço de reprodução do capital e 

da força de trabalho, entre outras. Estas abordagens diversas e dispersas acabam por 

dificultar o estabelecimento de um objeto de análise pautado nas relações sociais, produto 

ou mercadoria que intermedia os conflitos entre as classes sociais. No entanto, isso não é 

suficiente para explicar porque a política urbana está tão ausente dos debates da esquerda e 

das propostas de políticas públicas, em especial, políticas nacionais de desenvolvimento 

econômico e social, nas últimas décadas do século XX e primeira do XXI (Maricato, 

2015). 

 

O modelo de desenvolvimento produziu cidades marcadas pela presença de assentamentos 

precários, caracterizados pela informalidade e ilegalidade fundiária; precárias condições de 

habitabilidade; precariedade de acesso à infraestrutura, equipamentos e serviços urbanos; 

riscos associados a escorregamentos, inundações, contaminação do subsolo etc. Os 

processos de segregação espacial, resultantes da polarização social, dificultam que os 

grupos mais desfavorecidos ou com baixos rendimentos tenham acesso a uma habitação 

condigna (Brasil, 2015). 

 



A partir dos anos 80 merece destaque, no Brasil, mudanças no padrão de urbanização. O 

crescimento das metrópoles diminuiu de ritmo e as cidades de médio porte, com população 

entre 100 mil e 500 mil habitantes cresceram a taxas maiores do que as das metrópoles. É 

preciso considerar ainda que as periferias das metrópoles cresceram mais do que os 

núcleos centrais, o que implica em um aumento relativo das regiões pobres. Em algumas 

metrópoles a diminuição do crescimento dos centros transformou-se em crescimento 

negativo dos bairros centrais. Outra importante mudança da dinâmica demográfica, que 

afeta o padrão de urbanização, diz respeito à diminuição da taxa de natalidade. Outro fato 

que pode ser percebido é melhora nos indicadores sociais, embora essa melhora não possa 

ser considerada homogênea. Nas regiões mais pobres, especialmente no nordeste, os 

índices evoluíram positivamente, mas ainda mantêm uma diferença negativa em relação à 

média nacional (Maricato, 2011). 

 

Para Canclini (2013), cada vez menos as identidades coletivas encontram na cidade seu 

palco constitutivo, a esfera pública é ocupada por agentes que calculam tecnicamente suas 

decisões e organizam o atendimento às demandas segundo critérios de rentabilidade e 

eficiência, numa subjetividade capitalística como proposto por Guattari et al (2000). O 

mercado reorganiza o mundo público como palco do consumo, as ruas saturam-se de 

carros, pessoas apressadas para cumprir compromissos profissionais ou consumir uma 

diversão programada. 

 

A crise urbana advém da crescente incapacidade da organização social capitalista em 

assegurar a produção, distribuição e gestão dos meios de consumo necessários à 

coletividade, como moradia, educação, transporte, saúde, áreas verdes, etc. O consumo de 

massa é a organização do consumo individual na base da organização do consumo 

coletivo, que se dá por meio da estrutura urbana. As urbanizações periféricas, já 

mencionadas, revelaram-se um poderoso aparelho de estímulo ao consumo individual, na 

medida em que cada unidade habitacional deve se transformar num mundo fechado e 

autosuficiente, descaracterizando uma rede de conexões existente antigamente. Estes meios 

de consumo coletivos, elementos básicos da estrutura urbana se tornam cada vez mais 

imperiosos, decorrentes da necessidade de acumulação do capital, do processo de 

produção, de consumo e das reinvindicações sociais. Esta contradição, onde os serviços 

coletivos requeridos pelo modo de vida capitalista não são suficientemente rentáveis para 

ser produzidos pelo capital, que visa o lucro, gera a crise urbana. Os equipamentos urbanos 

de uso coletivo, por suas características, surgem do Estado, tornando este o patrão dos 

serviços públicos que condicionam as práticas sociais do conjunto da população (Castells, 

1980). 

