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ou se acotovelam nos cortiços,  

os que vivem o dia-a-dia da ocupação provisória  

ou mal paga,  

os que não têm um amanhã programado,  

são, afinal, os que têm direito à esperança como direito  

e o sonho como dever.  

Não são devaneios irresponsáveis, porque se incluem num projeto que o mundo em 

torno autoriza. 

 

 Milton Santos, O Espaço do Cidadão, 1998 



 

 

O Programa “Minha casa minha vida” e Seus Desdobramentos no Local: Um Estudo 

da Pequena Cidade de Ponta de Pedras, Pará 

 
RESUMO: Esta dissertação tem como objetivo analisar as repercussões de 
Programas Federais, que foram preconizados tendo como modelo espaços 
metropolitanos, e seus desdobramentos em realidades urbanas locais, com 
especificidades distantes daquelas para as quais esses Programas são definidos. 
Assim, esta pesquisa teve como objeto analisar o Programa Habitacional do 
Governo Federal “Minha Casa Minha Vida” e sua aplicação no município de Ponta 
de Pedras, localizado no estado do Pará. O Programa Habitacional “Minha Casa, 
Minha Vida”, aprovado para o Município em 2009, teve como objetivo a construção 
de 120 casas populares, com um orçamento previsto de, aproximadamente, dois 
milhões de reais. O Programa apresenta distorções no processo de implementação, 
em relação à proposta do Governo Federal. Um dos fatores que mais nos instigaram 
diz respeito às denúncias da população local que se diz prejudicada por não ter tido 
a oportunidade de participar do processo de inscrição, além de apadrinhamento 
político no processo de distribuição das casas. Essa insatisfação pode ser 
constatada por meio de pesquisas de campo, realizada em julho de 2010 e de 2011, 
na cidade de Ponta de Pedras. 
 

 

Palavras-chave: Política habitacional; Programa habitacional - Pequenas cidades; 

Planejamento urbano e regional 

 



 

 

The Program “Minha Casa Minha Vida” and its local consequences: a study of 

town of Ponta de Pedras, Pará 

 
ABSTRACT: This thesis aims to analyze the impact of social programs proposed by 
the Federal Government, which were recommended taking as model the urban 
reality of metropolitan areas, and its development into urban realities of small cities. 
Those cities have social contexts from which these programs are set. In this sense, 
this research aimed to analyze the Federal Government's housing program "Minha 
Casa Minha Vida" and its implementation in the municipality of Ponta de Pedras, 
located in the state of Pará. The housing program "My House, My Life," approved for 
municipality in 2009, aims to build 120 housing units, with a budget of approximately 
two million reais. The program has distortions in the process of implementation 
considering the original proposal of the Federal Government. One of the factors that 
instigated us are related to local people complaints which they had not the 
opportunity to participate in the process of application. Political patronage in the 
distribution process of the houses was verified as well. This dissatisfaction could be 
verified during the survey, conducted in July 2010 and 2011, in the city of Ponta de 
Pedras. 
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APRESENTAÇÃO ACADÊMICA 

 

Iniciei minha carreira acadêmica no curso de Geografia na Universidade do 

Vale do Paraíba no ano de 2003. A partir daquele momento eu comecei a me dar 

conta que as relações que envolvem a sociedade e o espaço iam muito além 

daquelas a qual eu imaginava. O curso de Geografia me propiciou o contato com as 

diferentes áreas a qual essa ciência se propõe a estudar. Num primeiro momento a 

Geografia Física, seqüencialmente a Geografia Econômica e Social. 

Para a apresentação final do curso eu desenvolvi sob a orientação da 

Professora Sandra Costa e do Professor Gilson dos Anjos Ribeiro, um trabalho com 

o seguinte título: “A alteração da Acessibilidade no Espaço Intra-Urbano: Um estudo 

do Bairro Jardim Satélite, localizado no município de São José dos Campos, SP”.  

Para o desenvolvimento desse trabalho foi preciso mergulhar na pesquisa 

literária imprescindível para a pesquisa científica, bem como as saídas de campo e 

junto ao poder público municipal. A confecção desse trabalho me proporcionou 

maturidade, empenho e disciplina, quesitos imprescindíveis para a vida acadêmica. 

Após a conclusão do curso, eu tive a oportunidade de lecionar no Colégio 

Técnico Antonio Teixeira Fernandes - CTI, graças a oportunidade oferecida pela 

Professora Maria Inez Júlio. Comecei a lecionar para os Cursos Técnicos em Meio 

Ambiente e no Ensino Médio e hoje sou coordenador ambos os cursos  

O meu interesse pelo Mestrado em Planejamento Urbano e Regional, surgiu 

graças ao grande incentivo dado pelo meu grande amigo Professor Artur Rosa Filho. 

Inicialmente eu me propus a estudar a condição social dos moradores de favela na 

cidade de Campos do Jordão e em seguida esse propósito foi alterado. Nesse 

momento eu havia me interessado por estudar os complexos refuncionalizados da 

cidade de São José dos Campos e procurei pela Professora Sandra para que ela 

pudesse me orientar nesse trabalho. 

Nesse momento, numa conversa casual ela gentilmente me convidou para 

fazer parte do grupo de pesquisa voltado a estudar as pequenas cidades da 

Amazônia , bem como seus aspectos sociais , políticos e econômicos. Havia me 

deparado com a grande oportunidade de poder estudar uma realidade nunca 
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experimentada anteriormente. O convite foi aceito e no mês de julho de 2010, eu tive 

a oportunidade de me deparar com uma realidade urbana muito peculiar, a cidade 

de Ponta de Pedras, PA. Pequena cidade localizada no estuário do Rio Amazonas é 

uma fonte inesgotável de pesquisa. Nesse primeiro trabalho de campo, nos 

deparamos com as denuncias da população que diziam se sentir prejudicadas pelo 

agentes públicos . Entre as inúmeras denuncias destacava se a aplicabilidade do 

Programa Minha Casa Minha Vida para o município. Ciente da riqueza da temática a 

Professora Sandra me propôs estudar a aplicabilidade desse programa federal para 

o município. O desafio foi aceito e como resultado apresenta-se essa dissertação. 

Nasci em uma pequena cidade do Vale do Paraíba (Aparecida), cidade que 

vive praticamente do comércio religioso e que certamente é carente em termos 

sociais assim como as demais cidades do país. Estudar uma pequena cidade da 

Amazônia foi uma experiência impar em minha vida acadêmica e que certamente 

me deixaram excelentes aprendizados. 

A minha eterna gratidão a Professora Sandra pelo convite, pelo desafio e por 

acreditar na minha capacidade.  
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INTRODUÇÃO 
1.1 Contextualização 

 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada em 1948, pela 

Assembléia Geral da ONU, em seu artigo XXV, afirma que toda pessoa tem direito a 

um padrão de vida capaz de assegurar a si e sua família saúde e bem-estar, 

inclusive alimentação, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 

indispensáveis, o direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, 

velhice e outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora 

de seu controle (ONU, 1948). A Constituição brasileira, aprovada em 1988, não 

prevê expressamente um direito à moradia, embora estabeleça como dever do 

Estado, nas esferas Federal, Estadual e Municipal, “promover programas de 

construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento 

básico” (art. 23, IX). (BRASIL. CONSTITUIÇÃO, 1988). 

 

Esse dever de construir moradias certamente decorre de ter o 
Estado brasileiro, como fundamentos, “a dignidade da pessoa 
humana” (art. 2º, III), e como objetivo “construir uma sociedade 
justa e solidária”, erradicar a pobreza”, e “promover o bem de 
todos” (art. 3º, I e III) 

 

Promulgado em 2001, e importante instrumento de política urbana, o Estatuto 

da Cidade, dentre as suas finalidades, assegura ao ser humano o direito à moradia, 

conectando-o à promoção do desenvolvimento sustentável a presente e às demais 

gerações futuras, possibilitando o acesso aos recursos naturais e à qualidade de 

vida. O Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), em seu artigo 2º, garante aos cidadãos: 

 

[...] do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 
para as presentes e futuras gerações (§ I); 
gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade 
na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas 
e projetos de desenvolvimento urbano (§ II); 
[...] 
planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição 
espacial da população e das atividades econômicas do Município e 
do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as 
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distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o 
meio ambiente (§ IV); 
[...] 
justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 
urbanização (§ IX); 
adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e 
financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento 
urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-
estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais(§ 
X). 
 

Ferramenta primordial na organização estrutural e social das cidades, e 

passado mais de dez anos após a sua promulgação, estaria o Estatuto das Cidades 

sendo efetivo em suas diretrizes? A todos os cidadãos que residem nas cidades são 

direcionadas medidas eficientes e justas que visam combater o déficit habitacional 

acompanhado de melhoria de qualidade de vida? 

As primeiras tentativas de intervenção do Estado brasileiro na questão da 

habitação datam de 1920. Efetivamente, a política habitacional no Brasil foi 

desencadeada a partir de 1964, após a criação do Banco Nacional de Habitação. A 

produção da moradia, entre 1964 e 1985, financiada pelo BNH, foi dividida em duas 

vertentes de ação, definidas por médias salariais. Posteriormente, na fase final do 

BNH , em 1984, foi lançado o programa JOÃO-DE-BARRO. Este era um programa 

de autoconstrução assistida pelos poderes públicos, destinada às famílias com 

renda até um salário mínimo e meio, que morassem em pequenas cidades do 

interior. Em 1986, o BNH foi extinto e suas atribuições remetidas à Caixa Econômica 

Federal – CEF (SANTOS, C.H., 1999). 

Mais de 5,5 milhões de moradias precisam ser construídas em todo o País 

para solucionar o déficit habitacional, segundo dados da Pesquisa Nacional de 

Amostra por Domicílios (PNAD), de 2008, utilizada pelo Ministério das Cidades. 

Somado a esses indicadores, incluímos a condição social degradante de muitos que 

vivem nos grandes centros urbanos, nas médias e pequenas cidades do Brasil. A 

esses aspectos negativos, presenciamos a proliferação da informalidade, do 

desemprego, da violência, acompanhada do tráfico de drogas, das enchentes, das 

tragédias ambientais anunciadas e das demais mazelas presentes nas cidades 

brasileiras.  

Apesar das boas intenções refletidas nos programas propostos e no edifício 

institucional criado pelo governo federal na área de habitação, a prática efetiva não 

teve repercussão na imensa exclusão que aí se verifica. As políticas federais 
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adotadas no Brasil, diferentemente dos países capitalistas centrais, não apontaram 

para a produção capitalista da moradia, mas sim para uma imensa produção 

atrasada e ilegal de favelas e loteamentos clandestinos.  

A habitação, bem como o direito de acesso à terra, seja ela na área urbana ou 

rural, é fator determinante de inclusão social. Podemos dizer que o fato de morar 

(habitar), proporciona ao cidadão a plena sensação de segurança. 

Por mais que o Estado tenha tentado, ao longo das últimas décadas, 

desenvolver políticas que garantam o direito à moradia, presenciamos, na verdade, 

números que indicam o déficit habitacional existente no Brasil.    

Ao longo das décadas, os governos Brasileiros tentaram estabelecer políticas 

públicas para amenizar o problema de déficit habitacional. Muitas foram essas 

políticas, desde a década de 1940. Desde 2009, o Governo Atual, continuidade do 

anterior, propôs um Plano Nacional de Habitação, o qual tem como mote central o 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Esse programa tem como objetivo 

central atender o déficit habitacional de famílias com renda entre 0 a 3 salários 

mínimos. Cabe ressaltar que os indicadores do déficit habitacional indicam que, no 

país, a maior concentração do déficit se concentra em famílias com essa faixa 

salarial. 

Para Ermínia Maricato (2009): 

As políticas publicas de habitação engendradas pelo Estado 
permitiram o desvendamento do seu caráter de agente ativo do 
processo de segregação territorial, estruturação e consolidação do 
mercado imobiliário privado, aprofundamento da concentração da 
renda e, portanto, da desigualdade social. 
 

Uma dessas problemáticas, como ressaltado anteriormente, é o déficit 

habitacional. A Fundação João Pinheiro (2005), órgão responsável pelo 

levantamento e elaboração do déficit habitacional no Brasil, indica que na Região 

Sudeste concentra-se o maior número de déficit habitacional. Entretanto, a Região 

Norte, onde se localiza o objeto empírico dessa dissertação, apresenta o Estado do 

Pará como líder de déficit habitacional. 

O município de Ponta de Pedras encontra-se inserido dentro dessa realidade, 

uma vez que foi contemplado pelo “Programa Minha Casa Minha Vida”, com a 

construção de 120 unidades habitacionais que estão em processo de construção 

para atender as necessidades locais. O valor da construção está orçado em dois 

milhões de reais. E sobre a aprovação do PMCMV para o Município de Ponta de 
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Pedras, especificamente, preocupa-se em esclarecer as respostas para as seguintes 

indagações: Como este Programa se estruturou no município? Como foi o processo 

de seleção dos contemplados? Houve preocupação em tornar o processo, de 

seleção dos contemplados, transparente? Os objetivos do PMCMV foram superiores 

aos interesses das elites locais? São questões que sempre permearam a discussão 

sobre política habitacional no Brasil e que, pressupõe-se, não sejam mais tão 

evidentes, entretanto vivos nos rincões desse país. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

Considerando esse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar as 

repercussões do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), que foi preconizado 

tendo como modelo espaços metropolitanos, e seus desdobramentos em realidades 

urbanas com características locais, com especificidades distantes daquelas para as 

quais esses Programas são definidos. Apesar de sua aplicabilidade ser o território 

federal, esses Programas encontra no local, principalmente nas “cidades dos 

notáveis” (SANTOS, 1997), uma elite que os desvirtua em causa própria. Diante 

dessa discussão, este trabalho se propõe a compreender o processo de aprovação, 

implantação e consolidação do PMCMV para o Município de Ponta de Pedras no 

Estado do Pará. Desta maneira, estruturamos os objetivos específicos, 

apresentados a seguir: 

 Analisar o processo de aprovação do PMCMV para o Município de Ponta de 

Pedras, suas características gerais e da população beneficiada; 

 Compreender o processo de escolha do local e trâmites burocráticos para a 

construção das casas populares, bem como o processo de escolha dos 

contemplados; 

 Estabelecer o perfil do morador contemplado pelo Programa; 

Avaliar a postura do poder público em relação ao encaminhamento do 

Programa no município. 
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1.3 Metodologia 

 

 

A realização deste trabalho se baseou em dois aspectos principais: revisão de 

literatura e pesquisa de campo, durante a qual se levantou informações por meio de 

aplicação de formulários à população, e por meio de entrevistas com representantes 

do Poder Público e da sociedade civil. 

Para o Programa Minha Casa Minha, foi realizada entrevistas com questões 

abertas e fechadas para 10 % da população contemplada. A escolha foi aleatória e 

de acordo com a disponibilidade de cada entrevistado. As entrevistas seguiram um 

formato de diálogo investigativo não identificado, no intuito de deixar os 

entrevistados à vontade, evitando qualquer conflito de interesse. 

 

 Revisão de Literatura; 

Sobre a revisão de literatura, cumpriu-se a leitura, entendimento e 

embasamento teórico que compreendesse e identificasse as seguintes temáticas: 

a) Políticas Habitacionais – Programas Federais: Compreender como as 

políticas públicas habitacionais decorreram no Brasil após 1964  e os 

autores que discutem sobre essa temática;  

b) Programa Habitacional PMCMV: como se deu a elaboração do 

programa que priorizou o atendimento das classes com ganho salarial 

de 0 à 3 salários mínimos. 

c) Déficit Habitacional – Compreender o conceito de déficit habitacional 

bem como os déficits habitacionais existentes nas diversas regiões do 

país , com destaque para a Região Norte; 

d) Amazônia – Pequenas cidades: Pretende-se nessa discussão, 

entender a importância das pequenas cidades no contexto 

socioeconômico da população urbana da Amazônia; 

 

 Pesquisa de Campo: Aplicação de Formulário, Realização de 

Entrevistas abertas e Levantamento de Dados. 

 

Realizou-se a pesquisa de campo em julho de 2010, um survey com a 

duração de 10 dias na cidade de Ponta de Pedras (certificado no Comitê de Ética 
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em Pesquisa – CEP da UNIVAP Sob o número H120/CEP/2010-Anexo A). Nesse 

formulário (apêndice A), foram levantadas informações sobre o perfil do morador 

urbano; local de nascimento; tempo que os não nativos residiam na cidade; renda; 

grau de instrução; religiosidade; número de inquilinos por residência, natureza da 

moradia (posse, própria ou alugada); infraestrutura residencial (alvenaria, madeira 

ou mista) saneamento básico (água encanada, energia elétrica e esgoto); se possui 

parentes residindo nas proximidades do município; se mantêm algum elo de ajuda 

financeiro a parentes que residem em outros Municípios ou Estados. Para consulta 

das demais perguntas existentes no questionário, se fez necessário a consulta que 

disponível no apêndice deste trabalho. 

Foram aplicados formulários a 350 domicílios urbanos (10% dos domicílios 

urbanos existentes), de acordo com os setores censitários, estabelecidos pelo IBGE, 

para o Censo de 2010. Segui-se uma amostragem estratificada aleatória, ou seja, os 

formulários foram aplicados de acordo com o número de domicílios existentes no 

setor censitário. De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2010, o 

município possui 2483 domicílios urbanos e uma população de 25.999 habitantes.  

Levantou-se também cópia de Atas das Audiências Publicas; dados com o 

Conselho de Assistência Social Municipal, entrevistas abertas com representantes 

do Poder Público, Funcionários Públicos e sociedade civil. 
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CAPITULO I 

HABITAÇÃO E POLÍTICAS HABITACIONAIS NO BRASIL 

 
 

1.1 O Processo Histórico de Urbanização no Brasil 

 

Juntamente com a saúde e a educação, a habitação é essencial para a 

qualidade de vida e constitui condição para que esses e outros direitos sejam 

concretizados. Possuir uma casa regularizada, com infra-estrutura adequada e 

confortável influencia diretamente na autoestima, na dignidade, na segurança da 

família e no exercício da cidadania. Tendo em vista que a maioria da população 

brasileira de baixa renda não consegue adquirir um imóvel, muitos recorrem a 

alternativas informais, como a construção de casas sem infra-estrutura, seja em 

terreno próprio (irregular, clandestino) ou ocupado/invadido. Moradias mal traçadas 

e desorganizadas acarretam uma série de problemas para as cidades, dentre esses 

problemas destacam-se a favelização, assim como a falta de saneamento básico, e, 

conseqüentemente, a qualidade de vida da população. 

Numa primeira reflexão, a moradia surge em nossa mente como um abrigo 

que nos protege e dá privacidade. Para o homem da caverna, talvez, a habitação 

tivesse apenas essa função. Para o homem medieval, entretanto, a habitação era 

mais do que isso, pois, pelo menos no caso do homem urbano, era também seu 

local de trabalho. Sob o modelo capitalista de produção, a habitação terá outros 

papéis e significados (VILLAÇA, 1986, p.83). Par compreender melhor esse 

processo de constituição do morar, e da habitação como um elemento importante 

nesse processo, cabe algumas reflexões sobre a urbanização brasileira. 

A urbanização da sociedade brasileira tem constituído, sem dúvida, um 

caminho para a modernização, mas, ao mesmo tempo, tem contrariado aqueles que 

esperavam ver, nesse processo, a superação do Brasil arcaico, que, muitos 

supunham, estavam vinculados à hegemonia da economia agroexportadora. O 

processo de urbanização recria o atraso através de novas formas, como contraponto 

a dinâmica de modernização (MARICATO, 2008, p. 15). 

O Brasil, assim como os demais países da América Latina, apresentou 

intenso processo de urbanização, especialmente na segunda metade do século XX. 
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Em 1940, a população urbana era de 26,3% do total. Em 2000, correspondia a 

81,2%. Esse crescimento se mostra mais impressionante ainda se lembrarmos os 

números absolutos: em 1940, a população que residia nas cidades era de 18,8 

milhões de habitantes; em 2000 essa população era de, aproximadamente, 138 

milhões de habitantes. Constatamos, portanto que, em sessenta anos, os 

assentamentos urbanos foram ampliados de forma a abrigar mais de 125 milhões de 

habitantes. Considerando apenas a última década do século XX, as cidades 

brasileiras aumentaram em 22.718.968 habitantes. Essa população equivale a mais 

da metade da população do Canadá ou a um terço da população da França 

(MARICATO, 2008, p.16). 

Em pouco mais de uma geração, a partir de meados do século XX, o Brasil, 

que era um país predominantemente agrário, transformou-se em um país 

urbanizado. Em 1950, possuía uma população de 33 milhões de camponeses – em 

crescimento – com 19 milhões de habitantes nas cidades; atualmente, possui quase 

a mesma população na área rural, ainda em queda, e a população urbana 

sextuplicou para mais de 120 milhões. É claro que transformações quantitativas de 

tal magnitude implicam transformações qualitativas profundas. O país, se não está 

inteiramente “urbanizado” tem seguramente caráter preponderantemente urbano 

(DEÁK; SHIFFER, 1999, p.11-12). 

A economia brasileira manteve seu epicentro no setor agrário exportador, até 

a década de 1930, atendendo as necessidades do mercado externo. A partir desse 

momento, o Estado começou a investir decididamente em infra-estrutura para o 

desenvolvimento industrial, adotando a “substituição de importações” como modelo 

de crescimento da produção industrial. A burguesia industrial assumiu a hegemonia 

política na sociedade sem que se verificasse uma ruptura com os interesses 

hegemônicos estabelecidos. Essa ambigüidade entre ruptura e continuidade, 

verificada em todos os principais momentos de mudança na sociedade brasileira, 

marcou o processo de urbanização, com as raízes na sociedade colonial, embora 

ocorresse em pleno século XX, quando formalmente o Brasil tornou-se uma 

República (FERNANDES, 1987). 

A questão fundiária, que ocupou lugar central nos conflitos vividos pelo país, 

no século XIX, se referia fundamentalmente ao campo. A crescente generalização 

da propriedade da terra, a partir de 1850, com a confirmação do poder político dos 

grandes proprietários nas décadas seguintes, e a emergência do trabalho livre, a 
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partir de 1888, se deram antes da urbanização da sociedade. No entanto, a 

urbanização foi fortemente influenciada por esses fatores: a importância do trabalho 

escravo (inclusive para a construção e manutenção dos edifícios e das cidades), a 

pouca importância dada a reprodução da força de trabalho mesmo com a 

emergência do trabalhador livre, e o poder político relacionado ao patrimônio 

pessoal (MARICATO, 2008, p. 17). 

 A urbanização brasileira vivenciou, nitidamente, dois grandes regimes, ao 

longo das diferentes periodizações que se propunham. Após os anos 1940–1950, os 

nexos econômicos ganham enorme relevo, e impõem-se as dinâmicas urbanas na 

totalidade do território. Após o término da segunda guerra mundial, o Brasil começou 

a receber maciços investimentos externos, e é a partir dos anos 1940-1950 que a 

lógica da industrialização prevaleceu, a criação das atividades industriais de forma 

concentrada propiciou a fuga de grande massa populacional para as grandes 

cidades (SANTOS, 2005, p. 27, 30). 

É apenas após a Segunda Guerra Mundial que a integração do território se 

tornou viável, empreendeu-se um ousado programa de investimentos em infra-

estrutura, quando as estradas de ferro, até então desconectadas na maior parte do 

País, foram interligadas, construíram estradas de rodagem, conectando diversas 

regiões, principalmente possibilitando maior ligação à região polar do país 

(SANTOS, 2005, p. 38). 

A partir dos anos 1940-1950, a industrialização não pode ser entendida 

apenas como a criação de atividades industriais, mas também como um processo 

social complexo, formando um mercado nacional. Houve expansão do consumo, as 

relações foram impulsionadas e a urbanização foi ativada, envolvendo todo o país e 

acelerando a urbanização das médias e grandes cidades, que foram as primeiras a 

receber estas indústrias (SANTOS, 2005). De acordo com o Professor Milton Santos, 

o forte movimento de urbanização, que se verificou a partir da Segunda Guerra 

Mundial, é contemporâneo de um grande crescimento demográfico, resultado de 

uma natalidade elevada e de uma mortalidade de descenso, cujas causas 

essenciais são os processos, a melhoria relativa nos padrões de vida e a própria 

urbanização (SANTOS, 2005, p. 33). 

Entre 1940 e 1980, dá–se verdadeira inversão quanto ao lugar de residência 

da maioria da população brasileira. Em 1940, a taxa de urbanização do país era de 

26,35 %; em 1980, alcança 68,86 %. Durante esse período, a população brasileira é 



28 

 

 

triplicada, ao passo que a população urbana se multiplica por sete vezes e meia 

(SANTOS, 2005, p. 31). 

A partir dos anos 1970, o processo de urbanização alcança novo patamar, 

tanto do ponto de vista quantitativo, quanto do ponto de vista qualitativo. Ainda que o 

rumo tomado não tenha atendido a todas essas necessidades, tratava-se de um 

grande movimento de construção de cidades, necessário para o assentamento 

residencial dessa população, bem como de suas necessidades de habitação, saúde, 

educação, transporte, saneamento básico e trabalho. 

Cientes de que a crise urbana contemporânea é histórica e estrutural, 

resgatamos os dizeres de diversos autores que se propuseram a investigar e 

analisar as características desse desenvolvimento. 

Segundo o Professor Milton Santos (2005), ao “longo do século, mas, 

sobretudo nos períodos mais recentes, o processo brasileiro de urbanização revelou 

uma crescente associação com a pobreza, cujo lócus passa a ser, cada vez mais, a 

cidade, sobretudo a grande cidade. O campo brasileiro moderno repele os pobres, e 

os trabalhadores da agricultura capitalizada vivem cada vez mais nos espaços 

urbanos. A indústria se desenvolve com a criação de pequeno número de empregos 

e o terciário associa formas modernas a formas primitivas que renumeram mal e não 

garantem ocupação”. 

A tragédia urbana brasileira não é produto das décadas perdidas, portanto. 

Tem suas raízes muito firmes em cinco séculos de formação da sociedade brasileira, 

em especial a partir da privatização da Terra (1850) e da emergência do trabalho 

livre (1888) (MARICATO, 2008 p. 23). 

Para Viotti da Costa (1977), as políticas de terras e de mão de obra estão 

sempre relacionadas e ambas dependem, por sua vez, das fases do 

desenvolvimento econômico. A expansão dos mercados e o desenvolvimento do 

capitalismo causaram uma reavaliação das políticas de terras e do trabalho em 

países direta ou indiretamente atingidos por esse processo. 

No começo da colonização brasileira, a terra era patrimônio pessoal do Rei. A 

decisão do rei para a concessão do privilégio era baseada na avaliação do 

pretendente, o que implicava em considerar seu status social, suas qualidades 

pessoais e seus serviços prestados a Coroa. Desta forma, a aquisição de terras, 

apesar de regulamentada pela lei, derivava da arbitrariedade real e não de um 

direito inerente ao pretendente (VIOTTI DA COSTA, 1997, p.129). 
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No caso brasileiro, a Lei de Terras, de 1850, proibia a aquisição de terras 

públicas por qualquer outro meio que não fosse a compra, colocando um fim às 

formas tradicionais de adquirir terra por doação da Coroa. Mesmo aqueles que 

obtiveram terras ilegalmente, por meio de ocupação, nos anos procedentes à Lei , 

assim como aqueles que receberam doações, mas nunca preencheram as 

exigências para a legitimação de suas propriedades, puderam registrá-las e validar 

seus títulos após demarcar seus limites e pagar a taxas – isso se tivessem 

realmente ocupado e explorado a terra (VIOTTI DA COSTA, 1997, p. 128). Dessa 

forma, oficializava-se, no Brasil, a concentração de terras, difundindo–se a escassez 

e concentrando imensas glebas de terras nas mãos de poucos. 

Para Viotti da Costa (1997, p.130), a organização das terras brasileiras, num 

primeiro momento, significou prestígio social e reconhecimento pessoal por parte da 

Coroa, e, num segundo momento, a terra passou a significar poder econômico. Para 

a autora, o Brasil colonial foi organizado como uma empresa comercial, resultante 

da aliança entre a burguesia mercantil, atendendo aos interesses produtivos do 

mercado externo, à Coroa e à nobreza. 

O direito que a Coroa portuguesa guardou sobre a terra foi apenas formal. O 

incrível atraso verificado nos registros de propriedades no Brasil – que permite a 

constante apropriação privada das terras devolutas – ou a confusão, até nossos 

dias, sobre os limites das propriedades, são heranças dessas características 

(LABHAB, 2001). 

As décadas perdidas não são as únicas a registrarem as origens do que 

podemos chamar de tragédia urbana brasileira: enchentes, desmoronamentos, 

poluição dos recursos hídricos, poluição do ar, impermeabilização do solo, 

desmatamento, congestionamento habitacional, reincidência de epidemias, violência 

etc (MARICATO, 2008, p. 22). Para Ermínia Maricato (2008), o crescimento urbano 

sempre se de deu com exclusão social, desde a emergência do trabalhador livre na 

sociedade brasileira, que é quando as cidades tendem a ganhar nova dimensão e 

tem início o problema da habitação. Quando o trabalho se torna mercadoria, a 

reprodução do trabalhador deveria, supostamente, se dar pelo mercado. Entretanto, 

isso não aconteceu no começo do século XX, assim como não aconteceu após o 

seu término. 

O capitalismo reforçou a propriedade privada da terra e transformou-a em 

mercadoria. Por isso a terra tem um preço, coisa que praticamente não tinha, nas 
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cidades de duzentos anos atrás. Quando se compra um terreno compram-se duas 

coisas: um pedaço da matéria terra, que serve de apoio físico, e uma localização. 

(VILLAÇA, 1986, p.115). 

A real valorização da terra, num período dado, resultou do trabalho humano 

despendido na produção da cidade nesse período – a construção de ruas, suas 

casas, seus escritórios, seus loteamentos, suas redes de água, suas igrejas, de 

tudo, enfim (VILLAÇA, 1986, p.117). Para Villaça (1986), o capitalismo tem como 

uma de suas características marcantes a fragmentação das atividades econômicas 

movidas pela necessidade de crescente especialização. Além disso, outra 

característica desse modo de produção é a necessidade que tem de mercantilizar os 

serviços e de transformar em mercadorias os produtos de trabalho. Dentro desse 

contexto, a habitação vem sendo crescentemente esvaziada de inúmeras funções 

que abrigava durante a Idade Média e nos primórdios do capitalismo. Assim, 

serviços que outrora eram prestados sem servirem para extrair mais-valia, produzida 

nos setores produtivos, passaram a sê-lo, e produtos que eram domesticamente 

produzidos com valores e uso, passaram a ser produtos com valores de troca , como 

mercadorias (VILLAÇA, 1986, p.83).  

O capitalismo provocou uma separação entre os locais de moradia e trabalho, 

juntamente com a expropriação do trabalhador de seus meios de produção. A 

relação entre essas duas cisões foi expressa com grande facilidade por Marx, 

quando ele afirmou que, na Idade Média, em geral, “[...] trabalhador e seus meios de 

produção permaneciam indissoluvelmente unidos como o caracol e sua concha, e 

assim faltava a base principal da manufatura, a separação do trabalhador de seus 

meios de produção e a conversão desses meios em capital” (VILLAÇA, 1986, p.85). 

Com o desenvolvimento do capitalismo monopolista de Estado e o crescimento 

urbano, essa separação virá a ser a base da estrutura interna da cidade capitalista.  

