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1. Introdução 

A partir dos anos 80, no Brasil, ocorreu uma série manifestações populares articuladas 
ao movimento de democratização da sociedade brasileira. Dentre as diversas 
manifestações, ganhou destaque uma discussão sobre o direito à cidade, fruto da 
articulação dos movimentos sociais urbanos, partidos políticos de esquerda e 
intelectuais engajados com a luta dos trabalhadores3.  

No campo da política urbana e habitacional, diversas manifestações foram gestadas 
desde os anos 70 (século XX), tendo como protagonista os movimentos sociais urbanos, 
organizados nacionalmente, a exemplo do Movimento Nacional de Reforma Urbana e 
do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Parte das reivindicações desses 
movimentos sociais foi inserida na Constituição Federal promulgada em 1988, que pela 
primeira vez na história brasileira, incorpora o tema da política urbana4 associada ao 
debate da Reforma Urbana, cujo ideário, previa a garantia do direito de morar com 
qualidade e justiça para todos os habitantes da cidade. 

A partir da Constituição Federal de 1988, os municípios brasileiros ganham 
responsabilidades no novo pacto federativo de natureza descentralizada. A partir desse 
momento, foram criadas muitas expectativas que, sinteticamente, correspondiam às 
possibilidades dos municípios construírem processos democráticos de gestão de 
cidades, que incorporassem a participação social na elaboração das políticas, voltadas à 
justiça social e o direito à cidade. 

Do ponto de vista histórico, diversas experiências governamentais foram realizadas nos 
anos 90, especialmente pelo Partido dos Trabalhadores, tendo em vista a proposição de 
políticas públicas, incluindo a participação social. Assim, as discussões sobre a questão 
                                                
1 Santana, Joana Valente. Assistente Social, Doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Docente da Faculdade de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 
da Universidade Federal do Pará (Brasil). joanavs@terra.com.br / joanavalente@ufpa.br 
2Holanda, Anna Carolina Gomes. Arquiteta e Urbanista. Mestre em Planejamento do Desenvolvimento 
pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. Arquiteta da Companhia de 
Habitação do Estado Pará. Gerente da Célula Executiva de Planejamento Habitacional (Brasil). 
acholanda@hotmail.com  
3 O movimento de democratização da sociedade brasileira, que teve maior força nos anos 80 (século XX), 
tinha por objetivo derrotar o regime militar, instaurado no Brasil em 1964, cujo regime instalado em 
vários países da América latina, provocou a perda de direitos políticos e sociais, a alta inflação, a 
implantação de grandes empresas capitalistas, com subsídio do Estado, em detrimento dos direitos dos 
trabalhadores.  
4 Através do artigo 182 que trata sobre a política de desenvolvimento urbano e o papel do município e da 
elaboração de Planos Diretores; e do artigo 183 que trata do usucapião especial (Santos Júnior, 1995).   
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urbana no Brasil ganharam espaço seja no âmbito dos movimentos sociais, seja no 
âmbito governamental, tendo como base a agenda da reforma urbana (Santana, 2006). 

Em 2003, o governo federal criou o Ministério das Cidades, o Conselho das Cidades 
(nacional) e contribuiu para a realização das Conferências das Cidades em nível 
municipal, estadual e nacional, construindo uma Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano. Em 2005, como resultado de diversas discussões em todo o país, foi criado o 
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social (FNHIS), mediante lei federal 11.124 de 16 de junho de 
2005. Essa lei prevê, dentre outros, o repasse de recursos não onerosos para estados e 
municípios para a efetivação de projetos habitacionais. Entretanto, há a necessidade que 
os estados e municípios constituam seu Fundo, Conselho e Plano de Habitação.  

O governo do estado do Pará, através da Companhia de Habitação do Pará (COHAB-
PA) celebrou um Convênio (N. 001/2010 COHAB-UFPA-FAPESPA-SEDECT) com a 
Universidade Federal do Pará/Programa de Apoio à Reforma Urbana (UFPA/PARU), 
com o objetivo de desenvolver e coordenar a capacitação e apoio à elaboração de Planos 
Locais de Habitação de Interesse Social em 22 municípios paraenses, denominada Ação 
PLHIS.  

Este artigo apresenta a prática de extensão universitária, particularmente na área da 
habitação, em pequenos municípios da Amazônia (Brasil) decorrente do referido 
Convênio, analisando os procedimentos da intervenção profissional multidisciplinar (de 
assistentes sociais/trabalhadores sociais, arquitetos e urbanistas, geógrafos, sociólogos, 
estatísticos) que tinham por objetivo elaborar planos de habitação em 22 municípios no 
Estado do Pará. O trabalho busca evidenciar as dificuldades e os desafios da 
implementação da política habitacional no Brasil na perspectiva da Reforma Urbana. 

Para tanto, a reflexão aponta as discussões sobre a Política Habitacional recente no 
Brasil; a questão da descentralização da política habitacional, particularmente no Estado 
do Pará e, por último; apresenta a experiência de elaboração dos planos locais de 
habitação de interesse social em municípios amazônicos, destacando os principais 
desafios na elaboração desses planos. 

