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INTRODUÇÃO 

A urbanização brasileira trouxe para as cidades enormes desafios que foram 

paulatinamente sendo analisados e desvendados. Os desafios são, em certa medida, 

resultados desde o processo de reestruturação econômica e política do capitalismo em nível 

mundial em curso, até às ações locais e regionais de planejamento e gestão urbanos. 

Dentre eles, destaca-se a crise da habitação desencadeada, principalmente, pela 

desigualdade social que dificulta, ou mesmo impede, a apropriação do espaço de forma 

equilibrada. A massa populacional excluída do acesso à moradia tem crescido e gerado 

tensões e conflitos nas cidades brasileiras. 

Assim como nas demais cidades brasileiras, Vitória da Conquista - BA, localizada 

entre as Latitudes 14º53´43” S e 14º48´13” S e entre as Longitudes 40º49´12” W e 

40º53´43”, no sudoeste da Bahia, também experimenta problemas de acesso à moradia, 

resultante, da escassez de renda, ausências de políticas públicas, do crescimento 

populacional experimentado, etc. Conforme os dados censitários do IBGE, em 1960 a 

população total era de 48.712 habitantes, em 1980 foi para 127.454 e em 2000 saltou para 

262.494 habitantes. Em 2000, do total geral de habitantes, 225.430 residem em áreas 

urbanas do município, sendo que, 215.079 estão na sede do município (82,0%), o que 

mostra a intensa concentração populacional na cidade de Vitória da Conquista. Este quadro 

confere à cidade o posto de 2ª maior cidade do interior do Estado da Bahia. Este 

crescimento rápido, justificado, em certa medida pela implantação do pólo cafeeiro na região 

e pelas mudanças nas relações de trabalho com a descamponisação, o assalariamento 

urbano etc, não veio acompanhado de uma política de habitação popular e/ou políticas 

públicas que garantissem o acesso à moradia ao conjunto da população de baixa renda e 

trouxe em seu bojo, uma série de desafios: agravamento das desigualdades sociais, 

especulação imobiliária, dificuldade de acesso à moradia, precariedade da infra-estrutura e 

do saneamento básico, dentre outros. 

                                                 
1 UESB/UFBA mirian@uesb.br 
2 UFBA dorasilva@ufba.br 
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Com base nestas constatações evidencia-se a questão central deste estudo que é a 

análise do planejamento e da gestão urbana da habitação popular na cidade de Vitória da 

Conquista – BA, a partir da década de 90 e seus desdobramentos socioespaciais nas áreas 

de ocupação e assentamentos3 urbanos. Desse modo, questões como o processo de 

reestruturação produtiva do capital que provoca modificações no papel do Estado, a 

exemplo do processo de descentralização administrativa, iniciado, no caso brasileiro, com a 

Constituição de 1988, que fortaleceu e deu mais autonomia às cidades e municípios e as 

novas formas de gestão, as quais envolvem a participação da sociedade civil e dos 

movimentos sociais nos processos decisórios, são aqui analisados. 

Por meio de pesquisa documental e trabalho de campo (aplicação de formulários 

junto aos ocupantes e assentados e entrevistas diretas com representantes de movimentos 

sociais e gestores municipais) foi possível analisar a política de habitação popular, através 

das ações de programas e projetos existentes, bem como a participação da sociedade civil e 

dos movimentos sociais no planejamento e gestão da habitação, via fóruns e conselhos 

populares municipais ou pelas ações individuais. 

Por último, buscou-se analisar os desdobramentos socioespaciais desta política, nas 

áreas de ocupação e assentamentos, destacando aspectos como as condições infra-

estruturais e de saneamento básico (transporte, educação, saúde, abastecimento de água, 

luz e esgoto, segurança etc), regularização fundiária, comércio ilegal de lotes, dentre outros. 

                                                 
3 Os assentamentos constituem áreas de habitação, fruto do Programa Municipal de Habitação Popular 
ou áreas de ocupação espontânea que já foram reconhecidas e cadastradas pela Prefeitura Municipal. 
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A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO CAPITAL EM NÍVEL MUNDIAL E OS PAPÉIS 
DO ESTADO E DA SOCIEDADE CIVIL. 

Sem pretender aprofundar os diferentes contextos históricos da estruturação 

produtiva do capital mundial e o papel do Estado a eles correspondentes, é necessário 

pontuar, inicialmente, que a ação estatal está intimamente relacionada com o processo 

produtivo e, na medida em que ocorram alterações no modo de produção, percebe-se, em 

concomitância, alterações também no papel do Estado. Com isso, ao longo da história 

política e econômica mundial, o Estado sofreu alterações em seus papéis, que, ora o 

projetava para o centro das decisões, ora marginalizava as suas funções. Foi assim com a 

passagem da fase liberalista (Estado militarista - Warfare State), para a Keneysianista 

(Estado do Bem Estar Social – Welfare State) e, mais recentemente, para a fase, chamada 

de neoliberalista – Estado Mínimo). Esta última, desencadeou uma série de mudanças em 

todas as dimensões de análise: econômica, histórica, ambiental, cultural, política e 

socioespacial e, em diferentes escalas, o que produziu problemas e desafios. Exemplo disso 

são: a globalização econômica, o avanço de novas tecnologias, o enfraquecimento dos 

Estados Nacionais, o desemprego em massa, o aumento da exclusão social (precariedade 

nas condições de vida urbana, falta de habitação, saúde, educação, transporte, lazer etc), a 

degradação ambiental em escala global, dentre outros. 

