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MORADIA DIGNA: DIREITO CONQUISTADO 
MAS AINDA NÃO IMPLEMENTADO

Liana Carleial1

E quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade 
(Caetano Veloso)

O Brasil, como sabemos, é um país muito desigual. Certamente esse é o obstáculo 
histórico-estrutural mais grave com o qual nos deparamos, tanto se pensamos pelo 
ângulo da efetividade da política pública como se pensamos simplesmente como 
cidadãos brasileiros.

Essa desigualdade está expressa em diferenças de renda e salários, de acesso à 
terra urbana e rural, aos serviços públicos tais como educação e a saúde; diferenças de 
oportunidade que podem condicionar diferenças ainda maiores a serem estabelecidas 
entre os indivíduos se nascidos em famílias ricas, de classe média, ou em famílias 
pobres. Todas essas dissemelhanças ganham contornos específicos a depender da 
região geográfica na qual a pessoa nasce e vive em nosso país.

De forma muito clara, as cidades brasileiras retratam muito bem as desigualdades 
que atravessam a nossa sociedade. Alguns acreditam que o grande desafio 
do século XXI é gerir uma cidade com todos os seus problemas de mobilidade 
urbana, concentração de propriedade, e exigências de participação democrática. 
Mas embora as cidades continuem a ser uma questão incontornável, este centenário 
precisa se constituir no século dos direitos humanos. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu art. 25, dispõe que toda 
pessoa tem direito a um padrão de vida adequado, capaz de assegurar a si e à sua 
família saúde, vestuário, alimentação, moradia, e segurança. O ordenamento jurídico 
brasileiro incorpora o direito à moradia como um direito humano fundamental. 
No período pós-Constituição de 1988 (CF/88) muitos avanços foram instituídos 
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na construção de uma política urbana e habitacional federativa e participativa 
mais condizente com os desafios gestados pelo nosso padrão de desenvolvimento. 

A segunda metade do século XX foi palco de muitas transformações na vida 
dos brasileiros. Três processos associados tiveram grande importância: o fortalecimento 
da indústria concentrada na região Sudeste; a construção de Brasília, ensejando 
a marcha para o Oeste; e o importante movimento de migração inter-regional. 
Entre 1950 e 1980, o Brasil gerou 25 milhões de ocupações no bojo das mudanças 
produtivas, intensificando a urbanização brasileira. Ocupações e não empregos, pois  
grande maioria sua era de caráter terciário, informal, e sem proteção social. Para um 
país que não fez reforma agrária, a reforma urbana parecia indispensável. 

No entanto, isto não aconteceu, e o que tivemos foi uma enorme desigualdade 
no acesso à moradia, a criação de cidades informais, favelas, áreas marginais, cisão 
entre a “cidade onde moro” e a “cidade em que trabalho”. Nessas habitações as 
famílias são abrigadas. Porém, não está garantida a dignidade, por exemplo, de 
ter um endereço reconhecido pelos serviços dos correios ou o acesso ao transporte 
urbano que lhe permita chegar e voltar do trabalho num tempo razoável – em 
alguns casos, nem mesmo acesso à rede elétrica e à água. Assim, as cidades brasileiras 
foram marcadas pela segregação e pela irregularidade. 

Mesmo não tendo conseguido superar essas marcas, a partir da CF/88 
verificaram-se avanços. De fato, construímos novos elementos de controle do 
solo urbano desde o capítulo sobre a política urbana: o Estatuto da Cidade 
(Lei no 10.257/2011), a criação do Ministério das Cidades e, mais recentemente, a 
lei federal do Programa Minha Casa, Minha Vida (Lei no 11.977/2009), instituindo 
a regularização fundiária como obrigação estatal, instrumento importante para a 
redução das desigualdades sociais e elemento definidor da cidadania sob o Estado 
democrático de direito. 

O solo urbano, enquanto ativo, sempre foi passível de especulação, e na 
fase atual do capitalismo financeiro e rentista esse ativo cresce em importância. 
Não sem razão, a obrigatoriedade do Plano Diretor para municípios com população 
acima de vinte mil habitantes tem unido movimentos sociais, profissionais 
compromissados, assim como o poder público, na direção de resolver as necessidades 
das populações de renda baixa, especialmente no que se refere à regularização 
fundiária de ocupações irregulares.