 

2. Panorama da Política Habitacional recente no Brasil 

A política habitacional brasileira de âmbito federal, desde 2003 vem passando por um 
processo de ampliação, no que se refere à estruturação institucional e aporte de recursos, 
num movimento bastante dinâmico e controverso, marcado por avanços e recuos sob o 
ponto de vista dos princípios da reforma urbana.  Holanda (2011) divide a recente 
política em dois momentos: a primeira gestão presidencial de Lula da Silva (2003-
2006), quando são marcantes os avanços no aspecto institucional; e a segunda gestão 
Lula da Silva (2007-2010), caracterizada por um importante aumento no volume de 
recursos nos programas habitacionais.  
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Os avanços institucionais se iniciam em 2003, com a criação do Ministério das Cidades, 
quando é retomada no âmbito do governo federal a discussão de uma política 
habitacional voltada ao atendimento da população de menor renda. A realização das 
Conferências das Cidades e a instituição do Conselho das Cidades, desde 2003, abrem 
espaço para a prática da gestão democrática proposta pelo movimento de Reforma 
Urbana. A elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e da Política 
Nacional de Habitação reforçam os princípios do direito à cidade e à moradia digna, e 
sinalizam a importância de intervenções em assentamentos precários. 

Em 2005, é instituído o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), 
que estabelece, por lei, o novo arranjo institucional na política nacional de habitação de 
interesse social, indicando como espaços de controle e gestão democrática, o Conselho 
das Cidades e o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
(CGFNHIS), e determinando como critério para acesso aos recursos a criação de 
fundos, conselhos e a elaboração de planos de habitação pelos estados, municípios e 
Distrito Federal, visando à formação de um sistema nacional.  

O SNHIS tem por pilar o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS, 
que canaliza recursos do Orçamento Geral da União e do FGTS (Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço), fazendo um mix de recursos onerosos e subsidiados. Maricato 
ressalta a estratégia na qual se baseia o novo sistema: 

Essa construção foi inspirada na tese desenvolvida no Projeto 
Moradia, elaborado no ano de 2000, no Instituto Cidadania, que 
previa também a construção do Ministério das Cidades e a 
elaboração de uma Política Urbana com as propostas setoriais de 
saneamento, transporte/trânsito e planejamento territorial além 
da habitação. A estrutura da tese é relativamente simples e óbvia 
apesar de original: ampliar o mercado privado (restrito ao 
segmento de luxo) para que este atenda a classe média e 
concentrar os recursos financeiros que estão sob gestão federal 
nas faixas de renda situadas abaixo dos 5 salários mínimos onde 
se concentra 92% do déficit habitacional e a grande maioria da 
população brasileira (Maricato, 2005:1). 

A partir de 2005, uma crise política no governo Lula repercute na desaceleração desse 
processo de fortalecimento institucional. A necessidade de ampliar a base política do 
governo leva à negociação de cargos estratégicos no Ministério das Cidades com 
partidos aliados e enfraquece o corpo técnico do órgão, antes bastante engajado com o 
ideário da reforma urbana (Bonduki, 2009)5. 

                                                
5 A partir de 20005 o governo Lula da Silva optou por uma trajetória política e econômica que se afastou 
das antigas aspirações democráticas conquistadas pelos setores de esquerda no Brasil. Os intelectuais 
progressistas tendem a afirmar que esse governo seguiu as orientações neoliberais. Um exemplo 
expressivo dessa nova postura foi a mudança no Ministério das Cidades, quando o governo, cedendo às 
pressões de partidos conservadores, retirou o Ministro das Cidades Olívio Dutra e o substituiu por Márcio 
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Na segunda gestão do Presidente Lula da Silva, a partir de 2007, o volume de recursos 
em programas federais cresce consideravelmente, principalmente por meio do Programa 
de Aceleração do Crescimento – PAC Habitação, voltado para intervenções em 
assentamentos precários, e as seleções para projetos habitacionais através do FNHIS, 
empregando recursos de fontes onerosas e não-onerosas (Brasil, 2008). Segundo 
balanço do Governo Federal, no período de 2003 a 2008 foram investidos R$ 67,8 
bilhões em habitação, contemplando 3,1 milhões de famílias6, sendo que 79% dos 
beneficiários com renda mensal até 5 salários mínimos (Brasil, 2009: 44).  