A globalização da economia e o avanço científico e tecnológico mudam as relações 

de trabalho e produção e cria um “meio técnico-informacional” que imprime uma nova 

dinâmica na organização e articulação espacial, com o fortalecimento dos fluxos e das 

redes, regionais, nacionais e globais. Este fortalecimento faz repensar o papel dos Estados 

Nacionais e, desse modo, muitos preconizam desde as suas “novas funções” ao seu 

enfraquecimento e, até mesmo, o seu fim, pois se estaria diante da constituição e domínio 

de grandes mercados mundiais, a exemplo do Nafta, Apec, UE, Mercosul etc, e de 

organismos multilaterais como o FMI, o Banco Mundial e a OMC. 

Curiosamente a este processo denominado de globalização, espaços considerados 

menores como as cidades (as grandes cidades), desempenhariam um papel internacional 

através da constituição de redes entre as grandes metrópoles mundiais. Redes estas que 

transformariam ou ampliariam o papel das cidades como a idéia de “cidade mundial” de Hall 

(1966), Friedmann e Wolff (1982), a idéia de “cidade global” de Sassen (1991) e ainda, a 

idéia de “cidades-regiões globais” de Scott, Agnew, Soja e Storper (1999). Esta última 

considera avançar no conceito por inserir na sua análise, as dimensões: econômica, política 

e territorial. 

Esta nova dinâmica, por sua vez, produziria conseqüências significativas. Ao 

analisarem as cidades-regiões globais nos países em desenvolvimento, Scott, Agnew, Soja 
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e Storper (1999) afirmam que estes grandes centros justificariam o fenômeno da 

macrocefalia, tendo em vista a forte atração, sob todos os aspectos, por eles exercida. Esta 

concentração urbana extrema seria resultado de duas dinâmicas: de um lado, a condução ao 

aparecimento de grandes agrupamentos produtivos e de outro, níveis baixos de 

urbanização, setores modernos limitados e infra-estrutura desigualmente desenvolvida. 

Desse modo, os problemas produzidos são dos mais variados (condições infra-estruturais 

inadequadas, habitação, saneamento, transporte e água distribuídos de forma desigual e 

concentrada, dentre outros), na avaliação dos autores, difíceis de serem resolvidos, 

principalmente, em função das enormes disparidades sócio-econômicas, e ainda, em função 

do número limitado de cidades-regiões presentes nos países em desenvolvimento. 

Ao avaliar as tentativas de solução para estes problemas nos países em 

desenvolvimento, os autores mencionados identificam duas tendências: a primeira, seria o 

movimento das atividades econômicas para fora de seus núcleos metropolitanos e em 

direção a áreas situadas na extremidade de suas franjas e a segunda, seria a tendência, 

ainda limitada em alguns países, de migração de atividades produtivas rotineiras4 para 

cidades menores. Diante disso, a sua localização não será dependente da existência de alta 

tecnologia podendo, portanto, se instalar em pequenas e médias cidades, muitas vezes, 

distantes dos grandes centros, neste caso, importa mais a presença de mão-de-obra barata 

e pouco qualificada, isenção fiscal etc. 

Se considerarmos o caso brasileiro, esta análise é perfeitamente cabível quanto à 

concentração urbana, mais especificamente, em São Paulo e Rio de Janeiro e, quanto às 

tentativas de solução do problema, com o deslocamento de algumas atividades econômicas 

e implantação de indústrias “rotineiras” para cidades pequenas e médias. O mesmo se 

verifica no território baiano, no que se refere à concentração urbana e a implantação dessas 

indústrias em vários municípios, a exemplo da região Sudoeste da Bahia, que nos últimos 

anos tem sido o destino de indústrias do ramo têxtil e calçadista, todas antes centralizadas 

no Sul e Sudeste do país, e hoje, estão sendo instaladas em Itapetinga, Jequié e Vitória da 

Conquista. Já estão funcionando empresas como a Ramarim, Azaléia, kappa, Umbro, Dilly e 

outras em fase de implantação. 

Entretanto, esta nova dinâmica econômica, política e territorial veio acompanhada de 

profundos problemas sociais e políticos, os quais colocaram em xeque o papel do Estado e 

da sociedade civil nesta nova conjuntura, e exigiram modificações em seus papéis. Observa-

se, então, a construção de um discurso no qual enfatiza a privatização dos serviços públicos, 

                                                 
4 Scott, Agnew, Soja e Storper (1999) consideram como atividades produtivas rotineiras “as que se 

baseiam em formas de conhecimento que são relativamente bem codificadas e em máquinas e 
processos de trabalho em que a repetição constitui o padrão dominante de ação”. 
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as parcerias público/privado5, a afirmação do Estado mínimo, dentre outros. Este discurso se 

realizará nos três níveis de governo (União, Estados e Municípios) e será materializado na 

descentralização administrativa (Constituição de 1988), na estrutura administrativa horizontal 

e no maior envolvimento dos atores sociais nas decisões de governo, denominado de 

governança, governance ou governabilidade6. É neste contexto, que originam as políticas 

públicas como mediadoras entre o Estado e a sociedade civil, as quais revelam um novo 

comportamento do Estado nas sociedades industriais contemporâneas. 

