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RESUMO 
 

 

 

No cenário de degradação humana e exclusão social em que vive grande parte 

da população pobre residente na cidade do Recife, o Auxílio Moradia, enquanto 

benefício especial da política habitacional da Prefeitura da Cidade do Recife – PCR se 

constitui em elemento fundamental para retirar famílias da situação de vulnerabilidade 

ocasionada por habitações com precária estrutura física ou localizadas em áreas não 

edificantes.  

O olhar dessa população inclusa no mesmo demonstra a partir de sua 

percepção, o quanto ele é importante à medida que faculta uma alternativa de saída, 

daquela situação de risco para uma habitação segura. Concomitantemente o Estado 

assume seu papel, como gestor responsável em proporcionar habitação de qualidade à  

população, como prevê a Constituição Brasileira. 

Por outro lado, esse mesmo Estado, por falhas em seu aparato estrutural e 

burocrático, não conseguindo em pequeno espaço de tempo fechar o ciclo de ações 

que culmine com a concretização da solução habitacional, corrobora com essa situação 

à medida em que suas ações são meros paliativos de caráter compensatório, criando 

para si mesmo uma condição insustentável em que além de gerar dependência para o 

usuário, onera os cofres públicos, dificultando a extensão do mesmo benefício a outras 

famílias necessitadas. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Auxilio Moradia, Política Habitacional, direitos, inserção social. 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 
 

In the degradation scene human being and social exclusion where great part of 

the resident poor population in the city of Recife lives, the Aid Housing, while special 

benefit of the habitacional politics of the City hall of the City of Recife - PCR if constitutes 

in basic element to remove families of the situation of vulnerability caused for habitations 

with precarious physical structure or located in not edificantes areas.  

 The look of this population inclusa in exactly demonstrates from its perceptions, 

how much it is important to the measure that authorizes an exit alternative, to that 

situation of risk with safe habitation;  concomitantly the State assumes its role, as 

responsible manager in providing habitation of quality to the population, as it foresees 

the Constitution Brazilian.   

On the other hand, this exactly Been, for imperfections in its structural and 

bureaucratic apparatus, not obtaining in small space of time to close the action cycle 

that culminates with the concretion of the habitacional solution, corroborates with this 

situation to the measure that its action is mere palliative of compensatory character, 

creating for itself exactly an unsustainable condition where besides generating 

dependence for the user, it burdens the public coffers, making it difficult the extension of 

the same benefit to other needed families. 
 
 
 
 
Word-key:  Assistance Housing, Habitacional Politics, rights, social insertion. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Durante o processo do trabalho desenvolvido como Assistente Social na 

Comissão de Defesa Civil do Recife, pudemos conhecer, acompanhar, monitorar e 

avaliar as dificuldades de moradia da população pobre em nossa cidade. 

É realmente desafiador sobreviver nas condições de miserabilidade em que vive 

esse segmento populacional. 

Erro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagens de imóveis em situação de risco - Alto do Guilhermino - RPA-2.  

(Arquivo CODECIR, 27/02/2004).
 

Nós julgamos que sabemos das dificuldades desse tipo de vida, contudo, uma 

coisa é termos conhecimento das situações, outra coisa é estarmos em campo, 

concreto, real, vendo e convivendo com as mesmas, com as dificuldades de acesso às 

próprias casas, construídas ao “pé” ou sobre barreiras que ameaçam desabar, cujos 

caminhos são íngremes, de chão batido, escadarias cortadas no próprio barro que 

deslizam quando as enxurradas arrastam tudo no seu caminho. 

Isso sem falar nas estruturas das casas construídas dos mais diferentes 

materiais que variam da tábua, à lona, ao plástico, ao latão, sem a mínima estrutura e 
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onde se alojam famílias inteiras, dos idosos às crianças, cuja condição de miséria choca 

a sensibilidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Imagens de arquivos de imóveis do Alto do Pascoal - RPA-2, em situação de risco. 

(Arquivo CODECIR, em 05/11/2003). 

Torna-se para nós indigno que em pleno século XXI com tantos avanços 

científicos, tecnológicos, tenhamos construído uma sociedade tão injusta que permite a 

existência dessa realidade e que ainda corrobora para que ela permaneça. 

 Por ocasião das chuvas, o risco de desabamento, nos trás o medo de termos 

vidas ceifadas, soterradas sob o barro e lama. 

Quando acenamos com um benefício que pode mudar essa situação, no primeiro 

momento é como um “bálsamo”, um alívio frente ao desconforto, ao medo da morte e 

do amanhã. 

 Analisar como as pessoas inseridas como beneficiários se comportam, como 

avaliam o papel da Prefeitura no contexto de suas vidas é o objetivo dessa pesquisa. 

Desvendar, portanto o “olhar do beneficiário” frente a um benefício proposto por 

um órgão estatal inserido no campo da política habitacional do Recife, é nossa 

intenção.  
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 A pesquisa foi realizada com 40 famílias inseridas no benefício no período de 

2001 a 2003, residentes nas localidades da micro-região 2.2 da Região Política 

Administrativa – RPA - 2. 

 Para efeito de análise, dividimos o grupo entre os que já haviam sido excluídos 

do benefício, ou seja, os que se encontram com situação habitacional definida, e os que 

ainda se encontram no gozo do benefício. 

 No processo da pesquisa utilizamos questionário contendo perguntas abertas e 

fechadas, que versam sobre a situação das pessoas no momento da retirada do risco, 

passando por seu contexto sócio-econômico-familiar, até suas avaliações, sentimentos 

e percepção do benefício. 

No primeiro capítulo da Dissertação situamos as Políticas Públicas no Brasil, o 

perfil da população assistida por suas diferentes vertentes, principalmente no que 

concerne à implementação das Políticas Habitacionais a partir de 1964, até chegarmos 

aos Programas e Projetos Habitacionais implementados no Estado de Pernambuco. 

 No segundo capítulo abordamos especificamente o Recife e suas Regiões 

Políticas Administrativas. Enfocamos as diferenças com que convive a cidade, desde 

sua caracterização físico-ambiental, onde passamos de áreas planas de mangue, até 

encostas de barreiras, e os diferentes segmentos populacionais, onde convivem 

classes sociais totalmente diferenciadas por situações sócio-cultural-econômica 

privilegiadas, até a total miserabilidade. A cidade do Recife se caracteriza por ser vitrine 

viva desses contrastes. 

 No terceiro capítulo nos detemos em conhecer a realidade da população da 

micro-região 2.2., inclusa no benefício no período delimitado.  

As configurações familiares dessa população, número de adultos, de crianças, situação 

sócio-econômica-cultural.  

Indagamos até que ponto o benefício foi e é importante em suas vidas, o que 

mudou para eles e seus familiares a partir dessa inserção. 

Procuramos, assim, conhecer a realidade concreta, dessas pessoas, o olhar que 

elas lançam para esse paradigma que caracteriza suas vidas. 
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Capítulo I

 
 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 
 
 
 
 

   Imóvel em situação de risco - Alto do Pereirinha - RPA-2 
Fonte: Arquivo CODECIR, 2003.   

  
 1.1  AS POLÍTICAS PÚBLICAS X INSERÇÃO SOCIAL DOS BENEFICIÁRIOS. 
 

1.2  AS POLÍTICAS HABITACIONAIS NO BRASIL A PARTIR DE 1964. 
 

1.3 AS POLÍTICAS HABITACIONAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO A 

PARTIR DE 1964. 

 
 
 

1.4  A CEHAB – COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS. 
 

1.5 PROGRAMA GUARDA CHUVA DA PREFEITURA DA CIDADE DO 

RECIFE - PCR. 

 
 
 

1.6  AUXILIO MORADIA BENEFÍCIO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO DA PCR. 
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1.1. AS POLÍTICAS PÚBLICAS X INSERÇÃO SOCIAL DOS 
BENEFICIÁRIOS 

 

A maior parte das constituições modernas, inclusive a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, espelham-se na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos da ONU, em seu capítulo II do seu Título II, (Dos Direitos e garantias 

individuais) uma série de direitos sociais adotaram o caráter de Lei: 

 

     Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 
(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/.htm) 1. 

 

Contudo, apesar do seu caráter formal, instituído pela Constituição, as políticas 

sociais praticadas no Brasil apresentam um modelo focado em ações pontuais com 

objetivos nitidamente compensatórios, destinados a minimizar as desigualdades sociais 

e não a fortalecer a busca de igualdade para todos os cidadãos.  

A análise dos perfis e mapas de pobreza assumem um lugar de destaque na 

identificação de segmentos carentes como alvos prioritários dos programas sociais. 

A fase atual, baseada nas políticas sociais adotadas pelo Governo Lula, não 

pode ser considerada como modelo de desenvolvimento social, uma vez que 

caracteriza-se por ações de cunho meramente compensatório para atendimento à 

população carente como no caso dos programas bolsa-escola, e bolsa-alimentação. 

Por sua vez, o crescimento da renda per capita, por si só, não é suficiente para se 

analisar o bem-estar de uma população; é necessário se verificar como está distribuída 

a riqueza e condições de vida da mesma. Neste aspecto, também, o Brasil possui uma 

das distribuições de renda mais injustas, e as políticas sociais, longe estão de resolver 

esses problemas. O que assistimos, é a ampliação das relações mercantis, com o 

capital comandando o mercado em detrimento do social. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc26.htm#art6
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 Alejandra Pastorini faz uma análise das políticas sociais, na visão de autores 

com perspectivas distintas. Daqueles que acreditam na ação de políticas dentro da 

visão tradicional, onde essas políticas são entendidas como mecanismos de 

distribuição de renda e de autores dentro da perspectiva marxista, que superando a 

visão fenomênica das mesmas as colocam como “espaço e conseqüência das lutas 

sociais (e de classe) e como uma unidade política, econômica, social” (PASTORINI, 

1997, p. 86). 

 Segundo Pastorini (1997, p. 86) apud Marshall (1967), um dos teóricos da 

corrente tradicional, coloca que: 

     A expressão ‘política social’ não é um termo técnico com um significado 
preciso, será sempre empregada fazendo referência à política dos governos 
relacionada à ação que exerça um impacto direto sobre o bem-estar dos 
cidadãos, ao proporcionar-lhes serviços ou renda. 

 

 Para Pastorini a análise realizada por Marshall, encontra-se centrada na 

discussão de ajuda e da assistência do Estado aos trabalhadores e aos indigentes; 

pensando as políticas sociais como meros instrumentos de redistribuição da renda entre 

diferentes grupos ou classes sociais. 

 No que tange à perspectiva tradicional enfocada por Pastorini (1997, P.86) apud 

Graciarema (1982), sociólogo da CEPAL: 

 
     As políticas sociais [...] (são) elaborações apendiculares, cuja função 
central é a correção, mediante a assistência social, dos efeitos malignos que 
produz uma determinada estratégia de crescimento capitalista. 

 

 

 Para ele, as ações do Estado terão, dentro das políticas sociais, um enfoque 

compensatório, paliativo e corretivo das desigualdades produzidas no mercado, como 

conseqüência do desenvolvimento capitalista. Graciarena (1982), diz ainda que: 

 
     Toda política social [...] tem que atacar de frente o problema da 
heterogeneidade estrutural, buscando a criação de empregos estáveis e 

                                                                                                                                                              
1Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 2000 - Constituição da República Federativa do Brasil –1988. 
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produtivos, a redistribuição de ingressos e o bem-estar dos setores populares 
(PASTORINI apud GRACIAREMA, 1997, p. 86). 
 
 
 

 Outro autor abordado por Pastorini (1997, p.87) apud Franco (1988) em sua 

análise destaca as políticas sociais como: 

 
     A intervenção na realidade, por meio de ações [...] que outorgam recursos 
escassos para aumentar o bem-estar da população em seu conjunto, o que em 
geral se alcança (sobretudo) diminuindo os setores que vivem em situação de 
pobreza.  

 

 Na análise, Franco, exalta a busca do “bem-comum” por parte do Estado, a 

“naturalização” sem remédio da origem das desigualdades e da pobreza, geradas em 

sociedades de “recursos escassos”, e a diminuição quase mágica dos setores 

espoliados, por meio da mera execução de políticas sociais, sem que seja tocado um 

único elemento estrutural. O autor afirma que a desigualdade é um componente 

estrutural inevitável de toda sociedade, sendo as políticas sociais uma entre 

alternativas, para se atingir sociedades menos desiguais.  

 Esses modelos políticos geralmente são encontrados em governos populistas, 

Estados benfeitores, que implantam as políticas sociais como forma de compensar as 

desigualdades próprias do mercado. 

Entendem esses autores que se o mercado privilegia a uns e desfavorece a outros, as 

políticas sociais “redistributivas” devem favorecer aqueles outros, sem privilegiar os 

demais. Assim, segundo essa visão, estar-se-ia equilibrando as desigualdades, quanto 

combatendo a pobreza.  

 

Conclui Pastorini (1997, p. 87): 

 

Esses teóricos esquecem que as políticas sociais são um produto concreto do 
desenvolvimento capitalista, de suas contradições, da acumulação crescente 
do capital e, portanto, um produto histórico, e não fruto de um desenvolvimento 
natural.  
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 Após essa abordagem, a autora se volta para a perspectiva marxista, colocando 

a necessidade de pensar as políticas sociais como “concessões e conquistas”. Parte, 

inicialmente, da idéia que as políticas sociais não podem ser pensadas como “meras 

concessões” por parte do Estado. Destacam-se, portanto, três sujeitos que 

protagonizam essa análise que são: 

• As classes hegemônicas; 

• O Estado, intermediador sob a hegemonia das classes dominantes; 

• As classes trabalhadoras e subalternas como beneficiárias das políticas sociais. 

 Esses três sujeitos estão permanentemente em conflito e as políticas sociais 

surgem como produtos dessas relações conflitivas, não sendo, portanto, um mero 

benefício, ou concessão por parte do Estado, mas fruto de lutas e conflitos. 

 Os autores situados no campo da abordagem marxista entendem, ainda, que as 

políticas sociais, além de constituírem um instrumento redistributivo, ao mesmo tempo, 

e principalmente, cumprem outras funções: políticas e econômicas: 

 

     Estudar as políticas sociais a partir de uma perspectiva da totalidade 
implica, por um lado, apreender conjuntamente os momentos de produção e de 
distribuição como elementos constitutivos de uma totalidade, diferenciação no 
interior de uma unidade.  Mas, por outro lado, implica, também, considerar os 
indissolúveis entrelaçamentos existentes entre economia e política. 
(PASTORINI, 1997, p. 87). 

 

 Tais autores entendem as políticas sociais como mecanismos de articulação, de 

processos políticos, que visam o consenso social, a aceitação e a legitimação da 

ordem, a mobilização/desmobilização da população, a manutenção das relações 

sociais, a redução de conflitos, a redução dos custos de manutenção e reprodução da 

força de trabalho, favorecendo a acumulação e valorização do capital. Assim sendo, as 

políticas sociais tem como principal alvo combater os problemas sociais, políticos e 

econômicos que se gestam na existência da classe operária, dentro da sociedade 

capitalista.     

 

     Seu objetivo é, portanto, assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento 
do capitalismo monopolista e a concentração e centralização do capital que lhe são 
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inerentes e não a mera correção dos efeitos negativos desses processos. (PASTORINI, 
1997, p. 87). 

 

          Dentro da visão marxista, só é possível analisar as políticas sociais a partir de 

uma ótica da totalidade, começando pela função social das mesmas.  

           Em sua análise, Pastorini deduz que, tendo as políticas sociais o objetivo de 

gerar certa redistribuição de recursos sociais, por um lado, presta serviços sociais e 

assistenciais e, por outro, outorga um complemento salarial ás populações carentes. 

            No mundo capitalista, a função social das políticas sociais mascara e encobre 

seu real papel que envolve questões políticas e econômicas. Nessa linha de 

pensamento, aparece, ainda, o conceito de “inclusão social” atualizando as ideologias 

em torno da ‘população supérflua’, objetivando sua reprodução através do 

reordenamento das políticas de assistência social. 

 Pastorini se reporta ainda a Marilda Iamamoto, uma das teóricas da corrente 

marxista, que faz uma análise das políticas sociais que nos permite observar como as 

mesmas são dúbias e contraditórias, pois se de um lado, elas mostram aos 

beneficiários uma imagem “redistributiva”, reparadora, de outro, para as classes 

dominantes, desempenham um papel de diminuição dos custos de manutenção e 

reprodução da força de trabalho; socializando o que antes era um custo exclusivo do 

empregador, assim como também cumprem uma outra função não menos importante, 

que é a de legitimação da ordem estabelecida e da inibição de eventuais crises sociais. 

Quanto à função econômica, cabe destacar que o Estado capitalista, através 

das políticas sociais contribui para o barateamento da força de trabalho, a partir da 

socialização dos custos da sua reprodução. Para Iamamoto, as políticas sociais com 

seus programas de ajuda social, “têm como um de seus objetivos principais contribuir 

para a reprodução da força de trabalho (PASTORINI apud IAMAMOTO, 1997, p. 87)”. 

Contudo, é importante ressaltar que essas mesmas políticas são financiadas 

com recursos públicos, provenientes dos impostos pagos pela população; é assim que, 

no processo de produção, todos subsidiam e contribuem para a produção dos recursos 

que serão destinados à sobrevivência dos trabalhadores e suas famílias. 

Dentro ainda da perspectiva Marxista, Pastorini (1997, p. 88) apud Faleiros 

(1986) aponta a destinação das políticas sociais como: 
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     Formas de manutenção da força de trabalho econômica e politicamente articuladas 
para não afetar o processo de exploração capitalista e dentro do processo de 
hegemonia e contra-hegemonia da luta de classes.  
 

A autora destaca que nessa relação contraditória, o Estado se apresenta como 

mediador de conflitos, como condensador de relações de forças sociais, e expressão 

das contradições de classe, deve incorporar, para obter legitimação, as reivindicações e 

apelos das classes dominadas. Dessa forma, esse mesmo Estado dá respostas a 

alguns interesses e demandas dessa classe em troca de sua legitimação. 

Pastorini, por fim, propõe a incorporação de elementos da perspectiva marxista 

no debate das políticas sociais. Destaca, portanto, a incorporação da luta de classes, 

fato que implica pensar as políticas sociais a partir de uma ótica tanto política, quanto 

social e econômica. Faz-se necessário ainda, fazer alusão a uma relação entre sujeitos, 

envolvendo um processo mais amplo e em movimento, onde os diferentes atores 

encontram-se relacionados tensa e/ou conflitivamente e movidos por interesses 

contraditórios. 

A autora sintetiza o processo de implementação das políticas sociais da seguinte 

forma: 

 

DEMANDA – LUTA – NEGOCIAÇÃO – OUTORGAMENTO 

 

Este complexo processo tem como ponto de partida as necessidades dos 

sujeitos, parte das quais transformam-se em demandas que serão reivindicadas perante 

os organismos e instâncias competentes, valendo-se das mobilizações e pressão dos 

setores interessados, constituindo-se dessa forma, verdadeiras lutas entre diferentes 

classes e setores sociais. Esse processo, leva a uma instância de negociação, onde 

cada parte envolvida obtém ganhos e perdas.  

 

Aí está o Estado, exercendo seu papel de mediador que, se antecipando ás 

pressões e reivindicações das classes subalternas, de modo a evitar eventuais 

demandas e lutas lhes outorga determinados benefícios. 
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O IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão oficial encarregado 

das Contas Nacionais e análises estatísticas macroeconômicas, em seu último estudo 

realizado em 1990 ressalta que cerca de 3% da população economicamente ativa 

(PEA) detem 49% da Renda Nacional. Esse é um dado bastante preocupante que 

demonstra a concentração de renda brasileira numa parcela mínima da população. 

A má distribuição de recursos na educação, baixa qualidade do ensino básico, 

face aos parcos recursos, salários irrisórios e rendimento baixo dos docentes com o 

simultâneo aumento da evasão e repetência escolares, empurrando os jovens para um 

mercado de trabalho cada vez mais exigente faz com que a formulação e implantação 

de políticas sociais direcionadas para a população como um todo, sejam primordiais 

para o futuro do Brasil. “O retrato da sociedade brasileira pode ser analisado no quadro 

abaixo elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, com dados 

do Censo de 1991. O quadro por si só é elucidativo.” (http://www.cinterfor.org.uy/public/) 

 

As políticas destinadas ao atendimento das necessidades básicas principalmente 

da população mais pobre, agrupadas sob o rótulo de políticas sociais não chegaram a 

ocupar, ao longo da história papel de destaque, ficaram caracterizadas mais pela 

http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/doc/not/libro61/cua/i/piram.gif
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/doc/not/libro61/cua/i/piram.gif
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manutenção e garantia do controle social do que por uma busca efetiva e plena do 

desenvolvimento social.  

As possibilidades de ações preventivas, universais, por parte do Estado tornam-

se cada vez mais remotas e os direitos entram em retração, enquanto a miséria e a 

violência proliferam em todos os níveis. 

Os contrastes existentes entre as classes tornam-se mais evidentes, e a 

sociedade brasileira ao mesmo tempo em que se surpreende com os avanços das 

ciências, se assusta com os altos índices de pauperismo em que vivem milhões de 

brasileiros, residindo em áreas insalubres, em condições de vida que remontam ao 

início do século passado, quando faltava saúde, proliferavam epidemias por falta de 

esgotamento sanitário. Faltava segurança física, social, respeito, dignidade. 

No Brasil e no mundo inteiro, há uma preocupação constante por parte dos Filósofos e 

Cientistas Sociais com essas questões: 

 

     Intelectuais, ligados à ordem capitalista, desenvolveram um conjunto de 
teorias e propostas de intervenção estatal, visando o controle social das 
populações trabalhadoras e a ‘integração’ das populações trabalhadoras e 
sobrantes’ à sociedade. Sob as condições materiais de um capitalismo em 
expansão, no período pós-guerra, foi possível promover políticas que 
minimamente respondiam ás reivindicações classistas do movimento operário. 
Através da ampliação do mercado capitalista em conjunto com o 
desenvolvimento de políticas de proteção e assistência social, a 
‘superpopulação relativa’ e o ‘exército industrial de reserva’ foram parcialmente 
‘integrados’ ao sistema metabólico do capitalismo. (MOTA, 2005, p. 64.). 

 

O Estado brasileiro, através das políticas de assistência social enfrenta um 

grande desafio: “Concretizar direitos de cidadania social no seio de uma ordem 

capitalista liberal contrária a esses direitos e à sua concretização”. (PEREIRA, 2004, p. 

05). 

 No período de 1990-1992, o Governo efetuou um ajuste nas contas públicas com 

cortes centrados nos gastos sociais. Estes se reduziram em 1990, para 3,9% e em 

1991, 12,4%. O que significou em gastos sociais per capita uma equivalência aos dos 

anos 84/85, os níveis mais baixos da década. A queda só não foi mais significativa, por 

que uma série de mecanismos constitucionais como direitos previdenciários, vinculação 
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da arrecadação de impostos à Educação e o orçamento aprovado, garantiram a 

manutenção de alguns programas sociais. 

O peso das políticas de contenção de gastos não foi igual para todas as áreas 

sociais. As mais prejudicadas foram Educação, Previdência e Saúde. No caso da 

Saúde, a queda acumulada nos anos de 1990/1992, foi de 30,68%, o que levou à 

queda na participação do setor, nos gastos sociais  aos níveis mais baixos da década, 

desde 84/85.  

Quanto à Assistência, o protelamento do reajuste do salário-mínimo e a demora 

da regulamentação do novo plano de benefícios da Previdência, contribuíram para a 

queda nas despesas previdenciárias. Ainda na área de Assistência, convém frisar que 

alguns de seus sub-programas como o da Assistência à Infância e à Velhice teve um 

crescimento, pois isto correspondeu à estratégia assistencialista do governo. A área da 

Educação foi uma das mais prejudicadas pelos cortes. 

 A queda acumulada em 90/91 atingiu a 49,3 %. No primeiro ano o corte dirigiu-

se ao ensino superior, havendo até um aumento nos gastos com o ensino básico, 

porém já em 1991 nem o ensino básico foi poupado. Foram atingidos os programas de 

Alimentação e Nutrição, reduzidos em 47,3% em 1991, ano não eleitoral, logo não 

carecendo de práticas de clientelismo. Os gastos com os programas de trabalho 

apresentaram queda acumulada em 90/91 de 31,4%, primeira redução da área desde 

que foi criado o programa de seguro-desemprego.  

A universalização dos direitos é algo que as estatísticas apontam como longe de 

ser uma realidade para a maior parte da população brasileira. 

O quadro abaixo apresenta diferentes indicadores sociais, entre 19 países 

selecionados a partir dos rendimentos de sua população, entre os anos de 1995 – 

1997. Apesar de apresentar um produto nacional bruto, que está entre os países com 

renda média alta, o Brasil apresenta índices de mortalidade infantil superiores a países 

com renda baixa e muito baixa como Paraguai e Venezuela, e equivalente praticamente 

a  China. 
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Em relação à mortalidade materna, a situação do Brasil também não é 

confortável. Seus índices só ficam abaixo das taxas de países como África do Sul, 

Chile, Paraguai, Venezuela, Haiti, Índia e Nigéria. 

 

TABELA 1: INDICADORES SOCIAIS PAÍSES SELECIONADOS 1995-1997 

 
 Infelizmente o perfil das famílias pobres brasileiras caracteriza-se pela exclusão 

do processo produtivo, pela desinformação e qualificação inadequada para trabalhar no 

ECONOMIA POPULAÇÃO 
PNB PER 

CAPTA (US$) 
1997 

GASTOS 
MORTALIDADE MORTALIDADE 

PÚBLICOS 
INFANTIL MATERNA 

COM 
(POR 1.000 (POR 100.000 

EDUCAÇÃO 
NASCIDOS NASCIDOS 

(% DO PIB) 
VIVOS) 1996 VIVOS) 1990-96 

1995 

Renda Alta 
Alemanha 82,0 28.260 5 4,7 22

Áustria 8,0 27.980 5 5,5 10

Espanha 39,0 14.510 5 5,0 7

E.U.A. 268,0 28.740 7 5,3 12

Itália 57,0 20.120 6 4,9 12

Japão 126,0 37.850 4 3,8 8

Reino Unido 59,0 20.710 7 5,5 9

Renda Média Alta 
África do Sul 38,0 3.400 49 6,8 230

Argentina 36,0 8.570 22 4,5 100

Brasil 164,0 4.720 36 n.d * 160

Chile 15,0 5.020 12 2,9 180

México 95,0 3.680 32 5,3 110

Uruguai 3,0 6.020 18 2,8 85

Renda Média Baixa 
Paraguai 5,0 2.010 24 2,9 190

Venezuela 23,0 3.450 22 5,2 200

Renda Baixa 
China 1.227,0 860 33 2,3 115

Haiti 7,0 330 72 N.d * 600

Índia 961,0 390 65 3,5 437

Nigéria 118,0 260 78 N.d * 1000

Fonte: IBGE. Contas nacionais - DIEESE/2000-2001(*)1                     *N.d. Dados não declarados.       
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mercado formal. Essas famílias atuam no mercado informal, em situação de 

subemprego, buscando alternativas de sobrevivência. 