Em 2009, O Governo Federal lança o Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV, 
voltado para o atendimento de famílias com renda mensal até 10 salários mínimos, com 
acesso restrito a empresas do setor da construção civil, no qual o poder público pode 
participar disponibilizando áreas, infraestrutura e outras ações facilitadoras (Brasil, 
2009). Para os setores sociais ligados à discussão da reforma urbana, o MCMV veio na 
contramão dos avanços galgados no SNHIS, enfraquecendo a ação do poder público e 
os espaços de discussão democrática, trazendo a tona o “conflito” entre dois modelos de 
política habitacional, conforme ressalta Holanda (2011): 

O MCMV tem recebido diversas críticas de acadêmicos e 
organizações ligadas ao movimento de reforma urbana, pois sua 
sistemática, voltada ao setor privado, não condiciona o acesso 
aos recursos ao cumprimento das regras estabelecidas na Lei 
11.124/05 – criação dos fundos, conselhos e planos 
habitacionais pelos estados e municípios –, nem indica que os 
projetos devam ser discutidos nos conselhos de habitação, ou 
seja, a sistemática do MCMV dispensa o controle social por 
meio dos espaços e instrumentos instituídos no SNHIS (Rolnik; 
Nakano, 2009; Cardoso, 2009), passando a caracterizar um 
certo “conflito” entre a concepção do MCMV e do SNHIS 
(Holanda, 2011: 108/09).  

De qualquer forma, é consenso entre os diversos segmentos sociais envolvidos na 
discussão da política habitacional que há avanços importantes desde 2003, e que a 
consolidação do SNHIS deve ser objeto de esforço e militância para que ele se efetive 
na prática. Aguiar destaca alguns dos pontos mais relevantes do modelo de política 
habitacional proposto no SNHIS: 

                                                                                                                                          
Fortes. Vale dizer que a equipe de Olívio Dutra era formada por professores e técnicos comprometidos 
com os princípios da Reforma Urbana. Sobre essa questão, afirma Coutinho: “Vejo o governo envolvido 
numa tática defensiva meio esquizofrênica: por um lado, Lula faz um discurso demagógico (‘vão ter que 
me engolir’ etc.), voltado para os setores mais desorganizados da população; por outro, dá uma clara 
guinada à direita, cujo exemplo mais emblemático talvez seja a substituição, no Ministério das Cidades, 
de Olívio Dutra por um nome indicado por Severino Cavalcanti” (Coutinho, 2006: 157). 
6 Ações com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Orçamento Geral da União 
(OGU), Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT), Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e Caixa 
Econômica Federal (Brasil, 2009). 
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De uma forma geral, podemos dizer que o sistema 
SNHIS/FNHIS põe limites à lógica de mercado, à medida que 
expressa uma política de habitação popular assumida pelo 
governo como pública. Nessa perspectiva, merecem destaque os 
seguintes aspectos: 

• O SNHIS está fundado na oferta de subsídios à produção de 
moradias; 

• O SNHIS traz para a esfera pública, ou seja, para o campo das 
decisões políticas, os setores populares, há muito tempo 
excluídos desse processo; 

• O acesso à moradia popular é realizado via subsídios do 
Estado; 

• Nesse Subsistema, representado pelo SNHIS/FNHIS não 
prevalece a lógica da rentabilização, como forma de recuperar 
os investimentos realizados pelo Estado; 

• O sistema está estruturado de forma a assegurar tanto o 
controle dos gastos, quanto o monitoramento das ações (Aguiar, 
2008: 111). 

Se é possível identificar que a política habitacional de âmbito federal implementou 
importantes mudanças, o atendimento da população, principalmente de baixa renda, 
localizadas nas diversas regiões brasileiras, depende também que tais progressos se 
efetivem nos outros níveis de governo. A descentralização da política habitacional tem 
se mostrado um desafio para a efetivação do SNHIS, principalmente nos estados e 
municípios com menor capacidade administrativa e financeira. 

 

3. O desafio da descentralização da política habitacional: o caso do Pará 

Seguindo o momento propício da política nacional de habitação, no Pará, o Governo do 
Estado aderiu ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social em 2007 e captou 
em 2007, 2008 e 2009 recursos em programas como PAC e FNHIS para intervenção em 
assentamentos precários na Região Metropolitana de Belém (RMB), Castanhal e 
Marabá e passou a utilizar o Programa Cheque Moradia7 em parcerias com movimentos 
populares para produção habitacional. Em 2008 foi instituído o Sistema Estadual de 

                                                
7 O Programa Cheque-Moradia que até 2006 estava voltado para o atendimento apenas de servidores 
estaduais e famílias em situação de risco, a partir de 2007 passou a atender também o público em geral e 
parcerias com movimentos populares. 
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Habitação de Interesse Social – SEHIS, o Fundo Estadual de Habitação de Interesse 
Social – FEHIS e o Conselho Estadual das Cidades. Em 2009, estabeleceu parcerias 
com empresas privadas para participar do Programa Minha Casa Minha Vida. Até 
meados de 2010, o Governo do Estado, por meio da Companhia de Habitação do Pará 
(COHAB-Pará) tinha contratadas a construção de 22.312 novas habitações (Pará, 
2010a).  