 

De acordo com Maricato (2011), a moradia é uma mercadoria especial, que demanda terra 

urbanizada, financiamento à produção e financiamento para a venda. Nesse sentido, ela 

tem uma vinculação com a macroeconomia já que o mercado depende da regulação pública 

e subsídios ao financiamento, desta forma ela exigiria mover o coração da política 

econômica. Por terra urbana entende-se terra servida por infraestrutura e serviços (rede de 

água, rede de esgotos, rede de drenagem, transporte, coleta de lixo, iluminação pública, 

além de equipamentos de educação, saúde etc.). Ou seja, a produção de moradia exige um 

pedaço da cidade, exigindo investimentos sobre a terra, investimentos esses que conferem 

renda aos proprietários fundiários e imobiliários, levando a disputas pelas localizações e 

pelos investimentos públicos nas cidades. A questão da habitação deve estar, então, no 

centro da política urbana. 

 



A problemática na qual se enquadra o presente trabalho é como o problema da habitação 

de interesse social foi abordada na última Conferência das Cidades, tendo em vista seu 

papel fundamental na organização e articulação de políticas públicas que visam uma 

reforma urbana com participação social. A 5ª Conferência Nacional das Cidades, cujo tema 

era “Quem muda a cidade somos nós: reforma urbana já” foi resultado da articulação entre 

autoridades, gestores, sociedade civil organizada e movimentos sociais nos âmbitos 

municipais e estaduais, tendo como finalidade avançar na construção da Política Nacional 

de Desenvolvimento urbano. 

 

Cabe ao poder público municipal reforçar, de uma forma integrada, as capacidades locais 

para responder a necessidades específicas, bem como o potencial das comunidades de 

zonas urbanas e bairros desfavorecidos. A boa administração urbana e a responsabilidade 

local são fatores cruciais para aumentar a qualidade de vida das cidades e para as gerir de 

forma mais sustentável. A questão habitacional está intimamente atrelada à própria crise 

urbana, e deve fazer parte da agenda das políticas públicas numa reforma urbana séria e 

que busque uma urbanização mais equânime e sustentável. As Conferências das Cidades 

colocam na agenda pública e política questões urbanas que sempre foram preteridas ou 

tratadas apenas no âmbito local, elas promovem a formação de redes de difusão de 

informações sobre a função social da cidade e da propriedade e fortalecem o Conselho das 

Cidades, que age como interlocutor das propostas aprovadas em plenárias, ampliando a 

participação popular e o controle social. 

 

O objetivo do trabalho foi analisar como a questão da habitação de interesse social tem 

sido abordada no âmbito da 5ª Conferência Nacional das Cidades, como espaço 

privilegiado de participação social. 

 

Foi realizado um levantamento bibliográfico em livros, artigos, dissertações e teses sobre 

os temas pertinentes à questão habitacional no Brasil e à questão urbana. Também foram 

analisados os documentos aprovados na 5ª Conferência Nacional das Cidades realizada em 

Brasília no período de 20 a 24 de novembro de 2013: as propostas de prioridades para o 

Ministério das Cidades e o texto base aprovado em plenária, confrontando-se com as 

referências sobre a temática. 

 

2 A QUESTÃO HABITACIONAL NO BRASIL 

 

Ao longo da história, vários programas habitacionais tentaram suprir necessidade de 

moradia. Infelizmente, limitavam a questão a um problema numérico: buscavam construir 

o maior número possível de casas, para atender ao maior número possível de famílias. E 

isso sempre foi feito através da redução do valor do produto habitação, o que refletiu 

diretamente na redução qualitativa das unidades (Palermo et al., 2007). 

 

Sob essa ótica simplista, não estariam inadequadas as moradias que não oferecem 

condições suficientes para o cumprimento das atividades domésticas, seja pela dificuldade 

de acesso e circulação nos cômodos, seja pela dificuldade de acesso e operação dos seus 

equipamentos e mobiliário. Habitação adequada, no entanto, sugere qualidade habitacional. 

E é na etapa do projeto que muitos dos aspectos que conferem qualidade à habitação 

podem, e devem ser definidos. Infelizmente, a qualidade dos projetos parece não estar 

dentro das preocupações dos programas governamentais voltados à habitação de interesse 

social. Posto a necessidade de oferecerem moradia a baixo custo, projetos de áreas 

mínimas e padronização excessiva são frequentes, se não regra (Logsdon, 2012). 