O Estatuto da Metrópole (Lei no 13.089/2015), sancionado em janeiro de 
2015, por sua vez, evolui na exigência de um planejamento urbano que ultrapasse 
as fronteiras do município. A definição de áreas metropolitanas no Brasil atende 
prioritariamente a ações institucionais, e não a evidências concretas de integração 
econômica entre os municípios, o que amplia de maneira artificial o número de 
áreas metropolitanas no país. A complexidade dos espaços metropolitanos não 
esconde as desigualdades entre as cidades, e multiplica os desafios no que se 
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refere aos movimentos pendulares que costumam acontecer entre os municípios, 
à integração dos serviços de transporte metropolitano e, ainda, ao acesso à água 
e à gestão do lixo.

Responder a todos esses desafios exige não só avanços institucionais nos 
níveis recentemente experimentados, mas também um engajamento importante 
dos cidadãos, do Estado, e dos governos no atendimento ao direito humano de 
acesso à moradia.

Também não podemos nos esquecer de que, nas últimas duas décadas, o 
Brasil aumentou em 47,5% o seu índice de desenvolvimento humano municipal 
(IDHM), passando de 0,493 em 1991 – considerado muito baixo – para 0,727 
em 2010, muito alto. Em 1991, 85,5% das cidades brasileiras tinham IDHM 
considerado muito baixo. Em 2010, o percentual passou para 0,6% dos municípios. 
De acordo com o levantamento, em 2010, o índice de municípios com IDHM 
considerado alto e médio chegou a 74%, enquanto em 1991 não havia nenhuma 
cidade brasileira com IDHM alto.

Os dados são animadores. Porém, o direito à moradia continua um objetivo 
a ser perseguido e um compromisso a ser honrado. E é exatamente para melhor 
compreendermos a dimensão desse desafio que trazemos à luz esta coletânea 
organizada por Maria da Piedade Morais, Cleandro Krause e Vicente Neto, todos 
técnicos do Ipea. 

Segundo o Ministério das Cidades, os assentamentos precários podem ser 
tidos como favelas, loteamentos irregulares de moradores de baixa renda, cortiços, e 
conjuntos habitacionais degradados. Considerando as grandes diferenças regionais 
brasileiras, é possível reconhecer as especificidades desses assentamentos em cada 
região. Como, então, identificar, mapear, analisar e propor políticas apenas a partir 
de bases estatísticas clássicas e disponíveis para todos? Terão essas cidades estudos 
específicos, pesquisas diretas, acompanhamentos permanentes para, por exemplo, 
monitorar riscos? Apenas o olhar regional, local, específico poderá responder a 
essas perguntas.

No período 2007-2011, o Ipea, por meio de sua Diretoria de Estudos e 
Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur), construiu uma rede de pesquisas 
com as instituições estaduais e municipais de pesquisa e planejamento para o 
desenvolvimento conjunto de seis projetos de pesquisa. Essa rede ficou conhecida 
como rede de pesquisa do Ipea com a Associação Nacional de Instituições de 
Pesquisa, Estatística e Planejamento (Ipea-Anipes). Os projetos abordaram temas 
de interesse do planejamento de políticas públicas, tais como rede urbana brasileira, 
instrumentos de licenciamento ambiental, e este que agora prefacio sobre assentamentos 
precários, entre outros. 
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Nesse âmbito, o Ipea tinha três objetivos muito claros. Em primeiro lugar, 
recuperar e fortalecer de forma consistente os seus estudos na área do desenvolvimento 
regional e urbano. Em segundo lugar, estabelecer parcerias com as instituições 
estaduais e municipais protagonistas em seu território e conhecedoras de suas 
respectivas realidades. Na verdade, não obstante contar o Ipea com longa tradição 
de estudos regionais e urbanos, desenvolver pesquisas em cooperação com os 
pesquisadores de cada região confere outro grau de sensibilidade para capturar a 
realidade, assertividade na interpretação dos resultados, e maior garantia de acerto nas 
ações e políticas sugeridas. Em terceiro lugar, o programa também objetivava auxiliar 
na consolidação dos grupos de pesquisa das diferentes instituições da rede Ipea-Anipes.

O resultado apresentado neste livro, além das discussões conceituais e 
metodológicas, disponibiliza depreensões concretas de pesquisa para seis 
metrópoles brasileiras: Manaus, Belém, Recife, Vitória, Rio de Janeiro e Curitiba. 
Certamente, só a estratégia de uma rede de pesquisas poderia produzir efeito tão rico. 

Por tudo isso, desejo a todos excelente leitura!