Por meio da formação de áreas industriais, comerciais e residenciais e com a 

expulsão dos trabalhadores para a periferia das cidades, aquela separação virá a 

ser uma das causas de uma das maiores torturas a que eles (os trabalhadores) 

ficaram submetidos nas metrópoles do Terceiro Mundo: a ida e volta do trabalhado 

(VILLAÇA, 1986, p.85). Falamos da cidade como um enorme ninho que envolve os 

diversos locais onde se dá, de um lado, o trabalho e, de outro, os inúmeros locais 

onde a vida se reproduz (VILLAÇA, 1986, p.86). 
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Ermínia Maricato (2008), citando o trabalho de Maria Silvia de C. Franco1 

relembra que outra marca de nossa história, que deve ter contribuído para esse 

distanciamento da realidade (ou com a abundância das “idéias fora do lugar”), pode 

estar na concepção do trabalho como maldição ou como coisa degradante e que 

apenas os homens brancos, cristãos e afastados do trabalho manual podiam alçar a 

postos administrativos no Brasil colonial. Para Maricato (1996; 2000), as 

características são históricas de uma sociedade de raízes coloniais, que nunca 

rompeu com a assimetria em relação a dominação externa e que, internamente, 

nunca rompeu tampouco com a dominação fundada sobre o patrimonialismo e o 

privilégio. 

Para Milton Santos (2005), a urbanização crescente é uma fatalidade neste 

país, ainda que essa urbanização se dê com o aumento do desemprego, 

subemprego do emprego mal pago. As grandes, médias e pequenas cidades 

tornaram-se lugar de todos os capitais, e todos os trabalhos, local onde as políticas 

de melhorias estruturais e sociais estão ao lado da classe dominante burguesa. A 

urbanização brasileira, reforçada ao longo das últimas décadas, trouxe consigo a 

problemática social. É certo que algumas atividades continuam a crescer, ao passo 

que a população empobrece e observa-se a degradação da condição de vida. Pode-

se dizer que nas últimas décadas do século XX, e nas décadas iniciais do século 

XXI, o espaço nacional conheceu transformações extensas e profundas. 

Com o acúmulo crescente de habitantes se deslocando cada vez mais para 

as cidades, as mesmas acabam se tornando áreas de risco, com altos índices de 

criminalidade, miséria, desemprego e outros problemas sociais. Segundo Milton 

Santos (2005), a urbanização tem criado grandes problemas. Por um lado, há a 

hipótese de que a urbanização é necessária para o processo do crescimento 

nacional pelas economias de aglomeração e escala que cria pelas oportunidades de 

emprego e melhoramento de posição social que oferece e, finalmente, por seu clima 

favorável à elaboração de ideologias progressistas. Por outro lado, porém, acusa-se 

a urbanização de agravar desequilíbrio sócio-econômicos e disparidades regionais, 

de gerar subemprego, degradação da habitação e definição de serviços essenciais. 

As pessoas reagem como se a origem, tanto das boas coisas como das más, fosse 

                                                 

1 FRANCO, M. S. D. C. Homens brancos na sociedade escravocrata, 1968. Tese (Doutorado) 
FFLCH USP, Tese apresentada a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo, 1968. 
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a cidade e, por conseqüência, devesse esta elaborar suas respostas em seu próprio 

interior (SANTOS, 1988, p.181 ). 

Diante dessas discussões, o Professor Milton Santos (2005, p.10-11) elabora 

algumas questões: Como, nas cidades, vive a maioria dos brasileiros? Quais as 

suas condições de trabalho e não trabalho? Qual sua renda? Que acesso tem aos 

benefícios da modernidade? Quais as suas carências principais? Como se 

distribuem, na cidade, as pessoas, segundo as classes e os níveis de renda? Quais 

as conseqüências da marginalização e da segregação: Quais os problemas da 

habitação e da mobilidade, da educação e da saúde, do lazer e da singularidade 

social? 

Como falar em boas condições de vida e moradia, quando os empregos são 

insuficientes, ou quando se vive em um sistema, que busca, cada vez mais, explorar 

a mão de obra trabalhadora? Como conseguir adquirir uma casa com infraestrutura 

básica, sendo que os salários recebidos pela maioria da população não conseguem 

atender as necessidades mínimas de uma família como alimentação, educação e 

lazer? Continuaremos a assistir a proliferação da pobreza, o deslocamento de 

inúmeras famílias para a periferia sem perspectivas de um futuro melhor. A carência 

de recursos financeiros também se refletirá na moradia, uma vez que estas serão 

modestas e em péssimas condições de habitabilidade. Além de se localizarem em 

lugares distantes, continuarão com a falta de serviços como água, luz, esgoto, 

asfalto e coleta de lixo.  

Diante das tramas e façanhas desenhadas ao longo da história do Brasil, seja 

pela elite dominante, seja pela influência do capitalismo, não há como deixar de 

assinalar a crise social contemporânea que assistimos ao longo das últimas 

décadas. A migração intensa da população rural em direção aos grandes centros 

urbanos é reflexos da substituição da mão de obra do trabalhador pelo uso das 

máquinas. Não podemos culpar os avanços tecnológicos desenvolvidos pela 

inteligência do homem. Trata-se, na verdade, de atribuir ao Estado o papel de gestor 

do bem estar social. Cabe a sociedade desfavorecida e excluída dos planos 

governamentais uma postura atuante e ciente de seus direitos e deveres.  

O Estado, ainda, é responsável pelo planejamento urbano, ou seja, a maneira 

como este espaço é organizado. Esse planejamento, na maioria das vezes não é 

devidamente adequado a toda a sociedade. Ele concentra as atividades, tanto 

comerciais como sociais, em determinados locais, colocando a elite a sua volta e 
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afastando os que possuem menores rendas. Assim, o Estado acaba por expressar a 

influencia das classes dominantes, que desejam um espaço particular para sua 

reprodução social, daí a inviabilidade de um planejamento democrático e igualitário 

(MARICATO, 2002). 

Para Flávio Villaça (1986), o Estado se manifesta atendendo as necessidades 

da classe dominante. Segundo Villaça (1986) o Estado leva melhorias para as 

regiões onde se concentram as camadas de mais alta renda, são inúmeras as obras 

públicas para atender as necessidades da classe burguesa. 

As cidades brasileiras continuam a apresentar problemáticas sociais 

preocupantes, seja na questão da moradia, seja nos serviços ineficientes de saúde e 

educação. Ausência de infraestrutura necessária que atenda as necessidades da 

população pobre e excluída. A condição das moradias, por exemplo, nas grandes 

cidades aparenta ser as mesmas existentes na Inglaterra, no período da Revolução 

Industrial, quando Engels (1986) discutiu as condições de vida da classe 

trabalhadora. Nota se que a história se repete a medida que a classe trabalhadora 

brasileira se vê obrigada a habitar barracos e casebres insalubres, sem as mínimas 

condições de vida. São cortiços, casas construídas para atender as necessidades 

emergenciais, ocupações em áreas de risco, e sem infraestrutura para suportar as 

catástrofes sazonais, proliferação da criminalidade, da marginalidade e tráfico de 

drogas. “A cidade em si, como relação social e como materialidade, torna-se 

criadora de pobreza, tanto pelo modelo socioeconômico, de que é o suporte, como 

por sua estrutura física, que faz dos habitantes das periferias pessoas ainda mais 

pobre” (SANTOS, 2005, p.10). 

Enquanto a população pobre e desfavorecida se direcionava cada vez mais 

para a periferia, a classe média abastada se aproveitava das melhorias oferecidas 

pela primeira Revolução Industrial que se desenrolava na Europa. A Revolução 

Industrial despejou no mercado uma quantidade inusitada de novos materiais. 

Incorporavam-se às moradias, vidros, tintas, materiais e cerâmicas que permitiam a 

construção de casas com excelentes acabamentos. Os quartos se tornam mais 

arejados e iluminados, pois as janelas, agora eram em maior número, com as novas 

técnicas construtivas mais próximas. 

Se por um lado a Revolução Industrial proporciona melhorias nas estruturas 

das casas das classes mais abastadas por outro lado temos uma grande população 

desfavorecida que se desloca cada vez mais para as áreas periféricas sem o menor 
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benefício. Desta forma, passam a morar em barracos insalubres, sem a menor 

condição de higiene e saneamento básico. 

Segundo Maricato (1997), “o problema da habitação como questão social, 

emerge no final do século XIX, com o acentuado crescimento urbano”. Segundo a 

autora, o fim da escravidão no Brasil resultou em mudanças acentuadas na condição 

da moradia. Para tal afirmação a autora ressalta que mesmo após a abolição dos 

escravos, houve uma maior oferta de mão de obra. Se, na cidade imperial, os 

escravos viviam junto a seus proprietários, na cidade da República separou-se o 

trabalho do ócio. Os negros e brancos pobres foram compelidos a ir para as 

periferias, para os subúrbios, para os morros ou para as várzeas. Após a abolição, 

os recém-libertos passam a exercer diversas atividades como coleta de lixo, limpeza 

das ruas, produção de sabão e trabalhos domésticos. A abolição não significou uma 

oportunidade na vida para os escravos, muito pelo contrário, gerou um excedente de 

mão de obra barata e uma classe excluída. 

Tradicionalmente, os estudiosos do trabalho assalariado sob o capitalismo, 

vêm investigando a exploração do trabalhador no processo produtivo, ou seja, 

através da expropriação do valor do trabalho, excedente, fonte de lucro seiva vital da 

acumulação capitalista. De alguns anos para cá, alguns estudiosos começaram a 

investigar também a extorsão que se dá no rebaixamento das condições urbanas de 

vida dos trabalhadores, como expediente da redução do custo de reprodução da 

força de trabalho, o que permite, também, a elevação da taxa de acumulação. A 

esse rebaixamento por meio da produção do espaço construído, Lucio Kowarick 

(1979) deu o nome de “espoliação urbana”. Ela se dá não só por meio da habitação 

e do saneamento, mas também pela produção do “perto e do longe”, da distribuição 

territorial da poluição atmosférica, enfim, de todos os elementos que constituem o 

ambiente construído (VILLAÇA, 1986, p.105). 

Para Villaça (1986), há uma forte disputa entre as classes sociais em torno da 

produção do ambiente construído. Entretanto, o que as classes sociais realmente 

disputam quando da produção desse ambiente, é mais que o comando do espaço 

urbano em si: é o controle do tempo despedido em deslocamentos intra-urbanos, já 

que o tempo não pode ser controlado diretamente. O homem controla o tempo 

indiretamente, atuando sobre o espaço. Desta forma, se diz, por exemplo, que com 

a invenção do avião (rapidez, tempo) o mundo (espaço) encolheu. Portanto, na 

medida em que os homens produzem as cidades, como espaço físico, estão 
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produzindo, simultaneamente, as condições de deslocamento espacial, as condições 

de gasto de tempo e energia nos deslocamentos, as condições de seu consumo. 

Simultaneamente, com a produção do espaço urbano, é produzido o “perto”, o 

“longe”, o “fora de mão”. “Perto para alguns, longe para outros“ (VILLAÇA, 1986, 

p.88). 

A tendência à dilapidação da força de trabalho acima descrita vem 

acompanhando-a desde a sua formação, no final do século XIX, permanecendo 

pelas décadas seguintes e atingindo seu apogeu na década de 1970. Juntamente 

com outras determinações, elas foram decisivas no rebaixamento das condições de 

moradia do nosso povo, inclusive na transformação do modelo da casa alugada para 

a casa própria (VILLAÇA, 1986, p.105).  

 

A terra por sua natureza única e pelo papel crucial que desempenha 
nos assentamentos humanos, não pode ser tratada como um 
patrimônio qualquer, controlada pelos indivíduos e sujeito as 
ineficiências e pressões do mercado. A propriedade privada da terra 
é também um dos principais instrumentos de acumulação e 
concentração de riqueza, contribuindo, portanto para a injustiça 
social, sem controle, ela pode tornar-se um obstáculo sério ao 
planejamento e a implementação de programas de urbanização. A 
justiça social, a renovação e o desenvolvimento urbanos, a habitação 
decente e as boas condições de saúde para o povo só podem ser 
conseguidos se a terra for usada segundo os interesses da 
sociedade como um todo (VILLAÇA, 1986, p.120). 

 

 

1.1.1 O Estado e o Urbano no Brasil 

 

 

No artigo “O Estado e o Urbano no Brasil”, Francisco de Oliveira (1982) 

caracteriza o processo de urbanização brasileira em duas etapas, a primeira delas 

seria a Urbanização sem a industrialização, e a segunda que ele denomina de 

Urbanização com Industrialização. 

Essa reflexão se faz necessária, uma vez que o município de Ponta de 

Pedras, objeto empírico dessa dissertação, se encontra inserido dentro das 

discussões levantadas pelo autor. Cabe ressaltar que a cidade, assim como as 

demais cidades da região, também incorporou os diversos ciclos produtivos da 

Amazônia, ora com as drogas da floresta, ora com o ciclo da borracha e na 
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contemporaneidade com a produção do Açaí. O município de Ponta de Pedras é o 

segundo maior produtor de açaí do Brasil , ocupando dessa maneira papel de 

destaca na produção do fruto e atendo as demandas do mercado consumidor 

regional , nacional e internacional. 

Segundo Oliveira, F. (1982), a urbanização no Brasil avançou a passos 

largos, desde sua colonização. O autor enfatiza que um elemento muito forte e muito 

marcante da economia brasileira, desde sua fundação, se deve ao fato dela ser 

fundada no trabalho escravo, diferentemente da Europa, onde se dava a formação, 

por meio do mercado, tanto do exército de trabalhadores ativos como os 

trabalhadores de reserva. 

O caráter monocultor da agricultura brasileira, segundo o autor, abortou o 

processo de urbanização que se verificava no entorno das regiões produtoras, 

proporcionado a existência de uma rede urbana pobre. Oliveira, F. (1982) afirma que 

os vários ciclos econômicos do Brasil permaneceram, todavia, recriando um padrão 

de urbanização.  

O trabalho escravo não dava lugar a nenhuma formação de mercado de 

trabalho. A economia com base na monocultura fundada no trabalho escravo negava 

a cidade como força de trabalho e como espaço, na divisão social do trabalho 

(OLIVEIRA, F., 1982, p. 41). 

 

Se não se pensar num problema desse tipo, que reside em 
compreender o caráter dessa urbanização como o centro do capital 
comercial e de todas as atividades ligadas a ela, dificilmente se pode 
entender o fato de que a urbanização no Brasil, desde a colônia e 
principalmente no século XIX, avança a passos mais largos do que 
aqueles que nos acostumamos a entender, isto é, nós estamos 
acostumados a entender que o fenômeno da urbanização na 
sociedade e na economia brasileira é um fenômeno que se deflagra 
apenas a partir da industrialização. (OLIVEIRA, F., 1982, p.38). 

 

Uma das mais interessantes discussões que pode se alçar a respeito de 

Ponta de Pedras é a respeito do processo de urbanização vivenciado pelo 

município, considerando que, numa primeira reflexão, Francisco de Oliveira (1982) 

discute a urbanização sem a industrialização e a segunda denominada urbanização 

com industrialização. 

A expansão capitalista comandada pela indústria vai redefinir o caráter da 

urbanização, das relações cidade e campo na ampla divisão social do trabalho no 
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Brasil. Proporcionando um espetáculo impressionante, exemplo desse espetáculo, 

segundo o autor, é a cidade de São Paulo que passa a se configurar como o maior 

aglomerado urbano da América Latina. 

Para Francisco de Oliveira (1982), a indústria no Brasil ou seria urbana ou 

teria poucas condições de nascer e esse processo industrial gerou taxas de 

urbanização acima do crescimento da força de trabalho, isto é, taxas de urbanização 

muito acima das quais seriam as necessidades de preenchimento dos postos de 

trabalho nas novas fábricas. Ou seja, disponibilizado nas cidades um excedente de 

mão de obra, que passa a buscar alternativas de ganhos financeiros nos demais 

setores. O que se quer dizer com isso é que, quando a industrialização começa a 

ser o motor da expansão capitalista no Brasil, esta tem que ser, simultaneamente, 

urbana e tem que ser, fundamentalmente, urbana porque não pode apoiar-se em 

nenhuma pretérita divisão social do trabalho no interior das unidades agrícolas. 

Como nosso camponês, ou semicamponês (‘optou-se por esta denominação, pois 

este nunca teve a propriedade da terra, senão a posse’), só em raros casos a 

unidade camponesa continha dentro de si uma divisão do trabalho diversificada. 

Assim, no momento em que se inicia a industrialização, as relações cidade-campo 

de novo mantém estanque esse ponto de vista, caracterizando uma industrialização 

que forçou um processo de urbanização numa escala realmente sem precedentes 

(OLIVEIRA, F., 1982; p.42).  

A expansão capitalista produtiva, as instalações de complexos industriais se 

alicerçaram em Ponta de Pedras? A urbanização existencial de Ponta de Pedras é 

influenciada pela industrialização do município? Essa realidade vivenciada por 

grande parte das cidades brasileiras, também se insere na realidade da cidade? Na 

verdade o município ainda não foi atingido pelos investimentos industriais, ao passo 

que a cidade não apresenta dentro do seu domínio territorial nenhum tipo de 

complexo industrial, nenhuma atividade produtiva mecanizada que exija grande 

contingente de mão de obra para atender as necessidades produtivas. Entretanto 

ressalata-se que Ponta de Pedras se insere na lógica do capitalismo industrial , o 

qual interfere inevitavelmente no processo de organização do seu espaço urbano. 

Cabe ressaltar que as decisões políticas estão concentradas na esfera urbana 

do município de Ponta de Pedras. E a população rural da cidade? Como se 

comporta a população rural, perante essas decisões? Como essa situação repercute 
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na sociedade local? Essas são indagações que não se pretende discorrer sobre, 

mas demonstrar ciência dessa complexa realidade. 

Francisco de Oliveira (1982) afirma que no Brasil o campo nunca controlou as 

ações do Estado. Então qual a relação do Estado com esse novo urbano? Do ponto 

de vista da divisão social do trabalho, o Estado vai direcionar o seu poder de 

coerção extraeconômica e vai tentar mudar o padrão de acumulação. O Estado 

transpõe os excedentes de uns grupos sociais para outros, penalizando a produção 

agroexportadora e direcionando os aparelhos do Estado para potencializar a 

acumulação industrial, importante papel na regulamentação das relações entre 

capital e trabalho. 

O aspecto essencial desta relação consiste na forma como o Estado articula 

esse novo processo de acumulação que é industrial e simultaneamente urbano. 

Dentro desse complexo urbano que é industrial e produtivo, Francisco de Oliveira 

(1982) nos chama a atenção para o surgimento de uma nova classe, ao qual ele 

denomina de “classes médias”. Essa nova classe média são os bancários, os 

gerentes industriais, gerentes comerciais dos grandes complexos industriais. 

Como a condição econômica de Ponta de Pedras depende de repasses 

federais, e dos programas assistenciais, pode se afirmar que há uma elite 

hegemônica na cidade? Hoje, a classe dominante de Ponta de Pedras são os 

grandes produtores de açaí, fazendeiros, comerciantes locais e políticos. Com a 

ascensão do açaí no mercado nacional e internacional, uma nova classe desponta 

no município. São pequenos sitiantes vêem na comercialização do fruto uma grande 

oportunidade para prosperar.  

Para Francisco de Oliveira (1982), o urbano hoje no Brasil são as classes 

médias, isto é, cidades são, por excelência, a expressão urbana dessa nova 

estrutura de classes, onde o peso das classes médias emerge com enorme força, 

tendo em vista o tipo de organização que o capitalismo internacional criou ao 

projetar suas empresas dentro da sociedade brasileira. Segundo Oliveira, F. (1982), 

o urbano hoje é, sobretudo, a criação e reprodução das classes médias no Brasil, 

em primeiro lugar e, pela sua negação, evidentemente, da ausência das classes 

populares como agentes políticos na estrutura política do país e no aparelho do 

Estado. A meu ver, a pesquisa entre o Estado e o urbano requer hoje uma análise 

de como se dá o recorte entre o Estado e a sociedade civil, de como se dá a 

oposição de interesses entre Estado e a coalizão de forças dominantes do capital 
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monopolista e o resto do conjunto da população, que inclui o operariado e classes 

trabalhadoras e também frações da baixa classe média. (OLIVEIRA, F., 1982, p.53). 

 

 

1.2 As Políticas Habitacionais no Brasil: Desde Quando? 

 

 

Poucas sociedades passaram, nas últimas décadas, por tão profundas 

transformações como a sociedade brasileira. Seu tradicional perfil agrário deu lugar 

a uma nova realidade industrial e urbana, marcada, contudo por graves problemas 

decorrentes dessas mudanças, cujas soluções constituem um grande desafio.  

O clima político, econômico e cultural, existente durante a ditadura Vargas 

(1930/1945), colocou em cena o tema habitação social com uma força jamais vista 

anteriormente. Num quadro em que todas as questões econômicas tornaram-se 

preocupação do poder publico e das entidades empresariais envolvidas na 

estratégia de desenvolvimento nacional, o problema da moradia emergiu como 

aspecto crucial das condições de vida do operariado, pois absorvia porcentagem 

significativa dos salários e influía no modo de vida e na formação ideológica dos 

trabalhadores (BONDUKI, 2004, p.73) 

Antes do período do Estado Novo (1937-1945), não houve, no Brasil, 

implementação de Políticas Públicas Habitacionais voltadas para a construção de 

unidades habitacionais com fins sociais. As primeiras políticas habitacionais 

aconteceram no Governo de Getúlio Vargas. Essa política habitacional da era 

Vargas fazia parte de um mecanismo político com o intuito de assegurar a sua 

imagem junto às classes mais pobres da população brasileira (LIMA, 2007). 

De acordo com FINEP/GAP (1985), a primeira iniciativa pública foi a criação 

do IAPs- Instituto de Aposentadoria e Pensões, o qual focou seus esforços na 

construção de moradias para os associados do Instituto. Posteriormente aos IAPs, 

novos institutos voltados para atender a demanda por moradia foram criados, entre 

eles: IAP–I, do industriário, IAP- C, dos comerciários, IAP-B, dos Bancários, dentre 

outros. Esses órgãos foram responsáveis pela produção de, aproximadamente, 

140.000 unidades habitacionais em diversas cidades brasileiras. 

Em 1946 após a saída de Vargas, assumiu a presidência Eurico Gaspar 

Dutra. No inicio de seu governo, foi criada a Fundação Casa Popular (FCP), por 
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intermédio do Decreto - lei n.° 9.218, de 1° de maio de 1946. A FCP foi o primeiro 

órgão federal encarregado exclusivamente das políticas habitacionais, que, na 

época, agitavam a opinião pública. A partir do Decreto - lei n.° 9.777/46, a FCP 

passou a ter a possibilidade de atuar em áreas complementares, que fariam dela um 

verdadeiro órgão de política urbana. Caberia a este órgão financiar obras de 

infraestrutura urbana, financiar indústrias de materiais de construção e promover 

estudos para barateamento da construção (AZEVEDO; ANDRADE, 1983). 

A ausência de um fluxo de recursos que dessem fôlego às suas atividades foi, 

na verdade, um dos principais entraves a uma atuação mais eficiente. Criaram-se 

contribuições compulsórias para financiar o órgão, mas estas não eram recolhidas 

devidamente pelos Estados. A partir de 1951, as contribuições foram extintas e o 

órgão passou a depender de recursos orçamentários da União (BONDUKI, 2004). 

Este órgão federal desenvolveu suas atividades até a década de 1960 (FINEP/GAP, 

1985). 

 Inicialmente, a FCP construía habitações tanto por empreitada (com licitação), 

como por administração direta. No entanto, essa última modalidade foi 

gradativamente sendo abandonada em favor da primeira. Independente da 

modalidade de construção, os projetos arquitetônicos foram sempre desenvolvidos 

pela própria FCP. Cabia aos municípios doar o terreno e realizar as obras de 

infraestrutura (água, luz e esgoto), conforme cláusula do termo de compromisso que 

firmavam com o órgão (LIMA, 2007, p.59). 

Em dezoito anos, a Fundação da Casa Popular (FCP), primeiro órgão criado 

no âmbito federal com a atribuição exclusiva de solucionar o problema habitacional, 

produziu 143 conjuntos, com 18.132 unidades habitacionais. No mesmo período, de 

acordo com Bonduki (2004, p.125), os Institutos de Aposentadoria e Previdência  

que não tinham como objetivo especifico enfrentar a questão da moradia, 

viabilizaram a edificação de 123.995 unidades habitacionais, sem contar os milhares 

de apartamentos financiados para a classe media. 

Os números podem parecer, em termos absolutos, insignificantes. Mais 

chocante, porém, é a atuação quase nula da FCP do que a produção reduzida dos 

institutos. De acordo com Bonduki (2004, p. 115), quando se analisa a Fundação 

Casa Popular e, sobretudo, a possibilidade de ela vir a se tornar um importante 

órgão de implementação da política de habitação social, ficam evidentes as 
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contradições do populismo brasileiro e suas limitações no setor habitacional 

(BONDUKI, 2004, p 115).  

Segundo Bonduki (2004, p. 115), o projeto da Fundação Casa Popular 

fracassou porque os grupos sociais que mais seriam beneficiados estavam 

desorganizados ou desinteressados em ser interlocutores do governo, na 

formulação de uma política social, ao passo que os setores que se opunham ao 

projeto, por interesses corporativos, econômicos ou políticos, agiram com eficiência 

em desmantelá-lo.  

O fato de a Fundação da Casa Popular ter sido criada com objetivo de largo 

alcance mostra que a burocracia estatal tinha uma compreensão correta da 

complexidade do problema da habitação. Azevedo e Andrade (1983) argumentam 

que as metas anunciadas eram “pretensiosas e irrealistas”. No entanto, aqueles que 

conceberam o novo órgão sabiam que o problema da moradia, no quadro da década 

de 1940, não podia se restringir à construção de casas, como acabaria ocorrendo na 

prática. Assim, o decreto-lei 9.777, que criou a FCP, deu-lhe possibilidade de atuar 

como verdadeiro “órgão de política urbana lato sensu”, como aponta Azevedo e 

Andrade (1983).  

 

A Fundação cabia [...] financiar obras urbanísticas de abastecimento 
de água, esgotos, suprimento de energia elétrica, assistência social e 
outras que visem a melhoria das condições de vida e bem-estar das 
classes trabalhadoras [...], financiar as industrias de material de 
construção , quando por deficiência do produto no mercado se tornar 
indispensável o estímulo de crédito [...], proceder a estudos e 
pesquisas de métodos e processos que visem ao barateamento da 
construção [...], financiar as construções de iniciativa ou sob a 
responsabilidade de prefeituras municipais, empresas industriais ou 
comerciais e outras instituições , de residências de tipo popular 
destinadas a venda a baixo custo ou locação, a trabalhadores, sem 
objetivo de lucro [...], estudar e classificar os tipos de habitação 
denominados populares, tendo em vista as tendências 
arquitetônicas, hábitos de vida, condições climáticas e higiênicas, 
recursos de material e mão de obra das principais regiões do país 
[...]” (BRASIL, 1946, p. 755 apud; BONDUKI, 2004, p.123). 
 

Para Bonduki (2004, p.123), esse enorme conjunto de atribuições, embora 

pareça megalomania burocrática, era fundamental para deflagrar uma intervenção 

habitacional de porte nas condições presentes na década de 1940. Criada para 
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resolver, no plano federal, a questão habitacional, a FCP transformou-se num órgão 

dominado por práticas venais e pressões políticas rasteiras. A FCP “não foi capaz de 

alcançar maturidade institucional traduzida em paradigmas universalistas, em 

firmeza de objetivos e em prestígio organizacional... a imagem que dela ficou era de 

um órgão à deriva, despersonalizado, que vagava ao sabor das injunções e das 

características transitórias de seus chefes” (AZEVEDO; ANDRADE, 1983, p.30). A 

FCP sobreviveria, por inércia, até 1964, sendo considerada um símbolo de 

ineficiência governamental e do predomínio da fisiologia em detrimento da 

racionalidade e do interesse público (BONDUKI, 2004, p.125). 

Segundo Bonduki (2004, p.125), “durante quase vinte anos de intensa 

urbanização e de agravamento do problema da moradia, sucessivos governos 

revelaram-se incapazes de formular uma proposta para atender ao leque cada vez 

mais diversificado de necessidades habitacionais para o país. A trajetória da 

Fundação da Casa Popular e, de maneira geral, a produção estatal de moradias, 

mostram que, no Brasil, a questão nunca esteve no centro das preocupações dos 

governos populistas”. 

 

 

1.3 A Política Habitacional no Brasil Após 1964 

 

 

Em 1964, foi criado o Banco Nacional de Habitação (BNH), o qual 

desenvolveu suas atividades até 1986, quando foi extinto. O BNH esteve vinculado 

aos Sistemas de Financiamento de Habitação e Saneamento (SFH), exercendo 

papel central na definição e financiamento das políticas habitacionais para o país. 

Utilizava recursos da Poupança e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) para os empreendimentos. 

Na verdade, por trás das novas medidas está a intenção de demonstrar a 

sensibilidade do novo regime às necessidades das massas despertadas, 

politicamente, no governo João Gourlat. O Plano Nacional de Habitação e o BNH 

surgiram num momento em que era fundamental para o novo regime dar provas de 

que era capaz de atacar problemas sociais (AZEVEDO; ANDRADE, 1983). Os 

programas anteriores foram abortados e substituídos, em 1964, pelo que, 

consensualmente, se determina como o maior mecanismo de promoção habitacional 
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da história do Brasil: o Banco Nacional da Habitação (BNH), criado juntamente com 

o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), pela Lei 4.380/1964, de 21 de agosto de 

1964. 

O BNH teve como aporte inicial um montante de 1 bilhão de cruzeiros 

antigos2, e mais um crescimento garantido pela arrecadação compulsória de 1% da 

folha de salários sujeitos à Consolidação das Leis Trabalhistas do país, o que 

demonstra que a habitação popular foi eleita um dos problemas prioritários a serem 

sanados pelo Governo Federal (AZEVEDO; ANDRADE, 1983). 

O BNH iniciou suas operações ainda em 1964, com a receita inicial 

proveniente de 1% da folha de pagamento dos salários de todos os empregados 

sujeitos ao regime da CLT e dos recursos de cadernetas de poupança. De acordo 

com Azevedo e Andrade (1983), o modelo do BNH apresentou algumas inovações 

com relação à prática anterior. Em primeiro lugar, os financiamentos concedidos 

previam um mecanismo de compensação inflacionária, a correção monetária, que 

reajustava automaticamente os débitos e prestações por índices correspondentes às 

taxas de inflação. 

Antes de 1964, a inflação, a ausência de correção monetária e os juros 

proibitivos acima de 12 % ao ano dificultavam a realização de empréstimos de longo 

prazo. Por fim, o BNH constituiu um sistema que buscava articular o setor público 

(na função de financiador principal) com o setor privado (AZEVEDO; ANDRADE, 

1983). 

O problema da carência habitacional adquiriu importância no governo do 

presidente Costa e Silva, quando o BNH foi encarregado da gestão dos depósitos do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Com a implementação do SBPE 

(Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos), ampliou, significativamente, o 

capital do banco fazendo com que este se tornasse uma das principais instituições 

financeiras do país. De acordo com Bonduki (2004), para termos uma ideia da 

importância do BNH é só observarmos a soma que constituiu o ativo do Banco, em 

1974, superior a 30 bilhões de cruzeiros3, o que assegurava a importância das 

funções e poderes do banco. 

                                                 

2  O valor atualizado da quantia de 1 Bilhão de Cruzeiros Antigos equivaleria em 1 de novembro de 
2011 a R$ 34.528.445,71. 
3 O valor, atualizado, corresponderia, em 1 de novembro de 2011 a R$ 80.965.259.316,50 
(http://www.fee.tche.br/sitefee/pt/content/servicos/pg_atualizacao_valores.php) 
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“Sem dúvida alguma, a criação do BNH foi um marco”, declara a urbanista 

Ermínia Maricato (1997). ”O banco causou uma verdadeira revolução urbana no 

Brasil, mudou o perfil das cidades”. 