 

Ao longo da história de colonização do Brasil, o território foi se organizando de maneira 

distinta e esparsa, a cidade era bem mais uma emanação do poder longínquo, uma vontade 

de marcar presença num país distante. Assim, a urbanização brasileira se desenvolveu de 

maneira mais expressiva a partir do século XVIII, amadureceu no século XIX e apenas no 

século XX é que atingiu as características da atual urbanização (Santos, 2009). 

 

Entre o fim do período colonial até o final o século XIX, o índice de urbanização pouco se 

alterou no Brasil, entre os anos de 1890 e 1920 cresceu aproximadamente 3% e foi 

somente no período entre 1920 e 1940 que o Brasil viu sua taxa de urbanização triplicar, 

chegando a 31,24% (Santos, 2009). 

 

Até a década de 1930, o Brasil continha traços de diferentes ciclos econômicos e sua 

população que era, na maioria, rural iniciou um processo de migração para as cidades e a 

parte interna do território brasileiro. Nessa época, o Brasil encontrava-se no auge do ciclo 

do café paulista, num período de dinamismo demográfico e econômico. Porém, a crise 

econômica mundial de 1930 afetou o processo de desenvolvimento brasileiro. São datados 

dessa época os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPS), para solucionar a questão 

habitacional da classe de trabalhadores ligados à indústria e ao comércio. Houve 

preocupação com a racionalização, produção em larga escala de moradias e normatização 

dos materiais (Maricato, 2011). 

 

O nascimento da habitação como uma questão social também significou a formulação de 

uma nova proposta não apenas de arquitetura e urbanismo, mas também de produção, 

incorporando os pressupostos do movimento moderno que propunham a edificação em 

série, com padronização e pré-fabricação, como instrumentos para atender às grandes 

demandas existentes nas cidades contemporâneas, marcadas pela presença do operariado 

(Bonduki, 2004). 

 

A Lei do Inquilinato teve grande importância no contexto da política habitacional 

brasileira, onde os mais prejudicados foram os proprietários de imóveis para locação e os 

mais beneficiados os empresários urbanos, ligados ao setor industrial. Para a massa 

trabalhadora as consequências foram distintas: os que conseguiram se manter nas moradias 

com aluguéis antigos puderam conservar seu nível de vida; no entanto, os recém-chegados 

à metrópole e os que eram despejados só conseguiam moradia pagando um aluguel 

elevado. Criaram-se as condições para o surgimento e proliferação de novas soluções 

habitacionais de baixo custo, como a casa própria em favelas ou loteamentos particulares 

na periferia (Bonduki, 2004). 

 

O primeiro órgão federal no Brasil que teve como objetivo centralizar a política 

habitacional foi a Fundação da Casa Popular, criada em 1946. Entre as décadas de 1940 e 

1960, a política de habitação consistia na oferta de crédito imobiliário pelas Caixas 

Econômicas e pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) ou por bancos 

incorporadores imobiliários (Botega, 2007). Propunha-se a financiar não apenas casas, mas 

também infraestrutura urbana, produção de materiais de construção, estudos, pesquisas etc. 

Tais finalidades parecem indicar que houve avanços na compreensão de que o problema da 

habitação não se limitava ao edifício casa, porém houve pouco progresso na compreensão 

da faceta econômica e financeira da questão. 

 



Na década de 1950, ocorreu um crescimento da população urbana no Brasil e também se 

agravaram os problemas de habitação, principalmente para a população de baixa renda. 

Assim, iniciaram-se os projetos e construções dos grandes conjuntos habitacionais, 

unidades coletivas produzidas em série, seguindo os preceitos da Arquitetura Moderna, 

com equipamentos públicos e serviços próximos as moradias. Na década de 1960, a pré-

fabricação entrou em cena, juntamente com o estímulo crescente da industrialização da 

construção, como solução para o problema habitacional brasileiro, porém não foi o 

suficiente para extinguir o problema. Entre as décadas de 1960 e 1980, período de 

implementação da política habitacional gerenciada pelo Banco Nacional da Habitação 

(BNH), a característica predominante da produção habitacional era a busca da eficácia 

voltada para a produção em série e em grande escala, tentando solucionar o déficit 

habitacional mesmo sem atender as necessidades dos usuários (Bonduki, 2004). 