 Por sua vez, a situação salarial da população brasileira, mesmo para aqueles 

que estão inseridos no mercado formal de trabalho não é das mais confortáveis, nem 

assegura condições para a população dispor dos “mínimos sociais”, que são os 

pressupostos para a cidadania, “isto é, a oferta de oportunidades de educação, saúde, 

trabalho, segurança e qualidade de vida, e não somente o atendimento às 

necessidades básicas”. (BERETTA; MARTINS, 2004, p. 63) 

 Tomando por base dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Sócio-Econômicos - DIEESE, constatamos que a evolução do salário pago a quem atua 

no mercado formal, longe está de se configurar como aceitável, de modo a proporcionar 

um aumento real às condições de vida dos trabalhadores. 

  O Dieese apresenta ainda uma avaliação do nível degradante em que se 

encontra o salário mínimo atual (dezembro/2005): 
 

      Em dezembro, o valor real equivalia a 18% do salário fixado em julho de 
1940, fazendo o resultado médio do ano atingir 20%, a menor média anual de 
todos os tempos. Em uma comparação com período mais recente, constata-se 
que no início da década o salário mínimo, em termos reais, valia o dobro do 
atual O salário mínimo hoje afeta diretamente cerca de 20 milhões de pessoas, 
seja no mercado formal (3,1 milhões), aposentados e pensionistas (11 milhões) 
e trabalhadores sem carteira assinada (5,9 milhões). 
     Além disso, seria razoável admitir que a fixação do patamar mínimo de 
remuneração pelo trabalho é um dado que influencia fortemente o 
comportamento dos demais salários e, principalmente a média salarial. 
(http://www.dieese.org.br/esp/salmin/anufev96.xml). 

 

 Comparando o salário mínimo atual fixado em lei, nacionalmente unificado com o 

salário que seria necessário para atender às necessidades básicas de uma família, com 

04 pessoas, (sendo 02 adultos e 02 crianças) com educação, moradia, saúde, 

alimentação, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, temos uma 

diferença gritante em termos reais. 

 O salário mínimo fixado a partir de maio/2005 está em R$ 300,00 (trezentos 

reais) e o salário mínimo necessário para preservar o poder aquisitivo do trabalhador 

segundo os dados analisados deveria ser de R$ 1.497,23 (Um mil, quatrocentos e 

http://www.dieese.org.br/esp/salmin/anufev96.xml
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noventa e sete reais e vinte e três centavos) em julho do mesmo ano. Há um déficit, 

portanto de 1.197,23 (Um mil, cento e noventa e sete reais e vinte e três centavos). 

 A Constituição da República Federativa do Brasil, Capítulo II, dos Direitos 

Sociais, artigo 7º, inciso IV, prever que o SM* deve ser reajustado, de modo a preservar 

o poder aquisitivo da população. 

 Abaixo, apresentamos tabela onde constam o salário mínimo nominal e o salário 

mínimo necessário, com dados de novembro/2003, até novembro/2005: 

 

TABELA 2: SALÁRIO MÍNIMO NOMINAL X SALÁRIO MÍNIMO NECESSÁRIO 

PERÍODO 
SALÁRIO MÍNIMO 

NOMINAL 
SALÁRIO MÍNIMO 

NECESSÁRIO 

2003 

Novembro  R$ 240,00 R$ 1.408,76 

Dezembro R$ 240,00 R$ 1.420,61 

2004 

Janeiro  R$ 240,00 R$ 1.445,39 

Fevereiro R$ 240,00 R$ 1.422,46 

Março R$ 240,00 R$ 1.402,63 

Abril R$ 240,00 R$ 1.386,47 

Maio R$ 260,00 R$ 1.522,01 

Junho R$ 260,00 R$ 1.538,06 

Julho R$ 260,00 R$ 1.527,56 

Agosto R$ 260,00 R$ 1.596,11 

Setembro R$ 260,00 R$ 1.532,18 

Outubro R$ 260,00 R$ 1.510,67 

Novembro R$ 260,00 R$ 1.439,68 

Dezembro R$ 260,00 R$ 1.468,08 

2005 

Janeiro R$ 260,00 R$ 1.452,28 

Fevereiro R$ 260,00 R$ 1.474,96 

Março R$ 260,00 R$ 1.477,49 

Abril R$ 260,00 R$ 1.538,64 

Maio R$ 300,00 R$ 1.588,80 

Junho R$ 300,00 R$ 1.538,56 
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Julho R$ 300,00 R$ 1.497,23 

Agosto R$ 300,00 R$ 1.471,18 

Setembro R$ 300,00 R$ 1.458,42 

Outubro R$ 300,00 R$ 1.468,24 

Novembro R$ 300,00 R$ 1.551,41 

 FONTE: DIEESE 2000 (www.dieese.gov.br) 

 

 

 

 

 

 

 

  

SALÁRIO MÍNIMO NOMINAL: salário mínimo vigente.  
SALÁRIO MÍNIMO NECESSÁRIO: Salário mínimo de acordo com o preceito constitucional 
"salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social, reajustado periodicamente, de modo a 
preservar o poder aquisitivo, vedada sua vinculação para qualquer fim" (Constituição da 
República Federativa do Brasil, capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º, inciso IV). Foi 
considerado em cada Mês o maior valor da ração essencial das localidades pesquisadas. A 
família considerada é de dois adultos e duas crianças, sendo que estas consomem o 
equivalente a um adulto. Ponderando-se o gasto familiar, chegamos ao salário mínimo 
necessário.  

 Não podemos, portanto, considerar que há inclusão social, quando os índices 

oficiais, apontam para uma situação tão degradante das condições sócio-econômicas 

do país. Como os trabalhadores vão poder manter suas necessidades básicas 

satisfeitas frente a essa dura realidade? 

As políticas destinadas ao atendimento das necessidades da população mais 

pobre, agrupadas sob o rótulo de políticas sociais, não chegaram a ocupar, ao longo da 

história do Brasil, papel de destaque nos planos dos sucessivos governos. 

As ações implementadas, representadas por essas políticas, tem sido planejadas 

para terem um caráter compensatório, paliativo e corretivo das desigualdades 

produzidas no mercado, ao mesmo tempo em que legitimam a ordem estabelecida, 

inibindo eventuais crises sociais. 

Essas ações, portanto, constituem uma profunda opção conservadora e 

reacionária imposta á sociedade pelos Governos neoliberais. A situação de pobreza e 

miséria que atravessa grande parte da população brasileira e conseqüentemente a 

violação dos direitos humanos impõem a necessidade de implementação de ações que 

atenuem as conseqüências devastadoras causadas por essa opção política, que 

favorece o capital em detrimento do social. 
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No Brasil, as políticas sociais reproduziram as desigualdades sociais pela 

ineficiência de seus programas e pela injustiça gerada deixando a população excluída à 

margem dos bens e serviços públicos.  

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu o Governo, prometendo dar nova 

roupagem a essas políticas, e mudar o rumo do país, no que tange a extirpar da 

realidade brasileira, a miséria e a fome.  

Para isso, buscou entre outras ações, unificar os programas sociais, como se 

essa unificação pudesse tornar esses programas instrumentos de transformação, de 

inclusão social e combate à pobreza.  

Por não ser estrutural, o combate à desigualdade social limitou-se aos gastos 

assistenciais do Estado. Nesse plano, o que se constata é que, após alguns anos de 

Fome Zero, Bolsa Escola, Renda Mínima e outros tantos programas com títulos 

sonoros, o governo não conseguiu desfazer-se inteiramente do conceito neoliberal dos 

"gastos sociais focalizados". O anunciado vetor "estruturante" dessas transferências de 

renda aos setores mais pobres, não passou do terreno das boas intenções. 

 

     A desproporção entre os recursos alocados (mesmo que tenham sido 
superior em relação aos do governo passado) e o tamanho das demandas da 
imensa massa de pobres frustrou esse objetivo. Minúsculas transferências de 
renda não geram uma dinâmica social favorável ao protagonismo político e 
social dos marginalizados. Em outras palavras: apesar das boas intenções, 
não se conseguiu sair da linha tradicional do assistencialismo praticado pelas 
elites dominantes e destinado meramente a atenuar situações gritantes e 
explosivas de pobreza. ( http://www.alia2.net/article3476.html) 2. 
 

 

Sampaio em sua análise ressalta ainda que em relação à redução da 

desigualdade social, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) foi insignificante, não 

chegando a afetar o PIB per capita. Em 2004, apresentou discreta melhora, mas não 

                                                 
2 SAMPAIO, Plinio Arruda, O que mudou depois de Lula? Presidente da ABRA  (Associação Brasileira de Reforma 
Agrária) http://www.alia2.net/article3476.html, acesso em 05/09/2005. 
 

 
  

http://www.alia2.net/article3476.html
http://www.alia2.net/article3476.html
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teve maior impacto nem na questão do emprego (que aumentou pouco diante do 

tamanho da força de trabalho), nem na dos salários (de fato, o salário médio diminuiu). 

Na formalização dos empregos, o número de trabalhadores com carteira 

profissional assinada é ainda inferior ao dos trabalhadores com contrato informal e a 

renda de quase um quarto (23,8%, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA) dos trabalhadores brasileiros é inferior ao salário-mínimo. 

A situação do trabalhador do campo não melhorou, já que a reforma agrária não 

saiu do papel. A meta de assentamento de um milhão de famílias, em quatro anos, 

suficiente para gerar uma dinâmica virtuosa de redistribuição da riqueza no campo, foi 

cortada pela metade, e essa metade não está sendo executada. 

A reforma urbana – que seria outra medida estrutural de redução de 

desigualdades sociais até o momento não apresentou resultados claros com a 

construção de casas populares que atendesse a demanda por habitação popular 

existente em nosso país. 

  PLINIO SAMPAIO, argumenta ainda que: 

 

 
     Toda essa legislação estruturante, patrocinada a ferro e a fogo pelo governo 
petista, enquadra-se rigorosamente na receita do Consenso de Washington - 
Estado fraco e mercado livre”. Foram feitas ainda concessões injustificáveis às 
multinacionais da energia e das telecomunicações, foram dadas isenções 
indevidas aos especuladores e investidores estrangeiros, fez-se "vista grossa" 
às transgressões das madeireiras estrangeiras às normas de proteção das 
florestas; e sancionou-se o retrocesso da legislação ambiental, a fim de 
favorecer as multinacionais dos transgênicos. Sem falar na manutenção de um 
superávit primário incompatível com o atendimento mínimo das demandas 
sociais e com a necessidade urgente de recuperar a infra-estrutura econômica 
do país. (http://www.alia2.net/article3476.html)3. 

 

 

Diante desta análise, como podemos considerar que as políticas sociais 

implementadas até o momento estão proporcionando inclusão social? 

 

 

http://www.alia2.net/article3476.html
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1.2. AS POLÍTICAS HABITACIONAIS NO BRASIL A PARTIR DE 1964. 

 

     Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a 
sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança 
em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 
perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 
(DECLARAÇÃO UNIVERSAL DE DIREITOS HUMANOS, Artigo XXV, 1948).  

 

 

             O direito á moradia é inalienável ao homem. Já enfatizado na Declaração 

Universal de 1948 e ratificado na Declaração de Vancouver, obra da Primeira 

Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (HABITAT I), em 

1976, que reafirma o consenso internacional relativo às políticas públicas acerca dos 

assentamentos humanos, reafirmando-a como direito humano básico e apontando a 

responsabilidade dos governos em ações visando a sua execução.  

A moradia se constitui, portanto o núcleo de consumo da família, expressa as 

condições de acesso dos moradores aos bens e serviços necessários à vida. Formular 

estratégias, definir prioridades de modo que esse bem se estenda a todo o cidadão, é 

dever do Estado que deve viabilizar esse direito através da implementação de políticas 

públicas no âmbito da habitação popular. 

Contudo, no Brasil, a moradia é vista pelo Estado como um problema social cuja 

solução só poderá ser viabilizada através de instituições e programas estatais que 

financiem a construção e não como um direito acessível a toda população. E, o Estado, 

como principal responsável pela questão habitacional não atende aos interesses das 

classes populares, e sim aos interesses capitalistas. Assim, vista como uma mercadoria 

a ser comprada ou um patrimônio a ser conquistado por esforço pessoal, a terra e, 

conseqüentemente, a habitação, passa a depender da capacidade de pagamento de 

cada um.  

                                                                                                                                                              
3 SAMPAIO, Plinio Arruda, O que mudou depois de Lula? Presidente da ABRA  (Associação Brasileira de Reforma 
Agrária) http://www.alia2.net/article3476.html, acesso em 05/09/2005. 

http://www.alia2.net/article3476.html
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Ainda no século XVIII Rousseau (www.espaçoacadêmico.com.br)4 destacava 

que “o verdadeiro fundador da sociedade foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, 

lembrou-se de dizer ‘isto é meu’ e encontrou pessoas suficientemente simples para 

acreditá-lo”.  

O resultado disso é que os beneficiados são apenas um pequeno grupo social 

formado pelas camadas de renda alta ou média que se apropriam dos terrenos que 

apresentam melhores condições de acessibilidade às áreas centrais, e melhores ofertas 

de infra-estrutura. 

             Assim, de acordo com Silva (1992) 5:  

 

     Nas nossas cidades, os investimentos públicos e privados voltam-se 
principalmente para as obras ou serviços que beneficiam as grandes empresas 
e empresários e os espaços ocupados por eles: seus estabelecimentos, 
residências e locais de lazer. Por outro lado, milhões de pessoas 
marginalizadas das benfeitorias e do luxo, amontoam-se em moradias 
precárias, geralmente em bairros afastados e carentes de serviços de infra-
estrutura básica, ou até em áreas insalubres e terrenos de alto risco, apesar de 
grandes extensões da cidade permanecerem não utilizadas porque seus 
proprietários aguardam sua valorização. 

 

              Para a população que vive às margens do processo produtivo, as políticas 

sociais são planejadas para terem um caráter compensatório, paliativo e corretivo das 

desigualdades produzidas no mercado. O Estado serve aos interesses capitalistas, ou 

seja, a classe dominante, aos grandes empresários. Para a maior parte da população, 

as condições de moradias precárias geram problemas graves como registra o 

depoimento abaixo: 

 

     A barreira caiu na hora em que eu me levantei para ir ao banheiro. Os 
entulhos desceram com uma força tão grande, que fui jogado a uma distância 
de dez metros. Minha esposa, que está grávida de quatro meses, ficou 
embaixo dos tijolos junto com meu filho, de oito anos", lembrou. Ele disse que 

                                                 
4 Artigo A Democracia Direta em Rousseau de ANDRIOLI. Antônio Inácio, publicado na internet. Acesso em 
23/01/2005. 
 
5 SILVA, Ademir Alves da. Política Social e Cooperativas Habitacionais. São Paulo: Cortez, 1992. 
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o resgate da mulher e do filho só foi possível graças a ajuda dos vizinhos. 
“Ninguém mora num lugar desses porque quer. (JORNAL DO COMMÉRCIO, 
22/05/2000, Caderno Cidades). 

 

Questiona-se então, o que pode o Estado fazer, como pode intervir na produção 

de habitação popular?  

Em seu artigo, Políticas para áreas urbanas – Dilemas e Alternativas, Diniz 

(1982) 6 afirma que: 

 

Caberia ao Estado corrigir as deficiências do mercado, protegendo os menos favorecidos, 
uma vez que todo cidadão teria o direito de viver condignamente. Entre esses atributos 
estaria o de morar em uma habitação adequada; Criar condições para assegurar uma maior 
valorização do capital voltado para a produção e circulação de mercadorias [em vez de] 
minorar o problema habitacional das classes de baixa renda; Ter a habitação como 
elemento essencial que garante as condições gerais de reprodução da força de trabalho[...].  
 

           Sabemos que o problema habitacional brasileiro é crônico e seus contornos 

foram se delineando como conseqüência da própria estruturação social do País.  

           Obviamente, há uma relação de causa e efeito entre moradia e renda, classe 

social e qualidade de vida, desenvolvimento e cidadania.  A degradação dessa 

qualidade nas grandes cidades é fruto também da descontinuidade das políticas 

públicas e das condições de moradia.  São ingredientes que dificultam alcançar o que 

chamamos de dignidade mínima. 

             Historicamente, a questão da habitação se mantém como um desafio ao poder 

público de suprir as carências habitacionais cada vez maiores das famílias mais pobres. 

A crise fiscal do Estado e a sua retração nos investimentos sociais são alguns dos 

problemas que repercutem diretamente na relação entre política habitacional e exclusão 

social e espacial dessas famílias. 

Em 1964, logo após a tomada do poder pelos militares, foi estabelecido o 

Sistema Financeiro de Habitação - SFH como uma estratégia adotada pelo Estado 

autoritário, procurando encontrar na habitação um instrumento de auto-legitimação, 

                                                 
6 DINIZ, Eli. Políticas para áreas urbanas – dilemas e alternativas. Debates Urbanos 4. Rio de Janeiro: ZAHAR, 1982. 
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espalhando “o sonho da casa própria” para toda a sociedade brasileira. Acima de 

tudo, foi uma forma de garantir emprego à mão-de-obra desqualificada, tornando a 

construção civil atraente ao capital doméstico, e atuando como um anteparo à 

recessão econômica. 

 

      O crescimento dos empregos na construção civil durante os anos 60 foi de 
8,2%, e durante os anos 70, 6,2% ao ano, comparado com 5,2 e 7,7% ao ano 
para a indústria em geral. O Banco Nacional de Habitação criado também nesse 
período, tinha autoridade para “guiar, disciplinar e controlar” o SFH e promover 
a construção e aquisição de casas, especialmente aos grupos de baixa renda. 
Com dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fundos 
governamentais e poupança voluntária, o sistema financiou 4,4 milhões de 
unidades habitacionais entre 1964 e 1985. (http://www.gajop.org.br).  

  

     Em contrapartida, esse mesmo Sistema Financeiro da Habitação, tratava a 

habitação como uma mercadoria a ser produzida e comercializada em moldes 

estritamente capitalistas, e ignorava os setores de menores rendimentos, que 

corresponde a 77% da população do país, que ganha menos de cinco salários mínimos. 

A ilegalidade das ocupações de terra, a irregularidade de loteamentos e 

construções, chegaram a índices tão altos nas cidades brasileiras, que superaram, na 

maior parte dos casos, as ocupações regulares. 

 Nelson Saúle Jr., em seu texto, “O Direito à Moradia”, analisa que: 

 

     Se o Estado fez ‘vistas grossas’ a esse universo de clandestinidade, era 
porque essa era a forma que encontrou de oferecer uma válvula de escape 
para as necessidades objetivas e concretas que a massa de trabalhadores 
urbanos, e a massa pobre recentemente chegada do campo, tinham de 
habitação. Era uma forma ainda de viabilizar a produção barata de força de 
trabalho. (www.gajop.org.br) 7.  

 

Desde o início dos anos 70, o BNH passou sistematicamente a orientar seus 

recursos para o financiamento de governos estaduais e municipais na produção de 

obras de infra-estrutura urbana, tais como implantação e melhoria de abastecimento de 

água e esgoto sanitário, do sistema viário e pavimentação, da rede de distribuição de 

                                                 
7 Júnior Nelson Saule e Rodriguez Maria Elena - O Direito à Moradia www.gajop.org.br, acesso em 05/05/2005. 

http://www.gajop.org.br/
http://www.gajop.org.br/
http://www.gajop.org.br/
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energia elétrica, de transporte, de drenagem de águas pluviais e outras. O 

financiamento da habitação diminuiu até apenas à metade (53,7%) dos investimentos 

em 1976.  

Em 1973, o Governo reconhecendo o fracasso do BNH para prover moradia para 

os setores mais pobres da população, lançou o Plano Nacional de Habitação Popular 

(PLANHAP) com o correspondente Sistema de Financiamento de Habitação Popular 

(SIFHAP).  

A partir de 1976 começaram a surgir alguns resultados palpáveis com o 

revigoramento das Companhias Habitacionais (COHABs). Até então, essa forma de 

construção, voltada para a população com renda mais baixa, estava marcada com 

casos de obras paralisadas, ineficácia, burocracia e inadimplência de até 90%. 

O primeiro grande engano da proposta era não reconhecer a fragilidade, 

enquanto mercado, da população à qual as COHABs se dirigiam inicialmente.  

Até 1982 foram desenvolvidos cada vez mais projetos “de interesse social”, 

voltados para a classe média baixa que recebe de 03 a 05 salários mínimos. 

Persistiu o desafio da população com renda mais baixa 0 a 03 salários. Os vários 

programas dirigidos especialmente a esse segmento em 1977-80, nem sequer 

conseguem atenuar o intenso processo de favelização e queda na qualidade 

habitacional nesse mesmo período. 

Várias tentativas fracassadas de “remover” os habitantes das favelas nos centros 

das grandes metrópoles para novos assentamentos nas periferias, finalmente levaram o 

BNH a reconhecer que a “cidade ilegal” veio para ficar. 

A organização para urbanização e planificação das cidades, exige do poder 

público intervenções que são traduzidas através da política habitacional, visto que, a 

desigualdade social impulsiona a população de baixa renda à construção de moradias 

de forma inadequada, e em espaços impróprios. Por outro lado, os movimentos sociais 

lutam por melhores condições de moradias, com saneamento e infra-estrutura. Apesar 

da constante criação de novos programas, não se consegue dar uma resposta 

satisfatória ao desafio de prover acesso à moradia para as populações de baixa renda.  

Em grande parte, o fracasso se deriva do fato de ter-se mantido intacta a visão 

da casa como uma mercadoria a ser vendida para uma clientela que tem um perfil 
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extremamente frágil enquanto mercado. Além disso, as ações dos vários programas 

foram duramente atingidas pela crise financeira que passa a afetar o SHF no início dos 

anos 80. 

            Em 1986, o BNH é extinto, transferindo-se suas atribuições para o Conselho 

Monetário Nacional (CMN), Banco Central (BANCEN), e, mais especificamente, para a 

Caixa Econômica Federal (CEF). A incorporação a um banco de captação, e não de 

fomento, posiciona o foco da ação governamental nos aspectos financeiros da questão, 

insistindo num modelo centralizador e calcado em recursos onerosos, que se revelou 

afinal, inapto para prover habitações populares, alvo original e principal do sistema. 

O período de 1979 até 1986, não se caracterizou pela substituição ou reforma do 

programa existente. E sim, por um duplo movimento: de um lado a tentativa de 

implementar programas convencionais, e de outro, criar formas alternativas de 

atendimento às reivindicações e pressões sociais, no quadro de declínio de uma 

Política Nacional de Habitação. Isto se confirma no discurso: 

 

      Da eficiência administrativa, que servia de justificação do regime 
autoritário, [que] passa a ser utilizado conjuntamente com o discurso da 
participação popular, ou seja, enquanto o primeiro é demonstrado através de 
grandes metas quantitativas – em Pernambuco esta era de 100.000 unidades – 
o governo tende a manter o mesmo caráter burocrático – autoritário que está 
caracterizado nos programas convencionais. Ao mesmo tempo, abre um 
espaço para negociações populares, aderindo até certo ponto ao movimento 
de contra tendência desenvolvidos pelos grupos sociais de pressão. (MELO, 
1992) 8. 

Entre os programas alternativos formulados no período de 1979 – 1984, 

podemos destacar: 

Programa de Erradicação de Subhabitações (PROMORAR/1979): sua finalidade 

era atender às populações de baixa renda, para as quais os programas convencionais 

do SFH vinham se mostrando inacessíveis. Este programa atendia as famílias com 

rendimento de 1 a 3 salários mínimos.  

                                                 
8 MELO, Raineldes Ágda Alves de. Vende-se este barraco. Recife: o autor, 1992.  
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Programa Nacional de Autoconstrução João-de-barro (1984): destinava-se a 

empregar a autoconstrução9 em larga escala, tendo como base práticas populares e 

direcionando-se ao atendimento de núcleos urbanos de pequeno e médio porte. 

Contudo, nenhum dos programas supracitados, alcançou grande sucesso, 

devido a reduzida escala de investimento face às operações do SFH versus o déficit 

habitacional brasileiro. 

No período do 1987 a 1990 o setor habitacional foi marcado por um lado, pela 

ausência de Política Nacional de Habitação e de outro, por um momento de abertura a 

novas concepções vividas pela Caixa Econômica Federal (CEF), enquanto organismo 

sucessor das funções de agente financiador dos programas de habitação popular, que 

foram até então desempenhadas pelo extinto BNH.          

A década de 80 no âmbito habitação, caracterizou-se como aquela na qual a 

pobreza urbana efetiva grandes conquistas, expressas por realizações qualitativas na 

política habitacional de interesse social. Já a década de 90 marca o retorno das 

dificuldades de acesso aos programas habitacionais por parte das famílias mais pobres, 

a exemplo da década de 70. 

A precariedade, exclusão e autoritarismo tem pautado a política habitacional 

brasileira, sendo que os modelos clientelístico e empresarial adotados tem se revelado 

insuficientes e inadequados, ao transformarem a habitação e a infra-estrutura urbana 

num presente conquistado pelo favor ou numa mercadoria inacessível ao poder 

aquisitivo da força de trabalho.  

A política habitacional brasileira não tem passado de um artifício que é ativado 

nos momentos de crise econômica, como fator de legitimação do poder político e até 

com fins eleitoreiros. Ao se direcionar para os setores de menor renda, a política 

habitacional brasileira se caracteriza historicamente por medidas inadequadas, difusas 

e insignificantes face à extensão do problema, além de expor um caráter autoritário ou 

omisso, sendo que os programas alternativos, sucessivamente substituídos, procuraram 

                                                 
9[...] no caso da autoconstrução, que na sua finalidade e essência não deve ser entendida como uma forma de 
poupança, mas enquanto uma solução de subsistência, cria-se um dos elementos – a moradia – indispensáveis 
como meio de vida, que acaba pôr se constituir uma fórmula que rebaixa o custo de reprodução da força de trabalho, 
permitindo realizar uma extração de extração de excedente econômico apoiada em salários que podem ser 
constantemente deprimidos. (Kowarick, 1989, p. 57). 
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dar a impressão de que é possível solucionar o problema habitacional no âmbito do 

sistema capitalista.             

Na luta pelo espaço urbano, podemos identificar ainda interesses dos grupos 

econômicos, ligados ao processo de acumulação, as camadas médias e, defrontando-

se com estes agentes, as camadas populares, que guardam na sua origem uma 

desigualdade oriunda da sua inserção no processo de produção e distribuição da 

riqueza social.  

 

     Nos espaços urbanos, para sobreviver, esse segmento tem se 
materializado nos processos de encortiçamento e favelização, onde 
prevalecem a irregularidade e a ilegalidade do acesso à terra e precárias 
condições de sobrevivência, pela carência quantitativa e qualitativa dos 
equipamentos e serviços urbanos, e por grandes dificuldades de acesso ao 
sistema de transportes, impedindo assim sua mobilidade plena no espaço da 
cidade. (http://habitare.infohab.org.br) 10. 
  

No final da década de 90, surgiu o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 

(MTST) que passou a ser considerado o exemplo mais concreto dessa realidade. 

Nasceu com o compromisso de lutar, ao lado dos excluídos urbanos, contra a lógica 

perversa das metrópoles brasileiras: sobram terra e habitações, falta moradia.   As 

famílias sem-teto são o avesso da cidadania. Não têm emprego, moradia, 

alimentação, saúde, lazer, cultura, não tem direitos. Vivem como sombras nos 

semáforos, nas esquinas, nos bancos das praças, atrás de um prato de comida, de 

um trocado.  

Essas famílias enfrentam ainda a indiferença, o preconceito da sociedade, a 

violência policial. Estão excluídas das decisões políticas que determinam os rumos 

da vida social.   