Bonduki (2004) afirma que a produção da moradia, entre 1964 e 1985, 

financiada pelo BNH, foi dividida em duas vertentes de ação, definidas por médias 

salariais. Para o público com rendimentos entre três e cinco salários mínimos o 

financiamento coube às Cooperativas Habitacionais (COHABs), para as pessoas 

com rendimentos até doze salários mínimos, coube aos Institutos de Orientação de 

Cooperativas (INOCOOPs). Os que possuíam rendimentos superiores a doze 

salários mínimos poderiam solicitar financiamento a bancos privados. 

O BNH conseguiu produzir vinte e cinco por cento das então novas unidades 

habitacionais construídas, entre 1964 e 1986. Porém, daquelas, apenas trinta e três 

por cento atingiram o público entre três e cinco salários mínimos. 

Para Maricato (1997), os primeiros anos de funcionamento do então plano 

habitacional já revelavam dificuldades em oferecer moradia às classes de menor 

poder aquisitivo. Isso porque, argumenta a autora, o custo dos terrenos em áreas 

urbanas e os custos da construção eram incompatíveis com a renda da população. 

Além disso, a atuação nesse setor estaria limitada pela lógica de retorno de recursos 

dos investimentos e pela ausência de uma política de subsídios. Maricato (1997) se 

justifica ao expor que “existem inúmeras teses indicando que os BNH/SFH 

constituíram instrumentos de inserção das classes médias no mercado imobiliário; 

pois a maior parte dos recursos foi aplicada nesse segmento”. 

Na verdade, no início da década de 1960, num contexto de crise econômica, 

os grupos interessados no setor habitacional, principalmente as construtoras, 

demandavam uma interferência maior do Estado na provisão habitacional e tiveram 

papel marcante na criação do BNH (MELO, 1988). No entanto, isto não quer dizer 

que estes tenham sido os únicos efeitos perseguidos. A geração de novos empregos 

e a mobilização da indústria da construção civil para atenuar a crise econômica 

tiveram bastante peso na concepção da política. Na verdade, a medida que se 

distancia de sua origem, a política habitacional foi, gradualmente, perdendo o caráter 

social e político que a inspirou, inicialmente (AZEVEDO; ANDRADE,1983). 

Para Bollaffi (1982), numa crítica a atuação do Banco Nacional da Habitação, 

criou-se tal banco muito mais para atender aos requisitos políticos, econômicos e 

monetários dos Governos, que conduziram ao efêmero “milagre brasileiro”, do que 
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para solucionar o verdadeiro problema da habitação. O BNH, portanto, teria a priori 

totais condições de ser o grande impulsionador da superação do déficit habitacional 

brasileiro durante a ditadura militar. Mas esta não era a realidade revelada no 

relatório anual da instituição, de 1971, como podemos analisar na observação feita 

por Bollaffi (1982). 

 Segundo o relatório anual do BNH, de 1971, “os recursos utilizados pelo 

Sistema Financeiro de Habitação só foram suficientes para atender a vinte e quatro 

por cento da demanda populacional” urbana (BOLLAFFI, 1982, p.53). Isto significa 

que, seis anos após a criação do BNH, toda a sua contribuição para atender ou 

diminuir o déficit habitacional, que sua criação se propôs a eliminar fez com que 

esse mesmo déficit aumentasse em setenta e seis por cento. De acordo com as 

previsões do BNH, em 1971, o atendimento percentual teria sido de 25,3 por cento 

e, embora devesse aumentar, ligeiramente, em cada ano, até 1980, o déficit 

excedeu 37,8 por cento do incremento da necessidade. 

De acordo com Melo (1988), se, de um lado, os interesses privados eram 

óbvios, como o da expansão de suas atividades por meio do aumento do consumo e 

da produção em massa da habitação, por outro, para o governo, a política 

habitacional cumpria um papel importante na gestão da economia: o de estimular a 

geração de empregos, a fim de atenuar o impacto recessivo da política de combate 

à inflação. Esta estratégia estava totalmente inserida no modelo de desenvolvimento 

vigente, em que o Estado era responsável pela indução da atividade econômica. 

Afinal de contas, como pode um sistema capaz de acumular um montante 

significativo de recursos para ser aplicado em projetos habitacionais, coordenados e 

impulsionados pela maior instituição mundial voltada especificamente para os 

problemas da habitação, se demonstrar ineficiente nos primeiros anos de sua 

existência? O BNH, desde a sua constituição, teve uma lógica que fez com que 

todas as suas operações tivessem a orientação de transmitir as suas funções para a 

iniciativa privada. O banco arrecadava os recursos financeiros e, em seguida, os 

transferia para os agentes privados intermediários. 

Algumas medidas, inclusive, demonstravam que havia, ao mesmo tempo, 

uma preocupação com o planejamento de ações de urbanização aliada aos 

interesses do capital imobiliário. Exemplo disto foi a medida que obrigou as 

prefeituras a elaborar planos urbanísticos para os seus municípios, mas a condição 

de serem qualificados para a obtenção de empréstimos junto ao Serviço Federal de 
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Habitação e Urbanismo era que estes deveriam ser elaborados por empresas 

privadas. Até mesmo as cobranças das prestações devidas estavam ao cargo de 

uma variedade de agentes privados, companhias habitacionais, iniciadores, 

sociedades de crédito imobiliário, entre outros que “além de reterem uma parte dos 

juros, conservavam os recursos financeiros provenientes das prestações recebidas 

durante um ano antes de o devolverem ao BNH (BONDUKI, 2004). 

No entanto, os recursos acumulados pelo BNH/SFH foram utilizados para 

conter e reduzir as pressões inflacionárias que afetavam o Brasil, profundamente, no 

final do governo João Gourlat, ativando a construção civil. Quando, a partir de 1964, 

a economia brasileira foi reativada, a construção civil foi substituída em sua função 

de acelerador da economia pela indústria de bens de consumo durável, 

especialmente, a indústria automobilística. Este fato fez com que o BNH 

redirecionasse seus investimentos para as camadas sócias com maior poder 

aquisitivo, deixando de lado a construção de habitações populares. Nesse sentido, 

Kowarick (1979) afirma que: 

[...] é elucidativo mostrar que 80% dos empréstimos do Banco 
Nacional de Habitação foram canalizados para os estratos de renda 
média e alta, ao mesmo tempo, que naufragavam os poucos planos 
habitacionais voltados para as camadas de baixo poder aquisitivo. É 
contrastante neste sentido que as pessoas com até 4 salários 
mínimos constituem 55% da demanda habitacional ao passo que as 
moradias colocadas no mercado pelo Sistema Financeiro de 
Habitação raramente incluíam famílias com rendimentos inferior a 12 
salários. 

 

O autor relaciona, ainda, o montante de recursos designados com o seu 

destino final, afirmando que o BNH, entre 1964 e 1977, aplicou a não desprezível 

soma de 135 bilhões de cruzeiros, financiando 1.739.000 habitações, que foram 

destinadas, de modo particular, a família com rendimentos superiores a 12 salários 

mínimos. Assim, Kowarick (1979) explica: 

 

 [...] o Banco Nacional de Habitação não só tornou poderoso 
instrumento da acumulação, pois drenou uma enorme parcela de 
recursos para ativar os setores da construção civil-recurso por sinal 
advindos em grande parte de um fundo retirado dos próprios 
assalariados (FGTS)-como também se voltou para a confecção de 
moradias destinadas às faixas de renda mais elevada. (KOWARICK, 
1979) 
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Apesar de ter o seu objetivo desvirtuado (pelo menos o que era dito com tal), 

esta não foi a principal razão para a extinção do SFH/BNH pelo governo Sarney. As 

razões para esta extinção devem ser buscadas à luz do funcionamento deste que se 

revelou frágil com relação às flutuações macroeconômicas dos anos 1980. 

Santos, C.H. (1999) observa justamente esta questão quando afirma que:  

 

[...] o desempenho do SFH dependeria fundamentalmente de dois 
fatores básicos: a capacidade de arrecadação do FGTS15 e do 
SBPE16 e o grau de inadimplência dos mutuários. Em outras 
palavras, essa dependência significava que, apesar da sofisticação do 
seu desenho, o SFH, como de resto qualquer sistema de 
financiamento de longo prazo, era essencialmente vulnerável a 
flutuações econômicas que afetassem estas variáveis [...]. Talvez a 
principal (dadas as suas implicações políticas) entre as 
vulnerabilidades do SFH fosse o fato de que flutuações 
macroeconômicas que implicassem quedas nos salários reais 
necessariamente diminuiriam a capacidade de pagamento dos 
mutuários, aumentando a inadimplência e comprometendo o equilíbrio 
atuarial do sistema (p.12). 

 

Para Lima (2007), o SFH/BNH não resistiu à grave crise inflacionária 

vivenciada pelo Brasil, principalmente nos primeiros anos da década de 1980, 

quando a inflação atingiu índices de 100% ao ano, em 1981 e em 1982 (a partir de 

então não cessou seu crescimento, chegando aos 1770%, em 1989). Esta crise 

levou a uma forte queda do poder de compra do salário, principalmente da classe 

média, o público que havia se tornado alvo das políticas habitacionais deste sistema. 

A inadimplência aumentou significativamente no inicio dos anos 1980, como 

se observa na Tabela 1. 
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Tabela 1: Evolução da taxa de inadimplência do SFH no período de 1980-1984  

Ano 
Até três prestações em 

atraso 

Mais de três prestações em 

atraso 
Total* 

1980 21,8 4,3 26,1 

1981 24,1 3,7 27,8 

1982 28,7 4,8 33,5 

1983 34,1 12,3 46,4 

1984 31,5 23,1 54,6 

* em porcentagem dos financiamentos 
Fonte: Lima (2007). 
 

De acordo com Santos, C.H. (1999, p.15-16), além da inadimplência, outro 

fenômeno que devemos considerar como um dos responsáveis pela ineficiência do 

SFH/BNH foram os constantes casos de corrupção verificados ao longo de sua 

existência. Nesse sentido, é importante relativizarmos o Movimento dos Mutuários, o 

qual ficou ao lado de setores que perderam o seu poder aquisitivo com a forte 

recessão e a crescente inflação que dominou o país após o fracasso do Milagre 

Econômico, e também, havia aqueles que se utilizaram da inadimplência como uma 

forma de mascarar práticas de corrupção. 
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Um resumo dessas políticas podem ser observado no quadro 1. 

 

Quadro 1: Resumo das Políticas Habitacionais do Período Militar 

Programa de 
Governo 

Período Descrição Observações  

 
Humberto de 
Alencar Castelo 
Branco - 1964  

 
(1964-1967) 

1964-Criação do 
Banco Nacional de 
Habitação (BNH) 
Vinculado aos 
Sistemas Financeiros 
de Habitação. 
 Suas funções foram 
incorporadas a Caixa 
Econômica Federal. 
(1986-Decretado o 
final do BNH) 
 

- Utilizava 
recursos da 
Poupança e do 
FGTS. O BNH 
conseguiu 
produzir vinte e 
cinco por cento 
das então novas 
unidades 
habitacionais 
construídas, 
entre 1964 e 
1986 
- 4,4 Milhões de 
unidades 
habitacionais 
financiadas 
durante seu 
período de 
existência. 
 

Fonte: Adaptado de: FINEP/GAP (1985) 

 

 

1.4 As Políticas Habitacionais Pós Redemocratização do País 

 

 

Posteriormente, na fase final do BNH , em 1984, foi lançado o programa 

JOÃO-DE-BARRO, juntamente com o programa Pró-Morar e o Programa Nacional 

de Mutirões Comunitários. De acordo com Sachs (1999), estes programas eram de 

autoconstrução assistida pelos poderes públicos, destinado às famílias com renda 

até um salário mínimo e meio, que morassem em pequenas cidades do interior. Os 

terrenos podiam ser oferecidos pelo BNH ou por estados e municípios e a família 

recebia empréstimos para compra de material de construção. Além disso, o BNH 

podia financiar infraestrutura, assistência técnica e equipamentos comunitários. 

Portanto, esta foi à conjuntura vivenciada pelo Brasil, no tocante a habitação, 

quando, a partir do Decreto nº 2 291 de 21 de novembro de 1986, o Presidente José 
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Sarney decretou o final do Banco Nacional de Habitação. Este acaba sendo 

incorporada pela Caixa Econômica Federal, tornando a questão habitacional uma 

mera política setorial para esta instituição que não possuía qualquer tradição com 

relação ao tema. 

Abria-se uma nova etapa para a política urbana e habitacional brasileira 

caracterizada por uma forte confusão institucional provocada por constantes 

reformulações nos órgãos responsáveis pelas políticas habitacionais. 

Após a redemocratização, o Brasil passou por sucessivos governos, cada 

qual com suas diretrizes políticas. Dentro da questão discutida neste capítulo , 

apresentaremos de forma objetiva, as políticas habitacionais  seguidas  pelos  

Governos José Sarney (1985-1990) , Fernando Collor de Mello (1990 - 1992), Itamar 

Franco (1992-1995) e Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). 

Segundo Santos, C.H. (1999), o período que se seguiu ao regime militar foi 

caracterizado pela crise final do modelo de política habitacional baseado no SFH. 

Com efeito, durante os governos Sarney (1985-1990) e Collor (1990-1992), os 

problemas do sistema, que já se faziam sentir no ocaso do governo militar, se 

agravaram a ponto de praticamente inviabilizar qualquer tentativa de retomada da 

política habitacional nos moldes anteriores. A idéia de que a política habitacional 

poderia ser feita mediante um sistema capaz de se auto-financiar (liberando os 

recursos do poder público para outros fins) foi praticamente sepultada, e o peso dos 

programas habitacionais alternativos, executados em sua maioria com recursos 

orçamentários e do FGTS, no total dos financiamentos habitacionais, aumentou 

consideravelmente. (SANTOS, C.H., 1999, p.17). 

Ainda que a caótica situação macroeconômica vivida pelo país durante os 

períodos dos Governos Sarney-Collor, tenha contribuído para a desorganização das 

políticas públicas, em geral, e da política habitacional em particular, é forçoso 

reconhecer que outros fatores contribuíram para a virtual falência do SFH e a baixa 

efetividade das demais ações governamentais na área habitacional. (SANTOS, C. 

H., 1999, p.17). 

A extinção do BNH representou mais que uma simples reorganização 

administrativa. O BNH possuía quadros especializados e a memória técnica na área 

de habitação, uma vez que era a matriz de onde se formulava a política habitacional 

e urbana para o país. A assunção da CEF das atividades e pessoal do BNH foi 

marcada por descontinuidades e fragmentação institucional, provocando a 
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marginalização da questão habitacional na agenda do governo Sarney (LIMA, 2007, 

p.85). 

De acordo com Maricato (1997), o número de 4,4 milhões de unidades 

financiadas, até 1986, quando se deu a extinção do BNH, acarretou uma mudança 

definitiva na estrutura do mercado imobiliário privado, transformando a paisagem 

construída das grandes cidades brasileiras. Os investimentos do SFH combinaram, 

durante mais de 20 anos, interesses empresariais imobiliários e de proprietários 

fundiários com interesses clientelistas arcaicos, em que pese a face tecnocrática e 

centralizadora do regime militar. Os recursos utilizados não eram públicos – FGTS e 

SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) – mas foram livremente 

manipulados pelo Estado de forma regressiva, consolidando o mercado de 

apartamentos de classe media. A regressão dos investimentos é uma das críticas 

mais leves feitas ao SFH que deixou como legado um enorme déficit financeiro no 

Fundo de Variação de Compensações Salariais (FCVS) e numerosos desastres 

ambientais e urbanísticos que, após 10 ou 15 anos, ainda estão custando caro aos 

cofres públicos. 

De acordo com Lima (2007), em 1986, o BNH foi extinto e suas atribuições 

remetidas à Caixa Econômica Federal (CEF). No mesmo ano, o regime de exceção 

também é formalmente extinto. As prefeituras das capitais retomam a eleição direta 

dos prefeitos. Muitos setores da sociedade brasileira estavam mobilizados e suas 

propostas repercutiram na Constituinte, de 1988. Uma das ações mais importantes 

nesse período foi patrocinada pela bancada de representantes das centrais sindicais 

no Conselho Curador (CC) do FGTS.  

Nem a CEF, gestora do FGTS sabia dizer os números que poderiam definir a 

situação do fundo, em 1989. Depois, tratou-se de fazer diagnósticos que 

evidenciassem o montante da crise de arrecadação, as aplicações e a 

disponibilidade de recursos (MARICATO, 1997). 

A ausência de um diagnóstico claro sobre a questão habitacional se refletiu 

em freqüentes mudanças no arranjo institucional do setor (LIMA, 2007, p.85). Assim, 

apesar da crise financeira e do vácuo institucional durante o Governo Sarney , 

algumas ações foram tomadas na área habitacional.Estas ações basearam-se no 

fortalecimento dos programas alternativos ao SFH, principalmente no âmbito da 

SEAC (Sistema de Administração de Contratos ) , que passaram então a ter um 

desempenho superior ao sistema convencional. Merece destaque o Programa 
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Nacional de Mutirões Comunitários, o qual, assim como os antigos PROFILURB, 

PROMORAR e JOÃO–DE-BARRO, era voltado para famílias de renda inferior a três 

salários mínimo (SANTOS, C. H., 1999, p.16 ). 

Segundo Lima (2007), se “estabeleceu no Governo Sarney, um padrão de 

política com atendimento às demandas locais conforme as alianças instáveis 

visando objetivos de curto prazo do governo federal. Este padrão se intensificará 

durante o Governo Collor. A política habitacional no governo José Sarney assim, 

mostrou-se desarticulada, com tendência de aumento da centralização da política 

habitacional uma vez que as COHABs (Cooperativas Habitacionais) ficaram 

enfraquecidas. 

No governo de Fernando Collor (1990-1992), o quadro de crise na habitação 

se agravou e se caracterizou por mudanças superficiais no SFH por meio de 

facilidade na quitação dos saldos devedores dos financiamentos e mudança no 

mecanismo de correção das prestações. Houve, também, a implantação de 

programas voltados para a habitação popular conhecidos pela má utilização dos 

recursos públicos, como o Plano de Ação Imediata para a Habitação – PAIH, de 

responsabilidade do então recém-criado Ministério da Ação Social, sucessor do 

extinto Ministério do Interior. O citado programa previa a construção, em caráter de 

urgência, de aproximadamente 245 mil unidades habitacionais, em 180 dias, por 

meio da contratação de empresas privadas de construção civil. Tanto o prazo, 

inicialmente previsto, como o número de unidades a serem construídas não foram 

atingidos. O tempo previsto foi dilatado por mais de dezoito meses, o custo unitário 

médio extrapolou o previsto, resultando na diminuição da meta inicial para 210 mil 

unidades e, por fim, o clientelismo impediu a alocação de recursos definidos pelo 

conselho curador do FGTS para os diversos estados da Federação (SANTOS, C. H., 

1999, p. 21). 

O Governo Collor foi marcado por um agravamento do quadro existente no 

período anterior e por programas de habitação caracterizados pelo mau emprego do 

dinheiro público, com ausência de controle sobre a qualidade das habitações. 

Também foram realizadas mudanças superficiais no SFH, como mudança no 

mecanismo de correção de prestações e facilidade maior para quitação das dívidas 

(SANTOS, C. H., 1999, p.20). 

No que diz respeito ao quadro institucional, foi extinto o Ministério do Interior, 

que até então cuidava da questão habitacional, e criado o Ministério da Ação Social. 
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A política habitacional continuou a ser guiada por critérios clientelistas, com 

favorecimento dos aliados do governo (CARDOSO, 2001 apud LIMA, 2007). 

Em complemento aos problemas constatados, vale registrar que o período em 

análise foi caracterizado, também, pela desvinculação dos programas habitacionais 

dos de saneamento e desenvolvimento urbano. Essa decisão prejudicou a 

integração e a eficiência social, pela ausência de controle sobre a qualidade das 

construções e, principalmente, pela má gestão das fontes de recursos desses 

programas, em destaque o FGTS (BATISTA, 2005, p. 58). 

No biênio 1990/1991, foram contratadas, aproximadamente, 526 mil unidades, 

sendo 360 mil, somente, em 1991. O volume de operações contratadas nesses dois 

anos comprometeu o orçamento do FGTS para os anos seguintes, impedindo a 

contratação de novas operações. Grande parte dessas unidades contratadas visou 

atender demandas políticas e muitas delas apresentaram problemas de 

comercialização e de conclusão das obras e, se comercializadas hoje, serão por 

valor bem inferior ao custo incorrido em construí-las, evidenciando inobservância 

dos critérios técnicos requeridos (GONÇALVES, 1997 Apud BATISTA, 2005).  

Porém, nem mesmo o fato das centrais sindicais, finalmente, se alertarem 

para a gestão do FGTS impediu que o governo Collor fizesse um espetacular e 

desastroso investimento em aproximadamente 200.000 moradias, das quais quase 

50% foram abandonadas antes do término e ocupadas ilegalmente. Esta foi uma das 

piores heranças deixadas para os governos seguintes (MARICATO, 1997).   

A deposição de Collor e a subida ao poder de Itamar Franco produziram 

mudanças consideráveis na gestão das políticas públicas na área de habitação. No 

governo Itamar Franco, os programas na área de habitação popular, sob a égide do 

Ministério do Bem-Estar Social, foram redimensionados e passaram a contar com 

conselhos com participação comunitária dos governos locais e uma contrapartida 

financeira desses últimos aos repasses da União. Essas mudanças aumentaram, 

significativamente, o controle da sociedade e a transparência da gestão dos 

programas em questão, e se constituíram em novo impulso na condução das 

políticas públicas habitacionais para o segmento popular. Vale ressaltar que os 

referidos programas, notadamente o Habitar Brasil e o Morar-Município, foram 

mantidos no governo seguinte ou serviram de modelo para a formulação de 

programas semelhantes (SANTOS C.H., 1999, p. 21). 
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O governo de Itamar Franco não se preocupou somente em reformular os 

programas habitacionais vigentes, mas também em concluir as obras até então 

inacabadas, contratadas no governo anterior com recursos do FGTS, além de fazer 

algumas alterações no SFH como a extinção do PES (Plano de Equivalência 

Salarial), mecanismo que gerou o déficit no FCVS (Fundo de Compensação de 

Variação Salarial). Também criou um novo plano de amortização baseado no 

comprometimento de renda em substituição ao antigo PES. Entretanto, essas 

mudanças não foram suficientes para debelar a crise instalada na estrutura do SFH. 

(BATISTA, 2005, p. 58-59).  

Resumidamente, é possível segmentar as ações e os programas 

habitacionais do governo de Fernando Henrique Cardoso em três grandes grupos: 1) 

atuação no financiamento, a fundo perdido ou subsidiado, a estados e municípios 

para a reurbanização de áreas habitacionais muito degradadas, com melhoria das 

habitações existentes ou construção de novas unidades habitacionais e instalação 

ou ampliação da infra-estrutura dessas áreas, ocupadas, principalmente, por famílias 

de renda inferior a três salários mínimos mensais; 2) concessão de financiamentos 

de longo prazo para a construção ou melhoria de unidades habitacionais destinadas 

principalmente a famílias de renda mensal até doze salários mínimos mensais; e 3) 

políticas voltadas para a otimização do desempenho do mercado de moradias, 

incluindo a reformulação da legislação e o desenvolvimento institucional e 

tecnológico do setor (SANTOS, C. H., 1999 p. 18 ). 

Quantitativamente, no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, o 

número de financiamentos habitacionais foi muito superior ao das administrações 

anteriores do período democrático. A média anual do governo Fernando Henrique foi 

de 257,2 mil unidades contra 173,9 mil, de Collor, e de 155,5 mil, de Sarney 

(PAULA, 2002 Apud BATISTA, 2005, p.60). 

Há sinais claros de que a política habitacional, entre 1995 e 1998, mesmo 

tendo reorientação de critérios e maiores investimentos, não conseguiu concentrar o 

combate ao déficit habitacional onde ele é mais intenso: no segmento social de 

renda de até três salários mínimos. Ao priorizar o financiamento ao demandante final 

de habitação, e não mais ao construtor/incorporador, o Programa Carta de Crédito 

Individual (PCCI) apresentou uma mudança radical em relação ao procedimento de 

financiar a produção (o empreendedor, no caso), que foi a característica do 

BNH/SFH. O PCCI consumiu 75% dos recursos do FGTS aplicados no primeiro 
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governo de Fernando Henrique. Mas apesar de atender a milhares de pessoas, o 

PCCI, destinado a famílias com rendimentos até 12 salários mínimos, está distante 

de ser a solução mais adequada para enfrentar o problema do déficit habitacional, 

concentrado na faixa de renda de até três salários mínimos. Neste sentido, os 

financiamentos com recursos do FGTS foram muito pouco efetivos no combate às 

carências habitacionais da população como um todo (BATISTA, 2005, p.61). 

Maricato (1997) afirma que, durante toda sua existência, o SFH financiou 

aproximadamente um quarto da produção total das habitações construídas no 

período, abrangendo as moradias produzidas no mercado legal ou ilegal. Mas seus 

investimentos favoreceram, predominantemente, as classes médias emergentes e 

classes altas, sustentáculos do regime ditatorial. Portanto, cabe ressaltar também 

que não foi apenas a classe média que se beneficiou com os recursos do FGTS. 

Obras de infra-estrutura urbana e gigantescas obras de saneamento básico foram 

financiadas por esse fundo. 

Segundo Maricato (1997), as definições sobre os financiamentos dos 

empreendimentos públicos (conjuntos habitacionais, obras de saneamento e de 

infraestrutura) atenderam aos interesses dos empresários da indústria da 

construção. Pode-se dizer que uma aliança de interesses políticos clientelistas dos 

setores do capital de promoção imobiliária com o de construção conduziu a política 

habitacional. Proprietários de terra, setores do capital financeiro imobiliário, assim 

como a classe média , também foram beneficiados. Distribuindo os apartamentos 

dos conjuntos habitacionais populares, políticos tradicionais se elegeram, 

continuamente, trocaram favores também com seus financiadores de campanha e 

incentivaram a inadimplência no pagamento da prestação da casa própria. 

Apesar das boas intenções, refletidas nos programas propostos e no edifício 

institucional criado pelo governo federal na área de habitação, a prática efetiva não 

teve a menor repercussão na imensa exclusão que aí se verificou. As políticas 

federais adotadas no Brasil, diferentemente de outros países capitalistas centrais, 

não apontaram para a produção capitalista da moradia, mas sim para uma imensa 

produção atrasada e ilegal de favelas e loteamentos clandestinos. 
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Um resumo das discussões apresentadas pode ser observado no quadro 2. 

 

Quadro 2: Resumo das Políticas Habitacionais Pós Governos Militares 

Programa de 
Governo 

Período Descrição Observações 

 

 

José Sarney 

 

 

 

(1985-1990) 

 

Decreto nº 2 291 de 
21 de Novembro de 
1986 finaliza as 
atividades do BNH. -
155,5 mil unidades 
habitacionais. 

Programa Nacional 
de Mutirões 
Comunitários-
Profilurb -Pró-
Morar  e João de 
Barro. 

 

Fernando Collor 
de Mello 

 

 

(1990-1992) 

Deposição  
Presidencial . 

PAIH-Plano de 
Ação Imediata para 
a habitação. 

 

Itamar Franco 

 

 

(1992-1995) 

173,9 mil unidades 
habitacionais 
construídas  

Conclusão das 
obras existenciais 
do governo 
anterior. 

 

Fernando 
Henrique Cardoso 

 

 

(1995-2003) 

257,2 mil unidades 
habitacionais 
construídas. 

Criação do 
Programa Habitar 
Brasil ( 1996) , que 
mais tarde é 
substituído pelo 
Programa Morar 
Melhor ( 2000) 

Investiram em 
conjunto 3,4 
bilhões de Reais. 

 

Luiz Inácio Lula da 
Silva  

 

 

(2003-2010) 

2009- Programa 
Minha Casa Minha 
Vida (PMCMV). 

Programa 
Habitacional 
inserido no 
PLANHAB  

 

O Programa tem 
como objetivo 
atender famílias 
com renda entre 0 
à 3 S.M.  
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1.4.1 As Políticas Habitacionais do Governo Lula  

 

 

Para tratar da questão habitacional e urbana, foi criado o Ministério das 

Cidades que passou a ser o órgão responsável pela Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano e, dentro dela, pela Política Setorial de Habitação. Foram 

mantidos: o Habitar Brasil - BID, da antiga SEDU (Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Urbano), destinado à urbanização de favelas; os programas de 

habitação e saneamento, operados pela Caixa Econômica Federal; o PSH 

(Programa de Subsídio Habitacional), formulado pela Secretaria do Tesouro 

Nacional; e significativos recursos do FGTS, a mais importante das heranças 

recebidas pelo Ministério das Cidades, especialmente considerando a conjuntura de 

ajuste fiscal que reduzia a disponibilidade de recursos públicos para investimento 

(LIMA, 2007, p.111). 

De acordo com Lima (2007) nos três primeiros anos (2003-2005) da gestão 

do Presidente Lula, foram atendidas, aproximadamente, 1,14 milhão de famílias, 

com investimento da ordem de 18,75 bilhões de reais. Está ai computada a 

totalidade de investimentos realizados em habitação, oriundos do FGTS, FAR, FDS, 

OGU, FAT E CAIXA. 

Houve avanços, no que diz respeito aos subsídios para a habitação de baixa 

renda com recursos do FGTS e OGU, que passaram de 468 milhões de reais em 

2002, para 860 milhões em 2003. Para Erich Celso Lima (2007), um dos principais 

avanços na política habitacional no governo Lula foi a maior organização do setor, 

uma vez que foram concentradas numa única instância ações anteriormente 

dispersas por vários órgãos. 

Em 2004, foi aprovado o documento “Política Nacional de Habitação”, como 

fruto da Conferencia Nacional das Cidades, realizada em 2003. O documento indica 

que a Política Nacional de Habitação seria regida pelos seguintes princípios: a) 

direito à moradia, como um direito humano, individual e coletivo; b) moradia digna, 

como direito e vetor de inclusão social, garantindo padrão mínimo de habitabilidade, 

infraestrutura e saneamento ambiental, mobilidade e transporte coletivo, 

equipamentos e serviços urbanos e sociais; c) função social da propriedade urbana, 

buscando implementar instrumentos de reforma urbana e possibilitando melhor 

ordenamento e maior controle do uso do solo, de forma a combater a retenção 
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especulativa e garantir acesso à terra urbanizada; d) questão habitacional como uma 

política de Estado, uma vez que o poder público é agente indispensável na 

regulação urbana e do mercado imobiliário, na provisão da moradia e na regulação 

de assentamentos precários; e) gestão democrática com participação dos diferentes 

segmentos da sociedade; e f ) articulação das ações de habitação à política urbana, 

de modo integrado com as demais políticas sociais e ambientais (LIMA, 2007, 

p.113). O documento ressalta, assim, a importância da ação estatal no 

enfrentamento da questão da moradia, articulando essa ação com a problemática 

urbana. 

O Sistema Nacional de Habitação, principal instrumento da Política Nacional 

de Habitação, estabeleceu as bases do desenho institucional que prevê a integração 

entre os três níveis de governo, com os agentes públicos e privados envolvidos com 

a questão. Definiu, também, as regras que asseguraram a articulação financeira, de 

recursos onerosos e não onerosos, necessária a implementação da Política 

Nacional de Habitação. Inclui a criação de dois Subsistemas: o de Habitação de 

Interesse Social e o de Habitação de Mercado. O novo sistema terá que ser 

implementado, progressivamente, uma vez que depende da adesão de estados, 

Distrito Federal e municípios e da aprovação do marco regulatório que o sustenta 

(LIMA, 2007, p116). 