 

O BNH, durante sua vigência, financiou 4,8 milhões de habitações, em torno de 25% das 

moradias construídas no país entre 1964 e 1986. As habitações financiadas se destinaram a 

todas as faixas de renda, pela promoção privada das Companhias de Habitação Popular e 

pela incorporação imobiliária. Porém, apenas 20% dos financiamentos beneficiaram a 

população de baixa renda. Além das habitações, foram financiadas obras de infraestrutura 

urbana e equipamentos sociais, vinculados aos empreendimentos habitacionais (Botega, 

2007). 

 

Após a extinção do Banco Nacional de Habitação (BNH), o Brasil encontrou-se numa 

situação complicada, pois o número de inadimplentes era elevado e o déficit habitacional 

ainda não havia sido solucionado. A questão habitacional continuava sendo problema e, 

dessa maneira, alternativas foram sendo elaboradas para diminuir a intensidade dos 

problemas urbanos. 

 

No ano de 1988, a Constituição Federal tornou obrigatório o Plano Diretor para os 

Municípios com mais de 20 mil habitantes, o Plano Diretor foi definido como o 

“instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana”. Assim, a 

problemática fundiária urbana passou a ser regida pelo disposto na Constituição, os 

municípios, através das Leis Orgânicas Municipais, ficaram responsáveis por criar ou 

reforçar diretrizes de planejamento dando novo conteúdo ao Plano Diretor. Sob o comando 

do presidente Fernando Collor de Mello, em 1990, a crise habitacional se agravou ainda 

mais e, os programas de habitação, como o Plano de Ação Imediata para a Habitação 

(PAIH), voltam a ser direcionados ao capital imobiliário privado. Nessa época o Brasil 

chegou a ter 60 milhões de cidadãos morando na rua. 

 

A partir de 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, uma nova postura adotada 

pelos municípios diante do problema habitacional serviu de referência nacional. Ocorre, 

então, a retomada nos financiamentos de habitação e saneamento com base nos recursos do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Novos referenciais como flexibilidade, 

descentralização e diversidade foram adotados, rejeitando programas convencionais que 

tinham como base a construção de grandes conjuntos habitacionais. 

 

O programa habitacional procurava evitar os problemas do passado. As famílias seriam 

beneficiadas com recursos do FGTS e deveriam ter renda de até três salários. Seu principal 

produto financiado deixou de ser a casa pronta, produzida por empreiteira. Os municípios e 

os Estados teriam maior flexibilidade na definição das alternativas a serem adotadas, 

conforme as prioridades e peculiaridades locais. O Pró-Moradia deveria delegar a 



colegiados estaduais, integrado por representantes do governo e da sociedade, a 

deliberação quanto aos programas e projetos a serem financiados (Chaffun, 1997). 

 

A partir de 2005, elevaram-se os investimentos para o financiamento habitacional, o foco 

se direcionou para a população de baixa renda. Essas mudanças foram uma resposta às 

reivindicações de vários setores que lutavam pela priorização de investimentos nas 

políticas sociais. Em 2007, foi anunciado pelo Governo Federal a implantação do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que realizou investimentos em várias 

áreas como a infraestrutura, os setores de habitação e saneamento e a urbanização de 

assentamentos precários. No ano de 2009, o governo Lula lançou o programa Minha Casa, 

Minha Vida (PMCMV), cuja intenção era construir um milhão de moradias. Pretendia-se 

com o programa promover o crescimento econômico do país. Porém o programa recebeu 

diversas críticas devido à sua forma de operação e por estar fora do Sistema/Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS/FNHIS), que promove o controle e 

participação social (Valença et al., 2010). 

 

Já no primeiro mandato do governo Dilma, iniciado em 2011, o Programa que, 

inicialmente, foi criticado, continuou atuando fortemente para a resolução do problema 

habitacional brasileiro e a meta foi atingir 2 milhões de casas e apartamentos até 2014. 