A dimensão desses problemas atinge diretamente as pessoas que não têm 

nenhum lugar para morar e se estende às pessoas que possuem um casebre sem 

condições de moradia. 

Toda essa realidade cruel, degradação humana transforma nossas cidades 

em caos urbano.  

                                                 
10 CARDOSO Adauto Lucio - Desigualdades urbanas e políticas habitacionais, acesso em 15/05/2005. 
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      - Quem já não observou em Recife, por exemplo, apartamentos vazios, prédios 

abandonados, terrenos na periferia à espera da valorização?  

- Em qual centro urbano não há mendicância, morador de rua, sub-moradias? 

- Quem nunca viu embaixo de viadutos famílias inteiras morando em condições 

sub-humanas, convivendo com ratos, baratas, escorpiões e/ou outros tipos de 

animais prejudiciais á saúde? 

      - Quem nunca se deparou com crianças e adultos fazendo de marquise de 

prédios o teto de suas casas para se protegerem da chuva? 

 Na segunda metade do século XX, o país atravessou um intenso processo de 

migração rural-urbana, o que acarretou a explosão populacional das áreas 

metropolitanas. Conseqüentemente houve a expansão do desemprego e do trabalho 

precário. Apesar de tudo, a ação do Estado, incluindo nesse momento, a política 

habitacional e aparato oficial, nunca foi capaz de enfrentar este desafio de forma 

adequada e as cidades sofreram profundas modificações com o nascimento das 

favelas. 

A partir da organização e fortalecimento dos movimentos populares, o Estado foi 

gradativamente voltando seu olhar de forma mais consistente para as favelas e 

passando de uma postura de indiferença à de negociação frente às reivindicações dos 

moradores daquelas localidades. 

Só a partir de intensa luta dos movimentos populares em diversas regiões do país, 

como São Paulo, Belo Horizonte e Recife, vários projetos de urbanização de favelas 

foram elaborados e implementados.  

Nessas manifestações da sociedade civil, através dos grupos de pressão, os 

movimentos populares conseguiram garantir sua participação nas esferas políticas de 

decisão, mudando as decisões em torno do espaço público. 

           A partir da década de 90, a sociedade organizada em associações e movimentos 

deixou de ser algo marginal ou alternativo e passou a ter um caráter legalista, ordenado 

e participante de novas regras estabelecidas para o convívio social. 

O Brasil apresenta uma situação onde identificamos índices de extremas 

desigualdades, aproximando nossos indicadores sociais aos daqueles apresentados 

pelos países de mais baixo índice de desenvolvimento no mundo. 
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Internamente, a situação não é diferente, como um todo, o país apresenta um 

quantitativo de indigentes alarmante, num total de 14.267.794 pessoas, segundo dados 

do PNAD / IBGE de 1997, e quando analisamos a situação por regiões, nos 

assustamos com os números do Nordeste, onde 8.315.050 indigentes, representam 

58,28% da população de nordestinos. 

 

TABELA 3: INDICADORES DE INDIGÊNCIA COMO INSUFICIÊNCIA DE RENDA, 

SEGUNDO REGIÕES E ESTRATOS – 1997 
 

BRASIL NÚMERO DE INDIGENTES PROPORÇÃO DE INDIGENTES (%)

Norte 776.277 5,44

Nordeste 8.315.050 58,28

Sudeste 3.503.922 24,55

Sul 1.088.882 7,63

Centro-Oeste 583.663 4,09

Metropolitano 3.062.944 21,47

Urbano 5.772.973 40,46

Rural 5.431.877 38.07

14.267.794 100Total

 Fonte: Sônia Rocha, IPEA/RJ, com base na PNAD 1997/IBGE

É realmente constrangedor e preocupante os números que identificam a situação 

de miséria da população brasileira. E, essa realidade preocupante se acentua mais 

degradante ainda nas grandes cidades, onde o problema das ocupações irregulares de 

terrenos urbanos para moradia da população de baixa renda se repete. O resultado é o 

crescimento desordenado e o inchaço das cidades com falta de infra-estrutura para 

garantir as necessidades básicas do cidadão, reconhecidas na Constituição, como o 

saneamento básico, abastecimento de água, assistência médica, transporte e 

educação.  

Outra grave conseqüência deste crescimento irregular urbano é o alto índice de 

violência e criminalidade. A falta da presença do Estado em certas regiões da periferia 

das metrópoles e áreas de risco, como encostas de morros e beiras de córregos e rios, 
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transforma estes locais em uma verdadeira terra-de-ninguém, em guetos urbanos onde 

a lei é ditada através da violência de grupos do crime organizado.  

A ocupação do solo urbano brasileiro, as diferenças de acesso à moradia  pelos 

grupos sociais são segundo Adauto Lúcio Cardoso um dos aspectos mais preocupantes 

das desigualdades sociais.  

 

     Em primeiro lugar é importante que se considere que a sobrevivência na 
cidade depende fundamentalmente do acesso à moradia. Além da saúde, da 
renda e da educação, a habitação é também um elemento básico que constitui 
um “mínimo social”, que habilita os indivíduos e os grupos sociais a fazerem 
outras escolhas ou a desenvolver suas capacidades. 
(http://habitare.infohab.org.br) 11. 

 

A questão habitacional, portanto, apresenta significados relacionados com 

elementos objetivos e subjetivos, como ocupação do solo, edificação, condição de 

saneamento, lugar onde a pessoa constrói, vive, constitui sua identidade, sua história e 

sua vida em coletividade. 

Apesar da habitação ser antes de tudo um direito básico de cidadania, é ainda 

privilégio de poucos cidadãos. 

Nos últimos trinta anos, cerca de 5,5 milhões de famílias da classe média 

brasileira tiveram acesso à casa própria através do Sistema Financeiro da Habitação - 

SFH.  

E, nesse mesmo período, as famílias com renda inferior a três salários mínimos 

que constituem a maior parte dos brasileiros, absorveram menos de 3% dos recursos 

originários do SFH.  

O déficit habitacional - indicativo da necessidade de novas moradias - concentra-

se nessa faixa de renda. Essas famílias buscaram, então, para o "sonho da casa 

própria", alternativas como a aquisição de imóveis em loteamentos periféricos, 

geralmente clandestinos e sem infra-estrutura; a ocupação ou aluguel de barracos em 

                                                 
11 Adauto Lucio Cardoso (Professor IPPUR/UFRJ – Observatório IPPUR/UFRJ-FASE) Desigualdades urbanas e 
políticas habitacionais 
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favelas, áreas de risco ou de proteção ambiental; ou, ainda, o aluguel de cômodos em 

cortiços, contribuindo para a deterioração sócio-ambiental do espaço urbano: 

 
     85% do déficit é constituído de famílias que ganham até 05 salários 
mínimos; 55% são de famílias com renda de até 02 salários mínimos e 6% 
corresponde a famílias com renda acima de 10 salários. O número oficial para 
o déficit habitacional quantitativo é de 5,6 milhões de novas unidades (quatro 
milhões de novas habitações nas áreas urbanas e mais 1,6 milhão nas áreas 
rurais), causado principalmente pela coabitação familiar (63%), e 
concentrando-se nas áreas urbanas (70,7%), na região nordeste (44,7%) e na 
população cujo rendimento familiar oficial é inferior a cinco salários mínimos 
(85%). Existem, ainda, cinco milhões de moradias com infra-estrutura 
inadequada que possuem água, mas ela não é tratada; com solução de 
esgoto, mas inapropriada. Constam também 2,4 milhões de domicílios 
inadequados por adensamento excessivo ou pelo uso mínimos de materiais 
precários na sua construção O déficit habitacional qualitativo é elevado por 
abranger os assentamentos urbanos informais ocupados por população de 
baixa renda. Para o conjunto das cidades brasileiras havia 1.336.675 
domicílios particulares permanentes localizados em áreas de assentamentos 
informais (IBGE 1998), dos quais 79,8% se localizavam nas principais regiões 
metropolitanas do país. A região metropolitana de Recife tinha o percentual de 
26,2% de domicílios localizados em favelas, a região metropolitana de Belém 
tinha 22,1%. A maior concentração de moradias em favelas estão 
concentradas nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro (24,9%), São 
Paulo (17,0%) e Recife (15,5%). (http://www.gajop.org.br)12. 
 
 
 

  A expansão acelerada das favelas se confunde com o colapso do sistema de 

crédito habitacional no Brasil. As duas décadas que marcaram a explosão da moradia 

subnormal - classificação do IBGE para residências em áreas irregulares, com imóveis 

distribuídos desordenadamente e sem acesso a serviços básicos - coincidem com a 

extinção do Banco Nacional de Habitação (BNH), em 1986, e o agravamento da crise 

econômica que, desde os anos 80, vem minando o emprego e a renda dos brasileiros.  

A combinação de mazelas tem efeitos dramáticos para a população de baixa 

renda que, sem outra opção de moradia, acaba inflando as favelas. 

     Levantamento do pesquisador Luiz Cesar Queiroz Ribeiro, do Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (Ippur-UFRJ), revela que 97,2% 
do déficit habitacional brasileiro estão concentrados nas famílias com renda de 
até cinco salários-mínimos (ou R$ 1.300). Não por acaso, é este o segmento 
absolutamente excluído da oferta de crédito. 

                                                                                                                                                              
 
12 http://www.gajop.org.br – Saúle, Nelson Jr e Roddriguez Elena - O Direito à Moradia (acesso abril/2005). 
 

http://www.gajop.org.br/
http://www.gajop.org.br/
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(http://www.inesc.org.br/pt/publicacoes/ultimas/ultima.php?oid=Hx72Ew1ie7OWNQZ
VNl7WftE7tHbwfUWN)13. 

 

             Em 1995, após um período sem concessão de financiamento para as 

camadas populares, o então, Ministério do Planejamento e Orçamento, com base 

nas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Curador do FGTS, passou a normalizar 

programas para baixa renda, de forma individual, associativa, e programas que 

passam pela ação dos Estados e Municípios para a sua contratação e 

implementação. 

              Assim sendo, hoje, o Estado Brasileiro conta com significativo volume de 

recursos para programas de habitação popular e saneamento. São os recursos do 

FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e de Bancos internacionais – BID 

(Banco Interamericano de Desenvolvimento) e BIRD (Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento), além dos recursos do OGU (Orçamento Geral da 

União), que também investem nos programas que atendem “déficit habitacional”, 

“ausência de saneamento básico”, “falta de infra-estrutura urbana”, etc. 

              Em 1996, aconteceu, em Istambul, a Segunda Conferencia das Nações 

Unidas sobre Assentamentos Humanos (HABITAT II), que reafirmou, como princípios 

e objetivos essenciais, a moradia adequada para todos, como um direito que deve ser 

progressivamente garantido, e o desenvolvimento sustentável dos assentamentos 

humanos. Assim sendo, a moradia passou a ser entendida como: 

 

         [...] espaço adequado, privacidade, segurança, durabilidade, iluminação, 
ventilação, abastecimento d’água, esgotamento sanitário, disposição de resíduos 
sólidos, adequada localização em relação ao emprego, às condições ambientais, aos 
equipamentos e aos serviços urbanos. (Habitat II, 1996). 

 

No Brasil, desde 1996, a Caixa Econômica Federal tem como função realizar o 

acompanhamento técnico relativo a execução das obras e trabalho social a ser 

                                                 
13 http://www.inesc.org.br/pt/publicacoes/ultimas/ultima.php?oid=Hx72Ew1ie7OWNQZVNl7WftE7tHbwfUWN, acesso 

em 09/09/2005  INESC – INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIO ECONÔMICOS. 
 

http://www.inesc.org.br/pt/publicacoes/ultimas/ultima.php?oid=Hx72Ew1ie7OWNQZVNl7WftE7tHbwfUWN
http://www.inesc.org.br/pt/publicacoes/ultimas/ultima.php?oid=Hx72Ew1ie7OWNQZVNl7WftE7tHbwfUWN
http://www.inesc.org.br/pt/publicacoes/ultimas/ultima.php?oid=Hx72Ew1ie7OWNQZVNl7WftE7tHbwfUWN
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implementado com os beneficiários dos programas habitacionais, além de ser 

responsável pelo repasse de verbas do orçamento para as Prefeituras e Estado. Como 

Agente operador e/ou financeiro, a Caixa, conta com recursos do FGTS – Pró-Moradia 

e Pró-Saneamento; do OGU – Morar Melhor e Pró-Infra; e também do BID e BIRD – 

Habitar-Brasil, Prosanear. 

Vale ressaltar, que as intervenções propostas, principalmente pelos Programas 

do BID ou BIRD, no Pró-moradia, Prosanear e Morar Melhor, apresentam como 

imprescindíveis ao seu desenvolvimento, que aquelas sejam voltadas para a 

necessidade de trabalho comunitário no sentido de que sejam desenvolvidas ações de 

mobilização /organização comunitária, educação ambiental /sanitária e, em alguns 

casos, captação e geração de emprego e renda. 

Contudo, essas ações governamentais por não se constituírem de fato em 

políticas públicas para o setor habitacional e por serem pontuais e na maioria das vezes 

desordenadas entre si, não têm historicamente conseguido enfrentar com eficiência e 

justiça social nem o déficit habitacional, nem os demais problemas relacionados à 

questão urbana.  

Como reflexo direto das políticas macroeconômicas adotadas pelo Governo 

Federal, que privilegiam a estabilidade econômica em detrimento do social, os recursos 

federais direcionados para habitação e saneamento, quando existem, são mal 

aplicados, não contribuindo para o enfrentamento da exclusão social.  

Para conseguirmos a eliminação do déficit habitacional o Governo Federal previa 

em 1995 que seriam necessários investimentos da ordem de cinqüenta e três bilhões. 

O compromisso do governo brasileiro de transformar a atuação do Estado nas 

áreas habitacional e de saneamento urbano foi definido com a criação, em 1995, da 

Secretaria de Política Urbana - Sepurb, no âmbito do Ministério do Planejamento e 

Orçamento. Nesse novo contexto, a Sepurb assumiu papel regulador e indutor da 

redução das disparidades no acesso à moradia e aos serviços urbanos.  

As ações de natureza programáticas voltadas para a população de baixa renda 

seguem duas vertentes de atuação. Uma, contando com o apoio do setor público na 
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promoção dos empreendimentos, e outra, dirigida para o atendimento direto à 

população.  

A atuação via setor público é feita por intermédio de dois programas 

governamentais de financiamento: o Pró-Moradia, com recursos do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço - FGTS, e o Habitar-Brasil, com recursos do Orçamento Geral da 

União.  

Esses programas são operados pelos governos estaduais e municipais e se 

destinam a promover a melhoria das condições habitacionais de famílias que morem 

em áreas degradadas, de risco ou de proteção ambiental, por intermédio de ações, 

entre outras, de urbanização de favelas e regularização fundiária.  

O público-alvo é constituído, principalmente, de famílias de baixa renda. As 

condições de financiamento para os mutuários são estabelecidas pelo setor público 

local, concretizando, assim, um tratamento individualizado e flexível para as famílias, 

diferente daquele propiciado pelo sistema formal de crédito.  

A outra vertente de atuação é o atendimento direto à demanda pelos programas 

Carta de Crédito e Crédito Direto ao Consumidor. Nesses casos, as linhas de crédito 

permitem que as famílias, de forma individualizada ou em associação, façam a opção 

pela melhor solução para seus problemas de moradia: aquisição de lote, construção, 

melhoria, ampliação ou aquisição da casa própria.  

Com esses programas, o Governo brasileiro procura contribuir para o aumento 

da eficiência na produção habitacional - melhor qualidade e menor preço. Isso, porque, 

no sistema de Carta de Crédito o mutuário tem em mãos importante instrumento de 

negociação, o que fomenta a competitividade no setor habitacional.  

A previsão de investimentos para o setor habitacional no quadriênio 1996/99, 

utilizando recursos do FGTS, do Orçamento Geral da União, e outras fontes, foi da 

ordem de R$ 21,5 bilhões. O número de famílias beneficiadas alcançou 1,3 milhões.  

No ano 2000, a moradia apareceu como direito legitimado pela Constituição 

Federal, após a reformulação do Artigo 6º que a colocou como direito social, junto com a 
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educação, saúde, lazer, trabalho, segurança, previdência social, proteção à 

maternidade, a infância e assistência aos desamparados.   

Esta mudança é da maior relevância, visto que a moradia, enquanto direito, deixa 

de ser fruto da capacidade econômica ou produtiva das pessoas, passando a depender, 

direta ou indiretamente, do Estado, que se apresenta como o principal responsável pelos 

direitos sociais. O reconhecimento desse direito é fruto de toda uma construção de 

entendimento, principalmente pelo árduo trabalho desenvolvido pelas inúmeras 

organizações populares voltadas à moradia popular. 

Com a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao Governo Federal e a eleição 

do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva o país se encheu de esperanças que medidas 

de impacto que provocassem mudanças na face do país fossem concretizadas. 

Em dezembro de 2002, diversos organismos ligados a luta pela terra urbana 

reunidos na IV Conferência das Cidades, promovida pela Comissão de 

Desenvolvimento Urbano e Interior da Câmara dos Deputados, com o apoio da Caixa 

Econômica Federal, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, do 

Conselho Nacional de Saúde, da Associação Brasileira de COHABS, do Fórum 

Nacional de Reforma Urbana (CONAM, UNMP, MNLM ,CMP, FNA, FISENGE, IBASE, 

IBAM), da Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental, do Fórum Nacional de 

Entidades pela Superação da Violência, da Organização Pan-Americana de Saúde e 

Organização Mundial de Saúde, representantes dos diversos estados brasileiros vindos 

de todos os setores da sociedade, debateram o tema "A Cidade Cidadã: as diversas 
formas de superação da violência" e concluíram o seguinte: 

 

1. As grandes cidades brasileiras caracterizam-se, hoje, por um processo de 
exclusão social, nas quais apenas 30% da população usufrui integralmente dos 
benefícios e da qualidade de vida das cidades.  

2. Modelo econômico e de urbanização desordenada atual vem produzindo 
nessas cidades um processo de desigualdade e injustiça que submete a 
maioria da população a uma situação de miséria, sem acesso aos serviços e 
equipamentos públicos.  

3. Modelo educacional brasileiro continua sendo excludente, levando a um 
nível de escolaridade insuficiente para a maioria da população, mantendo a 



 36

perpetuação da pobreza e reproduzindo as condições perversas das 
desigualdades sociais 

4. Os acidentes e violências considerados hoje como verdadeira epidemia, 
revelam-se como um problema de saúde pública, que além do sofrimento 
humano e social, representa um elevado custo econômico e um esforço extra 
das redes públicas de saúde.  

5. Desemprego e o subemprego atingem parcela significativa da população 
brasileira, gerando a deterioração das condições de sobrevivência nas cidades 
brasileiras, contribuindo para o agravamento do quadro de violência.  

6. A falta e precariedade das condições de moradia da grande maioria da 
população brasileira, submetida à exclusão territorial e dos direitos sociais 
básicos vem agravando o quadro de violência urbana.  

7. Modelo de segurança pública foi estruturado segundo os pilares da 
segregação social, segregação espacial e violência policial, onde a polícia 
tornou-se responsável por fazer a guarda de fronteira entre os dois mundos 
apartados.  

8. As cidades, em seu modelo atual, negam a convivência e acirram os 
conflitos sociais pelas desigualdades de oportunidades, separando os pobres 
dos ricos, com poucos espaços de compartilhamento e solidariedade social.  

9. A violência atinge especialmente os nossos jovens e adolescentes, 
moradores das periferias pobres das grandes cidades, que convivem, 
principalmente, com a ausência de políticas públicas de educação e geração 
de emprego, sendo seduzidos pelas facilidades do mercado das drogas e de 
armas. (CONFERÊNCIA DAS CIDADES, 2002)14.  

 

A partir dessas reflexões as seguintes proposições foram enunciadas, 

objetivando uma mudança consistente na qualidade de vida da população: 

• Priorização dos investimentos em políticas sociais que visem a superação das 

fontes geradores da violência urbana;  

• superação de todas as formas de discriminação;  

• adoção de políticas sociais comprometidas com a geração de emprego e renda;  

                                                 
14 IV CONFERÊNCIA DAS CIDADES - "A CIDADE CIDADÃ as diversas formas de superação da violência" dias 
03,04 e 05 de dezembro de 2002, Brasília – Câmara dos Deputados. 

15http://www.cidades.gov.br/conheça o ministério, acesso em 15/09/2005. 

 

http://www.cidades.gov.br/conhe%C3%A7a%20o%20minist%C3%A9rio
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• construção de políticas públicas como instrumentos eficazes de combate às 

desigualdades sociais e regionais e de promoção da cidadania, destacando-se: 

educação, saúde, saneamento ambiental, geração de emprego e renda, 

seguridade social, esporte e lazer, segurança pública, política agrária, habitação, 

desenvolvimento urbano e rural e cultura.  

Em 1º de Janeiro, de 2003, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contemplando 

uma antiga reivindicação dos movimentos sociais de luta pela reforma urbana, criou o 

Ministério das Cidades, cuja missão é “combater as desigualdades sociais, 

transformando as cidades em espaços mais humanizados, ampliando o acesso da 

população à moradia, ao saneamento e ao transporte”. 

(http://www.cidades.gov.br/conheça o ministério) 15.  
Ao Ministério compete ainda tratar da política de desenvolvimento urbano e das 

políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, transporte urbano e trânsito.  

A Caixa Econômica Federal é a operadora dos recursos, o Ministério trabalha de 

forma articulada e solidária com os estados e municípios, além dos movimentos sociais, 

organizações não governamentais, setores privados e demais segmentos da 

sociedade.  

A leitura da realidade das cidades brasileiras neste início de século XXI é das 

mais aterradoras. 

 Há menos de um século, as cidades abrigavam 10% da população nacional. 

Atualmente são 82%. Incharam, num processo perverso de exclusão e de 

desigualdade. Como resultado, 6,6 milhões de famílias não possuem moradia, 11% dos 

domicílios urbanos não têm acesso ao sistema de abastecimento de água potável e 

quase 50% não estão ligados às redes coletoras de esgotamento sanitário. Em 

municípios de todos os portes, multiplicam-se favelas. 

 A evidente prioridade conferida ao transporte individual em detrimento do 

coletivo tem resultado em cidades de tráfego congestionado e em prejuízos estimados 

em centenas de milhões de reais.  

Portanto, a tarefa de transformar a realidade resultante dessa herança, 

assegurando o direito à cidade - garantindo que cada moradia receba água tratada, 

http://www.cidades.gov.br/conhe%C3%A7a%20o%20minist%C3%A9rio


 38

coleta de esgoto e de lixo, que cada habitação tenha em seus arredores escolas, 

comércio, praças e acesso ao transporte público - são muito maior do que a capacidade 

que tem isoladamente cada uma das esferas de governo. 

 Contudo, apesar do Ministério das Cidades ser considerado uma conquista da 

cidadania brasileira, sem medidas concretas que viabilizem as mudanças necessárias, 

o país continuará sendo palco da degradante realidade que assola as cidades. 

 

 

 

 

1.3 AS POLÍTICAS HABITACIONAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
A PARTIR DE 1964. 

 
 

 
Em 1964, num cenário de crise política e econômica, instaurado com o golpe 

militar, surge o BNH - Banco Nacional de Habitação, que buscava conquistar a simpatia 

das massas populares, dando legitimidade ao governo recém empossado, produzindo 

casas populares, garantindo a estabilidade social e a ordem, imprescindíveis ao avanço 

do capitalismo internacional que esse governo buscava implementar. 

 Diante desses propósitos, a habitação é adotada como eixo da política urbana, e 

as favelas passam a ser o seu primeiro alvo. O BNH foi designado, em 1966, gestor 

financeiro do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Este passou a ser a 

principal fonte de recursos do BNH. Inicialmente, seu capital era proveniente: 

 

    [...] da contribuição de 1% sobre as folhas de pagamento das empresas 
sujeitas a desconto, para instituições de aposentadoria e pensões; depósitos 
de entidades governamentais; entidades de operações realizadas pelo banco 
ou que a ele estivessem diretamente vinculados. (MELO, 1992) 16.   

 

                                                                                                                                                              
 
16 MELO, Raineldes Ágda Alves de. Vende-se este barraco. Recife: o autor, 1992.  

 



 39

Responsáveis pelo atendimento das camadas populacionais que recebiam até 

três salários mínimos surgiram as COHAB’S – Companhias Habitacionais, que foram 

responsáveis pela construção dos grandes conjuntos habitacionais do país. 

 Em Pernambuco, foi instituída em janeiro de 1965, com jurisdição no grande 

Recife, e em novembro do mesmo ano, a COHAB-PE, com atuação nos municípios do 

interior do Estado.  

Na região metropolitana do Recife, a COHAB-PE, foi responsável pela 

construção dos conjuntos habitacionais de: Muribeca, Artur Lundgrem, Maranguape, 

Curado, dentre outros.  

O problema habitacional do Brasil é crônico, sendo conseqüência da própria 

estruturação social do País. As grandes cidades brasileiras são caracterizadas pela 

degradação que afeta a qualidade de vida de milhões de brasileiros, degradação essa 

fruto da descontinuidade das políticas públicas e das condições de moradia. Nesse 

novo milênio, os números continuam preocupantes. 

 

     O déficit habitacional no Brasil ultrapassa hoje os sete milhões de moradias. 
Somente em São Paulo, o número de pessoas que vivem em favelas saltou de 1,2 
milhão em 1990 para cerca de dois milhões no ano 2000. Um milhão de homens, 
mulheres e crianças vivem em cortiços. Cerca de três milhões, em moradias 
precárias.Mais de 15 mil têm as ruas como casa. 
(http://www.mst.org.br/informativos/minforma/ultimas791.htm) 17. 

 

Como constatamos é assustadora a situação habitacional do país e a situação 

de Pernambuco, não é diferente, no final da década de 70 e início de 80, ainda no 

período militar, havia uma efervescência entre os trabalhadores que migravam para as 

grandes metrópoles em busca de trabalho, de moradia, de dignidade. A crise 

econômica e o desemprego tornavam ainda mais dramática a situação de moradia 

desse segmento de trabalhadores, que excluídos do mercado formal da terra e da 

moradia, nas cidades médias e metrópoles, sofrendo os efeitos do arrocho salarial e 

impossibilitados de pagar os aluguéis, submetidos a despejos ilegais e reintegrações 

                                                 
17 http://www.mst.org.br/informativos/minforma/ultimas791.htm Informativos MST Por Bia Barbosa  
Fonte Agência Carta Maior – acesso em 19/06/2005. 

 

http://www.mst.org.br/informativos/minforma/ultimas791.htm
http://www.mst.org.br/informativos/minforma/ultimas791.htm
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violentas, passaram a se organizar e se mobilizar em busca de alternativas de 

habitação.  

Em 1975, teve início nos morros da zona norte do Recife, o Movimento “Terras 

de Ninguém”, envolvendo mais de 15 mil famílias, conferindo visibilidade à luta pelo 

acesso à terra e à moradia na cidade. Esta luta se expandiu, progressivamente, para 

diversos pontos do Recife, envolvendo outros municípios da Região Metropolitana do 

Recife, ora expressando-se nas invasões de terrenos urbanos, ora refletindo-se nos 

movimentos de luta das famílias pobres pela permanência no lugar de moradia. O 

movimento recebe reforço especial, contando com a Assessoria especial da Comissão 

de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife, liderada pelo arcebispo Dom 

Helder Câmara, que reúne intelectuais, políticos e técnicos de órgãos públicos em torno 

da causa da moradia. 