Em junho de 2005, o governo federal, por meio da lei 11.124-2005, criou o 

Subsistema Nacional de Habitação de Interesse Social, parte do Sistema Nacional 

de Habitação. O SNHIS pretende viabilizar, para a população de menor renda, 

acesso à terra urbanizada e à habitação digna , por meio de políticas e programas 

de investimentos com subsídios. O Subsistema de Habitação de Interesse Social 

(SNHIS) tem como principal objetivo garantir que os recursos públicos sejam 

destinados exclusivamente para subsidiar a população de baixa renda, onde se 

concentra a maior parte do déficit habitacional brasileiro (LIMA, 2007, p.116). 

O SNHIS atua principalmente pela concessão de subsídios financeiros, 

destinados à complementar a capacidade de pagamento das famílias, isenção ou 

redução de impostos (municipais, estaduais ou federais) incidentes sobre o 

empreendimento no processo construtivo. O novo SNHIS dispõe de recurso do FAT 

(Fundo de Amparo ao Trabalhador), do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), 

do FDS (Fundo de Desenvolvimento Social), do FGTS e do Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social (FNIH), administrado por um Conselho Gestor. 
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De acordo com Lima (2007), o montante inicialmente previsto para 

investimento em habitação, em 2005, foi de 10,9 bilhões de reais, englobando 

recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT), Orçamento Geral da União (OGU), entre outros. O governo 

divulgou que, com este valor, seria possível financiar cerca de 720 mil unidades e 

assim ultrapassar o melhor desempenho histórico registrado pelo BNH em um ano, 

com 627 mil unidades, financiadas em 1980. Ao final do ano, a Caixa Econômica 

Federal havia efetivado investimentos da ordem de 8,05 bilhões de reais, atendendo 

380 mil famílias. 

O Plano Nacional de Habitação (PlanHab), foi elaborado sob a coordenação 

da Secretaria Nacional de Habitação de Interesse Social, do Ministério das Cidades, 

pela consultoria do Consórcio PlanHab, formado pelo Instituto Via Pública, Fupam – 

LabHab - FAUUSP e Logos Engenharia, por meio de um intenso processo 

participativo. Segundo o documento, final contou com a presença de todos os 

segmentos sociais relacionados com o setor habitacional. De acordo com as 

diretrizes do PlanHab, seu objetivo é formular uma estratégia de longo prazo para 

equacionar as necessidades habitacionais do país, direcionando os recursos 

existentes. 

O PlanHab se insere em um planejamento de longo prazo e implica em 

revisões periódicas e articulação com outros instrumentos de planejamento e 

orçamento, como o Plano Plurianual (PPA). Segundo o Ministério das Cidades 

(2008), o horizonte de planejamento do PlanHab é o ano de 2023, com suas 

revisões correspondentes aos anos de elaboração dos PPAs: 2011, 2015 e 2019. 

Um dos aspectos centrais desse plano é o processo participativo, que pode ser 

verificado pela realização de seminários regionais, reuniões técnicas, oficinas e 

consultas aos conselhos de participação e controle social da área habitacional. 

Para a elaboração do PlanHab, vários estudos foram contratados pelo 

Sistema Nacional de Habitação e pelo Ministérios das Cidades. Segundo o 

documento, o objetivo era de conhecer melhor os problemas e desafios da questão 

da moradia no país. O déficit habitacional foi elaborado pela Fundação João Pinheiro 

(FJP-2005), sobre assentamentos precários, o CEM-CEBRAP (MARQUES, 2007), e 

sobre as estimativas da demanda futura por novas moradias, elaborado pelo 

CEDEPLAR (2007). 
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Segundo o PlanHab (BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010), as 

necessidades de habitação, nos próximos 15 anos, atingem cerca de 35 milhões de 

unidades habitacionais, uma dimensão significativa e alarmante, pois agrega o 

déficit acumulado e a demanda futura, gerada pela formação de novas famílias. 

O PlanHab foi estabelecido a partir da sincronia com os quatro Planos 

Plurianuais (PPAs), tendo o ano de 2023 como horizonte final .Segundo o PlanHab, 

até 2023, será possível analisar os efeitos das propostas contidas no PlanHab. 

Assim, são propostas revisões do PlanHab no ano de 2011, 2015, 2019 e em 2023. 

Etapas: 2009-2011-Transição e implementação; 2012-2015 - Consolidação; 2016 -

2023 - Conquistas e Resultados. 

No entanto, se faz necessário esclarecer que para a implementação do plano 

será necessária a articulação entre os principais atores políticos e sociais (agentes 

públicos de diferentes ministérios, instâncias subnacionais, instâncias institucionais 

de controle e participação social, inúmeros agentes privados e públicos não estatais 

que atuam no setor). Uma das propostas estabelecidas pelo PlanHab é de introduzir 

um processo de planejamento participativo na política nacional, que se articula com 

a criação de um sistema de informações habitacionais e de monitoramento e 

avaliação da política e dos programas habitacionais. 

O PlanHab traz uma estratégia formulada em quatro eixo estruturadores de 

política habitacional : 

1) Modelo de financiamento e subsídio. 

2) Política Urbana e Fundiária. 

3) Arranjos Institucionais  

4) Cadeia produtiva da construção civil. 

Segundo o PLANHAB, pretende-se com essa estratégia implementar um 

conjunto de ações capazes de construir um caminho que permita universalizar a 

moradia digna para todo cidadão  

 

 

1.4.1.1 Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida (PMCMV) 
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O Estado pode intervir em diversos sentidos, favorecendo ou prejudicando 

determinados interesses. Tudo vai depender da correlação de forças presentes na 

sociedade.  

Para Maricato (1996) o grau de dificuldade no acesso a moradia pela classe 

trabalhadora é intensificado quando se leva em conta a especulação imobiliária e 

fundiária. A ocupação do espaço urbano é absolutamente desigual onde se verifica 

que os interesses especulativos sobrepõem-se aos interesses relativos à função 

social do solo urbano, o que permite a formação de inúmeros lotes vazios e de 

imensas glebas não urbanizadas a espera de valorização. Além disso, a 

especulação imobiliária é favorecida pela quase inexistência de uma política 

fundiária que garanta o direito à habitação face ao direito à propriedade privada, cuja 

situação é agravada pelo ínfimo investimento público na produção de habitação e de 

infraestrutura em favor daquela classe.  

De acordo com Maricato (1982; 1997), o Estado regula o trabalho, investe em 

políticas sociais, regula o uso do solo, investe em infraestrutura e regula 

financiamentos. A habitação é uma mercadoria especial que tem produção e 

distribuição complexas. Entre as mercadorias de consumo privado ela é a mais cara. 

Seu preço é muito maior do que os salários médios e, por isso, o comprador demora 

muitos anos para pagá-la ou para juntar o valor que corresponde ao seu preço. É 

uma mercadoria que tem um longo período de circulação e por isso exige um 

financiamento prévio para o consumo, pois em geral os trabalhadores não dispõem 

de tanto dinheiro a vista. É nesse sentido que o Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV) se insere. 

Em 2008, a Câmara dos Deputados realizou debates e audiências públicas 

com o objetivo de criar recursos permanentes no orçamento da União, Estados e 

Municípios, para diminuir o atual déficit habitacional. A Lei aprovada pelo Senado 

Projeto de Lei de Conversão (PLV) 11/09 oriundo da Medida Provisória (MP) 459/09, 

que institui o PMCMV e regulariza os assentamentos localizados em áreas urbanas 

e tem como objetivo atender as famílias que possuem renda de três a dez salários 

mínimos. O PMCMV teve seu lançamento no dia 25 de Março de 2009, mas 

começou, efetivamente, em 13 de abril. 

A proposta do programa é atender Capitais e respectivas regiões 

metropolitanas, municípios com mais de 100 mil habitantes, podendo contemplar, 

em condições especiais, municípios entre 50 e 100 mil habitantes, de acordo com o 
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seu déficit habitacional. O programa quando foi lançado tinha como meta a 

construção de um milhão de unidades e, para atingir essa meta, subdividiu o número 

de unidades para 3 grupos. O primeiro inclui as moradias para famílias de baixa 

renda que ganham entre 0 e 3 salários mínimos por mês, dentro da qual se 

concentra 90 % do déficit habitacional, com previsão de construção de 400 mil 

unidades.O segundo grupo, que inclui famílias com renda mensal entre 3 e 6 

salários mínimos, para o qual estavam previstos a construção de 400 mil unidades; e 

o terceiro grupo visa atender famílias com renda mensal entre 6 e 10 salários 

mínimos, para o qual estavam previstas 200 mil unidades, completando a meta de 1 

milhão de novas unidades habitacionais (Tabela 2 e figura 1). 

Ponta de Pedras, assim como os demais municípios com população abaixo 

de 50 mil habitantes, estão inseridos no Programa PMCMV, de acordo com  a 

Portaria Conjunta nº 472, de 18 de novembro de 2009, da Secretaria Nacional de 

Habitação e da Secretaria do Tesouro Nacional. Essa portaria define condições 

específicas para a oferta pública de recursos para a construção de casas populares. 

O Programa Habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, foi aprovado para o 

Município de Ponta de Pedras em 2009, e prevê a construção de 120 casas 

populares, com um orçamento previsto de aproximadamente 2 milhões de 

reais.Cabe ressaltar que Ponta de Pedras foi beneficiado com a construção de 120 

unidades devido a aprovação de dois projetos habitacionais encaminhado pelos 

representantes do poder público local . 

De acordo com a Folha Progresso (2010), na reportagem “Minha casa minha 

vida”,  

 

Será às 18h desta quinta-feira (25/02/10), no auditório do Palácio dos 
Despachos, o lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida 
para municípios que têm até 50 mil habitantes. Inicialmente, serão 
beneficiados 60 municípios paraenses que pleitearam recursos e 
foram selecionados pelo Ministério das Cidades. Segundo a 
Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab), órgão que 
atende a população de baixa renda inscrita no programa, serão 
investidos para atender os municípios paraenses cerca de R$ 74 
milhões para a construção de 4.441 unidades habitacionais, sendo 
que R$ 61 milhões são recursos da União e mais de R$ 13 milhões 
em contrapartida do Estado, através do programa Habitar Melhor. 
Para ter acesso ao benefício, representantes dos municípios já 
selecionados pelo Ministério das Cidades deverão comparecer ao 
Palácio dos Despachos nesta quinta-feira para assinar com o 
governo do Estado um Termo de Acordo e Compromisso. Esse 
acordo determina que, além dos recursos federais, os municípios 
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terão assegurados pelo governo do Estado, através da Cohab, os 
seguintes benefícios: verbas complementares, referentes à 
contrapartida do Estado para construção das unidades habitacionais, 
apoio na elaboração de projetos habitacionais e assistência técnica 
gratuita. 
Segundo os critérios do Ministério das Cidades, as casas populares a 
serem construídas através do programa terão uma sala, dois quartos, 
banheiro, cozinha, área de serviços e área útil com até 32 metros 
quadrados. Os municípios com até 20 mil habitantes receberão 
subvenção para a construção de 30 moradias. Já os municípios com 
população entre 20 mil e 50 mil habitantes já ganharão recursos para 
a construção de 60 unidades cada, sendo que alguns municípios 
conseguiram aprovar mais de um projeto habitacional. 

 

O parágrafo expressa de forma objetiva o processo de aprovação e 

construção das casas do PMCMV. Inicialmente, a União aloca recursos por área do 

território nacional e solicita apresentação de projetos. Estados e municípios realizam 

cadastramento da demanda e após a triagem indicam famílias para seleção, 

utilizando as informações do cadastro único. Construtoras apresentam projetos as 

superintendências regionais da Caixa Econômica Federal, podendo fazê-los em 

parceria com Estados, municípios, cooperativas, movimentos sociais ou 

independentemente. 

Após análise simplificada, a Caixa contrata a operação, acompanha a 

execução da obra pela construtora, libera recursos conforme cronograma e, 

concluindo o empreendimento, realiza a sua comercialização. 

A tabela 2 e a figura 1 foram adaptadas da apresentação utilizada pela 

Professora Ermínia Maricato, durante a Primeira Conferência Nacional de Políticas 

Públicas Contra a Pobreza e a Desigualdade, realizado no mês de novembro de dois 

mil e dez na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os dados do gráfico 

englobam o governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva. Nota-se uma evolução 

significativa em investimentos em habitação, entre o ano de 2002 `a 2009. No 

entanto, cabe ressaltar o significativo decréscimo do total de investimentos, entre os 

anos de 2009 à 2010. O Programa PMCMV, criado em 2009, obteve um incremento 

no total  de investimentos na ordem de 6,1 bilhões de reais, saltando de 14,1 bilhões 

de reais, em 2009, para 20, 8 bilhões de reais, em 2010. Os recursos do FGTS 

(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), que  vinha apresentando significativa 

participação nos subsídios, passa a apresentar ligeira queda de 1,6 bilhão de reais, 

em 2009 , para 700 milhões de reais, em 2010. 
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Tabela 2: Evolução dos Investimentos em Habitação, período de 2002 a 2010 (em 

bilhões) 

Recursos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

FGTS, FAR, FDS, OGU, 

FAT, SBPE 
6,8 7,4 8,8 12,9 18,7 28,7 41,5 44,9 30,0 

Subsídio do FGTS 0,2 0,5 0,3 0,9 1,8 1,8 1,4 1,6 0,7 

PMCMV - - - - - - - 14,1 20,8 

Total dos Recursos: 

OGU Empenhado 7,0 7,9 9,1 13,8 20,5 30,5 42,9 60,6 51,5 

Fonte: Adaptado de: Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Habitação (2010) 
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Figura 1: Evolução dos Investimentos em Habitação, período de 2002 a 2010. 
Fonte: Adaptado de: Ministério das cidades. Secretaria Nacional de Habitação (2010) 

 

De qualquer forma, fica evidente que a gestão federal estaria concentrando, 

nesse momento, todos os seus esforços em um programa recém inaugurado, ainda 

que o mesmo tenha como foco as famílas com renda entre 0 e 3 salários minímos. 
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Por mais que os recursos do FGTS (Fundo de garantia por tempo de serviço), FAR 

(Fundo de Arrendamento Residencial), FDS (Fundo de Desenvolvimento Social), 

OGU (Orçamento Geral da União ), FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador ) e 

SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) tenham recuado no volume 

de investimentos, nota-se que o Programa Minha Casa Minha Vida manteve 

projeção positiva. No entanto, as metas estabelecidas pelo governo não foram 

atingidas, pois, de acordo com os dados, a projeção para 2010 apontava um 

investimento previsto na ordem de 86,8 bilhões de reais, e as cifras reais atingiram 

somente 51,5 bilhões de reias (tabela 3 e figura 2). 

 

Tabela 3: Número de Unidades / Atendimentos por faixa de renda, período de 2002 a 

2010. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

até 03 s.m. 98.943  100.893  149.029 226.421 352.158 521.981 285.725  414.335  300.351  

de 03 a 06 s.m.  76.408  160.014  87.327  119.963 116.555 95.409  86.442  153.304  162.976  

Acima de 06 

s.m. 134.047  127.291  102.815 143.073 75.495  61.486  77.643  89.341  54.126 

Total 

Atendimentos 309.398  388.198  339.171 489.457 544.208 678.876 449.810  656.980   517.453  

Fonte: Adaptado de: Ministério das cidades. Secretaria Nacional de Habitação (2010) 
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Figura 2: Número de Unidades / Atendimentos por faixa de renda, período de 2002 a 
2010. 
Fonte: Adaptado de: Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Habitação (2010) 

 

A figura 2 apresenta o número de unidades construídas, bem como 

atendimento por valores de renda. No ano de 2002, no início do Governo Lula, nota-

se que os atendimentos por faixa de renda priorizava as famílias com renda acima 

de 6 salários mínimos. Em 2003, o foco é direcionado para famílias com renda entre 

3 a 6 salários mínimos, e essa quadro passa a ser alterado significativamente 

considerando que, em 2004, as famílias com renda até 3 salários mínimos foram 

beneficiadas. O auge de atendimento para famílias com renda até 3 salários 

mínimos aconteceu no ano de 2007, assim como o número de unidades construídas. 

O que chama atenção no gráfico é o volume e focos de atendimentos, no ano de 

2009, coincidentemente, ano da criação do Programa Minha Casa Minha Vida. Em 

2009, o atendimento para população com renda de até três salários mínimos foi de 

414.335 unidades habitacional e para o ano de 2007 o total de unidades, para essa 

mesma faixa de renda, foi de 521.981 unidades. Para 2010, observa–se uma 

redução no número de unidades habitacionais para essa faixa de renda, mesmo 

sendo esta população o foco do Programa. 
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  Observa-se na tabela 3 que o Programa Minha Casa Minha Vida, por mais 

que tenha seus esforços concentrado em atender famílias com renda até 3 salários 

mínimos, do ano de inauguração do Programa até o ano de 2010, as famílias com 

renda até 6 salários mínimos foram as mais beneficiadas. Em contrapartida, 

recordemos a importante participação do governo na recuperação da economia, 

durante a  crise de 2008 e seus importantes investimentos no setor da construção 

cívil, bem como nos demais setores da economia nacional. Conforme Palermo et al. 

(2007) : 

O papel do estado na produção habitacional voltada para as 
populações de menor renda é indiscutível. Indiscutível também é a 
dificuldade de tal ação acompanhar a demanda sempre crescente, 
principalmente nas grandes e médias cidades brasileiras, por novas 
unidades, demanda esta ainda proveniente do êxodo rural, em curso 
no país desde a primeira metade do século XX. Esse fenômeno 
continua sendo responsável direto pelo surgimento, incremento e 
agora descontrolado processo de favelização das periferias urbanas. 
Os esforços empreendidos até hoje mais do que institucionalizaram 
os guetos humanos, expressos em soluções urbano arquitetônicas 
de baixa qualidade técnica e funcional, impulsionaram a 
especulação imobiliária sobre esses setores urbanos redesenhados, 
expulsando novamente as populações a que se buscava atender – 
desta vez da cidade legal – e mantendo a ocupação desordenada 
das periferias, com forte impacto nas redes públicas de serviços e 
infra-estrutura urbana. 
 

 

Segundo Rolnik (2011), o programa Minha Casa, Minha Vida está avançando, 

mas apresenta alguns problemas. Segundo a autora, de acordo com o ultimo boletim 

ao qual a mesma teve acesso no primeiro ano (entre março de 2009 e março de 

2010), já haviam sido fechado acordos para a construção de 408 mil imóveis. Para 

Raquel Rolnik (2011), o programa de fato está bem avançado, mas, no entanto, 

apresenta alguns problemas. O principal deles é que, se atentarmos à situação do 

cumprimento da meta por grupo, perceberemos dois aspectos: o primeiro é que, das 

unidades já contratadas, 200 mil são direcionadas para o primeiro grupo salarial (0 a 

3 salários mínimos), onde está concentrado o déficit.  

Para essa faixa, o programa oferece um subsídio integral. Ou seja, o governo 

subsidia os imóveis e estabelece um valor máximo para que as construtoras os 

produzam. Por sua vez, o custo para os compradores é de até 10% da renda 

mensal, pagando-se por mês, no mínimo, R$ 50,00. Direcionadas para este tipo, 
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foram contratadas 200 mil unidades até agora. O problema é que quase todas essas 

unidades foram contratadas em cidades e regiões de menor déficit. 

O que está acontecendo é que, em São Paulo e nas demais capitais e regiões 

metropolitanas, onde realmente está concentrada a demanda da faixa de renda 

entre 0 e 3 salários mínimos, as construtoras estão encontrando muita dificuldade de 

produzir para o Minha Casa, Minha Vida em função do preço dos terrenos. Todas 

elas reclamam que o preço do terreno está muito caro. Então, é para a faixa de 3 a 6 

salários mínimos que o programa está funcionando melhor. As grandes construtoras 

estão lançando seus produtos para este segmento especialmente nas periferias 

metropolitanas. O problema, portanto, é que o programa não está conseguindo 

atender com preferência aqueles que mais precisam, ou seja, os moradores das 

grandes cidades que estão indo hoje adensar favelas. 

Segundo Raquel Rolnik (2011), o programa funciona bem no interior, mas não 

nas capitais, e o agravante é justamente que, com grande disponibilidade de crédito 

e com o avanço da produção habitacional, o preço dos imóveis e dos terrenos nas 

capitais e regiões metropolitanas disparou. Toda disponibilidade de crédito está indo 

para o preço do terreno e com isso é muito difícil produzir uma unidade de R$ 50 mil, 

R$ 60 mil reais, que é o valor máximo da unidade fixado para a faixa de renda mais 

baixa. 

Segundo Bonduki (2009), “com avanços e recuos, a política habitacional do 

governo Lula marca um ponto de inflexão, revertendo a estagnação do setor, vivida 

desde o fim do Banco Nacional de Habitação”. Nabil Bonduki (2009) destaca que os 

recursos do Orçamento da União destinados à habitação mais que duplicaram, entre 

2003 e 2008, passando de 350 milhões para 4 bilhões de reais e exigiu dos bancos 

a aplicação dos recursos da poupança em habitação, que cresceu de 3 bilhões para 

30 bilhões de reais, em apenas cinco anos. 

Para Nabil Bonduki (2009), o Programa Minha Casa Minha Vida não deve ser 

visto com exagerado entusiasmo nem como um desastre. O fato do programa prever 

a construção de 1 milhão de unidades não é muito para o Brasil, cujo o déficit é de 7 

milhões e cuja demanda futura, prevista , é de 27 milhões, até 2023. 

Segundo Bonduki (2009), “o impacto das 400 mil unidades previstas para a 

baixa renda (até 1.395 reais) é pequeno, alcançando cerca de 6 % do déficit 

acumulado. As famílias com renda de 1.396 reais a 4.650 reais serão mais 

atendidas, o que não é novidade. A novidade é que, no governo Lula, a baixa classe 
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média vem crescendo, e é o mercado imobiliário que promove os empreendimentos, 

com subsídio público”. 

O forte investimento pressiona o mercado de terras, pois poucos municípios 

desenvolveram políticas urbanas adequadas, ressalta Bonduki (2009), e que parte 

dos subsídios será drenada para o mercado especulativo, e será dessa maneira 

inevitável a inserção da periferia nesse processo, salvo as exceções. Para tais 

situações, Bonduki (2009), lembra que o PLANHAB propõe um valor adicional para 

empreendimentos bem situados nas cidades, e ao encontro o programa Minha Casa 

Minha Vida estabelece valores uniformes em todo o município, estimulando a busca 

por terrenos mais baratos, ou seja, os de piores condições. 

Segundo Bonduki (2009), “apesar das distorções e lacunas, o Programa 

Minha Casa Minha Vida tem o mérito de colocar a habitação na agenda do país, 

mas que, no entanto, as metas do programa são baixas por duas razões: a primeira 

é a unidade pronta, mais ao gosto do setor empresarial, e a segunda as  generosas 

concessões de subsídios”. 

O grande diferencial do Programa Minha Casa Minha Vida é a volumosa 

disponibilidade de recursos, na ordem de 34 bilhões de reais, mas que, no entanto, 

vem encontrando dificuldades em atender as classes mais carentes em habitação, 

ou seja, para a qual o déficit habitacional é maior. 

 

 

1.5 O que é o Déficit Habitacional? 

 

 

O problema da moradia, entendido sob uma perspectiva sociológica, reflete o 

dinamismo e a complexidade de uma determinada realidade socioeconômica. Desta 

forma, as necessidades do habitat não se reduzem exclusivamente a um 

instrumento material, "mas dependem da vontade coletiva e se articulam às 

condições culturais e a outros aspectos da dimensão individual e familiar" 

(BRANDÃO, 1984, p.103).  

O déficit habitacional é a medida das carências de moradia de uma 

determinada sociedade. Essas carências não se referem exclusivamente à 

quantidade de moradias que faltam para abrigar as pessoas, mas também às 

condições das moradias existentes. O déficit pode, também, ser entendido como o 
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crescimento da demanda por habitações combinado com uma ampliação insuficiente 

das alternativas de moradia, o que se expressa de maneira distinta para as 

diferentes camadas da sociedade (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2005). Em suma, 

as demandas habitacionais não são apenas diferentes para os diversos setores 

sociais. Também variam e se transformam com a própria dinâmica da sociedade. No 

quadro 3, observa-se uma classificação do que é considerado déficit habitacional. 

 

Quadro 3:Déficit Habitacional 

DÉFICIT HABITACIONAL 

Componentes: Detalhamento: 

Domicílios rústicos Cálculo para áreas: 

Domicílios improvisados Urbana 

Total 

Aglomerado rural de extensão 

urbana 

Coabitação familiar 

Cômodos alugados e cedidos Famílias 

conviventes secundárias com intenção de 

constituir domicílio exclusivo 

 

Rural 

Ônus excessivo com aluguel Aglomerados subnormais 

Domicílios alugados com adensamento excessivo 

de moradores por dormitório 

Cálculo por faixas de renda 

familiar em salários mínimos 

Fonte: MINISTÉRIO DAS CIDADES, Secretaria Nacional de Habitação (2011) 
 

De acordo com Fundação João Pinheiro, (2005), o conceito de déficit 

habitacional está ligado diretamente às deficiências do estoque de moradias. 

Engloba aquelas moradias sem condições de habitabilidade devido à precariedade 

das construções ou em virtude de desgaste da estrutura física. 

Aparentemente, seria redundante falar sobre a extrema heterogeneidade e 

desigualdade social do nosso país. Entretanto, em uma sociedade com essas 

características, questões aparentemente universais como educação, serviços de 

saúde e habitação não são facilmente comparáveis e muito menos intercambiáveis 

entre alguns dos diversos submundos sociais. Em outras palavras, “seria possível 

dizer que, em muitos aspectos, não há ‘mercados’ reais que operem igualmente 
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para todos, uma vez que o processo de penetração capitalista da sociedade ainda 

apresenta lacunas e ou deficiências importantes” (REIS, 1988). 

Ao se analisar a questão habitacional, a interface com outras políticas 

urbanas é um dos aspectos a ser considerado. Em função da interdependência da 

moradia com outras esferas, nem sempre um simples acréscimo no número de 

programas de habitação é a solução mais indicada para melhorar as condições 

habitacionais da população mais pobre. Isto porque esses programas podem ser 

inviabilizados caso não sejam integradas a eles outras políticas urbanas, como de 

transporte, energia elétrica, esgotamento sanitário e abastecimento de água 

(AZEVEDO, 1996).  

 

 

1.5.1 Indicadores de Déficit Habitacional Urbano no Brasil 

 

 

O estudo sobre o Déficit Habitacional no Brasil vem sendo elaborado, 

anualmente, pelo Centro de Estatística e Informações da Fundação João Pinheiro 

(CEI/ FJP), para a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. De 

acordo com o Ministério das Cidades (BRASIL, 2010), o déficit habitacional, nas 

áreas urbanas do Brasil, estimado para 2008, correspondia a 5.572 milhões de 

domicílios. Esta é uma pesquisa amostral, representativa apenas para as Unidades 

da Federação e nove regiões metropolitanas (RMs): Belém, Fortaleza, Recife, 

Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. 

Questão também importante a ser mencionada é a da ponderação dos microdados. 

Na figura 3, pode-se observar a o déficit habitacional, para os anos de 2007 e 2008 

e, na tabela 4, este déficit, para o ano de 2008, por regiões geográficas. 
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Figura 3: Déficit habitacional no Brasil 
Fonte: Brasil. Ministério das cidades (2010) 
 

 

Tabela 4: Déficit Habitacional, no Brasil, por Região Geográfica 

Ano de 2008 

Sudeste  2.052.956 

Nordeste 1.956.380 

Sul 586.394 

Norte 557.092 

Centro-Oeste 419.491 

Total 5.572.313 

Fonte: Adaptado de Brasil. Ministério das cidades (2010) 
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De acordo com a figura 3, observa-se que houve um decréscimo do déficit, o 

que pode ser explicado pelas políticas federais de incentivo ao financiamento da 

casa própria para a população de baixa renda. Na tabela 3, constata-se que a região 

Sudeste domina o déficit habitacional do país, responsável por 36% do déficit, 

explicado por ser a região mais rica e populosa do Brasil. Proporcionalmente, as 

Regiões Centro-Oeste e Norte apresentam os menores indicadores por serem 

aquelas que possuem as menores taxas de população urbana, no contexto do 

território nacional. 

Estes dados assumem outra dimensão quando compramos o déficit com o 

número de imóveis existentes. Na tabela 5, apresentamos esses dados 

relativizados. Nessa abordagem, a Região Norte assume o segundo lugar, ou seja, 

quando relacionamos a quantidade de imóveis existentes com o déficit, essa região 

apresenta um déficit relativo de 25%, ou seja, o número de imóveis que deveriam 

ser construídos para amenizar este problema corresponde a 25% dos domicílios 

permanentes.  

 

Tabela 5: Relação entre Domicílios Permanentes e Déficit Habitacional 

Região 

 

Domicílios 

permanentes 

Domicílios permanentes/déficit 

(%) 

Sul 5.199.531 13,5 

Centro-Oeste 2.519.750 17,3 

Nordeste 10.507.602 20,4 

Norte 2.913.532 22,4 

Sudeste 9.245.477 25,3 

Brasil 30.385.892 20,6 

Fonte: Adaptado de: IBGE (2010) 

 

 

Na figura 4, apresentamos um gráfico, do Ministério das Cidades. Nesta 

figura, observa-se que o déficit habitacional no Brasil é maior para as famílias com 

renda de até três salários mínimos. Ou seja, este gráfico evidencia a necessidade de 

se propor políticas habitacionais direcionadas para população de menor poder 

aquisitivo. 
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Figura 4: Gráfico da distribuição do déficit habitacional. 
Fonte: Ministério das cidades. Secretaria Nacional de Habitação (2009) 
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CAPITULO II 

O URBANO NA AMAZÔNIA: AS PEQUENAS CIDADES 

 

 

 

A Amazônia Legal é constituída por 760 municípios, os quais se inserem, 

territorialmente, aos limites de oito estados: Pará, Amazonas, Acre, Mato Grosso, 

Tocantins, Rondônia, Roraima, Amapá. Esta região começou a ser ocupada no 

século XVII, com a fundação de Belém e o surgimento de aldeias missionárias que 

mais tarde seriam o embrião de sua rede urbana regional.  

De acordo com Becker (2005a), a Coroa portuguesa não tinha condições 

econômicas e nem população o suficiente para garantir a Portugal o domínio de 

terras tão extensas, considerando também que a expansão territorial para além do 

Tratado de Tordesilhas só foi possível “graças a estratégias de controle do território” 

(BECKER, 2005a, p.71).  

Foi o fundamento do povoamento da Amazônia, desde o tempo colonial, uma 

vez que, por mais que quisesse a Coroa, não tinha recursos econômicos e 

população para povoar e ocupar um território de tal extensão. Portugal conseguiu 

manter a Amazônia e expandi-la para além dos limites previstos no tratado de 

Tordesilhas, graças a estratégias de controle do território. Embora os interesses 

econômicos prevalecessem, não foram bem-sucedidos, e a geopolítica foi mais 

importante do que a economia no sentido de garantir a soberania sobre a Amazônia, 

cuja ocupação se fez, como se sabe, em surtos ligados a demandas externas 

seguidos de grandes períodos de estagnação e de decadência (BECKER, 2005a). 

No final do século XVIII, a economia da Região foi marcada pelo período da 

borracha, a qual impulsionou o crescimento urbano territorial para além de Belém, 

surgindo vilas e expandindo-se a ocupação (VICENTINI, 2006, p.123-124). Neste 

período, também, afirma Castro (2008, p.13), a urbanização da Amazônia se 

estabeleceu como local de fluxos econômicos. 