Para o IPEA, 

[...] a reforma do Estado apresenta como uma de suas características 

mais comuns e marcantes a descentralização fiscal e financeira (...) a 

participação crescente dos níveis de governo intermediários e/ou 

locais na geração e alocação dos recursos públicos e, 

principalmente, na tomada de decisões das ações governamentais. 

(IPEA, 1996, p.5) 

Ao analisar a crise do Estado brasileiro, Santana e Santana (1999) também 

observam que ocorre “um redirecionamento das ações públicas para as esferas locais 

transferindo para os municípios a responsabilidade pelas políticas capazes de reverter a 

crise social e melhorar as condições de vida da população”. Por isso, é na escala municipal 

que estes desafios se mostram com maior intensidade (dado ao contato mais direto com a 

população e, ainda, pelo processo de descentralização administrativa, já mencionado) e, 

conseqüentemente, onde aparecem as primeiras iniciativas de implantação de uma nova 

forma de gestão pública mais democrática e participativa. 

Diante disso, vê-se nascer no poder local, iniciativas consideradas mais 

democráticas e participativas, através de uma maior flexiblilização e agilização do poder 

decisório municipal por meio dos fóruns de consulta popular como os conselhos municipais 

de saúde, educação, habitação, dentre outros. Apesar de na prática estes fóruns, em alguns 

casos, estarem servindo apenas para legitimar as práticas autoritárias dos gestores locais, o 

seu objetivo inicial é o de garantir maior democratização nos processos decisórios, 

fortalecendo a participação popular. Para Massoquette (1999), 

                                                 
5 No que se refere às parcerias público/privadas, constata-se a privatização do público e a publicização 

do privado. Lamentavelmente, esta integração do público com o privado, quase sempre se opõe 
aos direitos da cidadania. 

6 Le Gales (1985) citado por Bourdin (2001) afirma que “o conceito de governança... sugere que se 
coloque o acento nas formas de coordenação horizontal e vertical da ação pública”. Na avaliação de 
Bourdin, isto enfraqueceria o Estado governamental, e fortaleceria outras autoridades estatais (a 
justiça, as autoridades independentes), as coletividades territoriais e ainda componentes da 
sociedade civil. 
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Os conselhos municipais, instituídos no contexto da descentralização 

administrativa, com a municipalização das políticas sociais, enquanto 

estratégias novas de gestão, têm como finalidade contribuir na 

gestão das políticas sociais, caracterizando-se como nova estratégia 

de articulação concertada entre Estado e sociedade. 

(MASSOQUETTE et all, 1999, p.74) 

Estes novos fóruns de debate e discussão têm inaugurado um novo papel da 

sociedade civil na orientação de algumas práticas de planejamento e gestão de cidades, 

onde pode-se apontar exemplos bem sucedidos de “orçamento participativo” realizado por 

algumas Prefeituras no país, cujo objetivo é delegar poderes aos cidadãos para decidir 

sobre os investimentos públicos e apontar prioridades. Porto Alegre/RS pioneiro neste 

mecanismo de gestão urbana com ampla participação popular tem sido indicado como o 

mais consolidado e avançado do país. Esta idéia é, hoje, copiada por vários municípios 

brasileiros. Todavia, cabe aqui ponderar que a municipalização da política urbana não deve 

se encerrar na autonomia municipal quando se tratar de questão que exige tratamento 

regional. A habitação popular, especificamente, se insere na dinâmica regional, na medida 

em que os fluxos migratórios, muitas vezes, atraídos pela política de habitação, se 

intensificam e influenciam na demanda. 

PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANOS DA HABITAÇÃO POPULAR EM VITÓRIA DA 
CONQUISTA – BA. 

Nas últimas décadas, o papel do Estado nas políticas de habitação popular, no caso 

brasileiro, se traduziu na implantação de programas e projetos para a habitação social como 

o Banco Nacional de Habitação – BNH (Lei nº 4.380/64) com o objetivo de orientar e 

disciplinar os Sistemas Financeiros da Habitação e Saneamento, visando a construção e 

aquisição da casa própria. Esta política despertou o interesse da indústria de construção e 

do setor de financiamento pela política de habitação, produzindo as COHAB’s, INOCOOP’s 

etc. 

Desse modo, a habitação popular na cidade de Vitória da Conquista – BA, ao longo 

dos anos, foi alvo de programas como o BNH, URBIS e INOCOOP´s, todos oriundos da 

política nacional de habitação, que embora fossem destinados à habitação popular, não 

garantiam o acesso à população de baixa renda por não possuírem as condições 

econômicas exigidas pelos órgãos de financiamento. Estes programas atendiam a 

população que percebiam rendimento mensal acima de seis salários mínimos e, portanto, 

não contemplavam a população com renda inferior a três salários mínimos. 

A partir dos anos 70, as crises do capitalismo em nível mundial e o crescente déficit 

público enfraquecem o modelo de welfare state e assim, vê-se a redução do papel do 
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Estado nas relações de produção e nas políticas públicas. O retraimento do Estado terá 

repercussões na questão da habitação e na configuração espacial da segregação urbana. O 

sistema financeiro, diante dos índices de acirramento da pobreza, tornou-se inviável com a 

incompatibilidade da renda com os custos de produção, demonstrada no aumento da 

inadimplência dos mutuários. 