No âmbito técnico e acadêmico, a Fundação de Desenvolvimento Metropolitano 

– FIDEM e o Curso de Mestrado em Desenvolvimento Urbano – MDU da Universidade 

Federal de Pernambuco – UFPE articulam-se em torno das áreas pobres, por 

encomenda do Banco Mundial, através da SUDENE (Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste). 

  Em 1976, iniciam um estudo de viabilidade da recuperação dos assentamentos 

pobres, realizando pesquisas em alguns desses assentamentos. 

Em 1978, a FIDEM – Fundação de Desenvolvimento Municipal,18 conclui um 

levantamento e mapeamento dos Assentamentos de baixa Renda da Região 

Metropolitana do Recife e o MDU/UFPE promoveram o Seminário Nacional sobre 

Pobreza Urbana e Desenvolvimento, realizado em Recife, reunindo intelectuais do 

Brasil e de outros países para discutir o problema da marginalidade urbana. 19

Em Pernambuco, Marco Antonio Maciel (15/03/1979 a 15/05/1982), objetivando 

responder a demanda por moradia, criou a Secretaria de Habitação do Estado de 

                                                 
18 SOUZA Maria Ângela de Almeida Projeto, POLÍTICA HABITACIONALPARA OS EXCLUÍDOS: O CASO DA 
REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE. Projeto FINEP/HABITARE – EDITAL 04 Tecnologia Do Ambiente 
Construído – Procedimentos Inovadores De Gestão Habitacional Para População De Baixa Renda. 
 
19 Esse debate foi consolidado num livro do geógrafo brasileiro Milton SANTOS (1978), que aprofunda a relação entre 
pobreza e desenvolvimento, reunindo uma bibliografia nacional e internacional com cerca de 800 exemplares, que 
atende a diversas tendências do pensamento social. 
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Pernambuco – SEHAB, e dentro dessa Secretaria uma Diretoria de Programas 

Especiais responsável pelo trabalho de habitação em áreas de favelas. 

O discurso de participação popular predominante no Governo, quando por ocasião 

da implementação de diversos programas no âmbito habitacional, se devia a 

necessidade de abertura para negociações populares. 

Fruto das pressões desses grupos os movimentos sociais pela posse da terra e 

da moradia, que eclodem nas grandes cidades brasileiras, exigem mudanças nas 

condições da política instalada, unindo nesta luta moradores, lideranças políticas, 

técnicos e assessores do movimento popular. 

 Nesse período a Arquidiocese de Olinda e Recife que tinha papel preponderante 

na luta dos trabalhadores divulgava: 

 

”A Arquidiocese de Olinda e Recife divulga, em 1977, que cerca de 58 mil 
famílias da RMR, totalizando mais de 300 mil pessoas, estavam ameaçadas 
de expulsão. Outra pesquisa realizada pela Fundação Joaquim Nabuco 
constata que, em cinco anos, entre 1978 e 1983, ocorreram na RMR mais de 
80 invasões, envolvendo cerca de 150 mil pessoas. A COHAB-PE registra, 
entre 1987-89, mais de 200 invasões na Região Metropolitana do Recife - 
RMR, envolvendo cerca de 80 mil pessoas, concentrando-se dois terços 
destas no município do Recife. (http://habitare.infohab.org.br) 20. 

Em 1979, o Governo implementa o Programa de Erradicação de Subabitações 

(PROMORAR/1979): cuja finalidade era atender às populações de baixa renda, para as 

quais os programas convencionais do SFH vinham se mostrando inacessíveis.  

O Programa atendia as famílias com rendimento de 1 a 3 salários mínimos. Seu 

funcionamento abrangia os gastos com habitação, com prestações mensais não 

superiores a 10% do salário mínimo. 

O programa tinha como princípios: 

 

                                                 
20 SOUZA Maria Ângela de Almeida Projeto, POLÍTICA HABITACIONAL PARA OS EXCLUÍDOS: O CASO DA 
REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE HABITARE. 
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a. Erradicar as sub-habitações destituídas de condições mínimas de 

serviços, conforto, salubridade, especialmente as que compõem os 

aglomerados “palafitas”, “mocambos” e “favelas”; 
b. Priorizar a erradicação de sub-habitações componentes de aglomerados 

que, por sua situação crônica socialmente crítica, devem merecer preferência 

na programação dos governos estaduais; 
c. Propiciar a permanência das populações beneficiadas nas áreas onde, 

anteriormente se localizavam após a eliminação das sub-habitações; 
d. Promover a recuperação de assentamento de sub-moradias sujeitos a 

inundações, mediante a utilização do sistema de aterro. (SOUZA apud SILVA, 

1989, p. 77). 
 

Contudo, apesar de algumas conquistas, os resultados alcançados longe estão 

de se configurar como condicionantes para uma mudança da face do país, no que 

concerne ao quesito habitacional dentro das políticas públicas implementadas. 
Em 1984, é criado o Programa Nacional de Autoconstrução João-de-barro 

destinado a empregar a autoconstrução21 em larga escala, tendo como base práticas 

populares e direcionando-se ao atendimento de núcleos urbanos de pequeno e médio 

porte. 

Ao longo da década de 80, as críticas às políticas urbanas centralizadoras 

adquirem força enquanto se processa a transição do regime autoritário para o regime 

democrático no Brasil. 

No início dos anos 80 verifica-se nas grandes cidades do país, a emergência dos 

movimentos sociais de bairros, assessorados pela Igreja Católica e grupos de 

profissionais liberais ou ONG’s que passam a reivindicar do poder público municipal, 

melhores condições de infra-estrutura urbana, serviços públicos e moradia, assim como 

participação nas decisões do Governo. Em 1979, Gustavo Krause é nomeado Prefeito 

do Recife pelo então Governador Marco Antonio Maciel e inicia o processo de 

reconhecimento das favelas como Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, a partir 

                                                 
21 “[...] no caso da autoconstrução, que na sua finalidade e essência não deve ser entendida como uma forma de 
poupança, mas enquanto uma solução de subsistência, cria-se um dos elementos – a moradia – indispensáveis 
como meio de vida, que acaba pôr se constituir uma fórmula que rebaixa o custo de reprodução da força de trabalho, 
permitindo realizar uma extração de extração de excedente econômico apoiada em salários que podem ser 
constantemente deprimidos” (Kowarick, 1989, p. 57). 
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do projeto de urbanização de Brasília Teimosa, com o famoso Projeto Teimosinho. Já 

em 1980, a Prefeitura do Recife cria 26 áreas especiais, definindo procedimentos para 

análise de projetos de controle urbanístico. 

  A participação de entidades, de políticos e profissionais, prestando assessoria ao 

movimento popular, contribuiu para avanços no processo de gestão dos assentamentos 

pobres. O Departamento Jurídico da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda 

e Recife promoveu discussões com as lideranças das ZEIS, contando com a 

colaboração de ONG’s e de outros assessores do movimento popular, para o 

desenvolvendo de um instrumento legal e de gestão para as ZEIS. Este se 

institucionaliza na gestão de Jarbas Vasconcelos, primeiro Prefeito eleito do Recife.  

O PREZEIS - Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social, 

foi criado em 1987, por iniciativa de entidades do movimento popular. Essa proposta 

visava regulamentar o Art. 14 da Lei de Uso e Ocupação do Solo; sendo aprovada em 

março de 1987 pela Câmara Municipal e sancionada pelo Prefeito, sob o nº 14.974/87. 

 A experiência do PREZEIS, tornou-se referência para a gestão municipal no 

Brasil, antecipando alguns instrumentos que mais tarde (a partir da Constituição de 

1988), instituiria um novo padrão de relacionamento entre a sociedade civil e o Estado e 

de intervenção nas favelas. Hoje, a cidade do Recife conta com 66 localidades que são 

formalmente reconhecidas como ZEIS, ocupando 12% da superfície do município (80% 

das áreas de favelas). 

Enquanto instrumento de política urbana, o PREZEIS teve sua origem a partir da 

Comissão de Justiça e Paz, contando com a participação de entidades representativas 

do segmento popular e de comunidades de baixa renda, no sentido de regulamentar a 

gestão das ZEIS e estender a possibilidade de que outras áreas fossem beneficiadas, 

com sua transformação em ZEIS. 

Um dos princípios contidos na Lei do PREZEIS: 

 

      é respeitar as características locais de cada comunidade, possibilitando 
que as ocupações permaneçam em seus locais de origem, desde que essas 
áreas ofereçam condições de serem urbanizadas e legalizadas. (PLANO DE 
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REGULARIZAÇÃO DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL, 1997, 
p.17) 22. 

 

         Como canal de fixação de normas, procedimentos e estrutura de gestão 

concernentes às Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, o PREZEIS tem a 

finalidade de proceder sua urbanização e regularização fundiária, integrando-as à 

estrutura urbana da cidade. (Lei nº 16.113/95 – Lei do PREZEIS). 

         Apresenta o PREZEIS, como principais diretrizes para urbanização das ZEIS na 

cidade: 

• respeitar a tipicidade e as características da área; 

• relocar famílias que habitem lotes menores que 18 m², ou que estejam em 

áreas non aedificandi ou de risco; 

•criar tipologias habitacionais que estejam adequadas às necessidades das 

famílias; 

• possibilitar o acesso a todos os lotes; 

• garantir a salubridade ambiental de todos os espaços; e 

              • criar e otimizar espaços de lazer. 

 

          A Lei do PREZEIS prevê, como instrumento fundamental para que as ZEIS sejam 

objeto de pouco interesse para os grandes empreendedores imobiliários, o 

estabelecimento de uma dimensão máxima para os lotes: 250 m² 23. 

          Dentro da estrutura do PREZEIS estão as COMUL’s – Comissão de Urbanização 

e Legalização da Posse da Terra, que são compostas por representantes da 

comunidade, eleitos diretamente pela população da ZEIS, por representantes do poder 

público, ou seja, técnicos da Empresa de Urbanização do Recife - URB, e entidade de 

assessoria – representada por uma ONG, escolhida pelas comunidades em 

assembléias nas áreas. 

                                                 
22 PREZEIS – Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social – Manual para Lideranças – 
CENDHEC / URB – RECIFE, 1997-Roberto Magalhães, Prefeito do Recife. 
23 MORAES, Demóstenes Andrade de. Por uma Política de Habitação de Interesse Social para o Recife - 
Apontamentos sobre o Prezeis Prefeitura Municipal de Recife Secretaria de Planejamento Empresa de Urbanização 
do Recife – URB – 2002. 
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As COMUL’s são espaços de deliberação política responsável pela formulação, 

implementação e fiscalização dos projetos de urbanização e regularização fundiária a 

serem desenvolvidos em cada área ZEIS. Em 2001, a Cidade do Recife passou a 

contar com 66 ZEIS instituídas e 38 COMUL’s instaladas. Quarenta comunidades 

reivindicam sua transformação em ZEIS e 12 ZEIS reivindicam a instalação de novas 

COMUL’s. 

Portanto são inegáveis os resultados alcançados a partir do PREZEIS, resguardando o 

direito de moradia das comunidades de baixa renda. O “status” de ser ZEIS vem 

atenuando conflitos fundiários e influenciando positivamente à captação de recursos 

públicos ou de agências internacionais para o processo de urbanização de áreas de 

interesse social. 

A Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município e o Plano Diretor de 

Desenvolvimento da Cidade do Recife (Lei no 15.547/91) têm como uma de suas 

prioridades, o tratamento urbanístico das Zonas Especiais de Interesse Social. 

Não resta dúvida que os resultados alcançados a partir da implementação do 

PREZEIS para as comunidades de baixa renda são inegáveis, como diminuição dos 

conflitos fundiários (resguardando o direito de moradia); o reconhecimento institucional 

da participação de representantes comunitários na condução de políticas urbanas; a 

consolidação da mudança nos padrões de intervenção urbanística daqueles 

assentamentos - sem perder de vista as condições de habitabilidade. Nessa ótica, a 

proposta era envolver nos processos de planejamento, além da unidade habitacional, 

as redes de acesso, de saneamento, os espaços de convivência e lazer; e os 

equipamentos sociais necessários ao desenvolvimento da comunidade. 
 
 

Quadro 1: ESQUEMA DE ORGANIZAÇÃO DAS INSTÂNCIAS DO PREZEIS 
 

 
 

 

 

 

FÓRUM DO PREZEIS

Instância máxima de discussões e definições políticas relativas ao conjunto das ZEIS, 
responsável também pela gestão do Fundo Municipal do PREZEIS. 

COORDENAÇÃO DO 
FÓRUM DO PREZEIS
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Instância de representação política do PREZEIS  

 CÂMARA DE CÂMARA DE 
LEGALIZAÇÃO

CÂMARA DE ORÇAMENTO 
URBANIZAÇÃO E FINANÇAS 

 

 Câmaras temáticas de assessoria técnica ao PREZEIS. 
 

 COMUL COMUL COMUL COMUL COMUL 

 

 

 

 

               
Comissão de Urbanização e Legalização – espaço de discussões e definições 

relativas ao planejamento e fiscalização das ações nas ZEIS. 

 

 

Os avanços que se processaram na política local de habitação popular, tanto no  

âmbito estadual como na esfera de ação de alguns municípios da RMR, adquiriram uma 

nova dimensão com a extinção do BNH, no final de 1986.  

A política implantada pela Secretaria Estadual de Habitação, que contava com a 

COHAB-PE como órgão executor, destacava-se pelo seu caráter inovador, nesse 

quadro de recente ausência do BNH. 

Nessa época, o Governo de Pernambuco aprovou um programa de 

investimentos no setor habitacional, viabilizando um volume de empréstimos junto à 

Caixa Econômica Federal - órgão herdeiro das funções do BNH - o que representou 

cerca de 30% do total de empréstimos concedidos no país, no âmbito dos programas 

ditos “alternativos”.  

O governo estadual adotou, como princípio básico de ação, a intermediação dos 

mercados especulativos da terra e do material de construção.  Adquiriu terras por meio 

de desapropriação e de cessão de terras públicas, para ampliar a oferta de área para 

implantação de novas habitações ou para regularização fundiária de áreas já ocupadas 

pela população pobre, e criou o Banco de Materiais de Construção – BMC, que compra 
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em larga escala e repassa para a população a preço de custo, dando suporte à 

construção e melhoria de habitações sob o regime de autoconstrução. 

Como Programa atuante no período, para atendimento a população pobre, 

podemos citar o Chão e Teto, que trazia como proposta: 

• Autoconstrução / Melhoria de Habitações – que permite à população construir 

ou melhorar suas habitações por administração própria. Implicava na 

participação ativa da população, seja na preparação do projeto, seja na 

produção, reforma ou ampliação de suas moradias. Foi muito difundido nos 

assentamentos populares do núcleo metropolitano do Recife, atingindo 58 

localidades, em 14 municípios, como Cabo, Camaragibe, Moreno, Paulista. 

• O Programa Mutirão tinha como objetivo principal a construção de unidades 

habitacionais pelas próprias famílias beneficiárias, visando, também, o 

desenvolvimento de um processo de qualificação de mão-de-obra no setor da 

construção civil.   O programa atuou em 8 localidades na RMR, construindo 

756 habitações, entre elas destacam-se: Em Abreu e Lima, a localidade de 

Caetés, em Jaboatão, o Curado IV, em Olinda, Rio Doce IV e outras 

localidades da região metropolitana.  

• Lotes Urbanizados propôs estender a oferta de lotes em áreas próximas e, na 

medida do possível, inseridas na malha dos núcleos urbanos dotados dos 

serviços de infra-estrutura básica, tais como: terraplanagem, rede de energia 

elétrica, equipamentos comunitários, drenagem, rede de abastecimento 

d’água e de esgotamento sanitário, sistema viário, contenção de encostas, 

além de uma unidade sanitária em cada lote.  O Projeto atuou em 8 áreas do 

Recife: Em Buriti foram urbanizados 1.866 lotes, em Roda de Fogo 3.445, em 

BREJO 780 lotes, CURADO V 900 lotes, PASSARINHO 440 lotes e diversas 

outras localidades também foram beneficiados. 

• O Programa Aterro consistia na COHAB entregar para Associação de 

Moradores o material (barro ou areia), permitindo aos moradores da área 

levantar o piso de suas casas ou do terreno alagado, elevar o nível de sua rua 

ou fechar buracos existentes no entorno, melhorando com isso as condições 
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de habitabilidade. Na realidade o Programa consistia numa ação emergencial 

para áreas insalubres como mangues e alagados, já ocupadas. Este 

Programa atuou em 68 áreas, beneficiando 18.854 famílias e municípios 

como Abreu e Lima, Jaboatão, Olinda, tiveram áreas beneficiadas. 

• O Programa Periferias Urbanas que ganhou financiamento do SFH para 

implemento de obras de infra-estrutura nas áreas de assentamentos 

populares nas periferias urbanas de 8 municípios: como, Araripina, Trindade, 

Afrânio, Belém De São Francisco, Floresta, Petrolina, Santa Maria Da Boa 

Vista e Belo Jardim 

• O Programa de Equipamentos Comunitários - Sua implementação implicou na 

construção de novos equipamentos ou na recuperação dos existentes. Foi 

criado com o objetivo de atender às necessidades da população no que se 

refere a construção de escolas, creches, Sede de Associações e conselhos 

de moradores. Esses equipamentos estão hoje distribuídos em 28 localidades 

da RMR, situadas em Recife e Olinda. 

• O Programa legalização da Terra tem a finalidade de entregar o Título de 

Posse da Terra ou a Concessão do Direito Real de Uso aos moradores de 

áreas de propriedade do poder público. Para a concretização da legalização 

dessas áreas, a COHAB tem se fundamentado no PREZEIS – Plano de 

Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social, instrumento jurídico 

que derivou da luta do Movimento Popular e que consente a legalização das 

áreas, respeitando suas características próprias, mesmo não atendendo 

normas e parâmetros urbanísticos estabelecidos para a cidade do Recife. 

Este Programa teve grande atuação na Região Metropolitana do Recife, como 

Alto José do Pinho, Córrego da Bica, Córrego do Jenipapo, Gameleira, 

Mangabeira, Sítio das Palmeiras, Vila das Aeromoças, Tancredo Neves, entre 

outros. 

• O Programa Inquilino foi aplicado em áreas onde estavam sendo 

desenvolvidos programas habitacionais, visava o financiamento individual 

para a aquisição do imóvel pelo inquilino. A proposta do inquilino era 
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apresentada pela Associação de Moradores e a COHAB avaliava a benfeitoria 

para ter uma base de preço. 

       As negociações eram feitas entre o proprietário do imóvel e a COHAB, tendo 

como parâmetro um valor que não ultrapasse em 10% da avaliação feita pela 

instituição. Os contratos de financiamento para a aquisição de casas pelos inquilinos 

abrangeram 39 áreas do Recife, que foram: Água Fria, Alto José do Pinho, Alto N. 

Srª. de Fátima, Alto Stª. Izabel, Aguazinha, Ato do Refúgio, Brasília Teimosa, 

Beberibe, Bomba do Hemetério, Cajueiro Seco, Cidade Operária, Córrego da Bica, 

Córrego do Moreno, Casa Amarela, Chie, Brasília Teimosa, Córrego do Jenipapo, 

Caixa D’água, Córrego da Loura, Córrego do Abacaxi, Córrego José Idalino, 

Guabiraba, Ilha do Joaneiro, Iputinga, Linha do Tiro, Morro da Conceição, 

Mustardinha, Mangabeira, Mangueira, Macaxeira, Nova Descoberta, Pina, San 

Martin, Santo Amaro, Três Carneiros, Torreão, UR – 5, Vasco da Gama e Vila São 

Luiz. 

   Referidos programas implementados pelo Governo Estadual buscavam baixar os 

custos dos investimentos ao mesmo tempo em que davam a impressão à sociedade 

que o Estado estava preocupado com os problemas do povo e buscava resolver as 

demandas a partir da participação popular, através da adoção de estratégias de mutirão 

e autoconstrução.  

Por outro lado, a estratégia adotada pelo Estado, dificultava a participação política das 

classes populares, que tem sua atenção desviada da organização do coletivo em favor 

do individual, já que sua participação limita-se ao emprego da mão-de-obra nos 

projetos. 

A questão habitacional assumiu novas características a partir do movimento de 

descentralização administrativa e de municipalização da política urbana, principalmente 

depois da Constituição de 1988.  

Com a transição democrática, a nova Constituição e o retorno às eleições diretas, 

o país se reorganiza sob os ares da democracia. As entidades de classe reivindicam 

direitos, os movimentos de bairro, os movimentos feministas, além de instâncias como 

os sindicatos e outras organizações como a Igreja Católica voltam a se 
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manifestar. Esse novo perfil do país, e a crise econômica que se instalou desde a 

década de 80, abrem caminho para a discussão de como superar tal situação. 

Entretanto, apesar da Constituição de 1988, e da reforma tributária que amplia os 

recursos dos municípios levar a um crescente processo de descentralização e 

municipalização, para formulação de políticas específicas, as mudanças institucionais 

vêm se instalando, de forma diferenciada nos diversos municípios. 

Recife, como Capital do Estado de Pernambuco, expressa na sua configuração 

físico-territorial as diferenças provocadas pelo quadro socioeconômico que se 

consolidou ao longo de sua história. A cidade apresenta diferenças sociais cruciais, 

evidenciadas nos altos índices de pobreza, deficiências de infra-estruturas físicas, de 

acesso a cidadania, bem como a falta de articulação com o setor econômico, a 

degradação do meio ambiente, e a falha no trato da questão ambiental pelos diversos 

setores da sociedade. 

Objetivando garantir ao cidadão o direito de acesso à cidade, o Plano Diretor 24, 

se apresenta como um dos principais instrumentos da gestão municipal no 

enfrentamento dos problemas urbanos. Os Planos Diretores Municipais são leis que são 

votadas pelas Câmaras Municipais de cada município, adotam ainda a função social da 

propriedade, sobreposta ao uso desta em caráter puramente especulativo, o que 

fortalece a luta pela posse da terra, enquanto objeto essencial para a garantia da 

habitação das famílias de baixa renda, e assentadas em ocupações subnormais. 

O PREZEIS faz parte de uma de suas conquistas, legitimando-o enquanto 

instrumento de política urbana, e como espaço de participação popular.  

           O Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001 de 10 de julho de 2001, no seu 

capítulo IV, vem regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, 

referindo-se à gestão democrática da cidade, onde a participação popular assume 

papel destacado e de extrema importância. Constitui-se num avanço social sem 

precedentes, que tem por finalidade e objetivo promover o planejamento urbano de 

forma sustentável, tendo como objetivos principais a qualidade de vida das pessoas 

que moram em aglomerados urbanos e em cidades com mais de 20.000 habitantes, 

bem como busca da proteção ambiental. 



 51

  A gestão democrática com participação, em todos os momentos de decisão do 

Estatuto da Cidade reforça e torna essencial o papel dos Planos Diretores Municipais. 
Os aglomerados urbanos irregulares têm no Estatuto da Cidade uma forma legal de 

regularização. 

 

     Como lei federal, o Estatuto da Cidade define diretrizes de políticas urbanas 
a serem aplicadas nos municípios brasileiros. Questões importantes para a 
vida nas cidades brasileiras são objetos desta Lei: 
• A regularização fundiária, em especial nas áreas de baixa renda; 
• O uso e a ocupação do solo urbano e a habitação em especial em áreas 
subtilizadas situadas dentro da cidade; 
• A relação entre a cidade e o campo, onde se constrói a expansão urbana, 
muitas vezes sem controle; 
• A relação entre a cidade e seu meio ambiente, para garantir segurança e 
qualidade do habitat; 
• As parcerias entre setores público e privado nas intervenções urbanísticas. 
(BITOUN, 2003) 25. 

 

Como constatamos, o Estatuto da Cidade afirma a possibilidade real de 

efetivação dos princípios da democracia participativa, da gestão democrática e da 

função social da propriedade urbana, busca assegurar o direito a propriedade 

imobiliária urbana, desde que cumprida a sua função social. Assim, o Estatuto da 

Cidade (Lei 10.257, de 10.07.2001) é a lei federal de desenvolvimento urbano exigida 

constitucionalmente, que regulamenta os instrumentos de política urbana que devem 

ser aplicados tanto pela União, como pelos Estados e Municípios. 

          O Município, com base no artigo 182 da Constituição Federal e no princípio da 

preponderância de interesse é o ente federado principal na execução da política 

urbana, de modo a ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, de 

acordo com os critérios estabelecidos no Plano Diretor, definido este como o 

instrumento básico da política urbana. Já os Estados deverão preferencialmente atuar 

como articuladores das ações do setor habitacional no âmbito do seu território, 

integrando os planos habitacionais dos Municípios aos planos de desenvolvimento 

                                                                                                                                                              
24 Votado em 1991 – Lei nº 15.547/91 
25 BITOUN Jan - Texto elaborado para o Seminário: Estatuto da Cidade e planos Diretores na Região Metropolitana 
do Recife, organizado pelo Fórum Estadual de Reforma Urbana em Abril de 2003, no Recife PE – Brasil. 
Considerações Sobre o Plano Diretor e o Estatuto da Cidade. 
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regional, coordenando atuações integradas que exijam intervenções intermunicipais, 

em especial nas áreas complementares à habitação dando apoio aos Municípios para a 

implantação dos seus programas habitacionais e de suas políticas de subsídios. 

 

 

 

 

1.4. A CEHAB – COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS. 
 

A atual Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco – CEHAB 

(2003), substituiu a EMHAPE – Empresa de Melhoramentos Habitacionais de 

Pernambuco, que assumiu após a extinção da COHAB, a execução da maioria dos 

programas de construção e de melhoria das condições de moradia das famílias de 

baixa renda. 

Apresenta a CEHAB, como missão e objetivos: 

 

Missão - Implementar a política de obras públicas no âmbito da habitação, 
gestão ambiental e transportes ferroviários, melhorando a qualidade de vida da 
população do Estado de Pernambuco. 
Como objetivos de atuação: 

-Desempenhar papel de articulador da Política Habitacional no Estado de 
Pernambuco; 

-Articular Governo Federal, Prefeituras Municipais, Iniciativa privada, 
comunidades e Conselho Estadual de Habitação; 

-Regulamentar e colocar em funcionamento o Fundo Estadual de Habitação 
(FEH); 

-Viabilizar os créditos imobiliários da antiga COHAB; 

-Viabilizar outras fontes de recursos para o FEH; 

-Associar programas habitacionais e de promoção social; 

-Investir em infra-estrutura física para melhoria das condições de 
habitabilidade; 

-Incorporar programas de promoção social – supletivos, cursos 
profissionalizantes, apoio a cooperativas, à geração de trabalho e renda;Criar 
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novos núcleos habitacionais associados a trabalho e renda. 
(www.cehab.com.br) . 

 

O Recife mantêm com os municípios mais próximos fortes relações físicas, o que 

gera alto grau de interdependência física e funcional entre suas partes, seus bairros, 

trabalho e moradia, suas atividades, suas comunidades e suas redes de serviços 

urbanos. Essa enorme aglomeração resulta então numa cidade metropolitana. 