A Amazônia, o Brasil, e os demais países latino-americanos são as mais 

antigas periferias do sistema mundial capitalista. Seu povoamento e 

desenvolvimento foram fundados de acordo com o paradigma de relação sociedade-

natureza, que Kenneth Boulding denomina de economia de fronteira, significando 
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com isso que o crescimento econômico é visto como linear e infinito, e baseado na 

contínua incorporação de terra e de recursos naturais, que são também percebidos 

como infinitos. Esse paradigma da economia de fronteira realmente caracteriza toda 

a formação latino-americana (BECKER, 2005b). 

A Região Amazônica encontra-se dentro do contexto no qual, após a 

Segunda Guerra Mundial, houve a inserção definitiva do Brasil no sistema capitalista 

mundial (BECKER, 1985; 1997). Segundo Becker (2005a), “o alcance das mudanças 

estruturais ocorridas é patente em face do processo histórico de séculos de 

ocupação regional. Grosso modo, distinguem-se três grandes períodos de formação 

regional, como demonstra o quadro 4. 

As transformações em curso na Amazônia são o reflexo da globalização. Uma 

intensa dinâmica, desde fins do século XX, gerou profundas mudanças estruturais 

na região, que tendem a alterar o seu papel no cenário nacional. Enquanto em nível 

global a Amazônia se transforma em fronteira do capital natural do uso científico-

tecnológico da natureza, a dinâmica da economia, do uso da terra e do 

planejamento no Brasil tem ainda maior influência no novo significado geopolítico da 

região em nível doméstico: ela tende a não ser mais a grande fronteira de expansão 

territorial demográfica e econômica nacional. 

 

Quadro 4: Períodos de Formação Regional da Amazônia 

° Formação territorial (1616-1930) Apropriação do Território (1616-1777)  

Delineamento da Amazônia (1850-1899) 

Definição dos Limites (1899-1930). 

° Planejamento Regional (1930-1985) Início do Planejamento (1930-1966).  

A produção do Espaço Estatal (1966-

1985) 

A Incógnita do Heartland (1985....) A Fronteira Socioambiental (1985-1996) 

Tendências Atuais 

Fonte: Adaptado de Becker (2005a) 

 

O povoamento regional nas últimas três décadas alterou, estruturalmente, o 

antigo padrão, secular, fundamentado na circulação fluvial. As rodovias atraíram 

população para a terra firme e para novas áreas, abrindo grandes clareiras na 

floresta, e sob o influxo da nova circulação a Amazônia se urbanizou e industrializou, 
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embora com sérios problemas sócios ambientais. A várzea e a terra firme, 

elementos históricos de organização da vida regional, embora esmaecidos, 

permanecem como pano de fundo (BECKER, 2005a, p. 73). 

Uma grande modificação estrutural ocorreu no povoamento regional que se 

localizou ao longo das rodovias e não mais ao longo da rede fluvial, como no 

passado, e no crescimento demográfico, sobretudo urbano. Processou-se na região 

uma penosa mobilidade espacial, com forte migração e contínua expropriação da 

terra e, assim, ligada a um processo de urbanização. Em vista disso, a Amazônia 

teve a maior taxa de crescimento urbano no país nas últimas décadas. No censo de 

2000, 70% da população na região Norte estava localizado em núcleos urbanos, 

embora precários em serviços básicos. Muitos discordam dessa tese, porque não 

consideram tais nucleamentos como urbanos. Mas esse é o modelo de urbanização 

no Brasil e, ademais, a urbanização não se mede só pelo crescimento e surgimento 

de novas cidades, mas também pela veiculação dos valores da urbanização para 

sociedade (BECKER, 2005a). 

A compreensão do novo lugar da Amazônia no espaço mundial e nacional 

exige uma breve análise de sua formação, historicamente construída. Por sua vez a 

definição de políticas públicas visando um desenvolvimento com justiça social e 

prudência ambiental, demanda uma avaliação das lições do passado, com seus 

impactos negativos e as potencialidades por ventura geradas (BECKER, 2005a, p. 

23). 

Para Becker (2005a), três elementos merecem destaque no longo período de 

formação da região: primeiro, a Ocupação Tardia Dependente do Mercado Externo; 

segundo, a Importância da Geopolítica - como a ocupação regional se fez 

invariavelmente a partir de iniciativas externas; terceiro a experiência e o Confronto 

de Modelos de Ocupação Territorial. 

Os surtos voltados para produtos extrativos de exportação, as estratégias de 

controle do território e os modelos de ocupação marcaram a formação territorial da 

Amazônia, estando presentes até os dias atuais. O modelo endógeno foi muito 

menos expressivo após as missões, sendo representado por alguns projetos de 

colonização e, sobretudo, pelos povos indígenas, seringueiros e ribeirinhos, que 

tentam hoje fortalecê-lo (BECKER, 2005a, p. 24-25). 
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Torna-se patente que, se há uma valorização da natureza e da Amazônia, há 

também a relativização do poder da virtualidade dos fluxos e redes do mundo 

contemporâneo, com a globalização, que acaba com as fronteiras e com os Estados. 

Na verdade, os fluxos e redes não eliminam o valor estratégico da riqueza 

localizada, in situ; eles sustentam a riqueza circulante do sistema financeiro, da 

informação, mas a riqueza localizada no território também tem seu papel e seu valor 

(BECKER, 2005b). 

Para tais colocações chamamos a atenção para os diversos programas 

nacionais de pesquisa com cooperação internacional, que buscam na biodiversidade 

amazônica um importante campo de estudo. 

Segundo Becker (2005b), “na década de 1980 e 1990, gerou sugestões 

mundiais pela soberania compartilhada e o poder de gerenciar a Amazônia, que 

abalou até o Direito Internacional. Hoje, contudo, são crescentes os interesses 

ligados à valorização do capital natural, que tende a se sobrepor à lógica cultural”.

 Essa valorização se respalda principalmente na riqueza da biodiversidade 

local, bem como na valorização e preservação dos recursos hídricos, uma vez que a 

água acabará sendo, num futuro próximo, um dos principais recursos naturais. Sem 

esquecer-se das pressões internas e externas no que diz respeito à preservação da 

floresta.  

A cooperação internacional tem um lado extremamente importante que é o da 

relação com as comunidades locais, graças às redes de telecomunicação. Há uma 

forte presença internacional que se estabeleceu na Amazônia devido, também, aos 

impactos do projeto anterior, que excluía as populações regionais, expulsava 

pequenos produtores e ameaçava índios, e esses grupos conseguiram apoios 

internacionais, como foi o caso de Chico Mendes, que foi a Washington para obter 

um reforço a fim de manter sua própria sobrevivência. É necessário que a sociedade 

e o governo estejam atentos à questão da face interna da soberania, no sentido de 

reconhecer que o povo não é homogêneo, têm demandas diferentes que não são 

devidamente atendidas, o que gera conflitos que afetam a governabilidade 

(BECKER, 2005b). 

Inserida na dinâmica global produtiva, interligada às redes de 

telecomunicações que propiciam o contato local com os demais centros produtivos e 

administrativos do mundo, faz se necessário um olhar abrangente quando se avalia 

a importância da Amazônia dentro do contexto mundial. A Região se apresenta 
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integrada ao território nacional, e exercendo produção significativa que atende às 

necessidades do mercado interno e, principalmente, externo. 

A exemplo, dessa conjuntura exaltemos a importância da Zona Franca de 

Manaus, bem como o volume produtivo da soja em algumas regiões e a 

disponibilidade de matéria prima para produção cientifica. Outro ponto a se destacar 

é a exploração mineral presente na região e a exploração dos produtos da floresta, 

como o açaí, que cada vez mais conseguem atingir novos mercados. 

Entender as lógicas que estruturam essa diversidade de formas de ocupação 

urbana na Amazônia é extremamente interessante. Remete a uma reflexão sobre a 

formação histórica e cultural, os processos de trabalho e os impactos das políticas 

governamentais na redefinição e na reestruturação do espaço regional. Outra face, a 

mais visível, a da desigualdade social revela o processo histórico de conflito e de 

confronto (CASTRO, 2008, p.9). 

As cidades na Amazônia sempre tiveram importância para o desenvolvimento 

regional. De início, eram cidades portuárias, quando Belém e Manaus serviam como 

portos de exportação de produtos. O local de produção eram os seringais, enquanto 

as cidades exerciam a função comercial, o que caracteriza o urbano na Amazônia 

como local de fluxos econômicos, função adquirida no período da borracha 

(CASTRO, 2008, p. 18). 

As cidades na Amazônia assumem diferentes significados para os diversos 

agentes sociais envolvidos na produção do espaço urbano-rural. As estratégias dos 

agentes revelam redefinições do urbano em meio a um rural em transformação. 

Identificam, assim, contribuições dos representantes do Estado, representantes do 

setor privado comercial e industrial, migrantes e segmentos de grupos tradicionais, 

visando montar uma diferenciação de tipos de aglomerados encontrados em 

inúmeros municípios. 

Em 1960, na Região Norte, haviam, de acordo com o IBGE (2011), 165 

cidades. Em 2000, passou para 449 cidades, sendo que, desse total, existem 288 

municípios de 5000 habitantes até 20 mil habitantes.  
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2.1 A importância das pequenas cidades no contexto da Amazônia Brasileira. 

 

 

Sob o ponto de vista urbano, a Região Amazônica, mesmo possuindo 

indicadores urbanos que fazem com que ela seja considerada uma “Floresta 

Urbana”, apresentou estatísticas bem peculiares: entre 1991 e 2000, aumentou o 

número de cidades, entretanto este aumento foi verificado com mais intensidade em 

relação às cidades consideradas pequenas em número de habitantes (OLIVEIRA, 

2006). De acordo com Costa e Brondizio (2009), nas 760 cidades classificadas como 

sedes dos municípios localizados na Amazônia legal (IBGE, 2000), 84% possuíam 

menos de 20 mil habitantes. Não considerando as nove capitais, que concentram 

uma grande parcela da população urbana da região Amazônica (37% da população 

urbana), a porcentagem de pessoas vivendo em cidades com menos de 20 mil 

habitantes na Amazônia aumentou para 42%. Ou seja, as pequenas cidades, com 

menos de 20 mil habitantes, predominam em número e também exercem um papel 

importante dentro da perspectiva urbana da região. Nessas cidades “pulsam modos 

de vida que diferem significativamente do padrão caracterizado como urbano e 

predominante em outras regiões do Brasil” (OLIVEIRA, 2006). Nesse contexto, 

inserem-se as pequenas cidades, com menos de 20 mil habitantes. 

As pequenas cidades da Amazônia atraem um contingente considerável de 

migrantes que estão atrás de serviços inexistentes em seus locais de origem, tais 

como escolas, postos de saúde e emprego (mesmo na informalidade). 

Além da ação estatal, marcante na Região, as cidades ganharam novas 

possibilidades de mercado e de trabalho, o crescimento urbano e surgimento de 

novas cidades independente do seu tamanho populacional, e um local de 

contradições sócio-econômicas, como as diferenças de distribuição de renda 

(CASTRO, 2008). As cidades ainda mantinham uma posição importante pelos 

seguintes aspectos: infraestrutura, serviços oferecidos, local de circulação de trocas 

materiais simbólicas, além das festas religiosas e concentração da elite política 

regional que movimenta seu hinterland (CASTRO, 2008, p. 30). 

As cidades da Amazônia ainda se diferenciam pelo seu padrão espacial, 

segundo Trindade Junior; Silva e Amaral. (2008, p. 37). Os autores classificam as 

cidades da Amazônia em três padrões: o padrão ribeirinho, orientado direta ou 

indiretamente pelo rio; o padrão espontâneo, como os que não obedecem a uma 
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orientação referencial devido a sua construção aleatória que seguiu a necessidade e 

interesses de apropriação espacial de seus diferentes agentes; e padrão pré-

definido, com as frações diferenciadas do espaço em relação a evolução histórica, 

geralmente loteamentos públicos ou privados. 

De acordo com o Prof Saint-Clair, nem toda cidade é ribeirinha, mesmo que 

seja margeada por um rio. A cidade ribeirinha tem seus traçados de ruas ligados ao 

rio, pois vão de encontro ou terminam nele, como também toda a dinâmica da 

cidade está ligada ao movimento das marés, ao tempo da natureza. Seu padrão de 

ocupação foi rio/várzea/floresta. A cidade beira-rio desenvolveu-se de costas para o 

rio, como a cidade de Belém, e sua dinâmica está ligada á fatores externos, às 

rodovias e a terra firme, com o padrão de ocupação rodovia/subsolo/terra-firme. As 

cidades ribeirinhas têm ligações identitárias com o lugar demonstrado em seu modo 

de vida, como a interação de seus habitantes com os cursos fluviais em vários 

sentidos: uso doméstico; fonte de recurso material; uso para o lazer; e 

representação simbólica (TRINDADE JUNIOR; SILVA; AMARAL, 2008, p. 39-40).  

Peculiaridades como essas, citadas anteriormente, são intrínsecas à cidade 

de Ponta de Pedras, uma vez que a pesquisa de campo nos proporcionou essa 

constatação. A relação que a população tem com o rio é muito particular, uma vez 

que o rios são considerados as vias por onde essa população local mantém contato 

com seus parentes mais distantes e também é por onde acessam os recursos e 

serviços da cidade. São famílias inteiras, circulando por canoas, rio acima e rio 

abaixo. São crianças que se deslocam manhã e tarde a caminho da escola , são 

chefes de famílias que saem de seus sítios rio afora para efetuar suas compras na 

cidade. 

Quando Trindade Junior, Silva e Amaral (2008) destacam a relação das 

cidades com o rio, entendemos que a cidade de Ponta de Pedras está 

completamente ligada ao rio. A população local atinge outras comunidades 

recorrendo ao rio, assim, fortalecendo, estreitando, e consolidando a relação da 

população local com rio, afinidade essa, que somente pode ser entendida por quem 

vive essa relação.  

As pequenas cidades têm, em geral, economias de transformação frágeis e 

fracas, a dependência elevada de subsídios federais, maiores disponibilidade de 

emprego no setor público, baixa competência em oferecer serviços básicos tais 

como acesso à infraestrutura, educação e segurança pública, e predominância das 
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atividades rurais que funcionam como parte de um sistema econômico informal 

(GUEDES; COSTA; BRONDIZIO, 2009; COSTA; BRONDIZIO, 2009.). Costa e 

Brondizio (2009, p.216) afirmam que, cada vez mais, uma parte significativa destas 

economias está associada aos programas federais de transferência de recursos, tais 

como “bolsa família”, a qual representa a principal fonte de renda para muitas 

famílias que vivem em várias pequenas cidades da região e caracterizadas por um 

setor informal crescente e por distinções entre o rural/urbano imprecisas. De acordo 

com dados do Governo Federal (2008), aproximadamente 40% das famílias dos 

municípios da Amazônia Legal são atendidas com o Programa Bolsa Família, 

representando uma importante fonte de renda para essas pessoas. 

Ponta de Pedras se encaixa nessa realidade, pois grande parte da população 

local depende desse programa assistencialista (3.026 famílias recebem o apoio, de 

acordo com dados do Governo Federal, 2011). Cabe ressaltar que, em várias 

ocasiões, os recursos obtidos com a bolsa família são a principal fonte de renda das 

famílias. Ou seja, a existência desses programas é força motriz para a economia 

local. 

Diante da realidade enfrentada pelas pequenas cidades, Gomes (2009), 

destaca as problemáticas vivenciadas por esses pequenos núcleos urbanos, entre 

elas, o desemprego, diversos problemas sociais emergentes enfrentados pela 

população e ausência de perspectiva socioeconômica à população jovem. A autora 

ressalta que o emprego público e as transferências das políticas compensatórias 

constituem-se nas principais fontes de renda para a população que nelas habitam. 

Entretanto, a mesma lembra que essa empregabilidade resolve parte dos problemas 

que emergem de forma imediata, e, no entanto, a existência de vários cargos 

públicos onera a possibilidade do poder publico local de elaborar políticas publicas 

que atendam a necessidade da população como um todo. 

Outro aspecto que não podemos deixar de ressaltar no contexto das 

pequenas cidades é a solidariedade e a resistência. A solidariedade é um elemento 

que marca a vida nas pequenas cidades. Os processos de cooperação entre os 

indivíduos são comuns e certamente é essa solidariedade que produz também essa 

resistência (GOMES, 2009, p.134). 

Essa solidariedade exaltada pela autora citada, anteriormente, se enquadra 

perfeitamente à realidade de Ponta de Pedras. A proximidade entre os indivíduos, o 

companheirismo, e o fato de grande parte da população ter laços seus parentes 
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residindo nas imediações, reforça ainda mais essa situação. Entre essas ajudas 

mútuas, ressaltamos a divisão da pesca, dos produtos extraídos da floresta como, 

por exemplo, condimentos e o açaí. 

De acordo com Costa e Brondizio (2009, p.216), “estas pequenas cidades 

continuam crescendo porque oferecem uma forma de proteção aos seus habitantes 

contra a insegurança fundiária e funcionam como uma base para famílias rurais 

terem acesso aos serviços e às oportunidades de empregos urbanos que não 

existem ou, ainda, são mais precários nas áreas rurais. Entretanto, simplificar esta 

dinâmica com uma visão dicotômica, tal como urbano/rural ou pequenas cidades e 

grandes, negligencia os sistemas complexos da economia, dos meios de 

subsistência, e do desenvolvimento que afetam famílias urbanas e rurais da mesma 

forma (PADOCH et al., 2008). Estas tendências criam um desafio significativo para 

municípios e para o futuro da região como um todo: como melhorar os meios de 

subsistência e a economia sustentável apesar do crescimento contínuo da 

população, da ausência de uma economia de transformação e geração de impostos 

e dos déficits recorrentes da oferta de serviços públicos, os quais criam uma 

dependência crescente dos subsídios federais para os municípios e para as cidades 

de todos os tamanhos. 

Nem toda cidade é ribeirinha, mesmo que seja margeada por um rio. A cidade 

ribeirinha tem seus traçados de ruas ligados ao rio, pois vão de encontro ou 

terminam nele, como também toda a dinâmica da cidade está ligada ao movimento 

das marés, ao tempo da natureza. Seu padrão de ocupação foi rio/várzea/floresta. A 

cidade beira-rio desenvolveu-se de costas para o rio, como a cidade de Belém, e 

sua dinâmica está ligada á fatores externos, às rodovias e a terra firme, com o 

padrão de ocupação rodovia/subsolo/terra-firme. As cidades ribeirinhas têm ligações 

identitárias com o lugar demonstrado em seu modo de vida, como a interação de 

seus habitantes com os cursos fluviais em vários sentidos: uso doméstico; fonte de 

recurso material; uso para o lazer; e representação simbólica. (TRINDADE JUNIOR; 

SILVA; AMARAL, 2008, p. 39-40).  

O elemento urbanístico que representa uma cidade ribeirinha é o porto, como 

local de partida e chegada. O trapiche compõe esta paisagem inicial, e depois vem a 

sensação do espaço caótico. Logo após, vem a feira, os fluxos, que juntos, marcam 

a dinâmica da cidade: 
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A feira e o porto registram na paisagem a dinâmica da cidade, seja 
pela hora de chegada e de partida dos barcos, seja pela lógica e 
forma de seu abastecimento, com produtos e fluxos notadamente 
locais e regionais que chegam por esses espaços. Eles dizem, de 
forma muito sutil, a hora que a cidade acorda, a hora que a cidade 
tem maior fluxo, a hora que chegam e partem os barcos, a hora que 
a cidade faz a sesta e a hora que a cidade vai dormir. Como um 
relógio cotidiano, eles revelam o ritmo e o tempo da própria cidade e 
da própria natureza (TRINDADE JUNIOR; SILVA; AMARAL, 2008, 
p. 40).  
 

O movimento populacional é marcado pelo pedestre, num ir e vir constante 

devido à proximidade dos locais, dos serviços, a não ser em comunidades distantes, 

que dependem de pequenas embarcações para se deslocar, por uma, duas, três 

horas ou mais.  

 

Na compreensão das cidades ribeirinhas da Amazônia, para além da 
paisagem aparente, é preciso atravessar o rio, pois do outro lado há 
sempre esperança. A complexidade da sociedade contemporânea 
não nos permite compreender a Amazônia apenas relacionado-a a 
crise, emersa no diagnóstico das carências, mas também como 
virtualidades e possibilidades (OLIVEIRA; SHOR, 2008, p. 23-24).  

 

Ponta de Pedras evidencia essa realidade, uma vez que o porto da cidade  se 

configura como o ponto de partida e chegada ao município .São viagens a barco , 

travessias em voadeiras que permitem o contato externo. Por mais que a cidade 

apresente aspecto bucólico e tranqüilo, situação muito particular dos pequenos 

municípios da Amazônia, não podemos deixar de nos atentar, da relação existencial 

entre esses pequenos núcleos que interagem de forma gradativa com as forças 

reprodutivas externas. Relacionemos a força produtiva do município ao local, ao 

regional e ao global, uma vez que Ponta de Pedras se destaca como um dos 

maiores produtores de Açaí do Brasil. São toneladas de frutos comercializados no 

porto da cidade para o consumo da população local, e da cidade transportado para 

Belém, por onde será redistribuído para as cidades da região metropolitana, bem 

como para o Brasil e para o mundo. 

Nesse sentido, buscamos, nos dizeres de Milton Santos (1996), disponível em 

sua obra “Técnica, Espaço e Tempo”, quando o autor esclarece que as cidades têm 

suas singularidades, o que não significa dizer que elas são isoladas. Existe entre 

elas uma inter-relação que se materializa através dos centros de consumo, de 

comercialização, de serviços, de transporte e distribuição, podendo ainda se 
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posicionar com centros de pequena escala de manufaturas, de difusão de inovações 

e interação social. 

Para Gomes (2009), a pequena cidade deve ser analisada e compreendida a 

partir das relações que são estabelecidas no contexto urbano regional em que se 

encontra, isto é, o que realmente vai definir a pequena cidade é a sua participação 

na divisão territorial do trabalho, uma vez que o entendimento da pequena cidade 

sugere a análise do processo de produção do espaço em sua totalidade; atitude 

essa que certamente não perderá de vista a lógica de construção e reprodução das 

pequenas cidades como espaços, também de produção e reprodução do capital. 

Segundo Gomes (2009), compreender a pequena cidade implica buscar as 

suas inter-relações construídas ao longo do processo de produção do espaço, 

devendo esse ser visto em sua totalidade, pois somente assim a lógica de 

construção e reprodução das pequenas cidades como espaço de produção e 

reprodução capitalista não será negligenciada (OLIVEIRA; SCHOR, 2008). 

Estas cidades se multiplicaram, ainda que sejam pequenos núcleos e 

dependam de repasses de recursos públicos do Governo Federal. Possui fraca infra-

estrutura, ausência de saneamento básico, e de serviços sociais que atendam à 

população, principalmente a população jovem (OLIVEIRA; SCHOR, 2008, p.18). 

Compreender as transformações ocorridas nas pequenas cidades da 

Amazônia permite entender as relações entre os diferentes agentes, mas, no 

entanto, devemos tentar entender a relação que a população dessas cidades 

mantém com seus rios. Relações peculiares, particulares, e mais além, a 

dependência socioeconômica. Os rios são as vias de acesso, que permitem a 

população local o contato com as demais localidades. São estradas fluviais que 

funcionam como corredores de circulação de pessoas, de mercadorias, e de 

informações. 

Cabe ressaltar a relação homem e natureza, vínculo afetivo estreitado ao 

longo da vivencia com o local. O local que reflete a natureza exuberante, calma e 

tranqüila. É o reflexo da paisagem branda e bucólica dessas cidades, que contribui 

definitivamente para que essa população se sinta pertencente a esse conjunto 

harmonioso. 

 

A vida nas (das) pequenas cidades está ligada ao rio e à floresta. 
Vendo-se uma vez, elas nunca serão esquecidas. Não porque 
deixem, como outras cidades memoráveis, uma imagem 
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extraordinária nas recordações, mas porque têm a propriedade de 
permanecerem na memória rua por rua, casa por casa, apesar de 
não possuírem particular beleza. 
Chega-se às pequenas cidades amazônicas pelo rio quando o barco 
que navegamos se aproxima. Se for dia, antes víamos a torre da 
igreja e hora da torre da telefônica, como sinal da modernização; se 
for noite, é o clarão da cidade q que se achega vagarosamente, sem 
pressa, com tempo para os aconteceres e para a concretização do 
SER. Chega-se ao porto, quase sempre improvisado, em que tudo 
parece temporário e inacabado. 
O porto é o intermédio entre o rio, a floresta e a cidade como lugar 
privilegiado dos enigmas da Amazônia transfigurados em enigmas do 
mundo a nos oferecer interrogações sobre origens e destinos. O rio, 
a floresta e a cidade têm no porto a fronteira entre o real e o 
imaginário, possibilitando-nos leituras múltiolas de ritmos de tempos 
diversos. (OLIVEIRA, 2004, p.5) 

  

Segundo Oliveira (2004, p.4) devemos nos atentar a outra lógica que deve ser 

considerada, a de que, nas últimas décadas do século 20 a vida nas cidades da 

Amazônia mudou de modo significativo. O autor enfatiza que, mesmo nas pequenas 

cidades, em pouco mais de uma geração, as informações tornaram-se mais ágeis, 

pois os lugares forma atingidos por dimensões das técnicas que possibilitaram maior 

circulação de idéias e acesso “a modernização”. 

A Amazônia, bem como sejam as suas cidades grandes, médias ou 

pequenas, estão inseridas na dinâmica do capitalismo mundial. Fato esse que deve 

ser considerado através das relações comerciais, econômicas, pessoais e políticas. 

Os olhares sobre o contexto da Amazônia ganharam fomento nas últimas décadas 

através dos debates a respeito de sua preservação. Quanto as técnicas, 

referenciadas nas obras de Milton Santos, convêm lembrar que os espaços, foram 

otimizados pela tecnologia, uma vez que essas cidades se encontram conectadas 

com as demais , através da internet , telefonia e demais meios de comunicação. 

Não podemos deixar de lembrar que além da inserção na Divisão 

Internacional do Trabalho, o município de Ponta de Pedras se encontra conectado 

aos principais meios de comunicação que ligam a cidade ao mundo. 

 

Há outro lado que também deve ser considerado. Nas últimas 
décadas do século 20, a vida nas cidades da Amazônia mudou de 
modo significativo. Mesmo nas pequenas cidades, em pouco mais de 
uma geração, as informações tornaram-se mais ágeis, pois os 
lugares foram atingidos por dimensões das técnicas que 
possibilitaram maior circulação de idéias e acesso a “modernização”. 
Tudo isso contribuiu para construir concreta e subjetivamente o novo 
universo urbano em sua complexidade, alcançando proporções 
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espantosas tanto positivas como negativas. de um lado, as cidades 
passam a ser associadas às idéias do novo, do moderno: de outro, 
passam a ser associadas à baixa qualidade de vida, epidemias , 
inércia e lugar da destruição e da violência , as quais sempre 
ganham adjetivação que lhes associa ao espaço urbano. (OLIVEIRA, 
2004, p.5). 
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CAPÍTULO III 

O Município de Ponta de Pedras: Características Urbanas 

 

 

 

A Amazônia brasileira começou a ser ocupada no século XVII, com a 

fundação de Belém e o surgimento de aldeias missionárias que mais tarde seriam o 

embrião de sua rede urbana regional.  

A Região Amazônica encontra-se dentro do contexto no qual, após a 

Segunda Guerra Mundial, houve a inserção definitiva do Brasil no sistema capitalista 

mundial (BECKER, 1985; 1997). Conhecida como Amazônia Legal, e composta 

pelos estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Roraima, 

Amapá, Acre, Maranhão e Tocantins, passou por transformações mais intensas. 

Segundo Becker (2005a), “o alcance das mudanças estruturais ocorridas é 

patente em face do processo histórico de séculos de ocupação regional. E,  grosso 

modo, distinguem-se três grandes períodos de formação regional: Apropriação do 

Território (1616-1777); Delineamento da Amazônia (1850-1899); Definição dos 

Limites (1899-1930). 

O povoamento regional nas últimas três décadas alterou estruturalmente o 

antigo padrão, secular, fundamentado na circulação fluvial. As rodovias atraíram 

população para a terra firme e para novas áreas, abrindo grandes clareiras na 

floresta, e sob o influxo da nova circulação a Amazônia se urbanizou e industrializou, 

embora com sérios problemas sócios ambientais. A várzea e a terra firme, 

elementos históricos de organização da vida regional, embora esmaecidos, 

permanecem como pano de fundo (BECKER, 2005, p. 73a). 

O município de Ponta de Pedras, objeto empírico dessa dissertação, 

apresenta população de 25.999 habitantes, de acordo com os resultados 

demográficos do Censo 2010. A cidade, da mesma forma que está inserido na 

realidade das pequenas cidades da Amazônia, passou pelos diversos ciclos 

exploratórios da região. Exploração da borracha, o uso de produtos da floresta, 

extração de palmito, produção de mandioca e produção bovina figuraram no 

passado e presente como motores da economia local. A economia local de Ponta de 

Pedras mantém o forte vinculo com a criação de búfalos, produção econômica 
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característica da maioria dos municípios existentes na Ilha do Marajó. Atualmente, o 

açaí movimenta a economia da cidade de Ponta de Pedras. 

 

 

3.1 O Município de Ponta de Pedras  

 

 

Desconhece-se, precisamente, a origem histórica do município de Ponta de 

Pedras localizada na zona fisiográfica do Marajó e Ilhas (figura 5). Sabe-se, porém, 

segundo crônicas, que fora fundado em 1737, com a criação da Freguesia de Nossa 

Senhora da Conceição. Na época, a localidade denominava-se Mangabeira.  

Após a proclamação da Independência, e, conseqüente adesão ao novo 

regime, em 1833, com a nova divisão da Província do Pará em termos e Comarcas, 

Ponta de Pedras teve o seu território anexado ao do município de Cachoeira. Essa 

situação perdurou até 1877, quando deste desmembrou-se para ser erigido à Vila e 

Município. 

 

 

Figura 5: Localização do município de Ponta de Pedras-Ilha de Marajó-PA. 
Fonte : Costa , et al. (2011a). 
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Entretanto, em 1930, em virtudes da criação do município de Arari, mais tarde 

Itaguari, os municípios de Ponta de Pedra e Cachoeira foram extintos e os seus 

territórios passaram a integrar ao da nova unidade autônoma, até que, em 1938, 

Itaguari passou a chamar-se Ponta de Pedras.  

O topônimo atual, de origem portuguesa, foi dado ao município em virtude do 

acúmulo de pedras existentes ao seu redor. Já Itaguari, de origem indígena, significa 

"rio do morador das pedras" ou "rio das barreiras".  

Pelo decreto-lei estadual nº 2972, de 31-03-1938, o município de Arari passou 

a denominar-se Itaguari, passando o distrito de Ponta de Pedras a pertencer ao 

município de Itaguari. Pelo decreto-lei estadual nº 3131, de 31-10-1938, o município 

de Itaguri passou a ser denominado Ponta de Pedras.  

O município de Ponta de Pedras pertence ao conjunto dos municípios 

considerados pequenos em termos demográficos. Localiza-se na Ilha de Marajó, na 

região estuária da Amazônia Legal, aproximadamente a 50 km da capital Belém-PA. 

Localiza-se a uma latitude 01°23’25’’ sul e uma longitude 48°52’16’’ oeste e faz parte 

das 143 cidades pertencentes ao Estado do Pará. As imagens abaixo apresentam 

as cenas urbanas do município de Ponta de Pedras (figura 6). 