 Conforme Gordilho, no Brasil, este quadro se traduz pela 

[...] “periferização” das populações mais pobres, seja aquelas de 

baixíssima renda, confinadas em favelas e loteamentos irregulares e 

clandestinos, seja aquelas de renda um pouco superior, que 

passaram a morar nos conjuntos do BNH. As áreas centrais e 

arredores imediatos, ocupados pelas camadas de renda mais alta, 

fruto dos sucessivos loteamentos formais implantados a partir das 

primeiras décadas deste século, são aquelas privilegiadamente 

beneficiadas pela infra-estrutura urbana, seletivamente mantidas em 

bons padrões de habitabilidade, serviços e equipamentos urbanos. 

(GORDILHO, 2000, p. 47) 

Este cenário de segregação e exclusão associado à violência crescente e ao 

desemprego retrata o contexto em que se insere a habitação popular na atualidade e 

evidencia a urgência do direito à cidade e ao urbano. 

Em Vitória da Conquista, desde meados da década de 80, observa-se ocupações 

espontâneas no espaço urbano e as insatisfações com o sistema financeiro habitacional. 

Isto pode ser confirmado com os pronunciamentos de vereadores e representantes 

populares na tribuna livre da Câmara de Vereadores desde 1990, a exemplo do 

pronunciamento do vereador Yvonilton Gonçalves (1990), na sessão do dia 03/04/1990, “O 

sistema habitacional vem para financiar casas para pessoas que tem renda, ficando as 

pessoas carentes sem moradia o problema é grave...”. Registra-se, neste período, várias 

áreas urbanas com ocupações espontâneas a exemplo da Serra do Peri-Peri, Nova CAP, 

Ibirapuera, Bruno Bacelar, dentre outros. 

É neste contexto que é criado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Coordenação de Habitação Popular, a Lei nº 570/91, denominada 

de PMHP - Programa Municipal de Habitação Popular destinado, prioritariamente, às 

famílias em situação de desemprego e subemprego, que vivem em precárias condições 

sócio-econômicas e de moradia, como em áreas de risco sujeitas a alagamento ou em áreas 

de preservação ambiental e espaços alugados ou cedidos de forma provisória. Este 

Programa é criado na administração do Prefeito Murilo Mármore e causou grande 

expectativa para a sociedade e para o Legislativo Municipal, conforme pronunciamento do 
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vereador Edivaldo Ferreira (1991), na sessão do dia 25/06/91: “as invasões em Conquista 

chegará (sic) ao fim com a criação do Projeto de Habitação Popular, votado pela casa e 

sancionado pelo Prefeito onde irá se evitar os oportunistas”. 

A tabela nº 01 mostra os resultados já alcançados pelo PMHP, até 2004: 

TABELA 01: ASSENTAMENTOS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR - 2004. 

 

ASSENTAMENTOS QUANTIDADE DE 
LOTES 

LOTES 
ENTREGUES

LOTES 
OCUPADOS 

LOTES 
DISPONÍVEIS 

Vila América 4.515 2.464 1164 2.051*

Nova Cidade 550 550 550 0 
Cidade Modelo 355 355 355 0 
Recanto das Águas 474 474 474 0 
Ubaldino Gusmão 18 18 18 0 
Alto da Conquista 213 213 213 0 
Alto do Bruno 
Bacelar 

195 195 195 0 

Conjunto da Vitória 297 297 297 0 
Henriqueta Prates 473 473 473 0 
Nova CAP 
(Ibirapuera) 

42 42 42 0 

Parque da Colina 310 310 310 0 
Renato Magalhães 382 382 382 0 
Santa Helena 429 429 429 0 

TOTAL 8.253 6.202 4.902 2.051 

Fonte: Coordenação de Habitação Popular/Secretaria de Desenvolvimento Social 
(2004) 

* Cerca de 500 lotes estão disponíveis para servidores públicos municipais tendo 
em vista Lei aprovada pela Câmara de Vereadores. 

Apesar da disponibilidade de lotes (2.051) apontada na tabela acima, vê-se que a 

demanda é superior à oferta de lotes e, entende-se ainda que o problema da moradia vai 

além da existência de lotes. A cidade possui um total de 30 áreas de ocupações e 

assentamentos que se encontram pulverizadas em vários pontos da malha urbana e 

apresentam características e problemas diversos. Hoje, com mais de uma década de 

criação do Programa Municipal de Habitação Popular, segundo informações da 

Coordenação de Habitação Popular, cerca de 5.000 famílias estão cadastradas aguardando 

a liberação de lotes e, outras famílias que preferem não se cadastrar, pois acreditam que o 

caminho das ocupações tem sido mais rápido que o tempo para a entrega de lotes pelo 
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Programa. Entretanto, não existe um levantamento destas famílias para avaliar se este 

argumento é válido ou se estas famílias não se enquadram nos critérios estabelecidos pela 

Lei nº 1.186/2003, para a inscrição no Programa como: renda familiar até 03 (três) salários 

mínimos, 02 (dois) anos de residência no município e não possuir imóveis no município ou 

em outro, nem pleitear mais de um imóvel. De qualquer modo, a fila de famílias que 

aguardam um lote mostra que o ritmo do crescimento do déficit habitacional é superior ao 

ritmo da disponibilidade de lotes pelo Programa. E assim, a resposta popular é dada por 

meio das ocupações coletivas do espaço urbano e através da pressão popular pela melhoria 

da qualidade de vida nas ocupações e assentamentos urbanos, já existentes. Esta cidade 

tem presenciado, com freqüência, de um lado, a pressão popular representada por uma 

demanda considerável que não têm acesso à moradia e, de outro, a insuficiência de 

recursos7 para garantir o direito à moradia. A continuidade do Programa não tem sido 

suficiente para atender à demanda e garantir o direito à cidade e ao urbano8. 