 
     Instituída em 1973, a Região Metropolitana do Recife compõe-se, 
atualmente, de 14 municípios e possui cerca de 2.800km2, onde reside uma 
população de cerca de 3.330.000 habitantes (Censo Demográfico de 2000). 
Não reúne um conjunto de núcleos urbanos autônomos, mas se constitui uma 
grande cidade metropolitana; uma cidade transmunicipal, com 50 km de 
extensão na faixa litorânea, como área contínua por conurbação física e 
funcional, interligando praias de Jaboatão, Recife, Olinda e Paulista, e com 
sete sistemas de infra-estrutura e serviços urbanos em operação (transporte 
coletivo, pavimentação, abastecimento d’água, energia elétrica, iluminação, 
telefonia e limpeza urbana).Nesse contexto, a questão dos assentamentos 
pobres, também, extrapola a dimensão restrita de cada município. (SOUZA, 
2003) 26. 

 

A cidade do Recife27 tem uma área de 218 km2, representa 7,2% da área 

metropolitana e concentra 42% dos habitantes da região. Sua área urbana se estende 

por todo o território municipal e sua população cresce além dos limites dos Municípios, 

como também sua vida urbana se processa ultrapassando tais limites. O decréscimo 

das taxas de crescimento do Recife, nos últimos Censos Demográficos, ao invés de 

expressar o seu “esvaziamento”, evidencia que a cidade se agiganta com uma 

população que cresce fora dela. Nos últimos trinta anos, a população do Recife reduz a 

sua participação na RMR de 58% (1970) para 43% (2000). Os municípios mais 

próximos, que compõem com Recife seu núcleo metropolitano, são Olinda e Jaboatão, 

apresentam um déficit habitacional extremamente preocupante, apresentando 

necessidades que variam de reposição das unidades habitacionais precárias até 

                                                 
26 SOUZA Maria Ângela de Almeida - Política Habitacional Para Os Excluídos: O Caso Da Região Metropolitana Do 
Recife. Texto elaborado para o Seminário: Estatuto da Cidade e planos Diretores na Região Metropolitana do Recife, 
organizado pelo Fórum Estadual de Reforma Urbana em Abril de 2003, no Recife PE – Brasil. 
 
27 Precoce no seu caráter de metrópole, o Recife é tratado como tal, desde os anos 50, quando o urbanista 
Pernambucano Antônio BALTAR (1951), caracteriza-o de cidade transmunicipal, cidade metropolitana. (SOUZA 
Maria Ângela de Almeida). Idem. 

http://www.cehab.com.br/
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atendimento à demanda de novas construções já que muitas se encontram construídas 

em áreas não edificáveis, ou suas condições e estrutura física são inadequadas: 

 

     O maior déficit habitacional da RMR, em termos absolutos e caracterizado 
através da demanda por novas habitações, concentra-se no Recife, o qual, 
mesmo quando relativisado com o estoque de domicílios (15,7%), posiciona-se 
bem acima da média nacional (10,1%),embora se mantenha abaixo dos 
municípios de Olinda (18,1%) e de Jaboatão dos Guararapes (16,5%).  
Considerando que, para uma análise comparativa, os indicadores relativos se 
apresentam como mais importantes do que os valores absolutos, observa-se 
que nos municípios do núcleo metropolitano do Recife, destacados para esta 
análise, a situação se mantém relativamente próxima. Ressaltam-se, contudo, 
com indicadores acima da média entre eles, o município de Olinda, quanto ao 
déficit habitacional por demanda de habitações (18,1%); o município do Recife, 
quanto ao déficit habitacional por aluguel (6.1%); e o município do Jaboatão 
dos Guararapes, quanto à inadequação de habitações por infraestrutura 
(89,9%) e por adensamento excessivo (10,3%). 
Esses três municípios - Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes - 
considerados em conjunto, formam uma única malha urbana no núcleo 
metropolitano, somando uma área de 518 km². 
 A análise desse conjunto oferece uma dimensão das necessidades 
habitacionais da área central conturbada da metrópole, cuja continuidade do 
tecido urbano torna difícil a percepção física dos limites municipais. Mesmo 
considerando que a diversidade de tamanho das cidades dificulta uma análise 
comparativa dos valores absolutos, é importante destacar que os três 
municípios do núcleo metropolitano do Recife somam o maior déficit 
habitacional, inclusive por aluguel, e a maior inadequação de habitações por 
infra-estrutura, quando comparados a Salvador, Fortaleza e Belém. (SOUZA, 
2003)28. 
 

A CEHAB apresenta sua linha de ação voltada justamente ao atendimento das 

carências dessa realidade a partir da implementação de Programas habitacionais 

voltados às necessidades da população pobre do Estado de Pernambuco. 

 Destacamos como Projetos apresentados pela CEHAB no ano de 2005: 

Projeto Metropolitano de Habitação de Interesse Social que tem o objetivo 

de formar um pacto metropolitano, entre Prefeituras e sociedade civil, que 

associe municípios sob a coordenação da instância estadual para a 

gestão habitacional.  

                                                                                                                                                              
 
28 Idem. 
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O Projeto Metropolitano se pauta em três pontos chaves: 

 

1. A Gestão Metropolitana da Habitação de Interesse Social; Prevê a necessidade 

de alguns municípios metropolitanos captarem recursos destinados a 

investimentos no setor habitacional, especialmente na urbanização de 

assentamentos precários uma vez que alguns desses municípios apresentam 

baixa capacidade financeira para assumirem a contrapartida de projetos 

habitacionais. 

2. Melhoria física, Gestão Ambiental e Promoção Social - As ações físicas de 

urbanização e melhoria dos assentamentos precários são insuficientes para a 

sustentabilidade dos investimentos realizados, requerendo a promoção e 

inclusão social das famílias que residem nesses assentamentos, como também, 

requer investimentos na educação e gestão ambiental para manutenção e 

preservação dos benefícios realizados. 

3. Constituição de um Comitê de Desenvolvimento e Gestão Sócio-Ambiental para 

atuação durante e após a intervenção. 

 

 Projeto de Urbanização de nove assentamentos situados em nove 

municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR).  

 

• São 221,56 ha de áreas urbanizadas, onde residem 6.663 famílias, somando 

33.315 habitantes. 

•  O montante investido é de R$ 92.391.771,47, sendo o valor do financiamento de 

R$ 78.552.836,63 (85%), com uma contrapartida de R$ 13.838.934,84 (15%) do 

Governo do Estado. 

•  Essa contrapartida inclui uma parcela a ser assumida pelas Prefeituras, 

referente a seu respectivo projeto. O custo total do projeto por família é de R$ 

13.866,40. As ações a serem desenvolvidas nos assentamentos envolvem: 

Urbanização: Melhoria física do assentamento – infra-estrutura, habitações e 

equipamentos comunitários, além da regularização fundiária.  
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Gestão Sócio-Ambiental: Ações de Educação e gestão ambiental, com ênfase 

na questão dos resíduos urbanos. 

 

Promoção Social: Inclusão social através do incentivo à elevação do nível de 

escolaridade, à capacitação profissional, à promoção de trabalho e renda, ao 

combate às drogas e à violência urbana. 

 

Desenvolvimento Institucional: Estruturação e capacitação técnica e 

administrativa dos órgãos de gestão habitacional, inclusive da instância estadual. 

 O programa Casa da Gente, desenvolvido pelo Governo do Estado 

através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e da Companhia 

Estadual de Habitação e Obras (CEHAB), tem como objetivo a melhoria 

das condições de moradia da população de baixa renda por meio da 

legalização da posse e da ampliação e recuperação de residências. 

Devido às propostas inovadoras do programa, a CEHAB recebeu um selo de 

mérito da Associação Brasileira de Cohab’s (ABC). 

Em sua primeira etapa, o programa no ano de 2005, entregou mil títulos de 

posse de terra a moradores das comunidades integrantes do Movimento Terras de 

Ninguém, em Casa Amarela. 

O movimento engloba 60 comunidades de Casa Amarela, como Córrego do 

Jenipapo, Córrego do Comissário, Córrego do Bartolomeu, Córrego do Euclides, Nova 

Descoberta, Avenida Josélia, Córrego do Leôncio, Alto 13 de Maio, Alto Nossa Senhora 

de Fátima, Morro da Conceição, Alto José Bonifácio, Alto do Brasil, Frederico Osanã, 

Vasco da Gama, Córrego do Bigodão, Alto Antônio Félix, Alto da Telha, Alto do 

Progresso, Córrego do Marreco, Alto 13 de Dezembro, Córrego do Boleiro, Córrego do 

Joaquim e Alto da Brasileira. A iniciativa do Governo do Estado aplica, pela primeira 

vez, a lei federal nº 10.931/2004, que dispõe sobre o registro gratuito de regularização 

fundiária de interesse social.  
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A segunda etapa do programa Casa da Gente prevê a melhoria de habitações do 

público cuja renda oscila entre um e três salários mínimos. Para isso, o beneficiário vai 

utilizar o Cheque-Moradia, um instrumento que permitirá que ele retire, nos armazéns 

de construção credenciados, materiais necessários à melhoria projetada para sua 

habitação. Posteriormente, o proprietário do estabelecimento resgatará o valor em 

dinheiro junto ao órgão competente do Governo.  

 Banco de Materiais de Construção - Criado em 1987, após a extinção do 

Banco Nacional de Habitação (BNH), o Banco de Materiais de Construção 

(BMC) dá suporte a um novo processo de promoção pública de habitação, 

instituído pelo Governo de Pernambuco.  

O funcionamento do BMC implica em três operações básicas: 

• Compra dos materiais de construção em larga escala e mediante 

concorrência. 

• Estocagem dos materiais de construção na sede.  

• Entrega dos materiais de construção diretamente às famílias nas 

comunidades, repassados ao preço de aquisição.  

• A entrega de materiais de construção às famílias beneficiadas é feita 

segundo a cota do financiamento revertido em quantidade de material 

correspondente à obra, considerando o preço de custo do material.  O 

Banco de Materiais de Construção se constitui o suporte básico do 

Programa Construção/Melhoria de Habitações para famílias com 

rendimento mensal de até três salários mínimos. 

Apesar de todos os Programas e Projetos implementados no Estado, nos últimos 

anos, as necessidades habitacionais do núcleo metropolitano do Recife se expressam, 

de forma gritante, através do déficit habitacional (16,2%) e da inadequação de 

habitações quanto à infra-estrutura (69,1%), que se encontram bem acima da média 

brasileira (10,1% e 45,1%, respectivamente).  
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Tal situação torna evidente a precariedade das condições físicas das habitações 

nas áreas pobres do núcleo metropolitano do Recife - quanto à estrutura das 

edificações e quanto à carência de infra-estrutura nas áreas onde elas se inserem. 

Aponta também para a necessidade de uma política habitacional que contemple, 

não somente a provisão de novas habitações, mas, especialmente a urbanização dos 

assentamentos carentes de infra-estrutura urbana. Estão aí inseridos, portanto os 

habitantes das áreas não edificável, residentes em encostas de barreiras, que não por 

opção, mas por necessidade erguem suas moradias nesses locais, sem estrutura, 

pondo em risco sua segurança pessoal e de seus familiares. 

Essa situação reflete além das precárias condições habitacionais da RMR o 

baixo nível de renda das famílias residentes na região.       

Dados do Censo Demográfico de 2000 demonstram que: 

 

     A renda média dos chefes de domicílios permanentes da RMR é de 5,1 
salários mínimos, destacando-se, acima desta média o município do Recife, 
com 6,8 salários mínimos, o que representa cerca de 135% da renda média da 
região. Como pólo central da RMR, o Recife concentra 45% do total dos chefes 
de domicílios permanentes e 60% da renda total desses chefes. (SOUZA, 
2003) 29. 

 

 

Dos municípios da RMR, apenas os municípios de Recife, Olinda, Jaboatão, 

Cabo e paulista possuem órgãos nos quais o termo habitação se explicita na sua 

denominação.Secretaria de Habitação, Secretaria de Políticas Sociais e Habitação e 

Diretoria de Habitação – o que evidencia a incipiente estruturação municipal da RMR 

para atuar numa política de habitação de interesse social.  

Entre 1996 a 2000, a Prefeitura do Recife na gestão do Prefeito Roberto 

Magalhães, criou a Secretaria de Habitação, já na primeira gestão do atual prefeito 

João Paulo (2001-2004), essa Secretaria foi transformada em Diretoria de Habitação da 

Secretaria de Planejamento Urbanismo e Meio Ambiente.  

                                                 
29 SOUZA Maria Ângela de Almeida - Política Habitacional Para Os Excluídos: O Caso Da Região Metropolitana Do 
Recife. Texto elaborado para o Seminário: Estatuto da Cidade e planos Diretores na Região Metropolitana do Recife, 
organizado pelo Fórum Estadual de Reforma Urbana em Abril de 2003, no Recife PE – Brasil. 
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Como constatamos, apesar de todos os Projetos implementados nos últimos 40 

anos, a questão do acesso à habitação popular, no contexto mais amplo de acesso à 

cidade, longe está de suprir as necessidades da população pobre. Atrelados às ações 

fragmentadas, individualizadas, o número de programas não conseguiu mudar a 

degradante realidade habitacional, somando-se a isso o fato de estarmos no nordeste 

do Brasil, região historicamente marginalizada pelas ações da União. 

No final de 1986 foi extinto o BNH e essa extinção resultou numa mudança no 

processo político local de habitação popular, tanto ao nível estadual como de alguns 

municípios da RMR. Em 1988, foi extinta a COHAB/PE, constituindo um forte indicador 

do esgotamento da política habitacional na esfera estadual. 

A década de 90 marca, portanto, o retorno das dificuldades de acesso aos 

programas habitacionais por parte das famílias mais pobres. 

 A Empresa de Melhoramentos Habitacionais – EMHAPE, que substituiu a 

COHAB, passa atuar nos novos programas da Caixa Econômica Federal como 

intermediador entre este organismo financiador e as famílias que têm acesso às Cartas 

de Crédito e a iniciativa privada que assume a construção dos núcleos habitacionais. 

 
     O acesso às famílias mais pobres é somente viabilizado através do 
Programa Habitar-Brasil, com recursos do Orçamento Geral da União – OGU. 
A partir de 1998, o Banco Interamericano de Investimentos – BID se incorpora 
ao programa, conferindo-lhe um novo formato, no qual prioriza os municípios e 
condiciona os investimentos em Urbanização de Assentamentos Subnormais – 
UAS aos investimentos no Desenvolvimento Institucional – DI do município 
beneficiário. 
Através do DI, do Habitar-Brasil/BID, novamente o organismo internacional 
exerce pressão, agora sobre os municípios, para definição de uma política 
habitacional no país. Induz a institucionalização de ZEIS, para os municípios 
que ainda não as instituiu, como também requer a definição de um sistema de 
gestão dessas zonas. A esfera estadual, mesmo que, excepcionalmente 
contrate ações de UAS, como o governo de Pernambuco, além de poucos 
outros no país, não recebe investimentos de DI, o que significa a 
provisoriedade da concessão de investimentos deste programa à esfera 
estadual. As exigências do Habitar-Brasil/BID,somadas ao Estatuto da Cidade, 
aprovado em 2001, colocam, assim, nas agendas municipais da RMR, a 
necessidade de atualização/implantação dos instrumentos normativos e de 
gestão das áreas pobres, ao mesmo tempo em que reforça o esgotamento da 
política habitacional na esfera estadual. (SOUZA, 2003)30. 

                                                 
30 SOUZA Maria Ângela de Almeida - Política Habitacional Para Os Excluídos: O Caso Da Região Metropolitana Do 
Recife. Texto elaborado para o Seminário: Estatuto da Cidade e planos Diretores na Região Metropolitana do Recife, 
organizado pelo Fórum Estadual de Reforma Urbana em Abril de 2003, no Recife PE – Brasil. 
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A partir dessa nova configuração e necessidade, o município de Olinda, 

espelhado na experiência do Recife, define as suas ZEIS, na gestão 1985-88, e 

implanta um processo de regularização fundiária dos assentamentos pobres de 

bastante relevância como política municipal de habitação.  

No período da gestão municipal seguinte, 1989-92, o grupo de técnicos que se 

encontrara à frente deste programa em Olinda se desloca para Jaboatão dos 

Guararapes, quando são instituídas as ZEIS desse município, além de ser implantado 

um processo de legalização fundiária utilizando o sistema de usucapião urbano31, 

intermediada pelo governo municipal. 

No período de 1997-2000 é a vez do município de Camarajibe  que define as 

suas ZEIS e implanta um programa de defesa civil, no qual a habitação se insere como 

componente fundamental. Em face do relevo predominantemente acidentado, o 

governo de Camarajibe empreende o Programa Em Defesa da Vida para enfrentar as 

situações de risco de desabamento de barreiras, em cujo contexto é tratada a questão 

da habitação.  

Essa experiência subsidiou também, a experiência do Recife, do Programa 

Guarda-chuva. 

O avanço dos demais municípios da RMR, no trato da questão habitacional, se 

processa, primeiramente, pela via normativa, a exemplo dos municípios do Cabo e de 

Paulista, que, na atual gestão (2001-04), instalam um processo de revisão de Lei de 

Uso e Ocupação do Solo, no qual adotam, também, a institucionalização das ZEIS. 

Não podemos esquecer que o déficit habitacional do país e do Estado de 

Pernambuco é fruto da questão social do Brasil. É inconcebível que um país rico como 

o nosso não consiga oferecer a sua população uma vida mais digna, e que em pleno 

século XXI, ainda encontremos milhares de pessoas vivendo em situação de total 

indigência, e que no âmbito habitacional ainda nos deparemos com milhares de 

                                                 
31 Na ocasião, essa ação de legalização era denominada de “usucapião coletiva”, uma vez que o governo municipal 
promovia a reunião da comunidade e garantia a presença do juiz na área, o qual procedia as ações de “usucapião 
urbana”, nos moldes da Constituição de 1988, para cada uma das famílias. Uma vez que o processo ocorria 
mediante a reunião das comunidades, denominava-se o programa de “usucapião coletivo”, embora este não 
procedesse a ação propriamente dita de “Usucapião coletiva”, tal qual os termos do Estatuto da Cidade,aprovado em 
2001. – Idem, SOUZA, Maria Ângela. 
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pessoas invadindo prédios abandonados, terrenos privados, construindo casas em 

encostas de barreiras, degradando o meio ambiente, aterrando mangues, tudo em 

busca de um abrigo, um espaço de terra onde possa habitar com sua família. 

Uma outra constatação em relação à política habitacional do Estado é que os 

programas e projetos se repetem, adquirem nova rotulação, nova roupagem, contudo, 

na sua essência as formas são as mesmas, pontuais, fragmentadas, destituídas de 

inter-relações com outros Programas.  

No Estado de Pernambuco, identificamos ainda hoje, em pleno século XXI, a 

reprodução de Programas de 15 anos atrás, como os Projetos Sítio Grande/ Dancing 

Days, no Recife; Charnequinha no Cabo de Santo Agostinho ou Vila Manchete em 

Olinda, que financiados por organismos internacionais como o BID – Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, traz em sua essência  componentes do Programa 

Chão e Teto do período 1987 a 1990. 

Outros Programas apresentados pela CEHAB/PE, em 2005, não deixam de 

trazer semelhanças com ações que já fizeram parte da proposta de outros Governos 

Estaduais, como o “Casa da Gente” ou “Banco de Materiais” que se assemelham ainda 

a outras linhas de ação do “Chão e Teto”. 

Por outro lado, não podemos considerar que essas ações são inexpressivas. A 

questão está em que elas isoladamente, não conseguem mudar o curso da realidade, 

atingindo um número de pessoas necessárias para que os índices de miserabilidade 

diminuam. Elas necessitam continuar existindo, entretanto, a forma de atingir a essa 

camada populacional e a leitura que a população faça delas é que precisa mudar. A 

descentralização e a participação popular, portanto, devem ser o caminho mais 

adequado para enfrentar os problemas da gestão das políticas públicas. E, isso só 

ocorrerá se o alvo da ação ocorrer a nível ideológico, se a habitação se constituir como 

objeto central de uma política específica, ou se evidenciar como componente 

importante de políticas que têm como eixo central de intervenção, entre outros o 

saneamento integrado, a defesa civil, a requalificação de áreas históricas e a 

estruturação da rede viária urbana. 
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1.5 PROGRAMA GUARDA CHUVA 

 

Historicamente, Defesa Civil não é matéria nova, nem tão pouco encontra suas 

raízes neste século. Pode-se buscar sua origem nos primeiros agrupamentos humanos. 

O homem, por seu instinto gregário buscou a convivência em grupos socialmente 

organizados, onde cada integrante desempenhava seu papel conforme o modelo 

resultante dos seus usos e dos seus costumes. Para ele era instintivo que a 

sobrevivência do indivíduo dependia do seu abrigo no grupo e que a existência do 

grupo, dependia da sua própria capacidade de organização para garantir a sua defesa 

e superar o inimigo ou adversidades naturais. 

Mas, foi durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1940 e 1941 que preocupada 

com os ataques sofridos com os bombardeios alemães, que dizimaram milhares de 

vidas humanas, que a Inglaterra instituiu a CIVIL DEFENSE (Defesa Civil): 

 

     Hoje, em todo o mundo, a Defesa Civil, se organiza em sistemas abertos 
com a participação dos governos locais e da população no desencadeamento 
das ações preventivas e de resposta aos desastres. Com a participação do 
Brasil na Segunda Guerra Mundial, e principalmente, após o afundamento, na 
costa brasileira, dos navios de passageiros Arará e Itagiba, totalizando 56 
vítimas, o Governo Federal Brasileiro, em 1942, preocupado com a segurança 
global da população, principio básico no tratamento das ações de Defesa Civil, 
estabelece medidas tais como a criação do Serviço de Defesa Passiva 
Antiaérea, a obrigatoriedade do ensino da defesa passiva em todos 
estabelecimentos de ensino, oficiais ou particulares, existentes no país, entre 
outras. A organização sistêmica da defesa civil no Brasil, deu-se com a criação 
do Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC, em 16.12.1988 , reorganizado 
em agosto de 1993 e atualizado por intermédio do Decreto nº 5.376, de 
17.02.2005. (http://www.defesacivil.gov.br/histo). 

 

Em Recife, a Defesa Civil, no âmbito municipal, foi criada pelo Decreto lei 

13.603, de março de 1986. Funcionava inicialmente nas dependências da Empresa de 

https://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5376.htm
https://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5376.htm
http://www.defesacivil.gov.br/histo
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Urbanização do Recife/URB. Era formada por uma pequena equipe que atuava nos 

morros na época das chuvas e em Brasília Teimosa nos períodos de maré alta. 

Quando havia agravamento de problemas causados pelas chuvas, outros órgãos 

da Prefeitura cediam funcionários para auxiliar nas ações da Comissão de Defesa Civil. 

O ano 2000 foi um ano atípico em questões meteorológicas e o Recife viveu uma 

situação dramática frente ao inverno daquele ano. O fenômeno El Niño, provocou nos 

anos 1998 / 2000, um desequilíbrio no clima de todo país. 

No Nordeste Brasileiro alternava períodos de seca com chuvas torrenciais que, 

se em algumas épocas provocava racionamento de água em outras trazia chuvas que 

levavam à calamidade e à morte.  

Em 01 de Agosto de 2000, o então Prefeito do Recife – Raul Henry, que 

substituía o Prefeito licenciado para se candidatar à reeleição, Roberto Magalhães, 

decretou “Situação de Emergência no Município do Recife, através do Decreto nº 

18.595”.32

 

O ano 2000 ficou na memória dos recifenses, o inverno foi prolongado e, 

sucederam-se notícias, como: 

 
- Grande Recife castigado pelas chuvas. (JORNAL DO COMMERCIO, 

04/07/2000); 

- 12 MORTOS: A tragédia se repete. (JORNAL DO COMMERCIO, 

01/08/2000); 

- Pai morre ao ver filho soterrado. (JORNAL DO COMMERCIO, 

01/08/2000); 

- A gente não mora num lugar desses porque quer. (JORNAL DO 

COMMERCIO, 01/08/2000); 

- Queda de barreira soterra criança. (JORNAL DO COMMERCIO, 

01/08/2000); 

                                                 
32 Diário Oficial do Município de Recife, de 01/08/2000, Decreto do Poder Executivo nº 18.595 – Prefeito Raul Henry. 
Ainda em 26 de setembro daquele ano, através do Decreto nº 18.651, o Prefeito revigorou o Decreto 18.595 de 
agosto passado. Consta nos Anexos deste Trabalho na íntegra o Decreto do Prefeito. 
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- Deslizamento de barreira derruba casa e atinge mulher grávida. 

(JORNAL DO COMMERCIO, 01/08/2000). 
 

Foi um balanço aterrorizante, com o qual nos deparamos. O caos atingiu toda a 

Região Metropolitana do Recife, e não houve uma pessoa que não se sentisse abalada 

e fragilizada diante da situação; todas as áreas de morros do Recife despencavam 

diante de todos, não havia lona plástica, não havia ação da Comissão de Defesa Civil 

do Recife - CODECIR, do Corpo de Bombeiros, da Comissão de Defesa Civil de 

Pernambuco - CODECIPE que conseguisse evitar tanta tragédia. 

Na época, a Defesa Civil do Recife não dispunha de uma estrutura adequada, 

seu contingente de pessoal era insuficiente para atender as demandas que as 

situações exigiam.  

  A política de defesa civil estabelecida naquela ocasião para a cidade do Recife 

se assemelhava à empreendida no restante do país, caracterizada por ações pontuais, 

descontinuadas, restritas à alocação de pessoal para atuar no atendimento às 

emergências provocadas pelas chuvas. 

Centenas de famílias naquele ano foram removidas para abrigos improvisados 

pela Prefeitura. Constituídos de imensos galpões, os abrigos dispunham de pouca ou 

nenhuma infra-estrutura, aonde as vítimas das chuvas iam se amontoando em 

precárias condições. A administração municipal, sob a ótica das idéias neoliberais, 

ensaiou de forma ainda incipiente a inclusão de algumas famílias no benefício do 

Auxílio Moradia e deu início a construção de conjuntos habitacionais como o Josué 

Pinto; entretanto isso não impediu que quando a situação se transformasse em total 

calamidade com desmoronamentos de taludes os recursos fossem os abrigos como o 

da “Macaxeira”. 

O ano 2000 terminou com a Campanha Eleitoral a nível Municipal. Foi eleito 

novo Prefeito e ocorreram alterações na Câmara de Vereadores 

 O ano 2001, portanto, chegou com novidades na esfera política administrativa 

do Recife. A partir de janeiro daquele ano, assumiu a Prefeitura da Cidade do Recife, 

João Paulo Lima e Silva do Partido dos Trabalhadores e se deparou com as 

conseqüências do último inverno e com a situação daquelas famílias vítimas das 
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chuvas que haviam perdido tudo. Existiam 19 abrigos em funcionamento na cidade e 

esses abrigavam 351 famílias vivendo em precária situação. 
 

     Desabrigados da chuva cobram casas. As famílias estão vivendo em 
galpões, com esgoto a céu aberto e banheiros precários. Elas pedem urgência 
na construção de residências para que possam sair do abrigo. (JORNAL DO 
COMMERCIO, 03.01.2001)33. 

                    

            O novo Prefeito, através do DECRETO Nº18.787 DE 09 DE MARÇO DE 2001, 

reestruturou a Defesa Civil, tornando-a maior, mais ágil, e permanente, objetivando 

assim dar outro foco à ação de atendimento à população residente nas encostas de 

barreiras dos morros do Recife. 