Apesar do momento de ampliação da atuação do governo estadual, no Pará a 
implementação do SNHIS/SEHIS tem demonstrado diversas dificuldades. No âmbito 
municipal os avanços se apresentam bem mais restritos: dos 143 municípios paraenses 
em 2009, menos da metade, apenas 54 municípios apresentava contratos vigentes na 
Caixa Econômica Federal para obras na área habitacional, estando previstas a 
construção de 6.578 unidades; no entanto, mais de 80% das obras, em julho de 2009, 
encontrava-se não iniciada, atrasada ou paralisada, conforme demonstrou o Diagnóstico 
Habitacional elaborado para o Plano Estadual de Habitação (Pará, 2009). As 
dificuldades institucionais dos municípios paraenses para a implementação da política 
habitacional já haviam sido previamente identificadas na pesquisa “Capacidades 
Administrativas, Déficit e Efetividade na Política Habitacional” (Brasil, 2007c), que 
destacou que mais de 40% dos municípios paraenses se encontravam no menor grau de 
organização e capacidade administrativa na área da habitação. 

Em termos de carência habitacional, o Pará apresenta números bastante significativos 
(com base no Censo 2000): maior déficit habitacional absoluto (489.506) e proporcional 
ao total de domicílios (37,4%) da Região Norte; no Brasil é o sexto estado em termos de 
déficit absoluto e o segundo quanto ao déficit proporcional; a RMB é considerada “a 
região com maior presença de assentamentos precários de todo o Brasil urbano” (Brasil, 
2007a: 60). Apesar da gravidade do problema habitacional na grande área urbana do 
Pará, não é aí que se concentra a maior parte do déficit habitacional do estado, mas sim, 
nas pequenas cidades: no grupo de municípios com até 50.000 habitantes se concentra 
mais de 50% do déficit habitacional básico (247.233), enquanto que na RMB e nos 
municípios com mais de 150.000 está 28% do déficit (131.203). 

Somando-se as ações do Governo do Estado e das Prefeituras Municipais no Pará até 
2009, tem-se a contratação de 28.890 unidades habitacionais, que, se comparadas ao 
déficit habitacional do Estado, de 489.506 moradias (Fundação João Pinheiro, 2006), 
não alcançam 6% do total do problema. Vale ressaltar ainda que, apesar do bom 
momento da atuação da COHAB-Pará e do esforço ampliação dos benefícios no 
território estadual, a maior parte das ações ainda se concentra na RMB e entorno. 

Analisando o alcance de políticas sociais no Brasil, Arretche (1992; 2000; 2002a; 
2002b; 2004; 2010) desenvolveu uma obra consistente observando as estratégias de 
descentralização. A autora baseia seu argumento na observação de que após a 
Constituição de 1988, no Estado federativo brasileiro, estados e municípios, 
politicamente autônomos, assumem a gestão de políticas públicas, por iniciativa própria 
ou por adesão a algum programa proposto por um nível mais abrangente de governo. No 
entanto, assumir a gestão de uma política social implica em custos políticos e/ou 
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financeiros, e considerando que na história brasileira essa tarefa estava centralizada no 
nível federal, na nova configuração os governos locais precisam ser induzidos a assumir 
tais responsabilidades.  

Nesse sentido, Arretche identifica que as estratégias de descentralização adotadas por 
uma política pública são determinantes para a adesão dos governos locais, capazes de 
compensar, inclusive, limitações relacionadas à capacidade administrativa e financeira 
de unidades locais de governo, contribuindo consequentemente para seu alcance e 
cobertura no território nacional: 

Assim, a “existência de políticas deliberadas”, explícita e 
eficientemente desenhadas para obter a adesão dos governos 
locais, é uma condição necessária ao sucesso de um processo 
amplo e abrangente de transferência de funções de gestão de 
políticas sociais. Isto implica dizer que, para obter resultados 
na transferência de atribuições, a ação política deliberada pode 
alterar substancialmente o peso e a importância de variáveis 
relacionadas aos atributos estruturais de Estados e municípios e 
aos atributos institucionais das políticas (Arretche, 2000: 244, 
grifo do original). 

O SNHIS se encontra num estágio ainda inicial, sua estruturação depende basicamente 
da posição do governo federal, que sendo o principal financiador, ainda não instituiu 
fontes estáveis de recurso8 e, nesse sentido, tem inclusive sofrido com mudanças de 
estratégia política na gestão federal9.  

A política de habitação de interesse social tem hoje como principal canal de debate e 
negociações o Conselho das Cidades (nacional), ligado ao Ministério das Cidades10. 
Constitui-se em espaço importante, e nos últimos anos, tem demonstrado certo poder de 
pressão sobre o governo federal, conseguindo realizar ajustes em programas lançados 
sem a pactuação prévia11. No entanto, devido a ampla formação do Conselho, com 
representação de diversos segmentos sociais, com destaque para os movimentos 
populares, a principal negociação ocorre entre governo e sociedade, e não entre níveis 
de governo. Não por acaso, observa-se que as principais mudanças nas regras dos 
programas ocorreram no sentido de permitir a maior participação da produção direta 
através de organizações sociais. Muito pouco (ou quase nada) se avançou rumo à 
descentralização da gestão, tornando-se esse o principal pleito das entidades que 
representam órgãos estaduais e municipais relacionados à habitação social. 