A Prefeitura tem, mais recentemente, buscado recursos junto ao Banco Mundial 

através de programas implementados pelo governo do Estado a exemplo do Programa 

Morar Melhor criado em 2000 (construiu por meio de mutirão e com a assistência técnica da 

Secretaria de Obras e Urbanismo, 30 casas no Assentamento Vila América com recursos na 

ordem de R$ 134,5 mil). O Ministério das Cidades também está, no momento, 

implementando projetos de habitação popular verticalizado, através do PAR – Programa de 

Arrendamento Residencial, com recursos do FGTS, por meio da Caixa Econômica Federal, 

no montante de R$ 8. 555. 064, 90, com capacidade para 384 famílias, atendendo a 

população de até seis salários mínimos. Outro programa iniciado em 2004, desenvolvido em 

parceria com o governo federal é o PSH – Programa de Subsídio à Habitação de interesse 

social, atendendo a população de até três salários mínimos com a construção de 200 

unidades e com previsão de mais 120 unidades na zona rural em 2005. Com exceção do 

PMHP criado em 1991, é somente a partir de 2000 que o município consegue implementar 

ações mais concretas na habitação popular com as parcerias externas. Este fato, em certa 

medida, pode ser justificado pela inexistência de uma política estadual e nacional voltada 

para a habitação popular, ao longo da década de 90, somado à incapacidade dos 

municípios de sozinhos resolver o problema do déficit habitacional. 

A sociedade civil e os movimentos sociais também têm contribuído com a política de 

habitação popular, até 1996, esta participação ocorria, mais especificamente, pelas 

denúncias feitas pelo cidadão comum ou por presidentes de associações de moradores 
                                                 
7 É importante destacar que além da insuficiência de recursos outros aspectos devem ser 
considerados, como a capacidade administrativa, demanda social crescente por espaço, espaço 
urbano desestruturado ou com estruturas degradadas e interesses diversos (imobiliário, financeiro, 
dentre outros). 
8 Aqui considerou-se a análise de LEFÈBVRE acerca da cidade e do urbano, tratada em sua obra O 
direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2001. (Tradução Rubens Eduardo Frias) 
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junto à Câmara de Vereadores que encaminhavam as solicitações por meio de Indicações 

ao Executivo Municipal ou as solicitações eram feitas diretamente no gabinete do prefeito. A 

partir de 1997, com a implantação de uma nova forma de gestão, considerada mais 

participativa e democrática, o envolvimento da sociedade civil e dos movimentos sociais, 

passa a ocorrer tanto nos fóruns e conselhos populares de Educação, Saúde, e Orçamento 

Participativo (embora esta participação aconteça de forma difusa e indireta, com a recente 

criação do Conselho Municipal de Habitação Popular, espera-se uma inserção mais direta 

nas discussões sobre a política de habitação municipal), quanto por meio da atuação dos 

Movimentos de Moradia, sintonizada com as bandeiras de luta unificadas na Conferência 

das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos – Habitat II, em Istambul em 19969. 

Sobre este comportamento, Souza (1995) avalia que os autênticos movimentos 

sociais podem dentre outras coisas, permitir aos atores sociais uma ampliação de sua 

“margem de manobra contra os efeitos mais alienantes do processo de globalização hoje em 

curso”. E, vai mais adiante: 

A questão do desenvolvimento, mesmo quando balizada pela plena 

autonomia como horizonte essencial (e longínquo), se apresenta, 

sob a forma de pequenos e grandes desafios, quotidianamente e nas 

mais diferentes escalas, das mais modestas às menos acanhadas 

(SOUZA, 1995, p.109) 

Esta articulação possibilita também a realização de ações conjuntas e a elaboração 

de um discurso unificado em prol do direito à moradia em todo o país, cujas bandeiras de 

luta são a descentralização administrativa e afirmação do poder local e as parcerias e 

autogestão dos serviços coletivos. Isto ficou bastante evidente na participação de 

representantes do movimento de moradia na 1a Conferência Municipal de Habitação Popular 

em maio de 2002, que contou com a participação de representantes do movimento Estadual 

e Nacional. Deve-se registrar que o documento final, aprovado nesta conferência, subsidiou 

a elaboração de um projeto de lei para a habitação popular, aprovado pela Câmara de 

Vereadores em novembro de 2003 (Lei nº 1.186/2003), já com base no Estatuto da Cidade e 

na Lei Orgânica do Município, na qual cria, além do Conselho mencionado, o Fundo 

Municipal de habitação popular. A participação destes representantes, se repetiu nas 

conferências municipal, estadual e nacional das cidades, promovida pelo Ministério das 

Cidades, em outubro de 2003, nas quais defendiam o tratamento do problema da habitação 

                                                 
9Segundo a avaliação de Maricato (1997) sobre a participação das ONG´s nesta conferência, elas se 
ocupavam das estratégias em cada continente para consolidar e ampliar as redes internacionais 
ligadas a várias frentes dentre elas o direito à moradia. In: SOUZA, A G. (org) Habitat 
contemporâneo: novas questões no Brasil dos anos 90. Salvador: UFBA, 1997. 
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popular articulado com os problemas ambientais, de saneamento básico, saúde, educação e 

de geração de emprego e renda. 