Era o momento de se ter uma visão diferente da situação e buscar alternativas 

para minimizar o quadro de calamidade da população, sendo o Recife uma cidade de 

contrastes, afinal são 490 favelas abrigando 50% da população: 

 

Destas, 400 mil moram nos morros (quase 1/3 da população do Recife) 
imprimindo um padrão desordenado de ocupação, que gera continuamente 
situações de risco.  É uma conjuntura social que vem acumulando problemas 
desde a década de 40, quando se iniciou a ocupação dos morros da cidade. 
Para enfrentar esta pressão acumulada por acesso a terra e à moradia, coibir o 
crescente número de invasões em áreas urbanas e como alternativa para o 
enfrentamento do grave problema dos abrigos coletivos, a Prefeitura instituiu o 
Programa Guarda Chuva, que tem como filosofia desenvolver ações de 
caráter emergencial para o enfrentamento dos invernos, minimizando os 
históricos transtornos para a população, evitando acidentes e principalmente 
perdas humanas. (ALHEIROS, 2003)34. 

 

Foi assim, criado dentro da CODECIR, o Programa Guarda Chuva, cuja missão é 

planejar e coordenar ações de defesa civil de natureza preventiva, assistencial e 

recuperadora, que se destinam a evitar ou reduzir as conseqüências das calamidades. 

                                                 
33 Manchete do 1º Caderno – Recife   
34 ALHEIROS, Margareth – Geóloga, Professora da UFPE, Consultora da CODECIR.  Artigo: 
Considerações sobre o Auxílio Moradia, 2003. 
 



 66

O Programa Guarda-Chuva foi desenvolvido sob o princípio da “administração de 

proximidade”, de modo descentralizado, para permitir uma melhor interação entre a 

administração pública e os moradores.  

Foram criadas cinco Estações nos Morros onde se desenvolvem o planejamento 

e as ações de Defesa Civil, para o conjunto das localidades que fazem parte de cada 

uma delas:  

 

 

 

Recife abriga, em seus 218 quilômetros quadrados, condições de vida tão 

díspares como as da Noruega e do Gabão35, o problema das ocupações irregulares de 

terrenos urbanos para moradia da população de baixa renda se repete na maioria das 

grandes cidades brasileiras e nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. O 

resultado é o crescimento desordenado e o inchaço das cidades com falta de infra-

estrutura para garantir as necessidades básicas do cidadão. Nas áreas de morros, o 

Recife é constituído por 199 diferentes localidades e a CODECIR dispõe de 10 equipes 

técnicas e de apoio para atuar nessas áreas. Cada equipe é constituída por técnicos de 

engenharia e social, encarregados, pedreiros e serventes. 

As áreas de morros contam atualmente com 469.332 habitantes (IBGE 2000). 

Cerca de 27.000 famílias são diretamente beneficiárias do Programa Guarda-Chuva, 

por se encontrar em áreas de risco. Dessas, 2.500 famílias que estão sob risco 

iminente, foram cadastradas e passaram a receber auxílio-moradia. Cerca de outras 

2.200 famílias encontram-se também cadastradas para retirada imediata de suas 

moradias, em caso de chuvas prolongadas ou concentradas. 

                                                 
35 Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife, elaborado pela Prefeitura de Recife em parceria com o PNUD, 
com apoio do Ministério da Integração Nacional e da Fundação João Pinheiro, 2005. 
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O planejamento da Defesa Civil instituiu 04 (quatro) estados de ação para atuar 

no Recife, de acordo com o nível das precipitações pluviométricas: 

OBSERVAÇÃO:  

Esse estado corresponde ao início do inverno. Nele, a Codecir acompanha os 

primeiros prognósticos de chuva e clima, prepara o Plano de Contingência e 

realiza reuniões com os parceiros para a definição das estratégias adotadas e 

forma de participação dos mesmos. 

ATENÇÃO: 

                 Esse estado ocorre quando há chuvas esparsas. Aqui são intensificadas as 

vistorias aos pontos de monitoramento e realizados pequenos serviços, 

como: cobertura de taludes de maior risco com lona plástica, retaludamento, 

corte de árvores de pequeno porte e desobstrução de canaletas e drenagens. 

Nesse estado as equipes são mantidas em regime de sobreaviso nas 

estações e em plantão permanente na sede da Codecir. 

ALERTA:  

É decretado quando há ocorrência de chuvas contínuas com solos saturados 

e incidência de acidentes correlacionados à intensidade das chuvas, o 

prefeito decreta o Estado de Alerta. Nele, as equipes são ampliadas em 

regime de plantão permanente nas estações e sede da Codecir e é 

estabelecido o atendimento emergencial às vitimas dos acidentes.  

ALERTA MÁXIMO: 

Semelhante ao estado de alerta: quando há ocorrência de chuvas contínuas 

com solos saturados e incidência de acidentes correlacionados à intensidade 

das chuvas. Só que aqui é acrescentado a previsão de chuva intensa e 

concentrada. A Codecir é a responsável por informar essa mudança do 

estado de alerta para o de alerta máximo. 
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Nele, há um reforço das equipes e do suporte para retirada das famílias em 

situação de risco iminente e é estabelecido o atendimento emergencial às 

vítimas acidentadas. 

A principal fonte de recursos para o Programa Guarda Chuva é municipal, tendo 

recebido um aporte especial em 2001 de recursos federais para a Agenda da 

Reconstrução referente aos grandes danos ocorridos durante o inverno de 2000. Os 

recursos privados são de pequena monta, embora sejam buscadas parcerias com a 

iniciativa privada.  

O trabalho cotidiano nos morros se dá através de vistorias técnicas, nas quais se 

conta com a participação efetiva das comunidades, cuja participação é estimulada, a 

exemplo das Comissões de Barreiras que integram o Programa Parceria nos Morros, 

parceiro constante da Defesa Civil do Recife. 

 

     Para garantir a visão holística e uma ação efetivamente integrada, as propostas do 
planejamento foram montadas sobre ampla discussão com os diversos órgãos envolvidos, 
efetivamente praticada nos fóruns regularmente realizados para a avaliação, a solução dos 
problemas mais imediatos e o redirecionamento das ações quando se faz necessário. A nova 
política habitacional, como parte da gestão do risco, inclui um auxílio-moradia temporário, 
como facilitador da remoção das famílias das áreas de risco iminente. O reconhecimento da 
importância da mulher como suporte do núcleo familiar, nessas áreas, levou à sua indicação 
como responsável pela recepção do Auxílio-Moradia. (PROGRAMA GUARDA 
CHUVA/PCR/SEPLAM/CODECIR-2004)36. 

  

São R$ 151,00 (cento e cinqüenta e um reais) para cada família, destinados a 

um aluguel durante o período crítico do inverno, ou até ser encontrada uma solução 

habitacional definitiva para as mesmas. “O grande impacto sobre a população de baixa 

renda é a possibilidade de acesso à moradia mais segura, melhorando sua qualidade 

de vida e auto-estima”.(PROGRAMA GUARDA CHUVA /PCR/ SEPLAM /CODECIR – 

2004) 37. 

                                                 
36 Fonte: Documento: Programa Guarda Chuva/PCR/SEPLAM/CODECIR-2004. 
 
37 Fonte: Documento: Programa Guarda Chuva /PCR/ SEPLAM /CODECIR – 2004. 
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As ações são conduzidas segundo um ciclo de intervenções, que abrange o 

controle de novas ocupações, o monitoramento permanente das situações de risco, a 

execução de pequenos serviços de drenagem e acesso que reduzem o risco com 

baixos investimentos, a execução de obras estruturadoras em parceria com a 

população (Projeto Parceria nos Morros) ou pela URB (obras coletivas), a busca de 

mudança nas práticas cotidianas da população, através do processo educativo de fazer 

compreender a intervenção e de valorizar o espaço dos morros.  

 

No período de chuvas, objetivando atender a essas demandas e minimizar os 

riscos de acidentes graves, a CODECIR, desenvolve as seguintes atividades: 

• Isolamento e evacuação das áreas de risco;  

• Instalação de abrigos temporários;  

• Definição de vias de evacuação e controle de trânsito nas mesmas;  

• Apoio a ação do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Médico de 

Urgência - SAMU;  

• Remoção de famílias afetadas pelo desastre para abrigo ou casa de parentes e 

amigos;  

• Decretar estado de emergência ou calamidade pública, se necessário.  

• Assistência - trata-se de um conjunto de ações realizadas pela Codecir e 

destinadas ao atendimento de pessoas vitimadas por desastres ou em estado de 

vulnerabilidade física e social.  

ATIVIDADES LOGÍSTICAS:  

• Coordenação dos abrigos temporários e as mudanças das famílias 

desabrigadas;  

• Garantia do suprimento de água potável, roupas e provisão de alimentos;  

• Garantia da infra-estrutura para o desenvolvimento das atividades de assistência 

e socorro.  
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ATIVIDADES ASSISTENCIAIS:  

• Acompanhamento das famílias desalojadas e/ou desabrigadas;  

• Triagem socioeconômica e cadastramento das famílias desalojadas e /ou 

desabrigadas;  

• Deflagração de campanhas para obtenção de donativos para os desabrigados;  

• Encaminhamento das famílias em situação de vulnerabilidade aos órgãos de 

assistência competentes (Coordenadorias Regionais de Assistência Social - 

CRAS, Instituto de Assistência Social e Cidadania -  IASC);  

• Definição de uma programação de recebimento e distribuição dos donativos.  

PROMOÇÃO À SAÚDE:  

• Acionamento do serviço médico especializado e acompanhamento quando 

necessário;  

• Limpeza e higienização dos abrigos temporários;  

• Controle de vetores, pragas e hospedeiros.  

• Ações reabilitadoras - são ações de reparo dos danos e de requalificação dos 

espaços visando a volta à normalidade na área atingida. 

  

ATIVIDADES:  

• Relocação, quando necessário, das famílias para conjuntos habitacionais;  

• Recuperação dos espaços degradados e unidades habitacionais de baixa renda;  

• Desobstrução das vias para facilitar a mobilidade de pessoas e veículos;  

• Demolição de estruturas danificadas e/ou em risco;  

• Avaliação dos danos;  

• Remoção dos escombros e entulhos;  
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• Reabilitação dos serviços essenciais;  

• Elaboração de laudos técnicos dos desastres;  

• Redução da vulnerabilidade do cenário de desastre nas diversas localidades;  

• Limpeza, descontaminação e desinfetação do ambiente.  

 

ATUAÇÃO NAS ÁREAS SUJEITAS A INUNDAÇÕES:  

        É válido lembrar que os problemas das chuvas não atingem apenas os morros 

do Recife, as áreas de alagados, chamadas de ribeirinhas, também sofrem as 

conseqüências das chuvas torrenciais, com várias delas tornando-se intransitáveis com 

o acúmulo de água que chega a causar inundações em casas, arrastando árvores, 

carros, em função dos problemas de drenagem de que a cidade é vítima. 

  No inverno de 2004, a Cidade do Recife sofreu as conseqüências do alto índice 

pluviométrico.No mês de janeiro, 143% acima da média normal. Visando a redução dos 

danos causados por alagamentos de grandes proporções, as equipes técnicas do 

Programa Guarda-Chuva elaboraram diagnóstico dos pontos críticos de possíveis 

alagamentos na cidade. Com isso, seria possível planejar o atendimento emergencial e 

assistencial para a população afetada. Também fazem parte desse planejamento: a 

garantia de abrigos, assistência médica, segurança alimentar e todos os itens para uma 

qualidade no atendimento.  

 

QUADRO 2: COMPONENTES DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL 
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Mesmo contando com essa estrutura na Comissão de Defesa Civil, o Recife 

ainda acorda assustado quando chega o período das chuvas; 

 

 Deslizamento de terra fere bebê no Recife  

     A chuva que atingiu o Recife e região metropolitana entre o final da 
madrugada e início da manhã desta quinta-feira provocou deslizamentos de 
barreiras, quedas de árvores, alagamentos e engarrafamentos. Um bebê de 11 
meses foi ferido em deslizamento de terra.A casa onde mora o bebê foi 
destruída parcialmente pela queda de uma barreira. A criança foi socorrida na 
policlínica do bairro, recebeu alta e passa bem. 
(http://www.estadao.com.br/cidades/noticias/2005/mai/12/89.htm). 

 

     De acordo com a Defesa Civil do Recife, foram registrados oito 
deslizamentos de barreiras em bairros periféricos da cidade e três árvores 
caíram sobre casas, deixando cinco famílias. 
(http://www.estadao.com.br/cidades/noticias/2005/mai/12/89.htm)38.  

 

Ações eficientes no âmbito da Defesa Civil são imprescindíveis à segurança de 

qualquer população.  

A população brasileira padece pela falta de estrutura dos diversos segmentos 

que atuam nas diferentes esferas da Defesa Civil. Temos técnicos e policiais 

                                                 
38 Angela Lacerda (O Estadão, Caderno Cidades, 12 de maio de 2005). 
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despreparados, desmotivados, mal remunerados, ausência de equipamentos de 

segurança adequados, que dificultam as ações no momento de crises emergenciais, 

como incêndios, desabamentos de taludes, alagamentos, desmoronamentos de 

prédios. 

Nós brasileiros costumamos dizer que o Brasil é abençoado por não termos 

terremotos, maremotos, vulcões, vendavais, contudo nossos problemas sociais são tão 

graves, tão alarmantes que nós mesmos provocamos problemas ambientais como 

devastação do meio-ambiente, desmoronamentos de taludes, aterros de mangues, para 

tentar minimizar questões sociais que nos afligem, principalmente no quesito habitação. 

A Defesa Civil da Cidade do Recife, não difere dessa realidade. Até o ano 2000 

tínhamos uma ação obsoleta, atendendo a demandas pontuais, com uma atuação 

fragmentada, cuja viabilidade só se concretizava nos períodos de inverno para 

atendimento aos desabrigados em conseqüência das chuvas. 

A partir de março de 2001, com o Programa Guarda Chuva, essas ações 

passaram a ser contínuas, com acompanhamento e monitoramento das situações de 

risco, identificadas pelos Técnicos da Defesa Civil. O programa traz uma filosofia 

própria, diferenciada dos demais organismos de defesa civil atuante no país, já que 

teoricamente essas ações necessitam ser implementadas de modo interligado com 

outros segmentos da Prefeitura. 

Objetivando dar mais agilidade a essas ações, foram criadas as Estações, que 

identificadas com as sub-áreas da Cidade sob sua responsabilidade conseguem uma 

definição mais clara da realidade de atuação. 

Não resta a menor dúvida sobre a importância do Programa para a Defesa Civil 

do Recife, no atendimento principalmente à população pobre da cidade. 

Hoje, esse modelo serve para outros organismos de Defesa Civil em capitais 

como Belo Horizonte e Salvador. 
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Contudo, apesar de todo o planejamento das ações, do monitoramento dos 

pontos de risco, quando se aproxima a época das chuvas, a preocupação é grande, 

tendo em vista que nem a Prefeitura, nem o Estado conseguem dar respostas à falta de 

infra-estrutura da Cidade, como a construção de muros de proteção nas encostas, 

deslocamentos de famílias para lugares edificantes, dotados de condições dignas de 

moradia.  

E a Defesa Civil sem uma articulação de ações plenas com outros organismos, 

que de fato desempenhem os papéis para os quais foram criados não consegue 

responder a todas as demandas. 

Falta à PCR – Prefeitura da Cidade do Recife, aportes de recursos suficientes 

para atender às necessidades do Programa e após quatro anos de atuação, verificamos 

alguns pontos de estrangulamento do mesmo.  

O próprio benefício do Auxílio Moradia - AM, tão difundido e tão importante para 

as famílias beneficiadas, salvaguardando vidas, e preservando a dignidade humana, 

hoje tem sua continuidade posta em risco, uma vez que, segundo análises de alguns 

técnicos, o comprometimento dos recursos municipais com o benefício é preocupante, 

já que a PCR não tem agilidade suficiente para responder às necessidades daquelas 

famílias num curto espaço de tempo mantendo-as no usufruto do benefício por um 

período maior do que havia proposto. 

As respostas são lentas e se por um lado Conjuntos Habitacionais são edificados 

ou proteção de taludes são construídos, seja em parceria com moradores, ou seja, por 

definição do Orçamento Participativo em obras coletivas, a própria necessidade e 

miserabilidade da população faz com que outras famílias surjam no cenário, 

necessitando também de respostas similares àquelas que acabaram de ser 

beneficiadas. 

Apesar de toda sua importância, o Programa Guarda Chuva necessita que ações 

estruturais sejam implementadas no âmbito da Cidade como um todo, de modo a não 

colocar em risco sua viabilidade e filosofia. 
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1.6 AUXILIO MORADIA COMO BENEFÍCIO DA POLÍTICA DE 
HABITAÇÃO DA PCR. 
 

Até o ano 2000 a ação Municipal no âmbito da Defesa Civil era tímida, sendo seu 

contingente de pessoal insuficiente para atender as demandas que as situações 

exigiam.  A política estabelecida naquela ocasião repetia as idéias espalhadas pelo 

país, alocando pessoal para atuar na defesa civil apenas durante os meses de chuva, 

sem uma continuidade nas ações. 

Naquele ano, o fenômeno El Niño, que é o aquecimento anormal das águas 

superficiais do Oceano Pacífico Equatorial provocaram um desequilíbrio no clima de 

todo país, no Nordeste Brasileiro oscilava períodos de seca com chuvas torrenciais que 

se em algumas épocas provocava racionamento de água em outras trazia chuvas que 

levavam a calamidade e morte. 

E foi essa a realidade constatada na cidade do Recife naquele ano. A população 

carente padeceu muito com as chuvas e centenas de famílias perderam suas casas, 

ficando alojadas em imensos galpões, improvisados pela Prefeitura. 

Já naquele momento, como forma de amenizar a situação, foi concedido um benefício 

emergencial para algumas famílias, que não se intitulava “Auxílio Moradia”, mas que 

consistia em uma ajuda financeira para as famílias vítimas das chuvas. Contudo, como 

a Defesa Civil não dispunha de estrutura, nem contingente humano para atuar de forma 

abrangente, os problemas foram se avolumando e o ano de 2001, chegou encontrando 

ainda famílias vítimas de invernos anteriores desabrigadas e sem uma solução para 

seus casos. 
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A partir da implementação do Programa Guarda Chuva ocorrida em 2001, 

mudanças foram se processando na Defesa Civil que vão desde a estrutura do 

organismo até sua missão e objetivos de atuação. 

A face apenas assistencial foi ampliada para prevenção e recuperação de 

situações danosas à população, ocasionadas por calamidades. 

As ações de natureza preventiva passaram a se dar a partir da realização de 

vistorias para identificação de situações de risco, passando pelo monitoramento dessas 

situações com a prestação de assistência à população em casos de acidentes até a 

solução adequada que proporcionará dignidade à família. 
 

     A Defesa Civil, principal elo articulador das ações, mapeia as áreas de alto 
risco, analisa as encostas e as moradias, definindo se existe ou não a 
necessidade de retirada imediata das famílias. (ALHEIROS, 2003)39.  

 

E, é a partir justamente da avaliação da situação de cada família que há 

definição da concessão ou não do benefício do Auxílio Moradia, que nada mais é do 

que um instrumento de ação da Prefeitura que faculta ao beneficiário condições de 

sair do local de risco de forma digna. O Decreto que o instituiu, foi o 18.810/2001, de 

31 de março de 2001.Conforme reproduzimos abaixo: 

 
     O benefício Auxílio-Moradia destina-se ao aluguel de moradias em locais 
seguros, possibilitando a retirada das famílias em situação de alto risco e as 
mantendo em segurança até que a soluções finais de moradia digna e segura 
sejam viabilizadas pelo poder público. A solução final pode vir através de uma 
obra de tratamento do talude, recuperação dos danos à moradia, ou ainda, em 
caso de o local ser considerado não edificável, a concessão de uma nova 
moradia fora do lugar de origem. (DIÁRIO OFICIAL, 31/03/2001)40. 

 

O benefício foi implementado como instrumento integrante do Ciclo de Ações do 

Programa Guarda Chuva, de modo a atender à população de forma sistêmica e urgente 

                                                 
39 ALHEIROS, Margareth – Geóloga, Professora da UFPE, Consultora da CODECIR.  Artigo:Considerações sobre o 
Auxílio Moradia, 2003. 
 
40 Diário Oficial - 31/Mar/2001  Edição 37 -  PODER EXECUTIVO - Prefeito: João Paulo Lima e Silva - Cadernos do 
Poder Executivo -  Decreto 18.810/2001. 
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sendo uma resposta emergencial a gravidade do problema habitacional ocasionado 

pela situação de risco: 

 

     Diante das dimensões do quadro de risco e de pobreza em que vive 
população do Recife, o Auxílio-Moradia tem se constituído em um dos 
principais pilares da política habitacional, salvando vidas, dirimindo conflitos e 
facilitando a retirada das famílias dos pontos de risco e, acima de tudo, 
restaurando a confiança do cidadão no poder público, através do trabalho 
permanente de monitoramento preventivo das áreas de risco do município” 
(ALHEIROS, 2003)41.  

 

A concessão do benefício sem dúvida é da maior importância para as famílias 

que vivem em situação de risco e vêem nas enxurradas todos os seus bens e até vidas 

humanas serem levadas pelas chuvas, ampliando sua situação de pobreza e 

miserabilidade. 

Contudo, essa decisão política constitui-se num paliativo, numa resposta 

emergencial, que não resolve o problema dos morros do Recife, já que em função da 

amplitude dos problemas sociais da população, e apesar do monitoramento constante 

da CODECIR, outras famílias não tendo onde residir, continuam se aglomerando nas 

encostas dos morros ou aterrando mangues para construir seus casebres.  

A amplitude da situação de pobreza de nossa população, a falta de ações 

efetivas para resolver as situações das famílias beneficiárias, a necessidade de abrigos 

para outras famílias que voltam a invadir regiões íngrimes, vem provocando uma 

discussão sobre as dificuldades orçamentárias para a manutenção do referido benefício 

e a questão habitacional. 

 Um estudo elaborado pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura da Cidade 

do Recife – SEPLAM, denominado “O Auxílio Moradia e a Política Habitacional”, no ano 

de 2002, demonstra que já naquele momento o benefício apresentava certos problemas 

que deveriam ser sanados no mais breve espaço de tempo, sob pena de inviabilizar a 

ação. 

Os dados a seguir atualizam as informações e detalham as providências 

adotadas e os aspectos considerados relevantes pela Defesa Civil.  



 78

  

 

TABELA 4: NÚMERO DE DESABRIGADOS NOS INVERNOS 

 ANTERIORES À 2001. 

Nº DE DESABRIGADOS DE % DE 
SITUAÇÃO ENCONTRADA 

                 Fonte: CODECIR / SEPLAN / PCR 

 

  

A partir dos dados de diagnose acima identificados, a Defesa Civil incluiu no 

benefício ainda no ano de 2001, o número de 1.211 famílias de desabrigados. 

Essas correspondiam a 1.047 que aguardavam uma resposta dos órgãos 

públicos no mínimo desde o inverno de 2000 e mais 164 famílias provenientes das 

conseqüências das chuvas daquele ano. 

Some-se ainda o número de famílias inclusas no benefício considerado Auxílio 

Social, que corresponde ao quantitativo de famílias não provenientes das 

conseqüências das chuvas, mas residentes embaixo de pontes e viadutos que fazem 

jus ao benefício com outra denominação. 

O trabalho de vistorias e monitoramento das áreas de encostas nos morros do 

Recife, objetivando essencialmente preservar vidas humanas e evitar acidentes fatais, 

levou os técnicos da Defesa Civil a diagnosticarem no período correspondente a 2001 

                                                                                                                                                              
41 ALHEIROS, Margareth – Geóloga, Professora da UFPE, Consultora da CODECIR.  Artigo:Considerações sobre o 
Auxílio Moradia, 2003. 

INVERNOS ANTERIORES À 2001 FAMÍLIAS 

696    47,25% Famílias em Casa de Terceiros 

Famílias já recebendo uma ajuda 

financeira da Prefeitura 
426   28,92% 

351  23,83% Famílias em abrigos, algumas desde 1996

1473 100% Total de Famílias Desabrigadas 
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até março de 2003, mais 2.294 casos de famílias que passaram a ser beneficiárias do 

Auxílio Moradia, que somados às famílias inclusas no Auxílio Social, fez com que o 

número de inclusões praticamente dobrassem em relação ao ano de 2001. 

 

 

TABELA 5: DESABRIGADOS INCLUSOS NO AUXÍLIO MORADIA 2001 – 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O incremento de despesas com o benefício e a falta de agilidade da Prefeitura 

para realizar ações estruturadoras na cidade que respondam as demandas daquelas 

famílias beneficiárias, fez com que outros problemas surgissem: 

 

 Em dezembro de 2001, o saldo de famílias recebendo o benefício Auxílio 
Moradia era de 1.211/mês, resultantes de desabamentos de moradias e 
deslizamentos de barreiras; 

 
 Em dezembro de 2002, esse saldo era de 3.135/mês; 

 
 No Intervalo de tempo do início de 2001, (início do Programa Guarda Chuva) até 
março/2003, não se conseguiu fechar o ciclo das ações previstas. A maior parte 
das obras indicadas pela Defesa Civil não foram realizadas, o Programa de Kit-
Moradia não aconteceu, a construção de conjuntos habitacionais não foi 
suficiente para atender à demanda, ficando bem abaixo do previsto, assim como 
as obras de contenção em regime de parceria e coletivas. 

 
 
 É importante destacar que um problema que provocou um atendimento 
emergencial só será resolvido quando substituído por uma ação estruturadora. 
Por esta razão, a CODECIR propôs aos órgãos parceiros a priorização da 
execução de obras nos locais onde existam famílias recebendo o Auxílio 
Moradia, por uma razão simples: os pontos do Auxílio Moradia são também os 

                                                                                                                                                              
 

 DESABRIGADOS 

PERÍODO INCLUSOS NO AUX. MORADIA 

Dez / 2001 1.211 

Dez / 2002 2.421 

Mar /2003 2.294 

Fonte: ALHEIROS, Margareth. Considerações sobre o 
Auxílio Moradia, 2003.
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pontos de maior risco e de maior urgência de ações, cadastrados por nossas 
equipes com total isenção de políticas de lideranças, voltados exclusivamente 
para o grau de risco.  

 
 A priorização de ações descrita no item acima transparece como a única forma 
de garantir a exclusão de famílias do Auxílio Moradia, saneando de forma 
definitiva a situação de risco do local e resolvendo a situação das famílias 
desabrigadas. 

 
 Os casos de risco detectados que não foram tratados em tempo apresentam hoje 
um quadro mais agravado, o que vem fazer com que a Defesa Civil seja obrigada 
a remover novas famílias dessas áreas como forma de evitar perdas humanas, 
além de representar muitas vezes um acréscimo exorbitante dos custos de 
recuperação. 

 
 Como se pode verificar a partir dos dados acima, a proposta de reduzir, 
paulatinamente, o número de Auxílios Moradia não se confirmou, restando 
agora a grande preocupação com sua ampliação. (ALHEIROS, 2003)42. 

 

 

Como constatamos, há um problema a ser sanado. 

As famílias não podem sofrer ação de continuidade na sua situação de 

beneficiários, mas se faz necessário que haja por parte da Prefeitura o desenvolvimento 

de ações urgentes. Os números apresentados abaixo ratificam a preocupação, frente à 

evolução das inclusões e custos despendidos até fevereiro/2003: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 6: CUSTO MENSAL PAGO PELA PCR AOS BENEFICIÁRIOS DO 

AUXÍLIO MORADIA DE 2001 A 2003. 