                                                
8  Ainda não há garantias legais de que os níveis de investimento hoje implementados na política 
habitacional pelo governo federal se mantenham em outras gestões.  
9 Como o lançamento do Programa Minha Casa, Minha Vida, numa estratégia de aquecer a economia num 
momento de crise em países centrais. 
10 O Conselho Gestor do FNHIS, também presidido pelo Ministério das Cidades, operacionaliza as 
decisões advindas do ConCidades. 
11 PAC e MCMV foram lançados sem prévia consulta ao ConCidades, mas ao longo da implementação 
sofreram diversos ajustes nas sistemáticas para atender as demandas do Conselho. 
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Outra lacuna no desenho do SNHIS é a definição do papel dos governos estaduais. O 
governo federal ocupa hoje a posição principal como financiador da política e, por isso, 
com a prerrogativa de definição das regras, ficando aos governos municipais a 
preferência à execução da política. Porém, considerando que não há vinculação de 
recursos em nenhum nível de governo (com exceção de estados e municípios que a 
instituíram por legislação própria), o acesso ao financiamento ocorre através da 
concorrência entre os entes federados nas seleções públicas lançadas pelo Ministério das 
Cidades. Ressalta-se que ainda não se estabeleceu um cronograma anual com a previsão 
de abertura de tais seleções, e tem havido mudanças importantes nas sistemáticas dos 
últimos anos12. Outro agravante, é que as seleções exigem a apresentação de projetos 
básicos, o que na prática, obrigada a administração que está pleiteando o recurso a 
elaborar os projetos no curto prazo da seleção, já que muito dificilmente existem 
projetos prontos, aumentando a possibilidade de aditivos aos contratos posteriormente, 
ou ainda, levando governos locais a desistir de participar das seleções. Ou seja, o acesso 
aos recursos dos programas habitacionais, hoje, privilegia os municípios com maior 
capacidade administrativa e quase exclui a participação daqueles mais “despreparados”, 
como exemplificado através do desempenho dos municípios paraenses. No Pará, o 
governo do estado acaba sendo o principal promotor dos empreendimentos, deixando 
em segundo plano o apoio e a capacitação das unidades locais de gestão. 

Vale destacar uma reflexão apontada por Cardoso e Ribeiro (2001) em pesquisa 
realizada na década de 1990. Nesse momento, a experiência inovadora de muitos 
municípios, principalmente localizados no Sudeste do Brasil, apontava para o caminho 
da municipalização, concepção que foi assumida na atual política. Ao observar essa 
tendência, os pesquisadores identificaram as possíveis distorções desse modelo, 
considerando o alto grau de desigualdade entre os municípios no Brasil: 

A análise evidencia que tanto o governo federal quanto os 
governos estaduais têm um papel extremamente relevante a 
cumprir, principalmente no que diz respeito à necessidade de 
redistribuição de recursos financeiros e competências técnicas, 
dada a grande disparidade entre municípios. 

(...) são os municípios mais pobres, que mais precisariam 
desenvolver políticas eficazes, os que contam com menor 
autonomia na formulação e implementação de políticas e menor 
capacidade de alavancagem de recursos (internos ou externos). 
(...) 

                                                
12 Em 2007 o lançamento do PAC tinha o objetivo de promover a intervenção em assentamentos precários 
em municípios com mais de 150 mil habitantes, enquanto a seleção do FNHIS apresentou uma 
diversidade de programas, como produção habitacional, intervenção em assentamentos precários, 
assistência técnica, apoio a elaboração de planos, repetindo-se em mais duas seleções ocorridas em 2008. 
Em 2009, o FNHIS apresentou apenas seleções para ações em assentamentos precários, assistência 
técnica e elaboração de planos, sem a possibilidade de produção de novas unidades, e ocorreu o 
lançamento do MCMV. Em 2010, ocorre a nova edição do PAC 2, com foco na complementação das 
obras do PAC 1 e assentamentos precários e o FNHIS apenas para municípios com calamidade pública. 
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Nesse sentido, nossa análise sugere que podemos estar frente a 
um modelo perverso de descentralização, que privilegia os 
espaços e as administrações que já acumulam maior volume de 
recursos financeiros, técnicos e administrativos (Cardoso & 
Ribeiro, 2001: 23/24, grifo nosso). 

A instituição do SNHIS é um grande avanço para a política de habitação de interesse 
social no Brasil. Sua conquista teve por agente fundamental a atuação de organizações e 
movimentos sociais ligados à reforma urbana, que principalmente na década de 1990, 
foram amadurecendo concepções e caminhos para uma política habitacional mais 
inclusiva, alimentando-se das experiências inovadoras conduzidas através de gestões 
locais de vanguarda. Com a emergência de um governo inicialmente considerado de 
esquerda no nível federal, propostas importantes foram implementadas, como a criação 
do Ministério das Cidades, do Conselho das Cidades, o FNHIS e programas que 
permitem a produção habitacional através de entidades sociais. No entanto, se avançou 
muito pouco no sentido da descentralização da gestão, e a prática vigente nas seleções 
dos programas habitacionais, tem excluído municípios carentes e desprovidos de 
aparato institucional e financeiro. 