 

Figura 6: Cenas urbanas da cidade de Pontas de Pedra 
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Suas características físicas e socioeconômicas estão apresentadas nos 

quadros 5 e quadro 6. 

 

Quadro 5: Caracterização do Município. 

Área Territorial 3.365,13 km² 

Microrregião Arari 

Mesorregião Marajó 

 

 

Municípios Limítrofes  

Norte: Santa Cruz do Arari 

Sul: Barcarena 

Leste: Cachoeira do Arari  

Oeste: Muaná e Anajás. 

Altitude da Sede 10,00 m 

Distância à Capital: 41,42 Km 

Fonte: IBGE (2010) 

 

 

 

Quadro 6: Caracterização Socioeconômica do Município 

População 2010 ³ 25.999  habitantes 

População Urbana 2010³ 12.424 (47.79% ) 

População Rural 2010³ 13.575 (52.21% ) 

Média de Pessoas por Domicílio³  4,43 % 

Densidade demográfica³ (hab./km²) 7,73 hab. 

IDH¹ 0,65 

PIB² R$ 67.046.302,00  

PIB per capita² R$ 2.604,45  

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD¹ (2000); IBGE (2008)²; IBGE (2010)³ 

  

Em 1920, com 6.683 habitantes, o município de Ponta de Pedras sofreu forte 

impacto com o auge e a falência da atividade econômica da borracha. Substituída 

pela economia bovina, em 1940, houve um crescimento da população de 

aproximadamente 72%, sendo, neste momento, predominava a população rural, a 



92 

 

 

qual representava 89% da população total. A população total flutuou entre 10 e 15 

mil habitantes até 1970, estando ainda muito marcada pela predominância rural. 

Com o surgimento da economia do açaí, em meados dos anos 1970’s, o município 

apresentou um crescimento urbano e uma crescente migração proveniente de 

Belém (GUEDES; COSTA; BRONDIZIO, 2009; COSTA; BRONDIZIO, 2009.). 

Semelhante às áreas ribeirinhas localizadas na área rural, as casas 

construídas na área urbana ao longo da várzea possuem jardins com açaizais. Nas 

áreas de terra firme, a paisagem urbana é marcada por construções mistas (de 

concreto e/ou madeira) ao longo de estradas não pavimentadas e ocasionalmente 

escurecidas pelas plantações dispersas de açaí. Apesar do crescimento contínuo 

desde 1980, a maior parte desta ocupação caracteriza-se por ocupação clandestina. 

Em algumas áreas a urbanização ocorreu de forma singular, em outras, foi alvo de 

oportunismo de especuladores políticos, sem registro na cidade. Contudo, estas 

áreas recebem água encanada e energia elétrica das agências estatais, atraindo 

novos moradores e investidores, com uma infraestrutura precária. O crescimento 

urbano espraiado e a não regularização dos loteamentos refletem-se no Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU), coletado pelo governo municipal, que 

representava, em 2007, somente 0,04% (aproximadamente 4 mil reais) do 

orçamento municipal anual. A irregularidade do solo urbano se reflete nos impostos, 

e reflete a negligência do poder público para administrar este fenômeno urbano.  

O município de Ponta de Pedras apresenta baixa arrecadação, 

condicionando-o a depender dos subsídios do Governo Federal e dos Programas 

Assistenciais. De acordo com Costa et al. (2011b), a população do município de 

Ponta de Pedras trabalha predominantemente no setor informal. O trabalho formal 

concentra-se no emprego público. 

O emprego público é alvo de barganha política sendo criado para a criação de 

aliança e favoritismo. Os empregos informais são provenientes da extração de 

recursos naturais, trabalho temporário, comércio ambulante, artesanato e venda de 

produtos de catálogos como Avon e Hermes. 

Uma vez que as ações governamentais são ineficientes para gerar empregos 

dignos e formais a tendência é o crescimento deste comércio informal.  

Entre os indicadores econômicos consultados sobre o município de Ponta de 

Pedras, convém enfatizar a importância dos Programas Sociais do Governo Federal 

que auxiliam as famílias do município. O Programa Bolsa Família integra esses 
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programas. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (2011), desde a 

sua criação em 2003, o Programa disponibilizou assistência financeira a 3,600 

milhões famílias brasileiras, acumulando um repasse financeiro na ordem de 570 

milhões de Reais. 

O Programa demonstrou evolução desde sua criação, ao passo que no ano 

de 2010, o número de famílias atendidas foi de 12.700 milhões, com um repasse 

financeiro de 13.400 bilhões de reais. Esse repasse financeiro às famílias 

consideradas pobres e aquelas que vivem abaixo da linha de pobreza propiciou uma 

forte movimentação econômica não só nos Estados, mas também para todos os 

municípios. Essa realidade se aplica ao município de Ponta de Pedras, uma vez que 

o Programa é decisivo na movimentação econômica da cidade.   

Ponta de Pedras, município dependente não só dos Repasses Econômicos 

Federais conforme apresentado no quadro 7, mantém um número significativo de 

famílias que dependem do Bolsa Família.  

 

 

 

Quadro 7: O Quadro abaixo demonstra parcialmente os repasses do Ministério do 
Desenvolvimento Social ao município de Ponta de Pedras (Bolsa Família ). 

Transferência de Renda: Repasse financeiro para as famílias de Ponta de 

Pedras/PA 

Programa Famílias Repasse do mês abr/11  Repasse acum. até abr/11  

Bolsa Família 3.026  380.364,00  1.340.733,00  

Total  3.026  380.364,00  1.340.733,00  

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social (2011). 

 

No entanto, cabe lembrar que, essa realidade não é particular, somente a 

Ponta de Pedras, mas de inúmeros municípios brasileiros que possui famílias que 

dependem dessa ajuda financeira. 

A pesquisa de campo, juntamente com os questionários, comprovaram a 

importância econômica desse programa governamental na vida das famílias deste 

município, bem como na dinâmica comercial local. Os valores são significativos, uma 
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vez que 3026 famílias de Ponta de Pedras receberam um montante de 

1.340.733,00. 
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CAPÍTULO IV 

O Programa Minha Casa Minha Vida em Ponta de Pedras: 

Características Gerais 

 

 

Considerando-se as afirmações da Professora Ermínia Maricato (1996), 

segundo a qual a classe trabalhadora tem muitas dificuldades para ter acesso à 

casa própria, intensificado pela especulação imobiliária e fundiária, e a necessidade 

de se ter políticas habitacionais mais direcionadas para a população menos 

favorecida do País, e mais submetida às manobras do mercado imobiliário, foi 

proposto o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Como já mencionado 

nessa pesquisa, o Programa, apesar de possuir distorções e lacunas, o tem o mérito 

de colocar a habitação na pauta social do país (BONDUKI, 2009). 

Nesse sentido, o objetivo dessa dissertação é compreender o processo de 

aprovação, implantação e consolidação do PMCMV para o Município de Ponta de 

Pedras, localizado no Estado do Pará, o qual teve como meta amenizar o déficit 

habitacional do município. Esse capítulo apresenta algumas considerações sobre o 

Programa e se propõe a analisar o processo de sua aprovação, características 

gerais, apresentar o perfil do morador contemplado e a postura do Poder Público 

local diante de todo o processo de implantação do Programa. 

 

 

4.1 Carências da Cidade de Ponta de Pedras, Uma Cidade da Floresta  

 

 

Pelo fraco dinamismo econômico e forte dependência de repasses 

econômicos Federais, o município de Ponta de Pedras, apresenta inúmeras 

carências estruturais que afetam diretamente a condição de vida de seus munícipes. 

De acordo com Costa et al. (2011b), possui um tipo de forma urbana peculiar 

e um crescimento urbano caracterizado por pequenas casas de madeira, conhecidas 

como palafitas, com ruas não asfaltadas e rede de esgoto a céu aberto. A 

disponibilidade de água encanada e rede de esgoto variam de acordo com o estágio 

de ocupação. 



96 

 

 

A população do município sofre com as péssimas condições dos serviços 

públicos oferecidos, sejam eles na saúde, na educação ou até mesmo no lazer. 

Postos de saúde sem infraestrutura adequada, carência de médicos que atendam os 

casos mais urgentes, ambientes escolares insalubres que comprometem o 

aprendizado. A infraestrutura básica é precária, há ruas sem pavimentação, esgoto a 

“céu aberto”, ruas de madeira, e um precário hospital municipal que está em reforma 

há três anos 

Entre 1969 e 2010, a pequena cidade de Ponta de Pedras cresceu, em área, 

100%, apesar desse crescimento significar um aumento de 1,3Km2 à área urbana 

inicial como pode ser observado na figura 1. No mesmo período, houve um 

incremento populacional de 10.421 habitantes, representando um aumento de 520% 

à população de existente em 1970. Este crescimento urbano foi, particularmente, 

expressivo entre 1991 e 2010, quando a área urbana cresceu 126% e a população 

urbana mais que 111%. Observa-se, nesse período, uma intensificação da 

importância do açaí no mercado mundial e de sua produção no município: em 1997, 

Ponta de Pedras produzia 8.700 toneladas/ano de açaí; em 2008, essa produção 

passou para 10.906 toneladas, coincidindo com a intensificação do crescimento 

urbano. As figuras 4 e 5 demonstram claramente que esse crescimento significativo 

não foi acompanhado por melhorias públicas, como mencionado por Costa et al. 

(2011b). 

O município de Ponta de Pedras é o segundo maior produtor de açaí do país 

(IBGE, 2011), responsável por 10% da produção nacional. Desta maneira, essa 

produção atende uma demanda de exportação que ultrapassa as fronteiras do país, 

ainda que faça parte de um mercado informal local e regional. Cabe ressaltar que, 

apesar da importância econômica, a produção do açaí não gera recursos de forma 

direta para o Município, pois é considerada atividade extrativista em área de 

proteção ambiental, impossibilitando taxar a produção.  
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Figura 7: Mapeamento do crescimento da área urbana da Cidade de Ponta de Pedra, Pará entre 1969-2010 
Fonte: Costa et al. (2011b). 
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As atividades e número de estabelecimentos comerciais se ampliaram. Em 

2007, existia na cidade apenas um mercado de alimentos, considerado de porte 

médio. Entre 2007 e 2011, quatro novos estabelecimentos foram abertos. O número 

de lanhouses também cresceu: em 2007, não existia nenhum estabelecimento com 

este fim e, em 2011, se contabilizava cinco. Entre 2007 e 2011, houve um aumento 

de mais de 100% no número de estabelecimentos comerciais (PONTA DE PEDRAS. 

PREFEITURA MUNICIPAL, 2011). 

De acordo com Costa et al. (2011b), a arrecadação da Prefeitura com as 

atividades comerciais também aumentou (aluguel de barracas da praça e feira, 

alvará, ISS): em 2007, a Prefeitura arrecadava, aproximadamente, R$ 574,00/mês 

com impostos relacionados ao comércio; em 2009, esse valor aumentou para R$ 

9.845,94/mês; e, em 2011, a Prefeitura passou a arrecadar R$ 19.994,16/mês. Esse 

aumento está relacionado à postura do Poder público local, em relação à 

organização de seu setor financeiro, que foi automatizado, em 2009, permitindo um 

maior controle dos recursos. Por mais que o município tenha aumentado sua 

arrecadação interna, esses valores certamente não são suficientes para sanar todas 

as deficiências estruturais da cidade. 

Basta caminhar pelas ruas que cercam a área central do município para se 

deparar com a precariedade das ruas e postos de atendimento público, sem deixar 

de ressaltar também as condições pelas quais estão os bairros mais precários. A 

população dos bairros, principalmente das palafitas, reclamam da iluminação 

pública, da interrupção diária no fornecimento de água, do risco enfrentado pelos 

moradores ao circular pelas ruas de madeira. Eles afirmam que as madeiras sobre 

as áreas dos igarapés apodrecem rapidamente, e se sentem esquecidos pelo poder 

público, pois passam meses enfrentando situação de calamidade e esquecidos 

pelos seus representantes na câmara municipal. 

De acordo com Costa et al. (2011b), carências estruturais como rede elétrica, 

água encanada e rede de esgoto variam de acordo com o setor da cidade, e estão 

relacionadas ao estágio de ocupação e investimento público: 100% dos domicílios 

do perímetro urbano possuem eletricidade; 88% possuem água encanada, apesar 

da precariedade do serviço; apenas 12% dos domicílios estão conectados à rede de 

esgoto, não existindo tratamento dos efluentes domésticos, os quais são 

despejados, in natura, nos rios e igarapés. Esses dados podem ser verificados na 

figura 2. 
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Figura 2: Mapeamento da Infraestrutura básica por setores censitários 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2011)4 

                                                 

4 Imagens geradas pelo Laboratório de Estudo das Cidades está vinculado ao Programa de Mestrado em Planejamento Urbano e Regional da Universidade do Vale do Paraíba. 
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Apesar de observarmos a Amazônia com a ausência de infraestrutura, um 

aspecto de sua paisagem com aparência caótica, ou o rural-urbano, o modo de vida 

urbano é um elemento atraente para esta sociedade. Pode-se perceber, que num 

local que não sofreu as grandes transformações industriais, econômicas e políticas 

como foi o caso da Região Sudeste, e ser uma área idealizada como “virgem”, a 

Amazônia é uma região aberta ao novo, às novidades e o recebe facilmente 

(SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 273).  

Na figura 3, estão representados os tipos de materiais empregados nas 

construções das casas de Ponta de Pedras, mapeados de acordo com o setor 

censitário (IBGE, 2010). As casas de alvenaria representam um maior percentual 

nos setores 1 e 20, os quais correspondem as áreas central e do Bairro Nela 

Ramela. Na área central encontram-se as casas com melhor infraestrutura, foram 

construídas em terra firme e se encontram servidas pelos serviços de saneamento 

básico do município, mesmo sendo eles precários. O setor 20 corresponde ao 

conjunto Nela Ramela, área de terra firme, de propriedade da senhora Nela Ramela 

que mais tarde foi loteada e comercializada. O loteamento não recebeu 

infraestrutura adequada para receber novos moradores, apresenta quadro de 

precariedade nos serviços de água encanada, de tratamento de esgoto domiciliar, 

de pavimentação, além da precária iluminação pública que atende as ruas do bairro. 

Mesmo sendo considerado uma nova área de ocupação populacional e apta a 

receber infraestrutura básica, o bairro não foge dos padrões precários aos quais 

estão sujeitas as demais localidades do município. 

Os setores censitários 2, 5, 6, 7, 21 e 22 apresentam o maior percentual de 

casas construídas de madeira. As casas de madeira dominam a paisagem urbana, 

elas ajudam a população a se proteger dos escaldantes dias de calor, além de 

oferecer às residências uma temperatura ambiente agradável. Faz-se necessário 

ressaltar que os setores 2, 5 e 22 correspondem ao bairro de Carnapijó, um dos 

bairros mais carentes e precários da cidade. São inúmeras palafitas construídas 

sobre a área dos igarapés, e a circulação dos moradores acontece nas estreitas 

pontes de madeira que não oferecem segurança.  
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Figura 3: Mapeamento da distribuição dos tipos de materiais de construção empregados nas residências por setores censitários 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2011) 
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Pode ser observado nos setores 6 e 7, áreas de terra firme o predomínio de 

casas de madeira. Observa-se também que o setor 21 apresenta percentual maior 

de casas de madeira. Esse setor trata-se de uma área sujeita a elevação das mares. 

Quanto às casas de construção mistas, observou-se um maior percentual no setor 3 

do município. O setor corresponde ao bairro do Mutirão, localizado em área de terra 

firme da cidade. 

Semelhante às áreas ribeirinhas, as casas construídas na área urbana 

possuem jardins com açaizais, fruto que está diretamente inserido na alimentação 

marajoara. Nas áreas de terra firme, a paisagem urbana é marcada por construções 

mistas (de concreto e/ou madeira). Apesar do crescimento contínuo, desde 1980, a 

maior parte desta ocupação caracteriza-se por ocupação não regular, conforme 

pesquisa realizada em julho de 2010. Contribuindo dessa maneira para o 

crescimento desordenado e irregular da cidade. 

Estas áreas possuem água encanada e energia elétrica, instaladas pelas 

agências, atraindo novos moradores e investidores. De acordo com Costa et al. 

(2011b), o crescimento urbano espraiado e a não regularização dos loteamentos 

refletem-se no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), coletado pelo governo 

municipal, que representava, em 2007, somente 0,04% (aproximadamente 4 mil 

reais) do orçamento municipal anual. A irregularidade do solo urbano se reflete nos 

impostos, e reflete a negligência do poder público para administrar este fenômeno 

urbano. Somente a partir de 2007, o município de Ponta de Pedras começou a 

padronizar o sistema de cobrança de impostos.  

Observou–se que há uma superioridade no percentual de casas de madeiras, 

que não necessariamente são palafitas e pressupõe-se que o domínio desse tipo de 

construção certamente está ligado ao poder aquisitivo da população local.  

 

 

4.1.1 Imagens do Cotidiano Urbano de Ponta de Pedras 

 

 

As pequenas cidades da Amazônia têm, em geral, economias de 

transformação frágeis e fracas, bem como elevada dependência de subsídios 

federais. Apresentam maior disponibilidade de emprego no setor público, e baixa 
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competência em oferecer serviços básicos tais como acesso à infra-estrutura, 

educação e segurança pública. Predominância de atividades rurais que funcionam 

como parte de um sistema econômico informal (GUEDES, COSTA; BRONDIZIO, 

2009; COSTA; BRONDIZIO, 2009). Ponta de Pedras encontra-se inserida dentro 

dessa realidade, apresentando forte dependência desses repasses.  

Costa e Brondizio (2009, p.216) afirmam que, cada vez mais, uma parte 

significativa da economia dessas cidades é associada aos programas federais de 

transferência de recursos, tais como “bolsa família”, a qual representa a principal 

fonte de renda para muitas famílias que vivem em várias pequenas cidades da 

região e caracterizadas por um setor informal crescente e por distinções entre o 

rural/urbano imprecisas. Costa et al. (2011b) mencionam que, de acordo com dados 

do Governo Federal (2008), aproximadamente, 40% das famílias dos municípios da 

Amazônia Legal são atendidas com o Programa Bolsa Família, representando uma 

importante fonte de renda para essas pessoas. 

As figuras 7-16 permitem observar o cotidiano das precariedades vivenciadas 

pela cidade de Ponta de Pedras, uma pequena cidade da Amazônia. Para muitos as 

imagens apresentadas são impactantes e desoladoras, entretanto elas dominam a 

paisagem e o cotidiano dessas pequenas cidades. 

O sistema de saúde da cidade não atende às necessidades mais urgentes de 

sua população. Casos de doenças mais graves, quando ocorrem, são 

encaminhados para cidade de Belém. O transporte desses pacientes acontece em 

“ambulâncias” que são disponibilizadas pela prefeitura municipal.  

Os precários centros de saúde atendem tanto à população da área urbana 

quanto da área rural do município, uma vez que quando há problemas mais 

delicados de saúde, a população da área rural precisa se deslocar até o centro da 

cidade. Além da população rural enfrentar o desafio da distância para se chegar ao 

hospital e postos de saúde, enfrenta também a precariedade do serviços prestados.  

A Prefeitura recebeu verbas para a ampliação e reforma das alas do hospital 

municipal, a qual foi iniciada em 2009, mas as obras estão inacabadas. A única 

ambulância do município encontrava-se sem pneus dianteiros, em julho de 2011 

(figura 8d). O posto de coleta de materiais para exames laboratoriais realiza mais de 

cem tipos de exames clínicos, conforme apresentado no banner da figura 8a-8b. O 
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local apresenta, aparentemente, estrutura inadequada e insalubre para oferecer tais 

serviços clínicos. 

 

 

a) Posto de Coleta Laboratorial b)  Anúncio  do posto de coleta. 

 

 

 

c) Hospital Municipal d) Ambulância do Hospital Municipal 

Figura 8: Estrutura de atendimento à saúde pública Ponta de Pedras  
Fonte: Acervo do autor (2011) 
 

 

A figura 8 apresenta exemplos da precariedade dos prédios da Secretaria 

Municipal de Saúde e dos Agentes Comunitários de Saúde Os agentes de saúde do 

município, além de prestar atendimento para a população urbana, precisam se 

deslocar, diariamente, para atender as comunidades ribeirinhas mais distantes, 

exigindo superação e disposição para atender determinadas comunidades. 

Outro aspecto preocupante, ilustrado na figura 9d, é a precariedade higiênica 

enfrentada pelos moradores das áreas dos igarapés (várzea de vários córregos). A 

gestante apresentada na figura 9d está no oitavo mês de gestação e recorre 

diariamente às águas dos igarapés para a prática de higiene pessoal. A placa na 
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imagem da figura 9c informa serviços de conserto e confecção de dentaduras em 

áreas de palafitas. 

 

a) Prédio da Secretaria Mun. de 
Saúde  

b) Sede dos Agentes Com. de Saúde 

 

c) Comércio Residencial de 
dentaduras. 

d) Morador tomando banho nos 
Igarapés. 

Figura 9: Infraestrutura de atendimento à população, comércio domiciliar de venda de 
dentaduras e atividades do cotidiano do cidadão pontapedrense. 
Fonte: Acervo do autor (2011) 
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A figura 10 apresenta a situação em que se encontram as instalações da 

Cosanpa (Companhia de Saneamento do Pará). A empresa é responsável pelo 

fornecimento de água para a população de Ponta de Pedras. Observa-se a placa 

informativa do Programa Federal “Água para Todos”. 

O local onde estão instalados os reservatórios é de livre acesso, sem nenhum 

sistema de vigilância.  

 

 

a) Prédio da Cosanpa 
 

b) Caixa d’água da Cosanpa 

c) Caixa d’água d) Placas de investimentos Federais 
Figura 10: Infra estrutura de fornecimento de água da Companhia de Saneamento do 
Pará. 
Fonte: Acervo do autor (2011) 

 

A figura 11 apresenta a cena do cotidiano de crianças tomando banho e os 

precários sistemas de encanamento de água que atravessam ruas até chegarem às 

casas. Os moradores relatam que o fornecimento de água é muito instável e que o 

fornecimento é interrompido durante várias vezes ao dia, prejudicando–os na 

realização das atividades domésticas. A presença do lixo ao lado das casas nas 
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áreas de igarapés é situação comum no dia-a-dia da população. Esses locais são 

caracteristicamente vetores de doenças que certamente afetam a população. As 

imagens falam mais do que as simples palavras. Presencia-se um cenário desolador 

e preocupante.  

 

a) Crianças tomando banho  
 

b) Fornecimento de água 

 

c) Lixo urbano  d) Ruas de Madeira 

Figura 11: Cotidiano da população de Ponta de Pedras 
Fonte: Acervo do autor (2011) 

 

Faz se necessário a ação do poder público local em providenciar medidas  

cabíveis para mudar essa situação. É importante que exista uma ação imediata e 

conjunta entre o poder público e a comunidade local, na busca por soluções que 

garantam qualidade de vida para todos. Por mais que exista o desafio de 

proporcionar melhorias às famílias que vivem na pobreza extrema, determinadas 

forças conjuntas podem solucionar problemas possíveis de se contornar, como a 

exemplo da deposição correta do lixo e técnicas de higiene pessoal. 



108 

 

 

A população de Ponta de Pedras necessita de melhores serviços públicos, 

tais como saúde, educação e infraestrutura, melhor do que os apresentados nas 

imagens da figura 12. Observa-se uma ausência do poder público e uma 

incapacidade na geração de recursos, resultante de uma prática política centenária, 

que exclui a população da possibilidade de mudar seu destino. Neste sentido, o 

espaço público torna-se privativo, pois não atende a quem nele está, mas quem usa 

determinados locais, ou seja, a apropriação individual com ônus público (COSTA et 

al., 2011b). 

 

  

a) Escola Municipal  
 

b) Escola Municipal da área Central 

  

c) Centro de Ensino a Distância d) Entrada da Creche Municipal 

Figura 12: Infraestrutura educacional disponível no município, Sala Ensino a Distância 
e entrada da creche Municipal localizada na área central da cidade. 
Fonte: Acervo do autor (2011) 

 

Costa et al. (2011b), ressaltam que, com pouca arrecadação, o município é 

altamente dependente dos subsídios do Governo Federal; esta situação é resultante 

da falta de habilidade para produzir recursos financeiros necessários, mesmo que 
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para a manutenção dos serviços básicos, apesar da forte e ativa economia baseada 

nos recursos florestais. Como conseqüência, o emprego público é alvo de barganha 

política, sendo utilizado para a criação de alianças e favoritismo, particularmente nos 

anos de eleição. 

As ruas de madeiras apresentadas na figura 13 não oferecem segurança aos 

os moradores, além do precário sistema de iluminação pública que dificulta os 

deslocamentos durante à noite. 

 

 

a) Palafitas do Bairro Carnapijós 
 

b) Palafitas do Bairro Mutirão 

 

c) Palafitas do Bairro Carnapijós b) Palafitas do Bairro Mutirão 

Figura 13: Ruas de madeira por onde circula a população dos Bairros Carnapijós e 
Bairro do Mutirão. 
Fonte: Acervo do autor (2011) 

 

Conforme observado por Oliveira (2009, p.349), também em Ponta de Pedras, 

o crescimento acelerado e desvirtuado das cidades transformou os centros urbanos 

em lugares sem estrutura, sem planejamento, contrariando a identidade do lugar e 

oprimindo as suas características naturais. A cidade submeteu-se a um processo de 
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segregação, banalização e fragmentação espacial que gera incertezas na vivência e 

produção do espaço aberto público.  

A figura 14 ilustra os bairros existentes nas áreas de igarapés e bairros em 

terra firme. Apesar das possibilidades de construção melhores na “terra firme”, esses 

bairros apresentam carências comuns. 

 

a) Vista aérea dos bairros  
 

b) Outra tomada aera dos bairros 

 

c) Vista aérea de bairros em terra 

firme 

d) Vista aérea de bairros em terra 

firme 

Figura 14: Vista aérea das residências em áreas de igarapés e terra firme. 
Ocupação adentrando os igarapés e floresta de açaizais. 
Fonte: acervo da Prefeitura Municipal de Pontas de Pedras 

 

 

A figura 15 apresenta o estado de conservação em que se encontram as ruas 

da área central do município de Ponta de Pedras. Essa situação de precariedade é 

muito comum tanto nas ruas do centro da cidade, como nas ruas dos bairros 

existentes em terra firme. As imagens demonstram aquilo que foi apresentado por 

Costa et al. (2011b). Segundo esses autores, o crescimento urbano espontâneo, não 
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planejado, pois existiu no município uma expansão urbana compatível com o 

crescimento populacional, resultando em uma urbanização descontínua. Como 

resultado, há muitos vazios urbanos, além da falta de investimento público em infra-

estrutura e equipamentos urbanos. Contudo, este crescimento deu-se sem o 

acompanhamento de políticas públicas. 

 

 

a) Ruas com pavimentação 
 

b) Ruas esburacadas da área central 

 

c) Ruas dos bairros pavimentados d) Ruas precárias da área central 

Figura 15: Pavimentação existente nas ruas de Ponta de Pedras. 
Fonte: Acervo do autor 
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A figura 16 apresenta a área de estacionamento dos ônibus pertencentes à 

prefeitura de Ponta de Pedras. Esses ônibus são responsáveis pelo transporte diário 

de crianças até algumas unidades escolares. Todos os ônibus encontrados durante 

os trabalhos de campo realizados em julho de 2010 e julho de 2011, estão em 

péssimo estado de conservação. Oferecem risco à população que deles dependem. 

 

a) Ônibus Municipal  b) Fachada dos Ônibus Municipal 

 

c) Garagem da Prefeitura Municipal d) Placa Informativa Municipal 

Figura 16: Ônibus de propriedade da Prefeitura Municipal de Ponta de Ponta de Pedras. 
Fonte: Acervo do autor (2011) 
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A figura 17 apresenta a precariedade das casas de madeira, localizadas nos 

diversas áreas de igarapés da cidade. Moradias insalubres e moradores expostas as 

mais deploráveis condições de higiene. Qual expectativa de futuro está reservado 

para essas famílias? Quais esforços foram canalizados para reverter esse quadro de 

dificuldades?  

 

a) Poste Guia de Eletricidade 
 

b) Fachada residencial 

c) Frente de um ponto comercial d) Residência e açaizais  

Figura 17: Estrutura habitacional de Ponta de Pedras. Visão do Bairro de 
Carnapijós e pequenas vendinhas nas áreas de palafitas. 
Fonte: Acervo do autor (2011) 

 

Cabe ao poder público local, uma busca incessante no desenvolvimento de 

projetos e criação de postos de trabalhos que garantam sustento e dignidade para 

as famílias. É necessário  esforços das diferentes esferas administrativas do país, na 
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busca por soluções e melhorias que proporcione a toda população marginalizada  

esperança e força para enfrentar os desafios do futuro. 

Diante desse quadro urbano apresentado, é que se estabeleceu o Programa 

Minha Casa Minha Vida, ao qual, como será demonstrado, ao invés de amenizar 

essas distorções sociais, as mantém e pode até mesmo, acentuá-las. 

 

 

4.2 O processo de aprovação do PMCMV para o Município de Ponta de Pedras 

e a Seleção dos contemplados 

 

 

Ponta de Pedras foi contemplada com a construção de 120 casas devido à 

aprovação de dois projetos habitacionais encaminhado pelos representantes do 

poder público local junto ao Ministério das Cidades. Ao ser aprovado, o Programa 

Habitacional Minha Casa Minha Vida para o município de Ponta de Pedras em 2009, 

acordou-se a construção de 120 unidades habitacionais numa parceria entre 

Governo Federal, Estadual e Municipal, para as quais foi designado um valor de 2 

milhões de Reais.  

Em reunião extraordinária, o acordo foi firmado no dia 25/02/2010 no Palácio 

dos Despachos, em Belém, com representantes do poder publico municipal, 

juntamente com representantes do Estado do Pará e do Ministério das Cidades, 

consolidando-se assim a assinatura do contrato para a execução das obras. O 

município de Ponta de Pedras se beneficiou da Portaria Conjunta nº 472, de 18 de 

novembro de 2009, da Secretaria Nacional de Habitação e da Secretaria do Tesouro 

Nacional, a qual prevê a liberação de recursos para a construção de unidades 

habitacionais do programa para municípios que apresentam população abaixo de 50 

mil habitantes. 

O processo de cadastramento das famílias interessadas ficou sob a 

responsabilidade da Secretaria de Assistência Social do município. Inscreveram-se 

500 famílias no total, das quais, 120 foram selecionadas. 

A lista completa com os dados pessoais de todos os inscritos no programa foi 

obtida junto à Secretária de Assistência Social do município. Nessa listagem, a qual 

tivemos acesso, pode-se consultar os dados pessoais dos inscritos e contemplados. 
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Informações pessoais como RG, CPF e endereço dos contemplados foram 

consultados para se identificar o local de residência de cada contemplado.  

Para a escolha das famílias, os responsáveis pelo Programa no município 

seguiram os critérios estabelecidos pelo governo federal, além de recorrerem aos 

dados socioeconômicos dos inscritos disponíveis no Cadastro Único do Programa 

Bolsa Família. 

Em entrevista, quatro funcionários da Secretaria de Assistência Social 

afirmaram que tiveram apenas 30 dias para realização de todas as etapas exigidas 

pelos responsáveis para a aplicabilidade do programa no município. Entre as 

exigências estavam a lista completa dos candidatos inscritos, análise do perfil 

socioeconômico de cada um deles, seleção e divulgação dos contemplados pelo 

Programa. Entretanto, os funcionários da Secretaria de Assistência Social, 

afirmaram que 30 dias foram insuficientes para se realizar uma seleção justa e 

coerente. Eles não souberam afirmar o porquê da rapidez da seleção dos 

contemplados. Uma possibilidade era a necessidade de haver o empenho da verba 

pelo Governo Federal, o mais rápido possível. 