                                                 
42 ALHEIROS, Margareth – Geóloga, Professora da UFPE, Consultora da CODECIR.  
Artigo:Considerações sobre o Auxílio Moradia, 2003 
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AUXÍLIO MORADIA  2001 

MÊS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.MORADIA CUSTOS R$ 

JANEIRO 418 63.118,00 

FEVEREIRO 418 63.118,00 

MARÇO 497 75.047,00 

ABRIL 1100 166.100,00 

MAIO 1162 175.462,00 

JUNHO 1367 206.417,00 

JULHO 1508 227.608,00 

AGOSTO 1434 216.534,00 

SETEMBRO 1365 206.115,00 

OUTUBRO 1220 184.220,00 

NOVEMBRO 1211 182.861,00 

DEZEMBRO 
 

1211 182.861,00 
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AUXÍ ORADIA 2002 LIO M

MÊS A.MORADIA CUSTOS R$ 

JANEIRO 1293 195.243,00 

FEVEREIRO 1440 217.440,00 

MARÇO 1680 253.380,00 

ABRIL 1851 279.501,00 

MAIO 1920 289.920,00 

JUNHO 2175 328.425,00 

JULHO 2307 348.357,00 

AGOSTO 2366 357.266,00 

SETEMBRO 2445 369.195,00 

OUTUBRO 2440 368.440,00 

NOVEMBRO 2423 365.873,00 

DEZEMBRO 2421 365.571,00 

AUXÍLIO MORADIA 2003 

MÊS A.MORADIA CUSTOS R$ 

JANEIRO 2280 344.280,00 

FEVEREIRO 2294 346.394,00 
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A partir das análises, constata-se que até dezembro do ano de 2002, o número 

de famílias beneficiárias provenientes de situações de risco, como desabamentos de 

moradias e deslizamentos de barreiras era de 2.421 famílias, o que significou um 

incremento de mais 1210 famílias em relação ao ano de 2001.     

      Em termos de custos financeiros, se em 2001, as despesas com o 

pagamento do benefício chegaram a R$ 182.861,00, em 2002 esse valor passou para 

R$ 365.571,00. Montante, portanto bastante significativo como despesa mensal. 

 Uma ação estruturadora faz-se urgente, de modo a chegar-se a uma solução 

viável para os envolvidos, de modo que as famílias beneficiárias tenham seu problema 

habitacional solucionado e possam assim ser excluída do benefício.  

Essa resposta só ocorrerá com a construção de um imóvel para aquela família 

em local seguro e com dignidade. 

Um outro levantamento feito pela SEPLAM, até março/2003, demonstra ainda 

que as soluções para aqueles beneficiários envolvem as seguintes ações: 

 

 Construção de 818 casas em pontos isolados; 

 

 Adquirir terrenos para construção de 1.157 habitações, assim como a 

construção das mesmas; 

 

 Realizar melhoria habitacional com aquisição de 78 kits; 

 

 Tratar 311 pontos com muros em PARCERIA; 
 

 Tratar 372 pontos com muros em obra COLETIVA; 
 

 Definir o uso / proteção dos 1.157 terrenos desocupados (áreas de risco 
não edificáveis) passíveis de re-ocupação. 

 



 84

Abaixo, a SEPLAN, nos apresenta dados segmentando por Região Política 

Administrativa – RPA, dos casos de beneficiários do Auxílio Moradia, identificados por 

diferentes propostas de solução habitacional. 

 

TABELA 7: SOLUÇÃO HABITACIONAL X RPA’s DO RECIFE 

SOLUÇÃO 

HABITACIONAL 
RPA 1 RPA 2 RPA 3 RPA 4 RPA 5 RPA 6 TOTAL GERAL 

01   59 210 6 11 58 344 

02   43 105 11 1 65 225 

03   42 119 10 3 63 237 

04   2 21 2 9 22 56 

05   2 2     1 5 

06 2 184 447 5 1 516 1155 

07   2 25 4   30 61 

08   23 41 2 1 37 104 

01 + 08     2       2 

02 + 08   3 5 1   2 11 

04 + 07   2 13     4 19 

04 + 08     3   1 2 6 

06 + 07     1       1 

06 + 08     2       2 

07 + 08   3 2     4 9 

X     21     36 57 

TOTAL GERAL 2 365 1019 41 27 840 2294 

Fonte: SEPLAN / PCR 

 

A Prefeitura cadastra cada beneficiário em diferentes propostas de solução 

habitacional, codificando-as: 

O código 01 refere-se aqueles casos cujos imóveis podem ser reconstruídos nos 

locais de origem. 
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O código 02 refere-se às situações em que o imóvel para ser reconstruído no 

local de origem necessita da construção de um muro de proteção à barreira e que por 

suas condições técnicas de altura, tamanho, pode vir a ser construído pelo próprio 

morador em parceria com a Prefeitura. 

O código 03 considera que para o imóvel ser reconstruído no mesmo local de 

origem, faz-se necessário uma grande obra estruturadora, que só pode ser construída 

se for indicada pelo conjunto de moradores da área, através do orçamento participativo. 

O código 04 refere-se aos imóveis cuja condição de conservação não oferece 

condições de residência às famílias, necessitando, portanto que seja concedido um kit-

habitcional para sua melhoria. 

O código 05 corresponde aos beneficiários que deverão vir a ser contemplados 

com um kit-habitacional fora do terreno de origem. 

O código 06 diz respeito aos beneficiários do Auxílio Moradia os quais, não 

sendo possível as reconstruções dos seus imóveis nos locais de origem, deverão ser 

encaminhados para conjuntos habitacionais. 

O código 07 refere-se àqueles imóveis que não oferecem risco de conservação 

encontrando-se o risco no talude, que necessita da construção de um muro de proteção 

para salvaguardar as vidas das pessoas residentes no local, podendo essa ação 

demandar  uma obra de parceria. 

O código 08, esse contexto refere-se às grandes obras de contenção que 

necessitam da aprovação da comunidade para ser construída em obra coletiva. 

Tomando como base essa diagnose, verificamos o quanto é complexo o número 

de ações que necessitam serem executadas no Recife, de modo a mudar o quadro 

habitacional das famílias inclusas no benefício do Auxílio Moradia. 

Dois mil duzentos e noventa e quatro ações se fazem necessárias desde 

reconstrução de imóveis, até a construção de grandes muros de contenção de 

encostas. 
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 Para efeito da pesquisa foco deste trabalho, a micro-região 2.2. da RPA 2, 

constitui-se no nosso espaço de trabalho, cuja dinâmica e interfaces foram ao longo de 

coleta de dados se incorporando e alimentando a consolidação da proposta acadêmica. 

 
FIGURA 1: MAPA DA MICRO-REGIÃO 2.2, RPA 2.CIDADE DO RECIFE 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife

  
, elaborado pela Prefeitura 

de Recife em parceria com o PNUD, com apoio do Ministério da Integração 
Nacional e da Fundação João Pinheiro, 2005. 

 

Nessa RPA até o ano de 2003, 365 casos haviam sido diagnosticados e as 

famílias encontravam-se usufruindo o benefício. Após o inverno de 2003, apenas a 

micro-região 2.2 somava 201 casos.  

Abaixo apresentamos quadro, onde situamos essas famílias por ano de inclusão 

e localidades de moradia. 

 

 

 

 

 

http://www.pnud.org.br/publicacoes/atlas_recife/index.php


 87

TABELA 8: NÚMERO DE FAMÍLIAS INCLUSAS NO BENEFÍCIO POR 

LOCALIDADE DA MICRO-REGIÃO 2.2 

Nº FAMÍLIAS INCLUSAS NO BENEFÍCIO POR 
LOCALIDADE 

 
 

LOCALIDADES 

 
Nº AUX. 

MORADIA 
2001 2002 2003 2004 

Alto do Benjamim 02 01 01 ............... .............. 

Alto do Céu 05 01 04 ............... .............. 

Alto do Deodato 19 ........... 13 06 ............... 

Alto do Pascoal 35 04 26 05 ............ 

Alto do Pereirinha 19 05 13 01 ............ 

Alto Santa Terezinha 32 07 13 12 ................ 

Bomba do Hemetério 04 01 01 02 .............. 

Cgo.Antonio Rodrigues 29 08 04 17 .............. 

Cgo.Bombeirense 05 .......... 05 ............ .............. 

Cgo.da Padaria 07 02 ............. 05 ................ 

Cgo.do Abufari 01 01 ............... ............. ............ 

Cgo.do Deodato 20 05 09 06 ............ 

Cgo.João Francisco 02 .......... 02 ............. ............. 

Cgo.Pastor Benobi 02 ......... 02 ............... ................ 

Cgo.São José 01 ........... ............... 01 ................ 

Cgo.São Sebastião 15 02 10 03 .............. 

Fundão 01 ............. 01 ............... ............ 

Vila Monarca 02 ........... 02 .................. .............. 

Total 201 37 106 58 ................ 

Total Geral de Inclusões da Micro – Região 2.2 até o ano de 2004 201 

 

Já no ano 2003, Margareth Alheiros, analisava que a falta de respostas ágeis por 

parte da Prefeitura estava pondo em risco tanto a continuidade do beneficio, quanto 

permitindo o agravamento das situações físicas: 

 

     Os casos de risco detectados que não foram tratados em tempo 
apresentam hoje um quadro bem mais agravado. A tendência para o inverno 
de 2003 é de ampliação do quantitativo de inclusões de famílias beneficiadas 
pelo Programa de Auxílio Moradia devido às seguintes situações: 
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 Falta de execução das obras indicadas – por razões diversas 
 Reocupação de espaços não edificáveis – pela fragilidade do sistema de 

fiscalização 
 Aumento dos casos de risco de desabamento por má conservação – real 

condição de vida dos moradores de áreas pobres do Recife. (ALHEIROS, 
2003)43. 

 

 

Em sua análise, Alheiros apresenta algumas proposições que podem vir a 

redirecionar o benefício: 

 
 Avaliando a estrutura do Decreto que autoriza a concessão do benefício 

do Auxilio Moradia;  
 Rediscutindo politicamente o discurso da Gestão do não abrigamento, e 

da solução definitiva da moradia. 
 Associando a concessão do auxílio à participação do morador ou membro 

da família na redução do risco (operação trabalho?) e na melhoria da sua 
qualidade de vida. 

 Redefinindo um calendário para início/conclusão das obras 
estruturadoras necessárias à descompressão do quantitativo dos Auxílios 
Moradia já liberados, e que permita a programação mais realista daqueles que 
ainda serão necessários (legalizado por decreto); 

 Montando um sistema de fiscalização das áreas não edificáveis, assim 
como associar as ações da competência do Meio Ambiente para utilização 
dessas áreas, e à URB para a execução de projetos de urbanização voltados 
para uso comum e eventual, como mirantes, pracinhas, etc. 

 Solucionando a questão das famílias que foram removidas de suas 
moradias para casas de parentes e/ou amigos e que até a presente data a 
Gestão não apresentou proposta para a solução de seus problemas. Vale 
salientar que essas famílias saíram de suas moradias acreditando no 
compromisso da gestão em solucionar os seus problemas – o decreto abrange 
estas famílias.  

 Criando um “Auxílio Risco” ou “Auxílio Vida” de caráter temporário, para 
contemplar as famílias em situação de risco iminente de deslizamento. 
Assegurar às famílias o direito a uma bolsa ou renda por um espaço de tempo 
limitado, ou seja, pelo período do inverno, ou enquanto dure a situação de 
risco. 

 Criando o “Auxílio Reconstrução” para contemplar as famílias que estão 
em situação de risco iminente de desabamento de suas moradias. Assegurar 
uma bolsa e a cessão de Kit-Moradia de baixo custo (o que deve ser discutido), 
para a recuperação do imóvel; 

 Criando o “Auxílio Emergencial” para assegurar às famílias que residem 
em áreas de alagados um benefício em caráter emergencial com duração de 
02 meses para que a família possa retornar ao seu local de origem. Este item 

                                                 
43  ALHEIROS, Margareth – Geóloga, Professora da UFPE, Consultora da CODECIR.  
Artigo:Considerações sobre o Auxílio Moradia, 2003 
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deverá ser bem definido para permitir apenas as situações de dano 
identificadas. (ALHEIROS, 2003)44. 

As proposições apresentadas por Alheiros pressupõem mudanças no rumo 

político da ação, implicando inclusive em não levar o caso até a “solução definitiva de 

moradia” como apresenta o Decreto, mas limitando a ação ao fato emergencial. 

Por outro lado propõe que a concessão do benefício seja associada à 

participação do morador na solução do caso, deixando mesmo de ser um ator passivo, 

mero receptor, mas passando a ser um participante ativo.  

Faz-se necessário ainda uma adequação do planejamento de modo a que a 

concessão do Auxílio X Ação Estruturadora de Obras, seja viabilizada num menor 

espaço de tempo, de modo a que o benefício sofra uma descompressão e possa haver 

uma reprogramação para atendimento a novos casos. 

Alheiros sugere ainda a criação de novos benefícios alternativos, como: 

• Auxílio Risco ou Auxílio Vida – de caráter temporário, limitado ao período de 

inverno, enquanto perdurar o risco;  

• Auxílio Reconstrução – que assegura um kit-moradia à família vitimada; 

• Auxílio Emergencial – com caráter temporário não superior a dois meses, para 

famílias residentes em áreas de alagados. 

Seriam, portanto Auxílios diferenciados, adequando-se a cada caso e com períodos 

de concessão previamente definidos. 

Contudo, apesar de todas essas propostas terem sido feitas em 2003, até o ano 

de 2005 nenhuma delas foi concretizada, e o benefício continua sendo efetivado como 

proposto em 2001, apesar do número de novos beneficiados ter sido drasticamente 

reduzido, não porque a situação da população pobre tenha melhorado, mas porque a 

Prefeitura vem procurando redimensionar as questões, minimizando o número de 

inclusões, no benefício já tão “asfixiado”. 

A cada inverno os problemas voltam à tona, as preocupações ressurgem e a 

população pobre sofre as conseqüências da falta de estrutura de suas moradias, e por 

outro lado as famílias beneficiadas com o Auxílio, apesar de estarem protegidas e “fora 

                                                 
44 ALHEIROS, Margareth – Geóloga, Professora da UFPE, Consultora da CODECIR.  
Artigo:Considerações sobre o Auxílio Moradia, 2003 
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do risco”, se preocupam com a demora na solução habitacional definitiva para seu 

caso.  

São inúmeros os casos de beneficiários que procuram as Estações da Codecir 

em busca da tão sonhada “solução definitiva de moradia”. 

 

Beneficiário 1 (em novembro de 2003): 

 

   Olhe moça, eu não quero morar no Conjunto não, as casas são muito 
pequenas , não cabem nem minha cama. Eu prefiro ficar no Auxilio moradia 
por mais tempo, pois nunca morei numa casa tão boa quanto agora , como é 
essa de aluguel, tem até chuveiro no banheiro45. 

 

 

Beneficiária 2 (em janeiro de 2004): 

 

Minha mãe morreu de desgosto por ter visto tudo o que ela e meu pai 
construíram serem levados pelo barro e ter que passar a morar na casa dos 
outros. 
     Eu e meus irmãos estamos no Auxílio Moradia desde 2001 e sonhamos em 
ver nossa casa reconstruída lá no local do acidente. 
Nossa casa era grande e agora a Prefeitura quer nos dar um apartamento 
pequeno num conjunto residencial distante de tudo e do lugar onde nos 
criamos. 
Nós queremos reconstruir nossa casa no mesmo local onde meu pai construiu 
aquela casa um dia, por isso hoje eu vim aqui na CODECIR, dizer que prefiro 
esperar um pouco mais para ver a barreira da minha casa pronta e poder voltar 
a morar lá no Córrego.46

 

 

Beneficiária 3 (em fevereiro de 2004):                          

 

     Hoje eu vim aqui na CODECIR, saber se tem alguma novidade sobre minha 
casa. Eu não gosto de morar de aluguel e tenho medo que se este Prefeito 

                                                 
45 Beneficiário do Aux. Moradia, recusando – se a receber apartamento do Conjunto Josué Pinto. 
 
46 Houve alteração do Código habitacional da requerente que optou em aguardar a obra de contenção de 
barreira para ter sua casa de volta no terreno de origem. 
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perder a eleição como fica minha situação, já que minha casa foi demolida por 
que tinha risco de cair?.47

 
 
 

Temos ainda casos peculiares como os que vamos descrever abaixo: 

- Ana Lúcia48, 46 anos, faxineira, companheiro de 48 anos, alcoolista, 

desempregado, 05 filhos nas faixas de 15, 12, 10, 07, 05 e 03 anos, residente a Bomba 

do Hemetério, área plana, em imóvel cujo telhado e paredes de taipas relativas a sala e 

01 quarto caíram por má conservação em junho/2003. 

A família foi Inclusa no benefício a partir dessa data.  

Em setembro/2003, os técnicos da CODECIR receberam denúncia que a família 

estava morando no local de risco. 

Os técnicos da Codecir estiveram no local e constataram que no trecho do 

imóvel que se encontrava de pé, Ana Lúcia havia coberto com plástico e estava 

morando com a família. Com o valor do Auxílio Moradia a mesma estava comprando 

material, objetivando reconstruir parte do imóvel que havia caído. 

Ficou acordado então a manutenção de Ana Lúcia por mais 03 meses no Auxílio 

e assim a mesma “concluirá” a reconstrução do imóvel. 

 A beneficiária verbaliza: 

 

Se não fosse o Auxílio não teria conseguido, pois o meu marido está 
desempregado, eu faço faxinas para sobreviver e não queria ficar em casa de 
aluguel por muito tempo, pois tenho medo de dever, prefiro ficar no meu canto, 
já foi tão difícil comprar este terreno e construir o barraco de taipa(...) quando 
caiu, eu entrei em desespero, não sabia o que fazer (...) se não fosse a 
Codecir  e o Auxílio Moradia eu não teria resolvido. 

 

Esse foi um dos poucos casos em que a própria beneficiária buscou a partir da 

concessão do benefício encontrar uma solução habitacional para seu caso. O benefício 

foi uma ferramenta que auxiliou na conclusão do caso, mas houve o esforço individual 

                                                 
47 Beneficiário do Auxílio Moradia ansiosa e preocupada com a situação de sua família pela demora no 
retorno às suas expectativas e temerosa que havendo mudança política sua situação de beneficiária seja 
afetada. 
 
48 Nome fictício. 
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do beneficiário que não esperou apenas pelo poder público, aliando-se a este para 

encontrar uma saída. Por outro lado, temos casos como o descrito abaixo: 

- Morador do Alto Santa Terezinha, 64 anos, sem renda, vive com uma 

companheira de 37 anos, proprietário de imóvel misto, em alvenaria e taipa, em 

péssimo estado de conservação, apresentando parede dos fundos com risco de 

desabamento. Filhos adultos do primeiro casamento o ajudam nas despesas da casa. 

Foi incluso temporariamente no Auxílio, objetivando reconstruir a parede e 

retornar ao imóvel. 

Após 06 meses de AM, a situação do imóvel continua apresentando risco, 

Depoimento do mesmo, quando por ocasião de sugestão de aluguel de imóvel mais 

barato, para que com a diferença pudesse ir comprando o material para efetuar os 

reparos do imóvel: 

 
(...) eu não quero voltar para aquela casa, se a Prefeitura não ia consertá-la 
não devia ter-me retirado de lá, eu nunca morei em casa com chuveiro no 
banheiro e não tenho como alugar outra casa. 
Eu pago, R$ 120,00 de aluguel e com a sobra complemento a feira do mês, 
que é de responsabilidade mensal do meu filho. Eu não tenho condições de 
comprar o material para ir fazendo a obra da casa, com o que sobra eu compro 
um pacote de leite, manteiga, café, porque o meu filho só me dá uma feirinha “ 
né “ e essas coisinhas eu compro com o que sobra. 

 

Como podemos analisar o caso desse beneficiário? 

A realidade nos mostra o quanto é dura a face da pobreza, da miséria, configura-

se como um absurdo que num país com tão grande potencial econômico, haja pessoas 

que apenas por estarem no gozo de um benefício social temporário venham a usufruir 

de um serviço que nos parece tão simples: “tomar banho de chuveiro em casa”.  

Para esse beneficiário do Auxílio Moradia, o importante é estar em uma casa de 

alvenaria, distante do risco, com os serviços mínimos que uma casa deve dispor para 

proporcionar dignidade a uma família, para ele, já com 64 anos, sem renda fixa, o que 

lhe interessa é viver o momento presente e poder perpetuar esse momento. Não lhe 

interessa pensar, analisar, se compete ou não ao Estado lhe proporcionar essa 

tranqüilidade, o importante é poder contar com o benefício e utilizá-lo da forma que lhe 

pareça mais conveniente. 
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A criticidade frente à realidade de vida se perde diante do receio de retorno a 

situação anterior, de medo, de insegurança, de intranqüilidade. 

E, no caso anterior em que a beneficiária entendeu dever colaborar na 

consecução de uma solução habitacional para seu caso, será que a mesma teve 

consciência que estaria abrindo mão de uma conquista da classe menos favorecida? 

Podemos interpretar que sua análise passou pela necessidade de aproveitar o 

momento e construir a tão sonhada casa de alvenaria. Para isso, ela bem mais jovem 

do que o beneficiário anterior, com 05 filhos menores priorizou a concretização desse 

objetivo, alocando esforços para comprar o material e construir o imóvel. 

A temporariedade das nossas políticas também com certeza foi uma 

preocupação dessa beneficiária que se antecipou às ações da Prefeitura. 

O que constatamos, portanto é que cada caso merece uma análise isolada, 

passa pela vivência, necessidades, condições de vida, da luta de cada pessoa. Cada 

individuo atribui um sentido ás suas condutas e experiências. 

Frente à realidade posta, não há uma ação homogênea, cada pessoa age de 

acordo com sua margem de autonomia interior. Que o habitar faz parte da qualidade de 

vida de cada um de nós, é uma afirmação incapaz de levantar qualquer polêmica, 

portanto vale a pena lutar por ela. 
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Capítulo 2

 
 
 
 
 

RECIFE 
 

 
Talude localizado no Alto do Pascoal  

Micro – Região  2.2. - RPA 2 do Recife 
Fonte: Arquivo CODECIR, 2003. 

 
 

 

 
 
2.1  AS REGIÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO RECIFE. 

 
2.2  MORAR NOS MORROS:  RECIFE –  RPA 2. 
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2.1 AS REGIÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO RECIFE 
 
 

Sendo uma das cidades mais antigas do Brasil, o Recife exerceu ao longo de 

sua história um importante papel no cenário econômico e político nacional, e, do ponto 

de vista regional, ainda hoje sua influência é expressiva.  

 

     Na rede urbana do Nordeste, o Recife é classificado como tendo o nível 
máximo de influência, com uma posição de liderança não apenas em relação 
aos outros importantes municípios pernambucanos, mas também a outros 
importantes municípios nordestinos, inclusive capitais estaduais como Natal, 
João Pessoa e Maceió. (IPEA/IBGE/NESUR/IE-UNICAMP,1999) 49

 

A cidade tem uma área de 218 km², tem nove zonas eleitorais e a Câmara 

Municipal é formada por 41 vereadores. Em 2001, sua população atingiu 1.421.947 

habitantes o que corresponde a uma densidade demográfica de aproximadamente 6,5 

mil habitantes/km2. Do total dessa população, 53,5% é do gênero feminino, cerca de 

28% tem menos de 15 anos de idade e 18% se encontra na faixa de 16 a 24 anos.  

Em 1999, segundo dados produzidos pelo IPEA e IBGE o Recife gerou, um 

produto interno bruto de aproximadamente R$11 bilhões, o que correspondeu naquele 

ano a uma participação da ordem de 42,9% do PIB do Estado de Pernambuco e a algo 

em torno de 1,1% do PIB nacional.  

Apesar de dispor de um parque industrial expressivo, a cidade exibe um melhor 

desempenho econômico no comércio e na prestação de serviços, com destaque para 

as atividades ligadas ao comércio moderno e aos serviços de saúde, cujo potencial de 

crescimento está a estimular novos investimentos, como ocorreu nos últimos anos na 

Ilha do Leite, que se tornou pólo médico da região.                     

                                                 
49 IPEA/IBGE/NESUR/IE-UNICAMP. “Caracterização e Tendências da Rede Urbana do Brasil”, 1999. 
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Contudo, mesmo com esse potencial, o Recife continua ampliando e 

aprofundando os seus contrastes, sobretudo no que diz respeito às condições de 

habitabilidade e ao padrão socioeconômico dos seus habitantes.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a cidade 

abriga 94 bairros e 6 RPA’s – Regiões Político Administrativas. Embora a 

funcionalidade dessa divisão se volte mais para as necessidades do planejamento e da 

administração para as quais foi criada, ela reflete de algum modo a realidade dos 

diferentes territórios existentes na cidade, do ponto de vista das relações sociais que 

neles se desenvolvem ou da realidade econômica da população que neles vive, 

permitindo que se identifiquem os locais onde os contrastes encontram-se mais 

acirrados, como demonstra o mapa abaixo: 

 

 

FIGURA 2: MAPA DAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS DO RECIFE 
 

  

 RPA 1 CENTRO: 11 Bairros 

RPA 2 NORTE: 18 Bairros 

RPA 3 NOROESTE: 29 Bairros 

RPA 4 OESTE: 12 Bairros 

RPA 5 SUDOESTE: 16 Bairros 

RPA 6 SUL: 08 Bairros 

  

 

 

 

 

 

  

 

          

 

 Fonte: www.Ibge.com.br – acesso em 21/05/2005. 

http://www.ibge.com.br/
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REGIÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO RECIFE 

 

 

 

 

RPA 1, formada por 11 bairros: do Recife, Santo Antônio, São José, Boa Vista, 

Ilha do Leite, Soledade, Paissandu, Cabanga, Ilha Joana Bezerra, Santo Amaro 

e Coelhos. 

 

 

RPA 2, constituída de 18 bairros: Torreão, Encruzilhada, Rosarinho, Ponto de 

Parada, Campo Grande, Hipódromo, Arruda, Campina do Barreto, Peixinhos, 

Cajueiro, Porto da Madeira, Água Fria, Alto Santa Terezinha, Bomba do 

Hemetério, Fundão, Linha do Tiro, Beberibe, Dois Unidos.
 

 

 

 

 

RPA 3, que compreende 29 bairros: Aflitos, Alto do Mandu, Apipucos, Casa 

Amarela, Casa Forte, Derby, Dois Irmãos, Espinheiro, Graças, Jaqueira, 

Monteiro, Parnamirim, Poço, Santana, Sítio dos Pintos, Tamarineira, Alto José 

Bonifácio, Alto José do Pinho, Mangabeira, Morro da Conceição, Vasco da 

Gama, Brejo da Guabiraba, Brejo de Beberibe, Córrego do Jenipapo, 

Guabiraba, Macaxeira, Nova Descoberta, Passarinho e Pau Ferro. 

 

 

 

RPA 4, formada por 12 bairros: Caxangá, Cidade Universitária, Cordeiro, 

Engenho do Meio, Ilha do Retiro, Iputinga, Madalena, Prado, Torre, Torrões, 

Várzea e Zumbi. 

 

 

RPA 5, constituída de 16 bairros: Afogados, Bongi, Mangueira, Mustardinha, 

San Martin, Areias, Caçote, Estância, Jiquiá, Barro, Coqueiral, Curado, , Jardim 

São Paulo, Sancho, Tejipió e Totó.