Segundo Bonduki (2000), estes princípios tem apontado caminhos para a construção 

de cidades menos desiguais e mais humanas. As práticas brasileiras de gestão urbana, 

apresentadas em Istambul – 1996, revelam que várias cidades brasileiras têm conseguido 

enfrentar alguns dos seus mais graves problemas pela parceria entre governos e a 

sociedade organizada, gerando propostas viáveis, de baixo custo e de grande repercussão 

na qualidade de vida de seus habitantes. 

A parceria entre os governos e a sociedade, exige uma nova forma de planejar e 

gerir o espaço urbano. Desse modo, destaca-se, a importância do planejamento e gestão 

urbanos nos moldes propostos por Souza (2002), os quais defende o planejamento não 

como instrumento para a manutenção da ordem capitalista como previam os planejamentos 

convencionais, intervencionistas ou regulacionistas, mas como promotores do 

desenvolvimento sócio-espacial urbano no qual a melhoria da qualidade de vida e o 

aumento da justiça social constituem seus principais pilares, portanto, um planejamento 

socialmente crítico10. E, a gestão entendida como complementar ao planejamento e não 

como substituto deste. Com isso, corrobora-se com Souza (2002) quando avalia que: 

[...] planejar significa tentar prever a evolução de um fenômeno ou, 

para dize-lo de modo menos comprometido com o pensamento 

convencional, tentar simular os desdobramentos de um processo, 

com o objetivo de melhor precaver-se contra prováveis problemas 

ou, inversamente, com o fito de melhor tirar partido de prováveis 

benefícios. De sua parte, gestão remete ao presente: gerir significa 

administrar uma situação dentro dos marcos dos recursos 

presentemente disponíveis e tendo em vista as necessidades 

imediatas. O planejamento é a preparação para a gestão futura, 

buscando-se evitar ou minimizar problemas e ampliar margens de 

manobra; e a gestão é a efetivação, ao menos em parte [...] das 

condições que o planejamento feito no passado ajudou a construir. 

Longe de serem concorrentes ou intercambiáveis, planejamento e 

gestão são distintos e complementares. (SOUZA, 2002, p. 46) 

                                                 
10 Para Souza, “um planejamento crítico, portanto, como pesquisa científica aplicada que é, deve, por 
um lado, manter-se vigilante diante do senso comum, desafiando-o e buscando “ultrapassa-lo” ao 
interrogar o não interrogado e duvidar de certezas não-questionadas; ao mesmo tempo, um 
planejamento crítico não-arrogante não pode simplesmente ignorar os “saberes locais” e os “mundos 
da vida” (Lebenswelten) dos homens e mulheres concretos, como se as aspirações e necessidades 
destes devessem ser definidas por outros que não eles mesmos” (SOUZA, 2002,p.37) 
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 Diante do exposto, o planejamento e a gestão tratados, conjuntamente, como termos 

complementares, pensado e executado por diferentes atores sociais poderá ser o caminho 

mais democrático e participativo para se enfrentar o problema da habitação popular e buscar 

um desenvolvimento urbano comprometido com maior qualidade de vida e justiça social. 

DESDOBRAMENTOS SOCIOESPACIAIS DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 

O planejamento e a gestão urbanos da habitação popular é considerado aqui como 

produtores da realidade socioespacial urbana e, portanto, utilizou-se o conceito de produção 

sócio-espacial para subsidiar as análises. Isto posto, corrobora-se, então, com Corrêa, que, 

ao analisar a obra de Milton Santos, considera que a sociedade e o espaço não podem ser 

tratados separadamente, pois, 

[...] uma sociedade só se torna concreta através de seu espaço, do 

espaço que ela produz e, por outro lado, o espaço só é inteligível 

através da sociedade. Não há, assim, por que falar em sociedade e 

espaço como se fossem coisas separadas que nós reuniríamos a 

posteriori, mas sim de formação sócio-espacial. (CORREA, 1995, p. 

26-27) 

 Com esta compreensão, afasta-se a dicotomia entre sociedade e espaço e se 

estabelece a unidade entre eles. Por assim entender, o espaço é compreendido como o 

lugar onde as reproduções das relações sociais de produção acontecem e se materializam 

(re)desenhando as formas espaciais. 

 Santos (1980), sugere que o espaço assim definido deve ser considerado como um 

fato social, um produto da ação humana, uma natureza socializada, pois é através do seu 

trabalho de cunho produtivo e social que o homem como sujeito da história vai construindo o 

espaço. 

 Como diz Moreira: 

O espaço é a sociedade vista como sua expressão material visível. 

A sociedade é a essência, de que o espaço geográfico é a 

aparência, encerrando esta síntese o fundamento da teoria e do 

método geográfico. (MOREIRA, 1988, p. 35). 

Por meio da dinâmica social pode-se compreender o processo de produção do 

espaço geográfico. Assim é o espaço que interessa a geografia, pois ele é que contém e 

está contido em todos os espaços geográficos. Diante disso, entende-se que o processo de 

formação socioespacial se revela na infra-estrutura, na regularização fundiária, no 

financiamento da política de habitação popular, no comércio ilegal de lotes, dentre outros. 
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Infra-estrutura 

Não é necessário apenas morar, é necessário ter também o direito ao urbano, a um 

ambiente saudável. As políticas de habitação devem levar isso em consideração, não 

podem se constituir em excelência na distribuição de lotes. É fundamental a preocupação 

com a dotação das condições mínimas de infra-estrutura. As condições infra-estruturais 

possuem uma relação direta com as questões ambientais (poluição, degradação), com a 

saúde humana e com a segurança pública e, por isso mesmo, a política habitacional deve 

ser planejada e executada em parceria com outros setores da administração pública (Obras 

e Serviços Públicos, Saúde, Educação, Expansão Econômica e outras) para realizarem 

ações conjuntas de melhoria da qualidade de vida urbana. 