 

4. A prática de extensão universitária na Ação PLHIS: o desafio da construção da 
política habitacional em 22 municípios paraenses. 

A Ação Plhis, conforme afirmado anteriormente resultou da celebração de um 
Convênio13 firmado entre o governo do estado do Pará (Companhia de Habitação do 
Pará/COHAB-PA) e a Universidade Federal do Pará/Programa de Apoio à Reforma 
Urbana (UFPA/PARU), com o objetivo de desenvolver e coordenar a capacitação e 
apoio à elaboração de Planos Locais de Habitação de Interesse Social em 22 municípios 
paraenses. Esse convênio foi intermediado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Pará (FAPESPA). 

Importante registrar que o Programa de Apoio à Reforma Urbana (PARU) é um 
programa de extensão universitária que vem desde a década de 80 (século XX) 
acompanhando a organização dos movimentos sociais urbanos pelo direito à cidade. As 
atividades desse Convênio estavam inseridas no Observatório de Políticas Públicas 
Conhecimento e Movimento Social na Amazônia (COMOVA), tendo como parceiro 
institucional a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE), uma 
ONG que atua na Amazônia desde a década de 60 (século XX) na assessoria a 
movimentos sociais.  

Através de uma coordenação colegiada entre a UFPA, a COHAB e a FASE foi 
construída uma equipe de profissionais (assistentes sociais, arquitetos e urbanistas, 
geógrafos, sociólogos, estatísticos) que tivessem aproximação com a agenda da 

                                                
13 Número 001/2010 COHAB-UFPA-FAPESPA-SEDECT. 
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Reforma Urbana, ou seja, profissionais que se identificassem com a luta dos 
movimentos sociais pela Reforma Urbana no Brasil. Vale registrar que devido a grande 
dispersão geográfica do Estado do Pará14, as equipes foram distribuídas em 04 pólos 
(Belém, Santarém, Marabá e Altamira), sendo que a coordenação do Convênio e a 
equipe do escritório, responsáveis pela organização das oficinas e contatos com os 
representantes municipais, situavam-se em Belém, a capital do Estado (Pará)15. 

Seguindo as orientações do governo federal, as atividades de capacitação foram 
desenvolvidas, no período de março a dezembro de 2010, em três momentos: elaboração 
da proposta metodológica, construção do diagnóstico habitacional e elaboração do 
Plano de Ação de cada município. A cada etapa, a equipe do escritório deslocava-se de 
Belém para os pólos a fim de realizar a capacitação, na qual participavam os 
representantes municipais. Após a oficina de capacitação, as equipes dos pólos viajavam 
para os municípios para acompanhar os representantes municipais na discussão dos 
conteúdos e produtos das oficinas com os moradores dos municípios, a fim de garantir a 
participação social na elaboração dos planos locais de habitação de interesse social. 

A experiência de elaboração dos 22 planos habitacionais em municípios de pequeno 
porte populacional no Pará traz elementos para se refletir sobre os avanços e limites da 
política habitacional recente no Brasil, tratados anteriormente. O relatório concernente à 
Etapa da Proposta Metodológica (da Ação Plhis) destaca: 

Um ponto a ser destacado nas capacitações nos pólos refere-se 
aos questionamentos, indagações e reflexões dos representantes 
dos municípios que, muitas vezes, suscitavam discussões não 
somente sobre as dificuldades de elaboração e implementação 
de políticas públicas em municípios de pequeno porte, como a 
discussão da particularidade das cidades amazônicas (incluindo 
os temas sobre reserva ambiental, quilombolas, indígenas, 
regularização fundiária), alertando para o desafio de construir 
políticas de natureza universal em cidades que comportam as 
especificidades amazônicas (Pará, 2010b: 22). 

A partir da observação dos diagnósticos podem-se identificar semelhanças nas 
realidades dos municípios envolvidos: o grupo é caracterizado por pequeno porte 
populacional e grandes extensões de terra, alto nível de pobreza e precariedade nas 
condições de vida, envolvidos com conflitos relacionados ao acesso e uso da terra e com 
a questão ambiental, grande precariedade na infraestrutura logística, sendo 
                                                
14 O Estado do Pará tem uma extensão territorial de 1.247.689,515 km², inserido no contexto da região 
amazônica, teve um processo de ocupação diferenciado de outras regiões brasileiras e apresenta um 
quadro de precariedade na infraestrutura logística, dificultando o acesso aos municípios de menor porte 
no Estado. 
15 Os pólos e os respectivos municípios capacitados foram: Pólo Belém: Santa Cruz do Arari, São 
Sebastião da Boa Vista, São Miguel do Guamá, Baião, Tailândia e Ponta de Pedras; Pólo Santarém: 
Faro, Belterra, Juruti, Oriximiná, Aveiro, Prainha, Placas; Pólo Marabá: Sapucaia, Pau-D’Arco, São 
João do Araguaia, Curionópolis, Eldorado do Carajás; Pólo Altamira: Vitória do Xingu, Senador José 
Porfírio, Brasil Novo, Anapu. 
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caracterizados pela interação urbano-rural, que tem sido denominada de periurbano16. 
Em relação às necessidades habitacionais, há que se destacar o alto grau de carência de 
infraestrutura dos domicílios urbanos e rurais (entre 60 e 100% dos domicílios), a 
“grande participação de domicílios rústicos no déficit habitacional, forte presença de 
domicílios sem sanitário e em muitas comunidades, um modo de morar fortemente 
influenciado por aspectos culturais e pela relação com o ambiente” (Pará, 2010c: 25). 