O resultado de quais inscritos teria sido contemplado foram fixados na sede 

da Secretaria de Assistência Social, bem como houve a divulgação pública por meio 

da Rádio local (Rádio Itaguary).  

O poder público municipal se prontificou em divulgar os nomes dos 

contemplados pela rádio local, no entanto, não demonstrou a mesma preocupação 

em divulgar à sociedade local a existência do Programa para os seus munícipes. 

Tais informações comprovam a ineficiência desempenhada por parte do Poder 

Público Municipal responsável pela divulgação ampla e transparente do processo de 

inscrição deste Programa habitacional, visto que a administração de Ponta de 

Pedras, desde 2009 já estava ciente da aprovação do Programa para o município. 

Sendo assim, a maioria da população não teve o conhecimento da existência desse 

Programa, dos critérios para a participação de inscrição, bem como o prazo hábil 

para preparar a documentação e se inscrever no processo. Como resultado, vários 

possíveis contemplados foram excluídos da oportunidade de concorrer ao processo 

de ter a sua casa própria. 

Para compreender o perfil dos contemplados, seus anseios e opiniões sobre o 

processo de participação no Programa habitacional, foram entrevistadas, em julho 

de 2011, 12 pessoas, escolhidas aleatoriamente, de acordo com a disponibilidade do 
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entrevistado a prestar informações para a pesquisa. Optou-se pela amostragem de 

10% da população contemplada (120 contemplados), pois é o percentual adotado na 

metodologia dessa pesquisa. Do total de 12 entrevistados, dez eram do sexo 

feminino e dois do sexo masculino. As entrevistas foram estruturadas “em forma de 

diálogo investigativo”, seguindo uma seqüência de perguntas: como ficaram 

sabendo do Programa, os procedimentos para o cadastramento, faixa de renda, 

número de dependentes por família, condições de moradia, e questões mais gerais 

sobre o Programa.  

Dos 12 contemplados entrevistados, apenas uma pessoa, que, 

coincidentemente, trabalhava como doméstica na residência do atual prefeito soube 

do Programa de forma privilegiada. A entrevistada alegou que ficou sabendo do 

Programa pela esposa do Prefeito do Município, o que lhe possibilitou obter 

vantagens no processo seletivo, pois conseguiu reunir a documentação exigida mais 

rapidamente. Em relação aos demais, todos relataram que tiveram conhecimento do 

Programa por parentes, amigos ou conhecidos. O fato de um contemplado ter tido 

informação privilegiada e se beneficiado dessa informação nos leva a crer que os 

trâmites administrativos para a implementação do Programa geram dúvidas quanto à 

isenção política, o que causou indignação à população em geral.  

Preocupou-se também em obter informações juntamente com os moradores 

contemplados acerca dos dados pessoais exigidos pelos responsáveis pelo 

Programa e todos foram unânimes ao responder que tiveram apenas três dias para 

providenciar toda a documentação necessária, exigida pela Secretaria de 

Assistência Social.  

Na prática, programas habitacionais como esse buscam mitigar parte dos 

problemas habitacionais dos municípios brasileiros. Para Ponta de Pedras não foi 

diferente, entretanto existem fatos que confirmam a não legitimidade do processo de 

divulgação e de seleção dos contemplados. 

Como pensar em sanar o déficit habitacional e compreender a triste realidade 

das famílias que moram nas áreas vulneráveis e precárias de Ponta de Pedras, uma 

vez que o poder público local não se preocupa em divulgar tais benesses? Como 

proporcionar melhorias à condição social da população, uma vez que os 

representantes do poder público não se preocupam com a realidade social local? 

Analisando-se a renda mensal familiar, 11 contemplados apresentam ganhos 

mensais de até um salário mínimo, e apenas um dos contemplados possui renda 
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entre 1 e meio à 2 salários mínimos. Estes resultados demonstram que todos 

atendem ao quesito faixa salarial especificada pelo Programa. 

O perfil socioeconômico dos entrevistados é similar: trabalham na 

informalidade, predominantemente, dependem dos recursos de Programas Sociais 

do Governo Federal, como o “Bolsa Família”, e foram categóricos ao afirmar que os 

programas sociais de auxílio financeiro, de caráter assistencialista, são 

imprescindíveis para o sustento da família. São pessoas humildes, apresentaram 

simplicidade no diálogo estabelecido com este autor, porém demonstraram 

desconfiança quando questionados a respeito de valores, renda familiar e ganhos 

mensais para despesas. 

As entrevistas propiciaram uma aproximação com os contemplados, foi 

possível abordá-los em suas casas e locais de trabalho. As entrevistas realizadas 

nas casas permitiram maior contato com os demais familiares, pode-se analisar e 

vivenciar a realidade social e de habitabilidade dessas famílias, como os exemplos 

mostrados na figuras 18a-b.  

a) Casa de um dos  contemplados b) Estrutura da casa de um dos 

contemplados 
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c) Casa de um dos contemplados d) Rua de acesso a casa de um 
contemplado  

 

e) Casa de um dos contemplados 
 

f) Casa de um dos contemplados 

  

g) Banheiro da casa de um dos 
contemplados 

h) Casa de um dos contemplados 

Figura 18: Local de residência de alguns contemplados pelo PMCMV, em Ponta de 
Pedras. Essas imagens foram adquiridas em julho de 2011, durante as entrevistas 
Fonte: Acervo do autor (2011) 
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Elas residem em casas simples, muitas vezes em condições precárias e 

insalubres, situadas nos diversos bairros da cidade. São habitações que expressam 

as condições deploráveis as quais sobrevivem essas famílias. Vivenciar as 

dificuldades dessas famílias proporcionou-nos perceber a importância que as casas 

do Programa Minha Casa Minha Vida representam na vida dessas famílias. 

Significam, na verdade, mais que um sonho, elas representam necessidades. 

Entretanto, não podemos ter a certeza de que a vida dessa população consiga alçar 

melhorias significativas, uma vez que sobrevivem sujeitas ao descaso público e 

necessitadas de benesses que contribuam para a construção de um futuro 

promissor e de uma vida digna. 

 

 

4.2.1 Local de Residência e número de contemplados por setor. 

 

 

Utilizando as informações disponíveis no cadastro dos contemplados pelo 

Programa, foi possível mapear o local das residências, ou seja, avaliar onde eles 

residem em relação à construção das casas. Das 120 famílias contempladas pelo 

programa, 10 % residem na área rural e 90% na área urbana do município. As 

figuras 19 e 20 apresentam o local de residência e o número de contemplados por 

setor da cidade. Os residentes da área rural ocupam as proximidades dos rios 

Panema, Jagarajó, Armazém, Benfica e rio Paricatu. Observa-se que há 

contemplados provenientes de diferentes comunidades do interior. 
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Figura 19: Croqui de fluxo mostrando o local das residências das famílias contempladas 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2011) 



121 

 

 

 

Que papel a cidade-sede de Ponta de Pedras representa para essas famílias 

oriundas da área rural? Tais famílias se valem dessas oportunidades para suprirem 

suas necessidades mais urgentes como saúde, educação e também oportunidades 

de emprego, visto que na área rural os serviços de necessidades imediatas são 

precários e em muitos casos inexistentes. A cidade de Ponta de Pedras se 

apresenta como uma referencia urbana para os moradores do entorno do município, 

numa região em que as distâncias são maximizadas pelas águas. 

De acordo com Costa e Brondizio (2009, p.216), estas pequenas cidades 

continuam crescendo porque oferecem uma forma de proteção aos seus habitantes 

contra a insegurança fundiária e funcionam como uma base para famílias rurais 

terem acesso aos serviços e às oportunidades de empregos urbanos que não 

existem ou, ainda, são mais precários nas áreas rurais.  

Estas tendências criam um desafio significativo para municípios e para o 

futuro da região como um todo: como melhorar os meios de subsistência e a 

economia sustentável apesar do crescimento contínuo da população, da ausência 

de uma economia de transformação e geração de impostos e dos déficits 

recorrentes da oferta de serviços públicos, os quais criam uma dependência 

crescente dos subsídios federais para os municípios e para as cidades de todos os 

tamanhos.  

De acordo com informações levantadas, para se deslocar do extremo norte do 

município até a cidade-sede leva-se em torno de 24 horas de barco monomotor. 

Certamente, para essas famílias, viver na cidade-sede significa estar próximas de 

novas oportunidades de trabalho como também de melhores condições sociais. 

Contudo, apesar da precariedade de serviços e das moradias de seus 

habitantes, Ponta de Pedras continua a atrair indivíduos e famílias para a vida na 

cidade: com o acesso a água encanada, rede elétrica, educação, e, principalmente, 

para a modernidade que o modo de vida urbano representa. Entretanto, isso não 

significa que suas necessidades mais urgentes serão atendidas, pois Ponta de 

Pedras, assim como outras pequenas cidades da Região Amazônica, apresenta 

economias de transformações frágeis e fracas, precários centros de atendimento 

público, baixa competência em oferecer trabalho aos seus moradores, sem esquecer 

que elas possuem uma forte dependência dos subsídios públicos Estaduais e 

Federais que infelizmente não chegam a suprir suas necessidades. 
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Observa-se na figura 20 que o setor censitário 1, o mais antigo em termos de 

ocupação, apresenta o maior número de contemplados. Os setores 5, 6, 7 e 22, 

consequentemente, o menor número de contemplados. Nesses respectivos setores 

encontram-se os bairros mais precários do município, mas que, no entanto, não teve 

a atenção necessária dos responsáveis pelo programa em atender necessidades 

mais emergenciais dessas famílias. 

 

Figura 20: Número de contemplados por setores censitários 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2011) 
 

 

Convém ressaltar que o setor 1 corresponde a área central da cidade, servida 

por  serviços de infraestrutura mesmo que de forma precária apresenta o maior 

número de contemplados pelas casas do programa. O setor três também apresenta 

um significativo número de contemplados. Esse setor trata-se de uma região 

localizada em área de terra firme ao passo que nos setores 5, 6, 7 e 22 se 
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encontram os bairros mais precários (figura 21) da cidade, mas que apresentam o 

menor número de famílias contempladas. Assim, duas questões se fazem presentes: 

de que maneira oferecer melhores condições as famílias do município, uma vez que 

a população dos bairros mais precários foi esquecida? Como sanar problemas 

sociais emergenciais em áreas de maior necessidade, uma vez que essas famílias 

foram esquecidas? Não houve uma seleção analítica e eficiente, prova dessa 

verdade pode ser constatada ao percorrer as ruas dos bairros precários como a 

exemplo do setor 5, onde está localizado o bairro de Carnapijós. São ruas de 

madeiras em condições precárias, distribuição de água com encanamentos a céu 

aberto sem a mínima infraestrutura. Moradores relataram que é muito perigoso 

circular pelas ruas do bairro a qualquer hora do dia. Infelizmente, Ponta de Pedras, 

assim como as demais cidades brasileiras, já foi atingida pelo vício e consumo 

desenfreado das drogas que certamente irá desvirtuar grande parte dessa 

população que necessita de melhores oportunidades. 

 

Setor 5 Setor 6 

 

Setor 7 Setor 22 

Figura 21: Imagens obtidas nos setores 5, 6, 7 e 22, as quais demonstram a 
precariedade das condições de habitabilidade desses locais. 
Fonte: Acervo do autor (2011) 
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O percentual superior de casas construídas de madeira dos setores 2, 5, 6, 7, 

21 e 22 certamente não foi levado em consideração, na análise socioeconômica 

familiar realizada pelos responsáveis da Secretaria de Assistência Social. Fica 

evidente que não houve por parte dos responsáveis, preocupação necessária em 

retirar essas famílias desses bairros problemáticos e insalubres. 

 

 

4.2.2 A seleção do local para a implantação do Projeto e os Trâmites 

burocráticos para a construção das casas populares. 

 

 

O terreno adquirido pela Prefeitura de Ponta de Pedras para a construção das 

casas do programa habitacional está localizado no quilômetro cinco, da Rodovia das 

Mangabeiras. A figura 22 apresenta a área urbana do município e o local de 

construção das casas do programa, bem como o atual estágio de construção das 

moradias. A área escolhida para a construção está localizada fora do perímetro 

urbano, não há serviços de transporte público que promova o acesso da população 

da área onde estão sendo construídas as casas até o centro da cidade, e tão pouco 

às demais localidades do município. Os raros ônibus que circulam encontram-se na 

garagem da prefeitura e não oferecem segurança no transporte de pessoas. Os 

meios de transportes disponíveis para a população local são os táxis, moto táxis e 

vans coletivas que diariamente conduzem a população por toda parte da cidade.  

Na área de construção das casas não encontramos infraestrutura necessária 

relacionada à preparação do terreno no sentido, de receber serviços básicos como: 

fornecimento de energia elétrica, encanamento para fornecimento de água e tão 

pouco tubulações para a captação do esgoto domiciliar. O poder público local 

preocupou-se somente com a aquisição do terreno, limpá-lo com os maquinários 

públicos e disponibilizá-lo para a construtora responsável. Caberia ao poder público 

local um planejamento antecipado no sentido de preparar a área com equipamentos 

que atenderiam as necessidades básicas da população que nesse local residirá. Ou 

seja, estratégia para instalação de energia elétrica, fornecimento de água potável, 

serviços de esgoto e etc. Proporcionar novas moradias não significa que essas, por 

si só, resolverão todas as carências dessa população. Faz se necessário 
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proporcionar instalações que consigam atender as principais carências da 

população, como escolas para a formação educacional, postos de saúde e serviços 

de transporte público coletivo que garanta a condição de acessibilidades para seus 

moradores. 
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Figura 22: Localização aproximada do terreno para a construção das casas. 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2011).. 
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Nas figuras 23 e 24 são apresentadas as imagens do local, onde estão sendo 

construídas as casas, além de imagens do trajeto que se percorre da cidade ao local 

do Programa. Como mencionado, não se observa nenhuma obra de infraestrutura 

básica, como instalação de tubulação de água e esgoto. Durante o trajeto (figura 

19), é possível observar buracos ao longo da rodovia, o que dificulta o deslocamento 

de qualquer meio de transporte. 

 

  

 
  

Figura 23: Local onde estão sendo construídas as casas, 
Fonte: Acervo do autor (2011) 

 

Entendemos que as casas do programa certamente, resolveram parte dos 

problemas relacionados à habitação dessas 120 famílias. Entretanto ficam os 

seguintes questionamentos: 

Como o cidadão chegará ao hospital público municipal ou aos postos de 

saúde em caso de extrema gravidade? E o deslocamento diário de crianças em 

idade escolar?  
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Segundo Santos (1998) “como morar na periferia é , na maioria das cidades 

brasileiras , o destino dos pobres, eles estão condenados a não dispor de serviços 

sociais ou a utilizá-los precariamente “(SANTOS, 1998, p.47). 

Quais alternativas terão essas famílias? Quais serão os meios de transporte 

que estarão a disposição para atendê-las quando as mesmas precisarem se 

direcionar até as repartições públicas ou até mesmo ao comércio da área central ?  

A via de acesso (figura 24), a qual conduz até o canteiro de obras, apresenta 

trechos esburacados, péssimas condições de acessibilidade, o que resulta sérios 

riscos à vida do condutor, e para a população que por ela trafegam diariamente. 

 

 
  

  

Figura 24: Imagens da via de acesso ao área da construção das casas 
Fonte: acervo do autor (2011) 

 

Não pretende se rotular essas famílias como sendo as esquecidas pelo 

sistema. Na realidade essa situação é preocupante porque o poder público local não 

preparou a área com infraestrutura e equipamentos públicos para a população que 

nessa localidade residirá. Fica a severa crítica aos representantes do poder público 
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de Ponta de Pedras que não estão preocupados com o aparelhamento estrutural 

onde estão localizadas as casas do Programa.  

Nas casas construídas pelo Programa residirão famílias que já estão 

cansadas dos descasos do poder público local. Inúmeras famílias depositam todas 

as suas esperanças nas novas moradias e acreditam na idéia de que dias melhores 

virão. De fato, a condição estrutural das novas casas são superiores se comparadas 

com as quais eles residem hoje. Entretanto, a ausência de equipamentos públicos 

que supostamente possam atender suas necessidades mais imediatas, como saúde 

e educação, provavelmente não serão atendidas de forma imediata.  

 

 

4.2.3 A Empresa responsável pelas obras  

 

 

A empresa FCK Engenharia LTDA é a responsável pela construção das casas 

do Programa, com sede administrativa em Belém/PA. A construtora venceu a 

licitação para a construção das casas do Programa para o município de Ponta de 

Pedras. Para se obter maiores informações a respeito das obras, foram realizadas 

diversas tentativas de contato, porém todas sem sucesso. Foram enviadas 

mensagens eletrônicas por email e ligações telefônicas a fim de se contatar os 

responsáveis pela obra, mas sem retorno para diálogo. 

Detalhes à respeito da empresa e dos responsáveis pela execução das obras 

do Programa foram obtidas somente  na Secretaria de Assistência Social, 

juntamente com a Senhora Alice Tavares, responsável pelo encaminhamento do 

Programa no município. 

Segundo a Secretária, a empresa, deu início às obras do Programa no inicio 

de 2011, porém, segundo ela, a empresa não conseguiu administrar o 

encaminhamento das obras. Detalhes importantes como o orçamento para a 

construção das casas, respaldo oferecido pelo poder público e demais 

questionamentos não foram expostos nessa discussão devido à impossibilidade de 

se estabelecer um diálogo mais crítico com a Secretária, a qual também é a primeira 

dama do município. 

Em março de 2011, a prefeitura disponibilizou imagens, apresentando o início 

das obras, com a presença do prefeito e dos trabalhadores da construtora (figura 
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25). As informações e noticias a respeito do início das obras, bem como da visita 

técnica dos engenheiros técnicos no local de construção, foram disponibilizadas pela 

prefeitura municipal através de seu sítio na internet. 

 

  
  

 
  

 

Figura 25: Imagem apresentada pela Prefeitura do canteiro de obras (PMCMV) 
Fonte: Ponta de Pedras. Prefeitura Municipal (PMPP). 

 

 

O texto do sítio da PMPP menciona o início das obras: 

Nesta quarta feira, dia 19 de janeiro chega os engenheiros do projeto 
minha casa minha vida, projeto este que vai beneficiar 120 famílias. 
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a tarde desta terça feira começou se feito um poço, que vai ajuda os 
trabalhadores, realizar os trabalhos em alvenaria. 
Dentre em - breve, teremos 120 casas que serão totalmente 
gratuitas, isso mostra que o prefeito PEDRO PAULO BOULHOSA, 
vem trabalhando com seriedade, responsabilidade e desejando a 
satisfação de todos. (quarta-feira, 19 de janeiro de 2011MINHA 
CASA MINHA VIDA COMEÇA EM JANEIRO DE 2011) 
 
Neste final de semana (13/02), chegou à equipe do projeto minha 
casa vida. No ano passado o município de ponta de pedras ganhou o 
projeto do governo federal, projeto este que beneficiará 120 famílias 
de baixa renda. 
Vale ressaltar que dos 16 municípios do arquipélago do Marajó, 
Ponta de Pedras foi agraciada com 120 casas, pois o município 
encontra-se com suas contas em dias, e era um dos quesitos para 
que o projeto saísse do papel.  
O Prefeito Pedro Paulo Boulhosa, antecipou-se na aquisição de uma 
área que no futuro serviria para mesmo, preocupado com déficit 
habitacional do seu município. (Terça, 15 de fevereiro de 2011. Da 
Redação, Carlos Silva, “Minha casa minha vida sai do papel”) 
 
Nesta quarta-feira (17/03) o engenheiro (Fábio Ribeiro) e um técnico 
(Paulo Soares) acompanhados do Prefeito Pedro Paulo Boulhosa 
estiveram inspecionado o andamento das obras, das 120 casas 
populares contempladas pelo governo federal. 
Segundo o engenheiro, de todos os projetos Minha Casa Minha Vida 
do Estado do Pará apenas Ponta de Pedras foi a única que ganhará 
40m de área construída, a meta da empresa é construir 20/mês, 
assim até o final do ano todas as casas serão entregues. A casa que 
terá: sala, dois quartos, cozinha (estilo americana) banheiro, toda 
rebocada, e calçadas. 
As casas foram construídas na rodovia mangabeira e o terreno mede 
9mx14m, além disso, as casas serão entregues com água encanada 
e rede elétrica. 
Próximo do conjunto está prevista a construção de uma escola de 
médio porte que atenderá as comunidades dessa região. (Quinta, 17 
de março de 2011. Da Redação, Carlos Silva ,Engenheiros do 
projeto “Minha Casa Minha Vida” visitam o canteiro de obras.) 
 

 
Na visita de campo, realizada em julho de 2011, encontramos o canteiro de 

obras completamente abandonado, o que pode ser comprovado pelas figuras 26 e 

27. Evidentemente, esperava-se encontrar a obra em fase de acabamento, ou até 

mesmo a conclusão da primeira etapa, a qual deveria ter sido entregue naquele 

momento, mas não foi isso que encontramos. Na verdade, observamos total 

abandono das obras, o material empregado na obra encontrava-se disperso pelo 

terreno. Tijolos, lajotas quebradas em frente as casas, areia esparramada pelo 

terreno, madeiras espalhadas por todo o canteiro de obra. Durante a visita no 

canteiro de obras, os moradores vizinhos ao terreno, relataram que grande parte dos 
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materiais de construção que existia no terreno havia sido furtado pela população de 

comunidades vizinhas às obras. De acordo com os seus depoimentos, os vizinhos 

carregavam todo o material furtado pela parte dos fundos da obra, abrindo uma 

clareira na mata e carregando lajotas, madeiras e tudo que podiam carregar. Como 

não há vigia, as pessoas atuam livremente. Essa situação demonstra o descaso dos 

responsáveis para com os recursos públicos. 

  

 
  

Figura 26: Apresenta uma caixa dàgua abandonada no local das obras e a invasão do 
mato nas casas do programa , reafirmando o que já foi discutido anteiriormente sobre 
o abandono das obras pela construtora FCK Engenharia LTDA. Algumas casas estão 
semi prontas, outras com a parede pela metade , e outras ainda na base.  
Fonte: Acervo  do autor (2011). 
 

A Secretária entrevistada afirmou que, inicialmente, a empresa FCK 

Engenharia LTDA recebeu verba para a construção de 18 casas do Programa, como 

cumprimento da primeira etapa estabelecida no projeto, ou seja, o Governo Federal 

fez o repasse diretamente para a Construtora. A entrevistada foi enfática ao afirmar 

que a Prefeitura não recebeu nenhum repasse financeiro para a construção das 

casas populares e que todos se sentiam indignados com tal situação de descaso da 

construtora. 
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Figura 27: Imagens do abandono do canteiro de obra 
Fonte Acervo  do autor (2011). 
 

 

O descaso mencionado acima pela Senhora Alice Tavares é referente ao 

abandono das obras de construção das casas populares do Programa Minha Casa 

Minha Vida para Ponta de Pedras pela empresa FCK Engenharia LTDA. As casas 

começaram a ser construídas pela empresa em janeiro de 2011 e quatro meses 

depois completamente abandonadas.  

  A figura 28 demonstra o abandono e o desperdício dos materiais de 

construção das casas do Programa Minha Casa Minha Vida para Ponta de Pedras. 

Materiais utilizados nas obras, que estão quebrados e esparramados no terreno. 

Caberia aos representantes e agentes da Caixa Econômica Federal tomar as 

devidas providenciam, para que esse descaso e desperdício para com as obras do 

Programa não persista. 
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Figura 28: Imagens do abandono e desperdício de materiais 
FONTE: Acervo  do autor (2011). 
 

 

O que realmente pode se constatar no local das obras é que não há nenhuma 

segurança na guarda para com os materiais de construção que ainda existem no 

terreno (figura 29). 
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Figura 29: Imagens da falta de segurança 
Fonte :Acervo  do autor (2011). 
 

A entrevistada afirmou que, além de todos estarem sofrendo com o descaso 

da empresa responsável pela construção das casas, o município ainda tinha que se 

preocupar com todo o material deixado pela empresa no canteiro de obras, porque a 

população vizinha ao terreno estava furtando todo o material. 

Quanto a paralisação das obras, a Sra. Alice informou que o Conselho 

Municipal de Assistência Social redigiu uma carta (Anexo B) encaminhada ao 

Ministério das Cidades, denunciando a empresa FCK Engenharia LTDA pelo 

abandono das obras.  

Questionou-se à Sra. Alice a respeito da escolha da empresa responsável 

para a construção das casas. A mesma afirmou não ter informações a respeito 

desse assunto e que a Prefeitura não teve participação na escolha da empresa 

responsável pelas obras. Ela mencionou que pode haver troca da empresa 

construtora, e que ela própria já tem ciência de que duas empresas do ramo da 

construção civil têm interesse em assumir as obras, mas que, até aquele momento, 

não tinha maiores detalhe para confirmar esta mudança. A Secretária afirmou que 

ela mesma já havia procurado investigar se existia algum histórico de denuncias 

contra a empresa FCK Engenharia LTDA em outros empreendimentos, e que, para 

sua surpresa, não tinha encontrado nenhuma informação que denegrisse a imagem 

da  construtora. 

Durante a entrevista questionou-se a respeito dos critérios de escolha da área 

de construção das casas, dos valores de aquisição do terreno, bem como se houve 

falhas por parte da Secretaria de Assistência Social na divulgação do Programa para 

o município. A mesma foi direta e objetiva, afirmando que a Secretaria seguiu de 
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forma correta todas as etapas exigidas pelo Programa. Quanto aos valores e 

critérios de escolha do terreno, a mesma afirmou não saber de valores e de critérios 

para construção, e que determinados questionamentos deveriam ser feitos nos 

demais setores da Prefeitura Municipal. 

De acordo com informações coletadas na cidade, em julho de 2011, o terreno 

onde está sendo implantado o Programa, pertenceu ao Sr. José Miranda Araujo. No 

anexo C é possível observar a certidão de propriedade do terreno. Entretanto, não 

conseguimos saber o valor que a Prefeitura pagou no terreno. Essa informação não 

está disponível nem mesmo no Cartório Raimundo Malato, que faz todos os 

registros imobiliários do município. Além de perguntarmos à proprietária do Cartório 

se ela sabia de alguma informação a esse respeito, também tivemos acesso a todos 

os arquivos de registro de imóveis, rurais e urbanos, e nada foi encontrado. Essa 

situação nos causou perplexidade em função das vinculações que existem entre as 

famílias tradicionais do município, que fica evidente quando levantamos os nomes 

dos secretários e de outras pessoas que assumiram cargos comissionados na 

Prefeitura. De alguma forma, pertencem às famílias Boulhosa, Tavares, Martins, 

Ferreira, Malato, entre outras. Desta forma, o mistério em torno dessa negociação 

causa desconfianças. 

A Caixa Econômica Federal é a instituição responsável pelo 

acompanhamento de todas as obras das casas do Programa Minha Casa Minha 

Vida do Governo Federal. Não há regras diferenciadas para determinados 

municípios, o critério para todos são os mesmos. A população de Ponta de Pedras, 

assiste a inércia do poder público local que não busca soluções para os problemas 

mais imediatos. Essa realidade pode ser comprovada pelo poder público local, que 

demorou dois meses (quando as obras foram interrompidas) para encaminhar uma 

carta ao Ministério das Cidades, denunciando a empresa responsável pela 

construção das casas. 

Não houve nenhum tipo de inspeção dos agentes da Caixa Econômica 

Federal após o início das obras de construção das casas do Programa Minha Casa 

Minha Vida para Ponta de Pedras. Além de sofrer com a incapacidade de seus 

gestores públicos, a população local ainda sofre com o descaso dos agentes da 

Caixa Econômica Federal que não inspecionam um empreendimento que 

certamente agrega uma valor social incalculável. 
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4.2.4 Visões e Distorções sobre o Programa Minha Casa Minha Vida em Ponta 

de Pedras 

 

 

Denúncias de irregularidades direcionadas aos responsáveis pela 

aplicabilidade do Programa Minha Casa Minha Vida para Ponta de Pedras partiram 

da população local e se confirmaram em entrevistas com alguns contemplados. 

Essas denúncias vão desde beneficiamento de amigos e parentes, as quais foram 

atribuídas aos responsáveis pela aplicabilidade do projeto no município, até desvio 

de recursos, não verificadas de fato. Durante a realização das entrevistas com os 

doze contemplados pelas casas do Programa pode se comprovar determinadas 

ações de favorecimento.  

Os relatos a seguir, fazem parte do quadro de denúncias levantadas ao longo 

das entrevistas. A mais polêmica das denúncias acusa o atual Prefeito de ter 

designado duas casas do Programa para o administrador de suas casas noturnas5. 

Essa situação reafirma o caráter duvidoso do projeto que prevê a construção de 

moradias populares, que na prática visa sanar o déficit habitacional. 

“O DJ (dee-jay) Rambo toma conta das duas casas 
noturnas do prefeito , já tem casa própria e mesmo 
assim ganhou 2 casas do Minha Casa Minha 
Vida”.6 
“Fiquei sabendo do Programa através da Senhora 
Alice, ela me instrui a levar todos os meus 
documentos pessoais até a Secretaria de 
Assistência Social, e me pediu rapidez, porque o 
prazo para escolher as famílias era pequeno”7 
 
“Várias famílias que convivem com o prefeito 
ganharam as casas, me encontrei com várias delas 
na primeira reunião marcada na secretaria”8. 

 

                                                 

5 O Prefeito é proprietário de uma casa noturna e, também, possui um contrato com a Prefeitura para 
colocar o sistema de som de todas as Casas Caboclas, que são os locais onde, tradicionalmente, 
eles fazem eventos durante as férias e festas da cidade. 
6 Respostas do entrevistado M. 
7 Respostas da entrevistada A.B.V. 
8 Respostas da entrevistada E. 
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A apresentação dos relatos endossa a discussão desses resultados, traz à 

tona denúncias acusando representantes do poder público local, aponta o quadro de 

irregularidades na aplicabilidade e desdobramentos do Programa Minha Casa Minha 

Vida para Ponta de Pedras.   

Com relação ao quadro de denúncias e acusações de irregularidades no 

Programa Minha Casa Minha Vida para o município de Ponta de Pedras, foi possível 

mais uma vez comprová-las por meio de uma entrevista concedida pelo Vereador E. 

Em Julho de 2010, quando ficamos sabendo da aprovação do Programa para o 

município, fizemos uma entrevista com um vereador, naquele momento, na 

oposição. Ele afirmou que: 

 

“Cada vereador tem uma cota de cinco casas para 
distribuir para quem quiser”; 
“A discussão do Projeto e construção das casas do 
Programa não ocorreram na câmara”; 
“Há casos de famílias que ganharam duas casas, 
tirando a chance de outras famílias”; 
“As casas ficam muito longe da cidade..o processo 
de compra do terreno não foi transparente“9 

 

Cabe ressaltar que este vereador, do Partido dos Trabalhadores, no campo 

realizado em Julho de 2011, não foi encontrado. A situação política se modificou 

depois de julho de 2010, pois, em função das eleições para Presidente, e o acesso a 

verbas federais, por parte do atual Prefeito, fez com este se aproximasse das 

coligações políticas vinculadas à esfera Federal. Essa mudança causou alterações 

nas alianças locais e este vereador, atualmente, é líder do governo, na Câmara 

Municipal e seu irmão, ex-prefeito, se tornou Secretário de Agricultura. 

Foi possível observar, durante a entrevista, que os responsáveis pelo 

encaminhamento do Programa acreditavam que o projeto que prevê a construção 

das casas seguiu todas as etapas exigidas, e que o poder público local cumpriu com 

o seu papel. De acordo com a secretária de Assistência Social do Município, foram 

realizadas duas reuniões com os contemplados com as casas do Programa, as 

quais foram registradas em ATAS. 