Segundo dados do Governo Federal, o objetivo do programa é “subsidiar a aquisição da 

casa própria para famílias com renda até R$ 1.600,00 e facilitar as condições de acesso ao 

imóvel para famílias com renda até R$ 5 mil”. 

 

Segundo Rolnik (2010), no entanto, o que está acontecendo é que as construtoras estão 

encontrando muita dificuldade de prover habitação para o primeiro grupo nas capitais e 

regiões metropolitanas, onde realmente está concentrada a demanda, em função do preço 

elevado dos terrenos. Então o programa está funcionando bem no interior, mas não nas 

capitais. O agravante é justamente que, com a grande disponibilidade de crédito e com o 

avanço da produção habitacional, o preço dos imóveis e dos terrenos nessas cidades 

disparou, e com isso, está muito difícil produzir uma unidade de R$ 50 mil, 60 mil reais, 

que é o valor total da unidade fixado para a faixa de renda mais baixa. 

 

De fato, programas de excelente relação custo/benefício, que atendam a população de 

baixa renda, estão localizados nas periferias das cidades e são realizados ou em parceria ou 

com a participação dos usuários e dificilmente ganham espaço nos meios de comunicação. 

Permanecem ocultos aos olhos dos assim chamados formadores de opinião perdidos no 

tecido “labiríntico” da cidade real e seus resultados, embora significativos para a 

população diretamente atendida, muitas vezes desaparecem no longo prazo, em 

decorrência da troca da administração que o formulou. Isso ocorre porque, muitas vezes, os 

novos mandatários se esforçam para obscurecer qualquer vestígio dos seus antecessores, 

ação que é facilitada pelo desconhecimento das práticas pela maioria da população e dos 

formadores de opinião (Bonduki, 1997). 

 

3 PARTICIPAÇÃO SOCIAL: CONFERÊNCIAS DAS CIDADES 

 

A Constituição de 1988 consagrou o princípio da participação social como forma de 

afirmação da democracia, a partir de então houve uma multiplicidade de instâncias de 

participação que cumprem o papel de verdadeiras arenas públicas, lugares de encontro 

entre sociedade e estado. As conferências constituem a oportunidade máxima de 



participação e pactuação política aos construir um espaço para a sociedade compartilhar a 

elaboração e avaliação das políticas públicas e de sua implementação. 

 

As Conferências das cidades colocam na agenda pública e política questões urbanas que 

sempre foram preteridas ou tratadas apenas no âmbito local, municipal. Elas promovem a 

formação de redes de difusão de informações sobre a função social da cidade e da 

propriedade e fortalecem o controle social, ampliando a participação popular. 

 

A primeira conferência aconteceu em 2003, participaram aproximadamente 3.000 

municípios e em torno de 2.100 participantes. Em 2005 a segunda edição contou com a 

participação de 3.120 municípios e 2.200 participantes. A terceira conferência teve a 

presença de aproximadamente 2.500 participantes representando 3.277 municípios. Na 

quarta edição em 2010 participaram 2.248 municípios e aproximadamente 2.000 

representantes. Já a quinta e última edição, realizada em Brasília no período de 20 a 24 de 

novembro de 2013, contou com número estimado de 3.000 participantes, entre delegados, 

convidados e observadores, tendo sido realizadas etapas municipais em 2.800 municípios 

que mobilizaram cerca de 240 mil pessoas. A etapa nacional é precedida de etapas 

municipais e estaduais, mobilizando milhares de pessoas representantes da gestão pública, 

dos trabalhadores da área, entidades profissionais e acadêmicas e movimentos sociais. 

 

A Conferência Nacional das Cidades faz parte da gestão pública com empenho em 

construir uma nova relação entre o Estado e a sociedade civil organizada, formulando 

políticas públicas por meio do diálogo com a sociedade, possibilitando mediações 

democráticas que fortalecem e incentivam a participação e o controle social, elementos 

fundamentais para a construção de propostas de resoluções, programas, projetos e 

implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano. 