A experiência de elaboração de 22 planos de habitação de interesse social em 
municípios da Amazônia a partir de um programa de extensão universitária em parceria 
com o governo foi da maior importância em vários aspectos. Primeiro, diz respeito à 
possibilidade que professores e alunos de universidades públicas brasileiras tiveram em 
conhecer a realidade habitacional que expressa a diversidade da moradia na Amazônia. 
Além disso, para a universidade foi uma oportunidade concreta de articular os 
princípios da Reforma Urbana - construída no Brasil, por um esforço coletivo e que 
expressa a demanda de habitação das frações de classe trabalhadora – à proposição de 
políticas governamentais. Vale lembrar que os técnicos que trabalharam no Convênio 
têm uma militância histórica com a luta pela Reforma Urbana e como tal, fizeram um 
esforço em garantir, para além do trabalho técnico, que os resultados dos trabalhos 
tivessem a dimensão política do direito à cidade. 

As atividades da equipe do Convênio em tela contribuíram para um maior 
conhecimento da realidade habitacional em pequenos municípios do estado do Pará que, 
sinteticamente, possuem: população menor que 50 mil habitantes (exceto Tailândia e 
Oriximiná); alto nível de pobreza (90% das famílias possuem renda até 2 salários 
mínimos); infraestrutura urbana extremamente precária, com um número expressivo de 
domicílios rústicos e domicílios sem sanitário; grande dificuldade no processo de 
regularização fundiária. Verificou-se uma particularidade na dinâmica da moradia (o 
modo de morar), pois alguns municípios ainda preservam uma forte relação com os 
aspectos naturais e culturais, como as moradias ribeirinhas (casas de madeira tipo 
palafita, próximo à floresta, com acesso pelos rios) e comunidades indígenas. 

O trabalho evidenciou que os movimentos sociais tem frágil organização quanto aos 
instrumentos urbanísticos sobre a questão urbana e que há grande impacto de projetos 
de exploração mineral, projetos hidroelétricos, implantados ou em implantação, 
provocando conflitos socioambientais entre as empresas capitalistas e os interesses dos 
moradores dos municípios. Também pode ser constatado que a grande maioria dos 
municípios, se não todos, tem baixa capacidade administrativa, alguns com pouco 

                                                
16 A FASE vem desenvolvendo desde 2009 o projeto  Desenvolvimento integrado na política urbana 
nacional: um direito dos municípios periurbanos, que tem por objetivo difundir o debate sobre os 
municípios periurbanos em nível nacional. O projeto pretende, entre outras questões, a incorporação da 
diversidade periurbana existente no país na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) e a 
inclusão na agenda da reforma urbana nacional da pauta dos pequenos e médios municípios nas áreas de 
transição rural-urbana e o enfrentamento das desigualdades de gênero. Sobre esse assunto, afirma Lewis 
(2006: 03): “Especificamente na Amazônia o crescimento urbano é acompanhado pelo crescimento dos 
ambientes peri-urbanos com características únicas e híbridas. Normalmente a área peri-urbana das cidades 
Amazônicas tem aspecto rural: agricultura de subsistência, extrativismo da floresta e pesca, as quais 
proveem alimentos básicos às cidades”. 
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conhecimento dos recursos disponíveis no governo federal e, consequentemente, pouca 
capacidade de captar os recursos para prover políticas habitacionais para os habitantes 
de seu município. 

Parece que o grande desafio das experiências seja de extensão universitária, seja 
governamental, seja dos movimentos sociais na Amazônia é desnudar uma 
particularidade da região que pode ser considerada invisível quando se trata do 
planejamento em nível nacional. Isso porque a referência de proposição das políticas 
urbanas são as cidades de grande porte como São Paulo e Rio de Janeiro (sudeste do 
Brasil). A região norte possui uma diversidade de pequenas cidades, cujas 
características (tipologia arquitetônica, modo de morar, renda, poder administrativo, 
organização dos movimentos sociais) precisam ser conhecidas. Portanto, há um grande 
desafio de que o planejamento urbano inclua na proposição das políticas de habitação a 
realidade da região norte, o modo de viver das comunidades ribeirinhas, quilombolas, 
indígenas, cuja tipologia no formato da moradia não é financiada pelos programas do 
governo federal (Ver Figuras 01 e 02). 