                                                 

9 Resposta da entrevista realizada a um representante do poder público local, Vereador E.. 
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Solicitou-se à Secretaria, uma breve consulta a essas Atas, mas a tentativa foi 

em vão. Entretanto, tivemos acesso a uma ATA por outros meios (um funcionário 

menos informado nos forneceu o acesso). De acordo com a Ata da reunião do 

Conselho de Assistência para tratar das famílias inscritas para o Projeto “Minha 

Casa Minha Vida”, ocorrida no dia 14/04/2010 (anexo D), foram observados os 

seguintes aspectos: o documento é muito simplório por se tratar de um projeto de 

tamanha magnitude. No decorrer da Ata, os membros abordam a importância de se 

visitar as famílias cadastradas no projeto, entretanto não fica evidente o número de 

famílias que deveriam ser visitadas, os detalhes e critérios importantes a serem 

analisados, como por exemplo: renda familiar, número de integrantes por família, e o 

real perfil das famílias inscritas.  

De acordo com a ATA, após algumas explicações da Secretária, deu-se inicio 

à avaliação da situação de cada família. Entretanto, não fica evidente como foi essa 

avaliação: “... sendo aprovadas as seguintes, ou seja, as 120 famílias que realmente 

estão no perfil exigido na avaliação, houveram [sic] famílias difíceis de ser 

identificadas, mas houveram [sic] visitas e ao final chegou-se a um consenso, 

ficando as em situação de vulnerabilidade [sic]”. 

Outro aspecto apresentado nessa mesma Ata refere-se ao número de casas 

destinadas para o município. A Senhora Alice Tavares informou, nesse documento, 

que ”O senhor Alberto Tavares (seu filho) é que ampliou o número de casas: para 

ser destinadas para Ponta de Pedras”. Compreende-se que essa informação não é 

verdadeira, uma vez que, existem critérios estabelecidos para destinação de casas 

do Programa para os municípios. Além de seu filho não exercer nenhum cargo no 

município e nem na esfera estadual. 

Consta ainda que um dos conselheiros questionou a Senhora Alice Tavares 

presidente do conselho, a respeito da lista de contemplados divulgada na rádio local, 

porém a presidente afirma que a lista divulgada não era definitiva. 

Esses aspectos apresentados demonstram o quanto frágil foi o processo de 

seleção dos contemplados, o que se pode notar pelas falas apresentadas na ATA e 

por sua brevidade. 

Muitos esforços foram canalizados na tentativa de se conseguir documentos 

na Secretaria de Assistência Social e na sede da Prefeitura Municipal, que nos 

ajudassem a compreender a tramitação, os encaminhamentos, desdobramentos e 

aplicabilidade do Programa Minha Casa Minha Vida no município de Ponta de 
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Pedras. A resistência encontrada nos deixa dúvidas a cerca da legitimidade de todo 

o processo, ou se os responsáveis foram ineptos na consolidação e gerenciamento 

o Programa. 

O professor Milton Santos (2005) compreende a realidade das pequenas 

cidades da seguinte maneira: 

 “Estas deixam de ser as “cidades dos notáveis”, dos coronéis, convertendo-

se em “cidades econômicas”, onde o padre, o tabelião, a professora primária, o juiz, 

dentre outros elementos imprescindíveis no primeiro modelo, são substituídos pelo 

médico, pelo agrônomo, pelo veterinário, pelo bancário e pelos comércios 

especializados das cidades econômicas” (p.56). 

Essa realidade não se aplica para Ponta de Pedras, pois nessa pequena 

cidade, localizada no estuário do rio Amazonas, dependente dos repasses Federais 

e carentes por melhorias públicas, ainda se presencia uma política arcaica, 

assistencialista, que faz os programas sociais se tornarem objetos de barganha 

política. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na compreensão das cidades ribeirinhas da Amazônia, para além da 
paisagem aparente, é preciso atravessar o rio, pois do outro lado há 
sempre esperança. A complexidade da sociedade contemporânea 
não nos permite compreender a Amazônia apenas relacionado-a a 
crise, emersa no diagnóstico das carências, mas também como 
virtualidades e possibilidades [...] (OLIVEIRA; SHOR, 2008, p. 23-
24). 
 

 

A Região Amazônica, e as suas cidades grandes, médias ou pequenas, estão 

inseridas na dinâmica do capitalismo mundial. Suas cidades foram Interligadas por 

meio das redes de telecomunicações que propiciaram o contato local com os demais 

centros produtivos e administrativos.  

A ocupação proveniente da ação estatal, somadas à exploração dos 

diferentes momentos econômicos, fez surgir na Região inúmeros núcleos urbanos, 

sendo imprescindível um olhar atento quando se avalia a importância das suas 

cidades, pois sua significativa produção vem atendendo cada vez mais as 

necessidades do mercado interno e, principalmente, do mercado externo. 

Por apresentar um crescimento desordenado, precárioem termos de qualquer 

tipo de infraestrutura, as pequenas cidades da Amazônia passam, pouco a pouco, a 

receber um expressivo fluxo populacional que se direciona cada vez mais da área 

“rural” para os núcleos urbanos, em busca de melhores condições socioeconômicas. 

Essas pequenas cidades apresentam carências particulares, como baixa 

arrecadação fiscal e forte dependência de subsídios do Governo Federal, de 

Programas Assistencialistas, como o “Bolsa Família”, dependência do funcionalismo 

público, além da precária infraestrutura social voltada para o atendimento 

populacional. 

O objeto empírico dessa dissertação, o município de Ponta de Pedras, 

localizado no estuário do Rio Amazonas, se encontra inserido dentro dessa 

realidade, vivenciada pelas pequenas cidades da Amazônia. Por mais que os 

indicadores do Censo 2011 tenham apresentado dados populacionais que fazem de 

Ponta de Pedras um município predominantemente rural, presencia-se um 

crescimento urbano acelerado na cidade-sede, que não vem acompanhado por 
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infraestrutura básica e investimentos sociais que atendam a demanda de sua 

população.  

A riqueza adquirida com a produção e comercialização do açaí, que faz de 

Ponta de Pedras a segunda maior produtora de açaí do Brasil, não foi refletida em 

melhorias dos aparelhos públicos estatais municipais. A infraestrutura básica 

municipal básica é precária, a população sofre com as precárias instalações 

públicas, várias ruas encontram-se sem pavimentação, e o esgoto, a “céu aberto”, 

denuncia o quadro de precariedade da saúde social ao qual a população 

pontapedrense está sujeita. 

Ponta de Pedras apresenta um quadro social preocupante, uma vez que não 

se pode visualizar, por parte dos representantes do poder público, uma ação efetiva 

que busque mudar essa situação. Cabe aos representantes do poder público local 

uma ação conjunta, que concentre seus esforços em prol da população carente e 

marginalizada que ali se encontra.  

Segundo o Professor Milton Santos “Olhando-se o mapa do país, é fácil 

constatar extensas áreas vazias de hospitais, postos de saúde, escolas secundárias 

e primárias, informação geral e especializada, enfim, áreas desprovidas de serviços 

essenciais à vida social e à vida individual. O mesmo, aliás, se verifica quando 

observamos as plantas das cidades em cujas periferias, apesar de uma certa 

densidade demográfica, tais serviços estão igualmente ausentes. É como se as 

pessoas nem lá estivessem” (SANTOS, 1998, p.43). Essa situação é mais crítica nas 

regiões periféricas à região denominada de Concentrada10, como, por exemplo, a 

região Norte. A cidade de Ponta de Pedras, inserida nesse contexto, não oferece 

aos seus moradores os serviços urbanos básicos suficientemente adequados, como 

escola, educação, infraestrutura básica e habitação digna. 

Nesse sentido, esta pesquisa pretendeu compreender os desdobramentos de 

uma política habitacional federal elaborada para ser preconizada em realidades 

sociais precárias, como as existentes em Ponta de Pedras. O Programa Minha Casa 

Minha Vida, pensado para realidades metropolitanas, ao ser aprovado para esse 

município, se deparou com uma realidade local que causou distorções a sua 

implementação. Não afirmamos que problemas desta natureza não ocorram em 

                                                 

10 De acordo com o Professor Milton Santos, esta Região congrega os estados mais ricos da 
Confederação, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além dos estados da região Sul do 
Brasil. 
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cidades maiores, localizadas em áreas mais centrais, com uma população e mídias 

mais vigilantes. Entretanto, cabe ressaltar que, usualmente, políticas que são 

preconizadas nas esferas federais, encontram nessas pequenas cidades, 

localizadas na periferia do sistema, uma elite local que faz de programa como esse 

objeto de favorecimento e barganha política. Esses desvirtuamentos favorecem a 

perpetuação de uma política assistencialista, destinada a remediar a pobreza e 

manter o status quo que uma elite que milita em causa própria. Essa situação, como 

mencionada, não é particular à Ponta de Pedras, mas encontra respaldo em uma 

região onde ainda predomina o “coronelismo”, como prática política. 

O Programa Minha Casa Minha Vida para os moradores de Ponta de Pedras, 

significa contribuir para a melhoria da qualidade de vida de inúmeras famílias que 

ainda vivem condicionadas à situação de riscos à saúde, em locais insalubres, bem 

como tem o intuito de minimizar o déficit habitacional existente no local e, 

conquentemente, no país. No entanto, não podemos deixar de observar o que 

sabiamente o Professor Milton Santos (1998) afirmou: 

 

quando, diante da situação explosiva nas cidades e em face da 
proximidade de eleições, foi decidido construir casas para os mais 
pobres, foi para lhes dar habitações que já nasciam subnormais... A 
normalidade estabelecida para os pobres por definição oficial, 
aconselhada e defendida por pseudo-intelectuais, passou a autorizar 
a construção de habitações tão pequenas que conduzem a toda 
espécie de confinamentos e promiscuidades (p.46). 
 

 
Utilizando-se as afirmações do Professor Milton Santos (1998), verificou-se, 

em Ponta de Pedras, que “o resultado de todos esses agravos é um espaço 

empobrecido e que também se empobrece: material, social, política, cultural e 

moralmente. Diante de tantos abusos, o cidadão se torna impotente, a começar 

pelas distorções da representação política. A quem pode um candidato a cidadão 

recorrer para pedir que faça valer o seu direito ao entorno, propondo um novo corpo 

de leis, decretos e regulamentos, ou velando pelo cumprimento da legislação já 

existente, mas desobedecida? “(SANTOS, 1998, p. 48) 

Os representantes da esfera política de Ponta de Pedras demonstram pouco 

interesse em mudar essa situação. Percebem-se as necessidades da população, 

entretanto o que predomina são os interesses políticos particulares. Desta forma, 

esta pesquisa se desenvolveu após termos tido acesso às denúncias da população 
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local e de representantes do poder publico do município. Muitos esforços foram 

canalizados para se entender a aplicabilidade do Programa Minha Casa Minha Vida 

para Ponta de Pedras. 

Foram diversas tentativas de se obter documentos formais que legitimassem 

a eficácia e transparência do programa para o município. A Ata de reunião que foi 

realizada e redigida no Conselho de Assistência Social, a lista dos inscritos e 

contemplados, bem como, a escritura de localização do terreno onde estão sendo 

construídas as casas do Programa foram liberadas para pesquisa depois de muitos 

“dribles” da equipe de pesquisa no sistema político vigente. 

Os responsáveis pelo Programa não demonstram a transparência ao repassar 

qualquer tipo de informação e documentação do Programa Minha Casa Minha Vida 

para o município de Ponta de Pedras, o que demonstra que o processo, desde seu 

início deixa dúvidas quanto ao acesso e a participação popular. O que pode ser 

constatado em pesquisa de campo e nas entrevistas com os moradores, inscritos e 

contemplados, foi a ausência de fiscalização e descaso por parte do Poder Público 

em suas diversas esferas. 

 A população de Ponta de Pedras, especialmente a mais carente, a qual se 

destina políticas habitacionais como esta, sentem-se ludibriadas pelo poder público 

municipal. Eles acreditavam que a solução dos problemas habitacionais que 

enfrentam apresentava-se com a contemplação e construção das moradias do 

Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida.  

Se a obtenção da casa própria pelo Programa Habitacional Minha Casa 

Minha Vida significava a realização de um sonho para os moradores de Ponta de 

Pedras, é lastimável ter a certeza de que esse sonho, mais uma vez, teve de ser 

adiado. Conforme visita realizada no canteiro de obras, em julho de 2011, constatou-

se que as obras da construção do Programa encontravam-se paralisadas devido à 

ineficiência da construtora escolhida para a realização das obras e inépcia do poder 

público local.  

Ponta de Pedras se enquadra na expressão “Rincões do Brasil”, à medida 

que essas políticas ocorrem distantes dos grandes centros políticos decisivos. No 

entanto, para esse município, além da distância geográfica, longe do olhar 

administrativo e fiscalizador do poder público federal, a sociedade vivencia uma 

política local arcaica, bem articulada e intimidadora que fez desse programa 
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habitacional uma moeda de barganha política, que dificulta a eficácia e 

aplicabilidade para a população a qual esse programa foi destinado. 

Acreditando ter alcançado os objetivos propostos quanto aos desdobramentos 

e aplicabilidade do Programa Minha Casa Minha Vida para o município de Ponta de 

Pedras, Pará. Sugere-se que programas habitacionais como esse possam ser 

repensados em sua forma de aplicabilidade, de acompanhamento e de análise, não 

só para as pequenas cidades da Amazônia, mas para todas as cidades brasileiras. 

Ressaltamos que essas pequenas cidades (ou municípios) são mais susceptíveis às 

distorções desses programas por serem muito vulneráveis às práticas políticas 

seculares, que encontram território livre para sua perpetuação. Mesmo com todos os 

esforços governamentais federais que corroboram em buscar programas 

habitacionais que minimizem o déficit habitacional brasileiro, essas práticas de 

interesses das instâncias locais deixam dúvidas quanto à legitimidade dos 

processos. 

Portanto, fica claro que as políticas públicas destinadas à minimizar as 

desigualdades sociais , de alguma forma, devem caminhar em consonância com 

uma prática política democrática. É impossível pensar essas propostas de forma 

independente.  

Por enquanto, infelizmente, “o território continua a ser usado como palco de 

ações isoladas e no interesse conflitante de atores isolados. Dessa maneira 

instrumentalizado, o território é causa de maior desigualdade entre firmas, 

instituições e, sobretudo entre os homens. Em lugar de se tornar o desejado 

instrumento de igualdade individual e de fortalecimento da cidadania, o território 

manterá seu papel atualmente perverso, não apenas alojando, mas na verdade 

criando cidadãos desiguais, não apenas pelo seu lugar na produção, mas também 

em função do lugar onde vivem (SANTOS, 1998, p.105-106). 
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Projeto ""A IMPORTÂNCIA DAS CIDADES PEQUENAS NA REDE URBANA DA AMAZÔNIA: 
CRESCIMENTO URBANO, RELAÇÕES SOCIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS" 

Projeto Financiado Pelo CNPq 

LOCALIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA 


Data (dia, mês; ano) 1_1_1_1_1_1_1 
Entrevistador QUESTJONARIO No. ___ 
Município 
Comunidade Nome dos dono da casa 

; ?'0ome does) entrey !stado(s) 



2 

I DEMO{,RAFI A E MlGRACAO - TABELA A. 

2. Na casa de voces, quantos moram aqui? 1_ 1_1 Quem são as pessoas que moram na sua casa? 

Primeiro escreva o nomes de todas as pessoas. Então faça todas as queslões sobre cada um deles. 

3 4 5 6 7 8 9 10 I1 12 13 14 15 16 J7 18 
lD Nome Completo Relação com Idade Onde Sex Estado Unido Anos Data que Principa Rendimen Qual o Com que Motivo 

o(s) nasce u'l o civil com de chegou na I to periodo do frequênci que vai 
entrevistados quem') estudo casa (se ocupação ano que passa a vc ou a 

nao for fora? (de esta Belém? 
nascido quando a pessoa 
aqui) quando')) vai a 

Belém') 
Escre\:a a Veja Veju Ver 

relação H/M códigos #ID anos ono códIgos Ver códIgos códigos 

\ 
-

2 

~ 

J 

4 
I 

-
5 

6 
I 

7 
-

8 

9 

10 

1\ 
-, 

12 

13 
- - - -- -- - --- - - - - - - - - - -- - - -

Códigos para questão 9: I = solteiro; 2 = casado/amasiado/unido, 3 ~ separado/divorciado, 4 = viúvo 
Códigos para queslão 13: I = agricultura (acai. roca, etc) , 2 = pesca, 3 = comercio: 4 = Irabalho doméstico; 5. estudante: 6. outro (escreva), 7 = não aplica, 
Códigos para questão 14.' 1 = prefere este ocupacao ao outros, 2 = pretere a vida rural ao urbana, 3 = poucos oportunidades fora,' 4 = dependente no dono (e.g, filho): 5 = outro (escreva) 
Códigos para questão 16: I == trabalho, 2 = estudo: 3 = marretando; 4 == cuidando de filhos, 5 == outro (escreva) 
Códigos para questão 17/19: I ==diariamente, 2 == semanalmente, 3 == mensalmente, 4 = sa:onalmente. 5 = raramente 
Códigos para questão 18/20.' I = emprego, 2 = venda e comercio, 3 == estudo ,4 = receber pagamento/beneficios, 5 =saude, 6 = viSitas; 7 = Outros (escreva) 



- - - - - ----

J 

TABELA B - RELAÇÕES SOCIAIS 


T19 20 2 1 22 2:i 24 2S 26 
1-----  - -- 

ID T em Parente Você ou V ocê. ou Você ou Se b z ES~él pessoa Essa pessoa Essa pessoa 
(Mesmo Morando no alguém dessa alguém dessa <1l guém JCSSéI comércio. visitou ZI casa manda manda 

de # 18) Interior ou cZlsa manda casa mnnda c'lsa [',)I, qual 'i de v()cês Jinheiro para comida para 

Ou tra cidade? di nheiro para comi da para cOlllércio nc:sse ultimo você ou você ou 
I 

essa pessoa ') essa pessoa') com essa (Lscreva) ano') (S/N) c alguém dessa alguem dessa 
(SIN) e (SIN) c ressoa') li'equênc ia casa') (SIN) e casa? (SIN) e I 

fi'equênciil frequên c ia (S/N) L:. frequência freq uênc ia I 

frcquênc i(1 
/. Sim Onde.? / . sIm Veja /. ~i", " eJu I. sim I/I.~i(l /-.'.H rc \'U f. SIIJI Veja I . sim Vejo / . s;m Ve/o 
2. nõo 2. nc70 código 2. não ('ádigu 'l. n(/o ccídi):o 1. ntJ() cádigo _"l, f/ão código 2. niío código 

-  - -  1----. 
I -- 
2 

-
3 

-
4 -  -- 
5 

6 _ ___'_0 

7 
. - -

8 
-

9 --  - 
lO 
11 

-  -- ---' -
('ódigos para as questões 34/35/36/37/ 39/40f.:l J ! = dioriamellte, 2' sell/Ol1l1lm<!n!c, J . IIlCnS({!mlll1te, .:J - .I'({:;ona!mel7l fJ,5 =c raramente 



----------------------

4 

~ 

"' 

... - Quais as atividades/benefícios mais importante para a renda da familia atualmente? (marcar em urdem de 
importância de /-9, sendo o / o mais importante)

_ _ Açai 
__ Roça 

Pesca 
__Comércio (escreva o tipo de comércio ) ______ 
__ Marretagem 
__Aluguel barco/transporte 
__Aposentaria / _ - pública INSS 

Bolsa família 
_ _ Seguro Defeso 
_ _ Outros produtos (paneiros, oleos, etc} ______________ _ _ _________ _ 

õ) (- 8 O / t e propne a es [ marsr sra tem os segllln es tipOS d - d d lie as quantidades de .::ada tipo) 
Tipo Onde 


Comércio 

Casa 2ró2ria - urbana 

Terreno - urbano 

Outro - urbano 

Outra- Propriedade Rural 


Quantidade 

, 
I 

. aI é o tamanho da propriedade/ área ____ ha 

'de quando vocês moram nesta casa? (ano) 


_ us pais já moravam aqui? _ _ (sim/não) 

us avós ja moravam aqui? (sim/não) 


Er.1 relação a este casa, o sr. e a sra. são proprietários? 

_I m 2. D Não 

D aluguel - valor: _ ___ 

D empréstimo 

=I M, como adquiriu essa casa? E quando? 

c mpra valor: quando _ __ título de propriedade? ___ 
herança quando ___ 
ocupação/posse quando ____ 
outro 



5 

r-\BELA REDES SOCIAIS DESSA CASA 

I 

I 
j 

._

32. Quantas casas são 
de parentes .. 

Ponta de Pedras 
(cidade) 

I 

No Interior Belém Outras Outra cidade do 
(escreva o nome) cidades do Brasil (escreva) 

Para 
(escreva) 

I 
) 

! I 
j

I I ; 

33. 
Quantas 
casas/famil ias àe nã o 
parentes são chegadas 
e Importantes para 
vocês') (não parentes 1 

34. 
En tre casas de 
parentes e não 
parentes, quan tas 
'vocês consideram , 


Icomo u ma extensão 
d a casa de vocês') I 

I 
35. 

Por que ') 

Veja códigos 


:g S 35: 1. amizade, 2. colaboração de trabalho/mutirão; 3. membros da mesma Igreja; 4. fazer negócio; 5. 
:0 para pouso e estadia; 6. outros (escreva) 



I 

5 

~ Participa de alguma Igreja: Sim O Nao O: Qual ___ _ _______ ____ _ 

- O Senhor (a) tem algum apoio da sua Igreja: Sim O Nao D: Qual _____________ 

- Senhor (a) tem algum apoio de alguma entidade? Sim D Nao D: Qual (entidades, projeto universidade, 
- j icato, etc.)______ ___ _ _ ._ _ _ 

. Infraestrutura básica: 

. -Eletricidade na casa: de rede: D de gerador: O nenhuma: O 

19 ~ -\la Comunidade: de rede: O de gerador: .O nenhuma: O 

~ - -Agua encanada na casa: Sim O Nao D Sê nao que ti v ': _______________ 

~~ - -Tipo construção da ca a : Made ixa D Alvenaria O Mi. ta (madeira:ah ' ·~narja) O M i 'ta (madeira e 
~ -:i ras) O 

~). I"'\sé:rvações Gerais 

h-----. ----.--------------------------------------, 
.l 

L--------------------------~ 

li 
rr



FUNOAÇÃO 
z::::::::J VALEPARAIBANA~~z::=J DE ENSINO 

COMITÊ 


DE ÉTICA EM PESQUISA 


UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA 


'NIVAP 


CERTlFIC. DO 

Certifi camos que ü Protocolo n .o H99/CEP2010, s< re hA importância das 

cidades pequenas na rede urbana d a Amazônia: crescimentú urbano , r elaçõe ' 

sociais e políticas públicas ,. .Iob · responsabilidade do Pro). Dra. Sandra jllaria 

Fonseca da Costa, está de acordo com o Princípios Éticos segundo as i rerrizC's c 

Normas Regulamentadoras de Pe quisa Envolvendo Seres Humanos. conforme 

Resolução n.o 196/96 do Conselho Nacional de Saúde sendo consIderado aprovado 

por esta Comissão de Ética em Pesquisa. 

Infonnamos que o pesquisador responsável por este Protocolo de Pesquisa 

deverá apresentar a este Comitê de Ética um relatório das atividades desenvolvidas 

no período de 12 meses a contar da data de sua aprovação. 

São José dos Campos, 10 de junho de 2010 

UNIVERSIDADE DO VALE DO PARA1BA 
São Jose doa Campos - SP 

Presidente do Co " e Ética em Pesquisa 
Universidade do Vale do Paraíba - Univap 

.. / 
·1" ,/ I . ' I { " . . 

.. l..·Lr... , .. .)( .~ u. ···-',.· c.·\% . "\ 

Enga Patrícia Marcondes dos S~Atos 
Membro do Comitê de Ética em Pesquisa 

Universidade do Vale do Paraíba - Univap 

Prot"'. Dra. Claudia B. L. de Campos 
Vice - Presidente do Comitê de Ética em Pesquisa 

Universidade do Vale do Paraíba - Univap 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 


RESOLUÇÃO DE N!! 11 DE 14 DE JULHO DE 2011 

Aprova mudança da construtora habilitada para 
construção das unidades habitacionais do Programa 
Minha Casa Minha Vida. 

o Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL _ 
eMAS, em reunião ordinária realizada no dia 14 de julho de 2011, no uso da 
competência que lhe conferem o inciso II do artigo 50 da Lei n. o 128 de 22 de junho de 
2001 - Política Municipal de Assistência Social, 

RESOLVE: 

Art. 10 - Aprovar a mudança da (~onstrutora FCK Engenharia L TDA { 
cOnsiderando atraso na execução da obra das unidades habitacionais no município de . 
Ponta de Pedras confinuadas com visita in loco pela Comissão de Acompanhamento. 

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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TABELIÃO 

SAIBAM os que este Püblico Instrumento de Procuração bastante virem que, no ano cio Nascimento de 
-Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos e oi t <:,:, t u e nove (J. 989) aos :leze~,oe '" '-'-' (17) 

diasdomõsde OD::,~lrDi{O nest .?:. ci(:e-: e: ().E: T:'(;I./, t. :-•.~: F.cdl' .. : ~:. , ne1c dG T,· ü: ·l ..... 

om Cartório, perante mim, TlllH:: 1 iê> j(' • * . :f • " • ~.• ~ ' "'. 'lI-. comparece r n m como olltorgame s 
I\'}~r(~~~:I. 	 nO~~~!GlT:; :: ~: f~ oe··r. ~ · r, e l~ !j.r; O!j~ ,"~. 0n: ~ !' .'\H! ' CP IC";:l T_~Y..~ R~C: f\\.:!"J"1!GUES f 

~ e t:' 1.<6nJ~ .. ~·) rIo l ái, ! rl:·.~ l- ~l"c t; t . , n. '..Lo s c .. ;!'\ ,1 0":': 7..LI .t~S :.. . a,· .0.:;;', 1 , ti' CI: OI', e-
e ~ .l rnYl ': cn ú .&.;DLC:}!LINA J) (;J 8A : ITC' :·.~ --.· ,)'~ffiO ('r .~ ) ~" .~ ... :!:.' é l l ~ .... , :10 lftt' I f;J~~ ; ; O :3 c "\rl8. 
des ; .uCIS.!3 DA ~jILV /; ])C<3 ,3A:·f i}.'OS, 1 ~1Jl 1\ ' . d. o:~J O 0 :~l )O .... r.·. ':'Ol1U l·~AJ.I.1. :l'.. I~lÇ.t. BA! 
.:10.: ..\ DeS ~J.:.j.I·:TC3t d. O l _ ~:·· t il.': .I. ; P . .'\ !JI,O J fl tT :',. JC'...; J !\ ':'l'OB, l'-1"\r:- 1:' ~". d(':·, ~, ':" :l l tr..b ~to,

•• 	 O aS !.I():k~ d C!'ln MA ~I _4..:;.. \ .J G~ ~ .~, ~3 sr::,.v.~, DCS ;~.:\:F\OSt t e.l o" t r <,sil ; i :.'o3, CaS~-' 

dos, dC!J:ü~ i1 ü'l O,) e r'é:t- ;iJ:e" t "n :le lcc:"~l hh :~ ~1 "Vil"" ncvr: ", ceil te :: u.n iciDi-:, 

':' ' . :.:. 	 r. ,y: \. " : : :; :~ -. 

.. Ir • 

recontJecido G com o~:pr6prio.de mim T:.L(:·e'l iÕ:~, e pelas duas testemunhas 
no fim ossinades, minhas conhecidas, dou fé; perante as quais por el O B :te foi dito que, por este Publico Instru· 
menta nomeava c,: a constituia D; seu bastante procur~dor a :"~ .l:.o:ri ta :':G ::~ nc:.:r!GA': 

te n (~ .Jt~~ (;i ~~~ l.d(~., 8. --!~e::::, ccl.e {~~!l: : !-lt;~l~ J.O:."i , iJ i.7:Ü t r:dv~' , i .l're"lO~;~f".J:l ~ ,; e 

j . .::' t E' ~r2..t~'l,,~~,8 1!e'~0::'''' ,:: fj .... .:'.: r ,J ~ia~1 ~" , C'i! rn.eJ.: ~,::: :,'f r · r'r v\} :~_(!e.r, c ,;.~rr, 

o , 

i lIK:u;i.n r.: G C e m (100) :I.et!:Otl de frente, '.lLlir.:: e n L1;J' (50G) ~" [TOS ' 

~ Dclli3 lat'3r''1i!3 é C C1C tO e CÚ".)O (105) l'ht'êOS ,:. tr:::ve::,sD:o ,'e :E\:"'1dcs 

~II confin:' ,n:lo ~)c l". C1"eLte com a ~cnW:l Ro(~ovi:1 :" :~~...~ ..:,:·".bair'1.• pelo 1 ,, ~:O direi 

Wto- c oa;, terras , : 0 tt1TiL':!. rTc"ir'.l ff , 11e~o e ~~ lj,ucr(lo com imóyol OC1.lIJ'- ':!'o r ;:;l~~ 
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ESTADO DO PARA 

COMARCA, MUNIC!PIO E DISTRITO DE PONTA DE PEDRA~ 

, 
CARTORIO R. MALATO 

!José o€ui'l, rcaoares OVCalato 
Notário Público 

Escritura de.•.~.~<l..g!L- ~ t/Lan<lt;e/Lénc.i.a de d.i./Le.i.{Y1_ c1e a f:.YIH~-';SJ.Q..,_ Úl l:-!:._ 

den/.e<l <lab/Le UfllAÇjLéBA de .te/L/La<l devo .úcta, <l.i..tuada na fllurt./.. c.i.p.i.a I 

de Panela de f1;'d;;;;;'~-J.lha da /r1a/Laj.p. é<l.tado do 'Pa/Lá , Km 05 da 
'P,odov.i.a Manf)abe.i../La • .loca.l.i.dade "V.i.. .La Nova". compo<l:t.a de d".i.<l102) 

.{.':!..;(f~ _~.i. ado<l en.Üe. <lJ, ...__med.i.'ldQ..g,1B .<lua .. :t.ota./.i.d.afiR.. 100. OOm ... ... ~ 
t;/Lente , <le.i.<lcento<l e cin9uenela met/Lo<l 1650,OOm) pe.l~<l .laele/La.i.<l , 
e 10S.00m no t/Lave.<l~o dO<l tundo<l. 

IOutorgante(s)i:f:....DéNTéS: 1!!/:!.AN{)(L 'PA!,!~l:.ONA Féflfl.é.J'iM, come/Lcia/L.i..o . e 
e<lpo<la dona CDNII IM'P..7A tllAfl.TJNS 'i'AfII'PLONA, do .la/L, amóo<l ' b/La-d.i.:Le.i.-"· 

/LO.. c..adado <l, dom.i. ciliado<l e /Le>'Jidp..n.te;j em 'Pon.:t.a de 'Ped/La<l /'PA. 

- ----- -_..._----- -------- ------ -- _ ..._---

Outorgado(s) _Ç§SS./10(jA~$2~t1...i1JMJ4fl.-JliliJ..tJLLe.i-LIJ4 ape aa- .. 
dO/L de má9u.i.na., CJ ni> rr.tBri'f)HSS'PI'PA. e CJC",ftJF n 9 081.326.902/I 

"-9, domlc...i...llado e /Le<l.i.dente em 'Ponta de 'Ped/Lad, ca.ado com a 
<l/La. 'P.a.i.munda édna do. Santod A/Laujo. 
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