A observação direta nas áreas de ocupação e assentamentos aponta uma realidade 

bastante diversificada das condições infra-estruturais das residências e do ambiente 

externo. É possível dizer que nas áreas mais antigas (Cidade Modelo, Henriqueta Prates, 

Bruno Bacelar, Renato Magalhães etc) as condições mínimas de infra-estrutura urbana 

como água, energia elétrica, transporte, creche e escola já se fazem presentes e as 

condições de moradia também são satisfatórios registrando-se, inclusive, edificações com 

primeiro pavimento, entretanto, falta saneamento básico, segurança, pavimentação, etc. O 

mesmo não pode ser dito com relação às áreas mais recentes (Vila América, Pedrinhas –

Nova Esperança etc). Nelas, uma prioridade parece se impor: construir um teto. Nos 

mutirões, vale a ajuda do vizinho, dos amigos e até do desconhecido, não importa, é preciso 

“realizar o sonho”. Depois, a luta pela água, luz, esgoto, pavimentação, segurança, escolas 

etc. Todos sabem dos problemas ainda a enfrentar. Algumas conquistas já se materializam, 

muitos já contam com água (EMBASA), luz (COELBA), posto de saúde e linha de 

transporte. O assentamento mais recente, o Vila América conta com uma Casa de 

Encontros e Oficinas para realização de reuniões e cursos profissionalizantes para os 

moradores, uma experiência pioneira no município que visa articular a política de habitação 

popular com a política de geração de emprego e renda. Apesar da necessidade de 

ampliação desta iniciativa para outras áreas, mostra a preocupação do poder público 

municipal com o direito não apenas à moradia mas, também, com o direito a uma vida digna 

com acesso ao emprego e renda. É certo que não é o suficiente, as reclamações ainda são 

muitas e há muito por fazer. 

Regularização Fundiária 

A titulação definitiva do lote é hoje um das principais solicitações dos moradores das 

ocupações e assentamentos urbanos. Entretanto, não é algo simples de se resolver. 

Do ponto de vista jurídico o problema se esbarra, na legislação municipal que 

regulamenta a ocupação e o uso do solo (planos diretores, código de obras, Estatuto da 
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Cidade, etc) e, quando se trata de áreas privadas o debate se amplia para o direito à 

propriedade e a função social do solo urbano. Ou seja, ocupações em áreas públicas 

destinadas a outros usos (preservação ambiental, área verde, entre outros) que não o da 

habitação dependem, necessariamente, de aprovação na Câmara de Vereadores, pois, 

implicam em alterações no planejamento urbano, nem sempre recomendadas, tendo em 

vista outros direitos de todos a exemplo da qualidade ambiental urbana. E, não se aplicando 

a nenhum destes casos, ainda assim, é necessária a aprovação pela câmara de vereadores 

que, através de Projeto de Lei, autorizará o executivo a proceder a doação da área pública, 

agora, transformada em ZEIS - zona especial de interesse social. Outro aspecto jurídico a 

observar é que as propriedades existentes nas áreas de ocupação e assentamentos, em 

sua grande maioria, se encontram irregulares fora dos padrões exigidos pela legislação 

urbana e muitas não contam com saneamento básico, fatos que dificultam o processo de 

regularização fundiária, mostrando que nem sempre é suficiente apenas a vontade política. 

Do ponto de vista financeiro, este processo envolve custos técnicos (levantamento 

topográfico) e judiciais, incompatíveis, muitas vezes, com o planejamento orçamentário e, 

com as condições financeiras dos moradores, em sua maioria, desempregados ou 

subempregados. 

Diante disso, a regularização fundiária deve ser viabilizada a partir de um esforço 

conjunto entre o poder público municipal (executivo, legislativo e judiciário) e a população, 

superando diferenças, definindo prioridades e pensando a cidade para além dos limites do 

seu “lugar” e de seus interesse individuais, construindo um espaço urbano que atenda a 

todos os cidadãos. 

 Financiamento da política de habitação popular 

 Considerando o baixo nível de renda de muitos moradores das áreas de ocupação e 

assentamento urbanos, este ponto possui uma importância significativa pelos entraves que 

provoca. É muito comum depois da entrega do lote ou vencidos os 2 anos previstos em lei 

para realizar edificações, ocorrerem abandonos pela falta de condições de construir a 

moradia. 