Recentemente o COMOVA realizou estudos voltados às pequenas e médias cidades na 
Amazônia apontando que essas cidades possuem problemas comuns às regiões 
metropolitanas. Todavia, há especificidades em sua formação sócio-histórica que não 
são observadas e incorporadas pelas políticas públicas, que têm um viés generalista: 

As ações desenvolvidas até o momento têm-nos permitido 
compreender melhor a complexidade e a diversidade do urbano 
amazônico, o que se manifesta por meio de uma hierarquia de 
cidades que cumprem papéis diferenciados na rede urbana, mas 
que se inserem em um modelo territorial excludente e 
apresentam a segregação socioespacial como uma de suas 
principais características, independentemente de seu tamanho 
populacional. Além disso, há situações em que o modo de vida 
urbano se faz presente mesmo onde a população das cidades não 
é tão significativa, e naqueles espaços tidos como rurais. Da 
mesma forma, é possível constatar a presença de características 
rurais no interior das cidades, como as atividades desenvolvidas 
por extrativistas, agricultores(as) indígenas e outros, que 
contradizem afirmações de uma generalização da vida urbana 
(Trindade Jr; Carvalho; Moura; Gomes Neto, 2009: 08). 
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Figura 01: Particularidade da moradia em municípios paraenses. 

Fonte: Convênio 001 2010-COHAB-UFPA-FAPESPA-SEDECT (Ação PLHIS) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Moradias de tipo palafita. 

Fonte: Convênio 001 2010-COHAB-UFPA-FAPESPA-SEDECT (Ação PLHIS) 

 

As reflexões apresentadas tem o propósito de construir um conhecimento que demonstre 
como na Amazônia há uma particularidade habitacional que precisa ser considerada 
pelo governo federal e estadual no processo de proposição das políticas públicas, 
valorizando e reconhecendo a cultura e o modo de viver dos habitantes dos municípios 
estudados. 
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5. Conclusões  

Pode-se afirmar que a experiência de extensão universitária, mediante projeto de 
intervenção viabilizada pela parceria com a Companhia de Habitação do Estado do Pará 
possui duas dimensões. A primeira diz respeito ao resultado técnico, pois foram 
cumpridas as etapas previstas para elaboração dos documentos da proposta 
metodológica, diagnóstico habitacional e plano de ação de 22 municípios objetos da 
Ação PLHIS, entregues à Caixa Econômica Federal (responsável pela avaliação 
técnica). A partir desses Planos as prefeituras podem, concretamente, acessar recursos 
do Ministério das Cidades para prover habitação em seus municípios17. O Plano Local 
de Habitação de Interesse Social é um instrumento muito importante porque pode 
possibilitar a municípios que tem baixa arrecadação municipal construir unidades 
habitacionais aos moradores, com faixa salarial baixíssima, que geralmente não são 
contemplados em programas regulares de financiamento habitacional.  

A segunda dimensão está associada às reflexões teóricas efetivadas durante a 
experiência. A equipe do Convênio organizou um Colóquio intitulado “A Questão 
Habitacional em Municípios Periurbanos da Amazônia”, em setembro de 2010 em 
Belém. Na oportunidade professores e alunos da UFPA, técnicos de governo, ONGs e 
representantes de movimentos sociais envolvidos com a questão da habitação 
discutiram problemas habitacionais de pequenos e médios municípios paraenses. Além 
disso, a Coordenação do Convênio organizou uma coletânea de textos intitulada “A 
questão da habitação em municípios periurbanos na Amazônia”. Participam da 
coletânea a equipe da Ação PLHIS, professores e alunos de universidades com domínio 
na temática da questão urbana, além de técnicos governamentais que vem atuando em 
políticas habitacionais de interesse social. Os temas centrais do livro18 são: Cidade 
capitalista, reforma urbana e moradia: interfaces com a realidade periurbana; a questão 
habitacional na Amazônia e; reflexões sobre a implementação da política urbana no 
Pará: relatos de experiência.  

A experiência de elaboração de Planos de Habitação efetivada por uma Universidade 
Federal, através de um programa de extensão universitária, em parceria com o governo 
estadual demonstra que é importante as Universidades disponibilizem conhecimentos 
que, na intermediação com o poder público, contribuam na formulação e implementação 
de políticas habitacionais. No caso da Amazônia, o desafio é maior, pois as pequenas 
cidades dessa Região possuem particularidades habitacionais pouco conhecidas seja no 
âmbito do governo federal, seja no âmbito das universidades. Daí serem fundamentais 
as reflexões resultantes do Convênio em referência, à medida que pretendem ser um 
instrumento para debater e fortalecer a política habitacional para famílias de baixa renda 
que vivem na Amazônia e, em especial no Estado do Pará. 

                                                
17 Vale lembrar que precisam cumprir as exigências de criação do Conselho e do Fundo de Habitação. 
18 O livro possui 20 artigos, num total de 373 páginas. A coletânea foi encaminhada à Editora da 
Universidade Federal do Pará e aprovada em reunião do Conselho em fevereiro de 2011, estando em 
processo de editoração e publicação prevista para abril de 2012. 
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