 

4 A QUESTÃO HABITACIONAL NA 5 CONFERÊNCIA DAS CIDADES 

 

Os objetivos da 5º Conferência foram: Propor a interlocução entre as autoridades e gestores 

públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios com os diversos segmentos da 

sociedade sobre assuntos relacionados à Política e Sistema Nacional de Desenvolvimento 

Urbano; Sensibilizar e mobilizar a sociedade brasileira para o estabelecimento de agendas, 

metas e planos de ação para enfrentar os problemas existentes nas cidades brasileiras; 

Propiciar a participação popular de diversos segmentos da sociedade, considerando as 

diferenças de sexo, idade, raça e etnia, para a formulação de proposições e realização de 

avaliações sobre as formas de execução da Política e Sistema Nacional de 

Desenvolvimento Urbano e suas estratégias; Propiciar e estimular a organização de 

conferências das cidades como instrumento para garantia da gestão democrática das 

Políticas de Desenvolvimento Urbano nas regiões, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 

A finalidade da Conferência foi a de avançar na construção da Política e do Sistema 

Nacional de Desenvolvimento Urbano; indicar ao Ministério das Cidades as prioridades de 

atuação e eleger as entidades nacionais membros do Conselho das Cidades, órgão 

colegiado de natureza deliberativa e consultiva, integrante do Ministério das Cidades que 

tem por finalidade estudar e propor diretrizes para a formulação e implementação da 

Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, bem como acompanhar sua execução. 

 

O texto base para a Conferência abordava quatro grandes temas relacionados diretamente 

ao Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano: 1 – Políticas de incentivo à implantação 



de instrumentos de promoção da função social da propriedade; 2 – Participação e controle 

social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano; 3 – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Urbano; 4 – Instrumentos e políticas de integração intersetorial e 

territorial. 

 

O texto base aborda a necessidade de eliminar a fragmentação entre as diversas políticas 

públicas que tratam da cidade, com a criação do sistema de Desenvolvimento Urbano, 

pensado como instrumento para reversão dessa fragmentação, pensando a cidade 

integralmente (habitação, saneamento, mobilidade, lazer, trabalho, saúde, educação...): 

 

A reversão desse quadro exige a coordenação das ações governamentais de forma a 

assumir a política urbana como uma política estratégica para o país, universalizar o acesso 

às políticas urbanas e superar a cultura de fragmentação da gestão, que separa a política de 

habitação da política de saneamento ambiental, da política de mobilidade, gerando 

desperdício de recursos, a ineficiência e a reprodução das desigualdades socioespaciais nas 

cidades brasileiras, desperdício de recursos e ineficiência (Brasil, 2013). 

 

O texto traz como forma de reversão desse quadro a coordenação das ações 

governamentais de forma a assumir a política urbana como uma política estratégica para o 

país, universalizando o acesso às políticas urbanas e superando a cultura de fragmentação 

da gestão, cuja separação de políticas gera desperdício de recursos, ineficiência e 

reprodução das desigualdades socioespaciais nas cidades brasileiras. 

 

Desta forma, caberia ao Conselho Nacional das Cidades e às Conferências das Cidades, 

também, a proposição e aprovação de diretrizes para as políticas de habitação, bem como 

sua distribuição: 

 

I - propor e aprovar diretrizes e normas para implantação de planos, 

instrumentos e programas da política nacional de desenvolvimento 

urbano e das políticas setoriais de habitação, saneamento 

ambiental, mobilidade, acessibilidade e transporte urbano. [...] VII - 

estabelecer as normas e os critérios para a distribuição regional e 

setorial dos recursos sob gestão da União, em ações de 

desenvolvimento urbano, habitação, saneamento ambiental e 

mobilidade e transporte urbano (Brasil, 2013). 

 

Ficaria como competência do ente federado municipal a criação dos Conselhos Municipais 

das Cidades que elaborariam, de forma participativa com a sociedade civil organizada, os 

Planos Municipais de Habitação com revisões periódicas. Os Conselhos Municipais e os 

Conselhos Estaduais das Cidades têm a responsabilidade de reunir a discussão das políticas 

setoriais de habitação, saneamento, acessibilidade, mobilidade e planejamento urbano 

como forma de articular tais políticas e potencializar a intersetorialidade. 