 Uma das principais limitações do Programa Municipal de Habitação Popular, 

regulamentado até novembro de 2003, pela Lei nº 570/91, referia-se ao fato de não prevê 

assistência técnica e financeira as famílias com baixo ou nenhum rendimento. Assim, é 

preciso pensar em uma política de captação de recursos para dar suporte financeiro na 

construção de moradias e na melhoria das condições infra-estruturais. Hoje, 

lamentavelmente, não temos nem um fundo nacional, nem estadual que financie a política 

de habitação popular. Uma das prioridades apontadas pela 1ª Conferência Municipal de 
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Habitação Popular, em Vitória da Conquista e aprovado pela Câmara foi a criação do Fundo 

Municipal de Habitação Popular, que será alimentado, conforme Lei nº 1.186/2003, em seu 

Art. 59, com recursos oriundos da dotação orçamentária; doações de qualquer natureza; 

recursos provenientes de convênios; prestações dos mutuários; recursos oriundos da 

execução do sub-programa de Geração de Emprego e Renda; outros recursos que vierem a 

ser destinados em razão da execução do sub-programa Regularização Fundiária e 

rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras dos seus recursos. Este fundo 

tem como objetivo estabelecer uma política de apoio e incentivo às famílias carentes. 

O fundo Municipal de Habitação popular deve cumprir o seu caráter 

social, buscando recursos para ações como a ampliação do estoque 

de lotes destinados à moradia popular, a construção de novas 

unidades habitacionais, a produção associativa e cooperativa, a 

implantação de um Sistema Municipal de Financiamento 

Habitacional com critérios flexíveis e transparentes para a 

concessão de subsídios, considerando a capacidade de pagamento, 

os custos, o parcelamento e o prazo de financiamento. (1ª 

Conferência Municipal de Habitação Popular, maio de 2001) 

  Mesmo assim, há de se fazer um esforço conjunto entre opoder público local e a 

sociedade civil organizada (os autênticos movimentos sociais de moradia)11 na luta pelo 

direito à moradia digna. 

 Comércio ilegal de lotes 

O comércio ilegal de lotes constitui, uma grande ameaça aos objetivos propostos 

pela política de habitação popular que visam assegurar à população de baixa renda o direito 

de morar. São comuns os relatos entre os moradores deste comércio ilegal, produzindo uma 

especulação imobiliária perversa dentro do próprio assentamento e uma descaracterização 

do Programa Municipal de Habitação Popular – PMHP, em função da entrada de pessoas 

alheias ao Programa, que compraram lotes de terceiros e estão interessadas em apenas 

realizar o comércio ilegal de imóveis. Isto inclusive gera conflitos e tensões entre os 

moradores. 

É um problema que deve ser enfrentado pela Prefeitura com um maior controle do 

uso e da função social do espaço urbano e, mais especificamente, das áreas de ocupações 

e assentamentos populares. É necessário inibir esta prática para preservar os objetivos tão 

caros e nobres da política municipal de habitação popular.   

                                                 
11 Movimentos autônomos, legítimos e com participação efetiva na luta pelo direito à moradia e ao 
urbano, conforme conceitua Souza (2002) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mesmo considerando que esta pesquisa ainda está em andamento e, portanto, não 

se esgotou o trabalho de campo é possível apontar algumas impressões que estão longe de 

serem conclusivas. 

Um primeiro aspecto a ser observado é que não se pode tratar da política de 

habitação popular desvinculada ou desarticulada de contextos maiores. Pensar a política de 

habitação em Vitória da Conquista é, também, considerar temáticas como a reestruturação 

do capitalismo em nível mundial e a globalização econômica que produzem 

desdobramentos em nível local. Neste município, a reforma do Estado e as novas formas de 

gestão já são bastante notórias, diferentemente de muitos outros municípios baianos, não só 

na política municipal de habitação popular, mas, sobretudo, na saúde onde a sua 

municipalização tem possibilitado a implementação de projetos cujo mérito tem sido 

reconhecido por instituições nacionais e internacionais (Ministério da Saúde e UNESCO), 

seja pela qualidade técnica ou pelo envolvimento dos atores sociais nos processos 

decisórios. Embora, seja prudente considerar que o processo de municipalização e 

descentralização é uma via de mão dupla, se por um lado, pode produzir resultados 

positivos como os citados, por outro lado, também pode contribuir para a manutenção e/ou 

ampliação de práticas autoritárias de gestores e incentivar a corrupção com o desvio de 

verbas federais repassadas aos fundos de educação e saúde. 

É importante ponderar ainda que a atuação dos movimentos sociais de defesa do 

direito de moradia, em Vitória da Conquista ainda é tímida, mas já se evidencia a 

preocupação dos atores locais com as tendências nacionais e internacionais do direito à 

moradia e, portanto, não se pode ignorá-las. 

Outro aspecto a ser destacado é que, na atualidade, vê-se uma tentativa de garantir 

a função social ao solo urbano, através da Lei 5.788/1990 - Estatuto da Cidade, que 

regulamenta o capítulo da política urbana da Constituição Federal, estabelecendo diretrizes 

gerais da Política Urbana, propondo normas de ordem pública e interesse social que 

regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-

estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Este esforço é também visível nas 

discussões sobre o Plano Diretor Urbano que se encontra em fase de análise e discussão 

na Câmara de Vereadores e, onde estes princípios têm sido defendidos. Estes mecanismos 

podem vir a controlar a especulação imobiliária e outras formas de segregação espacial. 

Registra-se ainda que apesar dos avanços alcançados na política de habitação 

municipal, relatados neste texto, muitos problemas persistem dentre eles a limitação das 

ações desta política na sede, embora as condições habitacionais nos distritos e povoados 

sejam igualmente precárias. 
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Em última análise, é mister colocar que a discussão da política de habitação popular 

é fundamental para o desenvolvimento urbano que esteja comprometido com a melhoria da 

qualidade de vida da população e com a garantia de maior justiça social. 
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