 

Uma das propostas era a criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, com 

a finalidade de dar suporte às ações e formas de cooperação entre a União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, composto por rubricas específicas para as áreas de habitação 

de interesse social, saneamento ambiental de interesse social, transporte e mobilidade de 

interesse social, e programas urbanos estratégicos. Os recursos viriam dentre outros 

fundos, do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. O Fundo Nacional de 

desenvolvimento deve garantir e apoiar ações de cooperação e consórcios: 



 

III - garantir e apoiar as ações de cooperação e ou consórcios entre 

os Estados, Municípios e Distrito Federal nas regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas, microrregiões e regiões 

integradas de desenvolvimento e municípios que apresentam 

conflitos graves entre as modalidades de transporte rodoviário e 

ferroviário em face dos pedestres, relacionadas as áreas de 

habitação, saneamento ambiental, acessibilidade urbana, 

mobilidade, transporte urbano, rural, transporte metropolitano, 

política fundiária, ordenação, patrimônio histórico e cultural e 

controle do uso do solo (Brasil, 2013). 

 

Outra característica importante aprovada é a possibilidade de disponibilizar recursos 

financeiros para implementação da Assistência Técnica Pública e Gratuita para habitação 

de interesse social, regularização fundiária e planejamento urbano nas áreas de interesse 

social. O envolvimento com a comunidade acadêmica por meio de centros universitários 

ou entidades de ensino público e privado foi percebida como prioridade. 

 

O texto base estipulou o prazo de até 2016 para a elaboração e implementação de uma 

política de regularização fundiária urbana que objetivava um plano de promoção da função 

social nos imóveis da União vazios ou subutilizados para fins de habitação de interesse 

social. 

 

O combate à especulação imobiliária, à subutilização de terrenos vazios e à captura da 

valorização fundiária, decorrente dos investimentos públicos para fins de investimentos em 

habitação de interesse social deveria ocorrer pela formação de agentes locais e sociais para 

a promoção de ações de regularização fundiária urbana. 

 

Foi proposta também a criação do Sistema Nacional de Informações e de Monitoramento 

das Políticas Urbanas (habitação, mobilidade e acessibilidade, meio ambiente, segurança), 

com a difusão das diretrizes nacionais entre os municípios para que as apliquem em seus 

planos de forma integrada. 

 

A falta de controle e regulação dos imóveis urbanos fica evidente quando da necessidade 

de criação de um instrumento que contenha todos os imóveis dos municípios, em especial 

os com potencial para programas de habitação de interesse social. 

 

Entre as propostas apresentadas em plenária para votação é importante ressaltar o veto à 

proposta de definição como área da Unidade Habitacional de até 60m², permitindo ajustes 

às necessidades das famílias cadastradas. Também foi reiterada a necessidade em se aplicar 

os instrumentos do Estatuto da Cidade, de forma a garantir a destinação dos terrenos e 

imóveis desocupados para a produção habitacional que priorize as famílias de maior 

vulnerabilidade social. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O déficit habitacional é uma faceta muito importante da crise urbana em que se encontra o 

Brasil, muito ainda há que se caminhar, especialmente no que se refere à localização e à 

forma de implantação da Habitação de Interesse Social, que atualmente privilegia os 

grandes empreendimentos que geram lucro para as grandes empreiteiras, e que devido aos 



altos custos da terra urbana são implantados longe dos centros das cidades e do trabalho. 

Esse panorama gera altos custos com infraestrutura urbana, mais valorização de terrenos 

particulares. Além de contribuir para o agravamento da crise urbana. 

 

Desde a Constituição de 1988 a participação social é garantida como um dos pilares da 

democracia. As Conferências das Cidades são instrumentos importantes para discussão e 

implementação de políticas intersetoriais de desenvolvimento urbano. Percebe-se nos 

documentos e discursos uma intenção em vencer a fragmentação das políticas urbanas, 

promovendo uma maior integração entre as diversas políticas setoriais e os interesses e 

necessidades locais, porém que dificilmente se traduz em práticas e ações. 
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