 
RPA 6, que compreende 8 bairros: Brasília Teimosa, Ibura, Cohab, Jordão, Boa 

Viagem, Pina, Ipsep e Imbiribeira. 
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Cada bairro, cada espaço desses, apresenta peculiaridades próprias, é 

composta de um sem número de traços, linhas, cores, sinais gráficos, sons, sotaques, 

letras, roupas, números, cheiros, frases, massas, volumes, movimentos desde o seu 

nascimento até a sedimentação de seus habitantes, que para lá se dirigiram em 

momentos distintos da história, cada um vivendo suas peculiaridades, mas unidos pelo 

mesmo objetivo conquistar um local de moradia. 

Segundo dados do IBGE, baseado no Censo 2000, as Regiões Político 

Administrativas da cidade apresentam uma população distribuída desigualmente em 

seu território. 

 

TABELA 9: DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DO RECIFE POR RPA 

RECIFE - RPA´s   POP. RESIDENTE   ANO 2000 

LOCAL TOTAL % HOMENS MULHERES
TX. CRESC. 

(%) * 
TX. CRESC. 

(%) ** 

Recife 1 422 905 100,00 661 690 761 215 1,40 1,02

RPA 01 78 098 5,49 35 639 42 459 0,16 - 0,68

RPA 02 205 986 14,48 95 876 110 110 0,61 0,46

RPA 03 283 525 19,93 132 227 151 298 1,28 1,05

RPA 04 253 015 17,78 117 249 135 766 1,57 1,42

RPA 05 248 483 17,46 116 529 131 954 1,19 0,79

RPA 06 353 798 24,86 164 170 189 628 2,29 1,66

      Fonte: IBGE - Censo 2000. * Em relação a 1996 
       Elaboração: PCR/SEPLAN (sem a última coluna) ** Em relação a 1991 
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Apresenta um percentual mais alto (24,86%) na RPA 6, e, em segundo lugar 

(com 19,93%) na RPA 3 – que é a maior em extensão territorial. 

 A que apresenta números menos expressivos em relação ao contingente 

populacional é a RPA 1, que incorpora bairros onde predominam atividades financeiras, 

comerciais e de serviços, que retém somente 5,49% do total da população da cidade e 

que, se comparada com o ano de 1996 foi a que menos agregou população, com uma 

taxa de crescimento bem inferior à taxa média da cidade50. 

 Em termos absolutos, a população do Recife, nesse período, ganhou 76.860 novos 

habitantes. No entanto, comparando-se os dados populacionais de 2000 com os de 

1991, notam-se diferenças significativas.  

Para a cidade como um todo, a taxa de crescimento é de 1,02%; considerado 

modesto, devido à baixa taxa de crescimento apresentada, concluindo-se que o 

movimento de emigração deve ter superado o de imigração, sendo o acréscimo 

populacional devido ao crescimento vegetativo. 

Na RPA 1 a taxa é negativa (- 0,68), significando que houve perda de população 

no período 1991-2000. 

Nas RPA’s 2, 3 e 4 as diferenças são menores; e nas RPAs 5 e 6 as taxas, 

embora também menores, apresentam diferenças mais expressivas. Naturalmente que 

para uma análise comparativa é melhor considerar o período 1991-2000, tendo-se em 

vista que o instrumento utilizado foi o mesmo – Censo Demográfico. Em 1996 foi 

efetuada simplesmente uma contagem da população, em que o rigor da cobertura não 

atingiu o alcançado nos Censos.  

A RPA 3, é uma das áreas, onde ficam mais visíveis as desigualdades sócio-

econômicas da população recifense, considerando-se as discrepâncias entre seus 

bairros. Levando-se em conta que a renda é um dos indicadores que mais pesam nos 

estudos da desigualdade social, verifica-se que o rendimento médio mensal das 

pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes, no bairro da Jaqueira 

                                                 
50  1996, ano em que foi feita uma contagem geral da população. 
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por exemplo, chega a R$ 5.195,62 e no bairro de Casa Forte equivale a R$ 4.002,59, 

enquanto que  no Córrego do Jenipapo ele só atinge R$ 324,28 e no bairro de Nova 

Descoberta não ultrapassa R$ 280,60.  

Considerando-se que na Jaqueira essa média diz respeito aos rendimentos 

auferidos por 305 pessoas, em Casa Forte a 1.243 pessoas, no Córrego do Jenipapo a 

1.989 pessoas e em Nova Descoberta a 7.625, pode-se concluir que os rendimentos na 

RPA 3 se distribuem de forma bem mais heterogênea e muito mais concentrada que 

nas demais.  

            Já na RPA 5, no confronto dos rendimentos médios os valores mais altos 

aparecem mais próximos dos mais baixos, podendo-se deduzir que se trata de um 

território onde existe uma distribuição mais homogênea dos rendimentos, e, 

conseqüentemente, de um território com menos contrastes e, inclusive, com uma 

população mais pobre, já que os rendimentos se homogeneízam para baixo.  

Na RPA 6, a disparidade maior, em relação aos outros bairros, ocorre no bairro 

de Boa Viagem, que apresenta um rendimento médio mensal mais elevado (R$ 

3.012,16) e mais distante dos demais.  

 

 

TABELA 10: RENDA MÉDIA DAS FAMÍLIAS RESIDENTES NO RECIFE POR 

RPA/BAIRROS 
 

RPA 1 RPA 2 RPA 3 

Bairros Rendimento Bairros Rendimento Bairros Rendimento

Paissandu 1.903,95 Torreão 2.920,78 Jaqueira 5.195,02 

Soledade 1.756,88 Rosarinho 1.881,21 Casa Forte 4.002,59 

Ilha Joana 

Bezerra 233,15 

Dois Unidos 324,02 Córrego do 

Jenipapo 324,28 

Bairro do 203,51 Alto Santa 293,63 Nova 280,60 
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Recife Terezinha Descoberta 

 

 

 

 

 
 

RPA 4 RPA 5 RPA 6 

Bairros Rendimento Bairros Rendimento Bairros Rendimento 

Madalena 1.869,95 Bongi 727,65 Boa Viagem 3.012,16 

Ilha do Retiro 1.598,42 

Jardim São 

Paulo 701,04 Ipsep 917,087 

Várzea 767,77 Mangueira 360,06 Ibura 456,12 

Torrões 409,95 Caçote 304,15 Jordão 410,72 

      Fonte: Censo 2000  

 

Essas disparidades e os baixos níveis dos rendimentos têm a ver com a 

dinâmica e as características do mercado de trabalho da cidade para os quais estudos 

mais recentes vêm chamando a atenção pelo agravamento da situação do emprego – 

traduzido pela deterioração do nível de emprego, com o crescimento do desemprego e 

a intensificação da informalidade, que, naturalmente, implicam a redução dos níveis de 

rendimento das pessoas ocupadas. Existe uma correlação entre a subutilização dos 

recursos humanos nas atividades econômicas e o nível de pobreza. Assim, mediante a 

estrutura do emprego, pode-se vislumbrar a estrutura social da cidade. Por ela pode-se 

verificar o nível de precarização do emprego que, medido pelo emprego informal – sem 

qualidade, desprotegido, mal remunerado, se traduz, no Recife, num percentual de 

55,1% da população ocupada. O setor de serviços é o que mais emprega (60,6% da 

população ocupada), mas vê-se que o que predomina são os serviços informais, ou 
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seja, os serviços precários, porque os de ponta tendem a ser informatizados, e, 

conseqüentemente, empregam muito menos. 

No Brasil, o crescimento das chamadas “cidades informais” – áreas de favelas, 

habitações precárias, loteamentos irregulares e clandestinos – apresenta uma 

evidência tal que nem necessita ser ratificada por dados de censos ou pesquisas. 

Indicadores selecionados para o Recife e outras capitais metropolitanas1 mostram que 

a proporção de pobres aumentou, no período 1980-1991, no Brasil (de 39,47% para 

45,46%) e no Recife (de 33,69% para 43,61%), tendo também aumentado o grau de 

desigualdade: no Brasil (de 0,70% para 0,78%) e no Recife (de 0,68% para 0,88%). 

Considerando-se o período 1977-1999, o número de pobres aumentou no Brasil cerca 

de 13 milhões, passando de 41 milhões para 53 milhões. O crescimento da pobreza se 

expressa no território com muito mais visibilidade, e as contradições são bem mais 

acentuadas à medida que as desigualdades se avizinham.  

 Recife retrata essa realidade, uma vez que convivem lado a lado bairros dotados 

de boa infra-estrutura, com favelas dentro do mesmo contexto territorial, sem linhas 

demarcando onde começa um e termina o outro, a exemplo de Boa Viagem e das 

favelas “Entra Apulso” e “Ilha do Destino” que se enquadram perfeitamente na 

descrição abaixo: 

 

Marcado por fronteiras tênues entre áreas de alto valor de mercado – com 
padrões nobres de edificação e atendidas por serviços de infra-estrutura básica 
– e assentamentos populares com casas precárias e tecido urbano tortuoso, 
permeado de valas de esgoto a céu aberto [...]. Em praticamente todos os 
bairros onde se concentra a população de mais alta renda encontram-se 
incrustadas, ao menos, pequenas ocupações irregulares em terras ou vias 
públicas, palafitas sobre os rios ou em áreas de propriedade questionada. 
PNUD/PCR/FIDEM/SUDENE/IPEA/FJP, 200051. 

 

                                                 
51 PNUD/PCR/FIDEM/SUDENE/IPEA/FJP – Desenvolvimento Humano Sustentável no Recife Metropolitano, 
Indicadores selecionados. Recife, 2000. 
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A pobreza alcançou uma dimensão tal que já não é mais possível escondê-la, 

removendo-a para a periferia. Ela se encontra em toda parte, inclusive onde a riqueza 

se concentra.  

Dados registrados no Plano Setorial de Uso e Ocupação do Solo, realizado pela 

PCR, mostram que hoje “nenhum bairro da cidade se situa a uma distância superior a 

1,2 km de uma favela”. (CJC / FASE/ ETAPAS, 1999).  

Na versão do Mapa do Fim da Fome, divulgado este ano (2005), pela Fundação 

Getúlio Vargas – FGV, baseado no Censo 2000, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, em Pernambuco, a proporção de miseráveis corresponde a mais da 

metade da população, com um percentual de 53,8%.  

Dos 7,8 milhões de habitantes, 53,86% tinham no ano 2000 renda mensal inferior 

a R$ 79,00 (setenta e nove reais), o que corresponde dizer que o pernambucano tinha 

a sua disposição apenas R$ 2,63 (dois reais e sessenta e três centavos) per capita para 

sua despesa diária. 

E, em Recife a situação não é muito diferente, segundo ainda resultados da 

mesma pesquisa: 

 

TABELA 11: CARACTERISTICAS PREDOMINANTES NAS DIFERENTES 

REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS DO RECIFE 
 

A MISÉRIA NAS DIFERENTES 

REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS DO RECIFE 

 

CARACTERISTICAS 

REGIÕES POLÍTICO- 

ADMINISTRATIVAS 

 

R
PA

 -1
 

 

R
PA

 - 
2 

 

R
PA

 - 
3 

 

R
PA

 - 
4 

 

R
PA

 - 
5 

R
PA

 - 
6 

 
MISERÁVEIS 

40,93% 40,99% 37,87% 32,24% 35,67% 30,91% 

 
AFRODESCEN-

DENTES 
56,5% 59,6% 52,9% 53,2% 56,3% 46,9% 
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RENDA MÉDIA DA 

POPULAÇÃO EM R$ 
R$ 624,33 R$ 520,74 R$ 870,23 R$ 725,94 R$ 470,76 

R$ 

1.038,40 

TAXA DE 
DESEMPREGO 

22,12% 22,87% 22,08% 20,55% 23,03% 19,38% 

TEM VIDEOCASSETE 39,29% 40,99% 46,14% 49,31% 45,20% 51,97% 

TEM MÁQUINA 
DE LAVAR 

23,02% 22,78% 29,32% 31,23% 25,87% 35,50% 

TEM TELEFONE 
 

42,29% 32,56% 38,09% 50,31% 41,42% 52,46% 

TEM MICRO-
COMPUTADOR 

13,92% 9,75% 17,53% 18,79% 9,16% 20,08% 

Fonte: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, COM BASE NO CENSO 2000. 

 

Portanto, é na Região Político Administrativa 2, onde localiza-se o bairro de Água 

Fria e parte dos morros da zona norte, objeto de nossa intervenção de trabalho, que a 

cidade apresenta a maior  proporção de miseráveis 40,99%. Observamos ainda nessa 

região uma elevada taxa de desemprego, 22,87% e é onde reside ainda a maior 

percentagem de afrodescendentes da cidade, 59,6%.  

Comparando ainda essa região, com a RPA 6, verificamos as discrepâncias 

existentes, levando-se em consideração a renda média mensal, onde o valor 

praticamente duplica. 

 De acordo com o Censo de 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE), atualmente o Brasil encontra-se com 3.905 aglomerados 

subnormais. É impossível descrever a história da cidade do Recife sem fazer referência, 

portanto, ao surgimento das ocupações irregulares, dos mocambos, das favelas e das 

respectivas lutas pela moradia. 

Os dados mostram que uma parcela significativa da população recifense mora 

mal, em condições indesejáveis ou inadequadas.  

O último censo mostrou que somente 42,87% dos domicílios particulares 

permanentes do Recife se encontravam, à época do levantamento censitário, ligados à 

rede geral de esgoto ou pluvial, e que em 2,71% dos domicílios não havia banheiro nem 

sanitário. O censo 2000 mostrou, ainda, que, embora em 15,24% desses domicílios 
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existissem fossas sépticas e 31,38% tivessem fossas rudimentares, 7,83% faziam uso 

de valas, rios/lago/mar ou outro tipo de escoadouro.  

 

 

 

 

 

TABELA 12: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PREDOMINANTE 

NAS RPA’S DO RECIFE 

RPAs Total 

Rede 

Geral de 

esgoto ou 

pluvial 

 

Fossa 

Séptica

 

Fossa 

Rudimentar

 

Vala 

 

Rio, Lago 

ou Mar 

Outro 

escoa-

douro 

Sem 

banheiro 

nem 

sanitário 

Recife 100,00 42,87 15,24 31,38 2,39 4,45 0,96 2,71 

RPA 1 100,00 72,27 4,31 8,90 1,71 5,90 0,51 6,40 

RPA 2 100,00 31,27 5,32 51,58 3,36 4,42 0,65 3,40 

RPA 3 100,00 38,95 10,82 44,14 1,81 0,80 1,29 2,19 

RPA 4 100,00 50,60 25,33 16,82 1,69 3,10 0,48 1,98 

RPA 5 100,00 37,50 21,88 24,98 4,54  7,12 1,66 2,32 

RPA 6 100,00 43,50 15,01 30,25 1,54 6,09 0,95 2,66 

      Fonte: Censo 2000  

 

Mais uma vez, o resultado do Censo revela a criticidade da RPA 2,  com a maior 

parte de suas áreas classificadas como em estado crítico, sendo também a que 

apresenta a pior situação quando comparada às demais. 

      No Recife, como em outras cidades, as desigualdades intensificaram-se nos 

diversos espaços. Os contrastes tornaram-se mais visíveis, mais próximos. Não que 

desejemos escondê-los, mas o fato é, que mesmo se alguém assim o desejasse não 
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mais conseguiria, tal a dimensão que alcançaram. Não é mais a periferia da cidade. É a 

periferia do centro, a periferia dos bairros, a periferia dos shoppings. 

A Paisagem Urbana, como ambiente construído da cidade, é resultante de uma 

síntese de atributos e relações que dão forma e expressão ao espaço físico, 

econômico, social e cultural, resultante da apropriação do ecossistema original da 

cidade, no processo coletivo de sua criação, dispostos ao longo do tempo e do espaço.  

O Recife apresenta problemas estruturais em diversas esferas, os espaços de 

uso comum, apropriados livremente pelos cidadãos que moram na cidade, como ruas, 

avenidas, pátios, parques, praças deixam muito a desejar quanto à qualidade ambiental 

e estrutural. Essas áreas ocupadas pelos parques, praças, jardins, cemitérios e campus 

universitários correspondem à cerca de 480 ha, ou seja, 2,17% da área territorial da 

Cidade. A maioria dessas praças com maior área verde concentram-se nos bairros de 

Casa Forte, Graças, Jaqueira e Dois Irmãos. 

A impressão que temos é que o poder público esqueceu a importância que esses 

espaços tem para a cidade e para a população, e o cuidado e a atenção que esses 

espaços precisam ficou relegado, deixando a cidade abandonada à própria sorte. 

Uma outra questão que enfeia e empobrece a cidade, é a prática recente de 

erguer muros inteiramente vedados, em casas e condomínios, essa ação, tem 

contribuído para a “desertificação das ruas”, uma vez que não há nenhuma interação 

entre os pedestres e seus residentes. Essa prática estimula a violência urbana, na 

medida em que afasta “os olhos das ruas” favorecendo ações criminosas.  

Essa é uma das faces da cidade, contudo o poder público municipal não está 

alheio a essa demanda, já que nas ações políticas apresentadas no Plano Diretor 

elaborado pela Prefeitura da Cidade do Recife, em consonância com a sociedade civil, 

são apontados como objetivos da política habitacional: 

 

     Universalizar o acesso à moradia com condições adequadas de 
habitabilidade, priorizando os segmentos sociais vulneráveis, mediante 



 106

instrumentos e ações de regulação normativa, regularização urbanística e 
jurídico-fundiária e de provisão. (www.prefeituradacidadedorecife.com.br)53. 

 

O Plano Diretor do Recife aponta ainda como diretrizes da política habitacional a 

importância de articular as ações inerentes à mesma política instituída pelo Município. 

Buscar parcerias no mercado de modo a ampliar os recursos financeiros e tecnológicos, 

democratizar o acesso ao solo urbano e a oferta de terras para a Política Municipal de 

Habitação, a partir da disponibilidade de imóveis públicos e da utilização de 

instrumentos do Estatuto da Cidade, coibir as ocupações em áreas de risco e não 

edificáveis, consolidar os assentamentos ocupados pela população de baixa renda, 

mediante sua transformação em ZEIS – Zona Especial de Interesse Social, regularizar a 

situação jurídica e fundiária dos conjuntos habitacionais implementados pelo Município, 

entre outras. 

Contudo, quando olhamos para o Recife e constatamos os graves problemas 

que a cidade apresenta, nos perguntamos até que ponto, esses objetivos, diretrizes, 

princípios são de fato implementados pelo poder público. Quando observamos famílias 

inteiras morando em baixo de viadutos e pontes, ocupando áreas de risco, aterrando 

mangues, desmatando áreas verdes muitas vezes apenas por especulação e o poder 

público, nada faz para minimizar esses problemas, questionamos a seriedade do 

planejamento implementado. 

 

 

2.2.   MORAR NOS MORROS: RECIFE – RPA. 2. 
 
 

Para grande parte da população brasileira, o quesito moradia sempre apresentou 

graves problemas de ordem socioeconômica. 

                                                 
53www.prefeituradacidadedorecife.com.br, Revisão do Plano Diretor, 2005, acesso em julho/2005. 
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Esses problemas interferindo diretamente na estrutura do habitar, resultou nos 

mais variados tipos de ocupações nas grandes cidades que de maneira irregular viram 

surgir as chamadas “invasões”, que originaram as favelas. 

 

    Ao longo dos tempos o termo favela tem apresentado várias mudanças, as 
quais acompanham quase sempre a evolução da situação socioeconômica de 
seus moradores. A definição mais apropriada para favela, nos dias atuais, 
seria: assentamento habitacional espontâneo, localizado em área pública ou 
particular, de forma ilegal em relação à propriedade do solo e cujas edificações 
encontram-se em desacordo com as leis de uso e ocupação do solo, 
independentemente do número de unidades habitacionais existentes e das 
tipologias construtivas dos domicílios. (ALMEIDA; ABIKO, 2000). 
 

 

 Especialmente nas últimas décadas, nas capitais estaduais, tem preocupado os 

governos o surgimento desses aglomerados em áreas de preservação como encostas, 

margens de rios, lagoas e mangues.  

As favelas, principalmente aquelas localizadas em áreas de encostas, trazem 

situações diferenciadas para seus moradores.  Esses fazem parte na maioria das vezes 

daquela parcela da população que excluída da sociedade urbana e rural, chega à 

cidade, procurando ocupar os espaços que encontram vazios. Assim, qualquer lugar 

serve para a construção do barraco: encostas de morro, terrenos baldios, alagados, 

embaixo dos viadutos e pontes, margens de riachos. Os barracos já nascem velhos. 

São feitos com sobras de qualquer material. Tudo serve para a construção: zinco, latas, 

papelão, tábuas e caixotes.  

As favelas chegam a condições tão irreversíveis dentro do espaço urbano que, 

na maioria dos casos, os moradores após empreenderem lutas de imposição de sua 

presença contra os demais segmentos sociais obtêm do Estado concessões para 

legalização das áreas ocupadas: 

Contudo, uma preocupação constante é o seu traçado urbano, que apresentando 

características próprias, são marcados pela irregularidade, as limitações são impostas 

pelo meio, feitas pelos próprios moradores, que a seu modo definem as formas de 

acessibilidade às moradias e as limitações técnicas da comunidade. Estas 

características implicam em problemas com relação à dotação de infra-estrutura, 
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trafegabilidade, etc.esses assentamentos são feitos sem uma preparação preliminar do 

terreno, onde não existe infra-estrutura urbana e nenhuma padronização de 

parcelamento e de ocupação dos lotes.  

Uma outra preocupação característica dessa área advém da produção do lixo 

que acarreta além de graves prejuízos ao meio ambiente, provoca doenças, aumenta a 

proliferação de animais nocivos à saúde humana, como ratos, baratas, escorpiões, 

entre outros. 

A realidade identificada no Recife, não difere da que se apresenta no restante do 

país. Seu processo de urbanização se deu de forma irregular e especificamente na 

região norte está ligada ao formato dessa região, constituída de uma parte plana e uma 

parte de morros.  

Até o final do século XVIII, a zona norte da cidade, tinha sua parte plana ocupada 

por sítios e alagados em razão de estar inserida na bacia do rio Beberibe. Na década 

de 40, os morros começaram a serem ocupados a partir das localidades de Água Fria e 

Beberibe. 

Nesses, e em tantos outros morros do Recife, nasceram sem planejamento 

adequado as favelas, cuja população sem orientação foi ocupando os espaços vazios, 

transferindo para lá seus hábitos de técnicas construtivas, aplainando os morros 

através de cortes, construindo seus espaços sem preocupação com as características 

físico-naturais dos locais. 

  Os lotes foram obtidos a partir do corte para criação dos terrenos planos, com 

lançamento do material cortado na borda da encosta, sem a compactação exigida para 

um aterro. Esse solo removido apresenta alta porosidade e permeabilidade, 

favorecendo a infiltração de água e conseqüentemente aumentando o risco de erosão e 

escorregamento, principalmente nos períodos de inverno. Como conseqüência dessa 

ocupação desordenada, o ecossistema sofre uma série de modificações.  

A área foi ocupada sem nenhum tipo de planejamento, estando a estrutura 

urbana desenhada na forma de um labirinto: imprópria para a distribuição de um 

sistema viário, à disposição das habitações, de acordo com limites seguros de 

declividade, para a provisão de serviços de infra-estrutura (instalação de redes de 

esgoto, por exemplo). Acrescente-se o fato das condições de habitabilidade locais, 
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estarem limitadas por caracteres geomorfológicos inadequados à forte densidade 

demográfica na área. 

Problemas de natureza diversas são encontrados, o que torna a situação de vida 

dessas populações difícil. Um elemento fundamental na determinação das condições 

de habitabilidade da região diz respeito aos seus caracteres geomorfológicos, e 

também à singularidade do uso desse espaço.  

 

     As encostas do Recife abrangem uma área de 33 km2, correspondente à 
metade da área dos morros e 15% da área do município. A formação de 
barreiras é um pacote de cores vivas, constituído por areias pouco argilosas, 
facilmente desagregáveis, intercaladas ou não a camadas argilosas. 
Predominam nesta unidade sedimentos fluviais arenosos, onde o componente 
argiloso é principalmente decorrente da alteração dos grãos de feldspatos 
originalmente depositados como fração de areia. O que significa que existem 
dois tipos de agravantes no que se refere à degradação dos assentamentos 
nos morros quanto ao tipo de solo. Os morros da zona norte são mais 
favoráveis ao desmonte, enquanto que os da zona sul são mais favoráveis às 
vossorocas"2 (PPGS-PIMES/DEGEO - Fundaj/CNPq, 1994). 

 

O problema dos deslizamentos das encostas dos morros do Recife está 

intrinsecamente associado à natureza de seu processo de ocupação, à estruturação do 

espaço habitacional. Trata-se de um processo essencialmente social.  

"Os morros do Recife constituem unidades morfologicamente maduras. Não 

obstante, a ação do homem sobre o meio físico pode vir a ser muito agressiva e rápida, 

especialmente no caso de assentamentos urbanos informais e de invasões”.(GUSMÃO, 

1993)54.  

A cobertura original da mata atlântica não mais existe, e os espaços 

habitacionais que se sucedem não oferecem condições adequadas de sustentabilidade, 

seja pela precariedade das técnicas utilizadas para prevenção do desmonte, seja pela 

                                                 
 
54 GUSMÃO FILHO, Jaime. (1993), A Experiência em Encostas Ocupadas do Recife. Trabalho 
apresentado no I Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica. São Paulo 
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escassa informação das comunidades sobre a maneira mais adequada de proteger as 

barreiras. 

Apesar de todos os problemas, ainda identificamos cientistas, historiadores, 

antropólogos e principalmente moradores das áreas de encostas que vêem essas áreas 

de morro como se fossem monumentos, locais de contemplação, símbolos de 

resistência dos grupos menos favorecidos.  

Passam a ser considerado pelos moradores, como patrimônios culturais por meio 

dos quais grupos sociais e indivíduos narram sua memória e sua identidade, buscando 

para elas um lugar público de reconhecimento, na medida em que as transformam 

mesmo em ‘patrimônio’: 

 

     Transformar objetos, estruturas arquitetônicas e estruturas urbanísticas em 
patrimônio cultural significa atribuir-lhes uma função de ‘representação’, que 
funda a memória e a identidade. [...] Os patrimônios são, assim, instrumentos 
de constituição de subjetividades individuais e coletivas, um recurso à 
disposição de grupos sociais e seus representantes em sua luta por 
reconhecimento social e político no espaço público. (GONÇALVES, 2002, p. 
121-122). 

 

Esses terrenos, por sua vez, caracterizam-se por serem insalubres, na maioria 

dos casos, consideradas áreas não edificáveis, por estarem localizadas em manguezais 

ou encostas. Em áreas desvalorizadas seja por sua localização ou qualidade ambiental 

ou níveis de declividade ou problemas geológicos. O morador da favela vai ocupar um 

espaço não demandado por outros setores. Ficando, assim, excluído de seu 

orçamento, o item valor de mercado da terra urbana.  Portanto, a favela continua 

existindo e continua necessária ao sistema de produção capitalista brasileiro. Cada vez 

mais aumenta o abismo que separa o mundo da elite do mundo do morador da favela. 

Este abismo não é só físico, é também cultural, simbólico, histórico e social.  

É nesse  sentido que o discurso oficial, a partir de meados da década de 60 do 

século passado, nunca é de eliminação da favela, mas de oferecer pseudo melhorias 

em troca da acomodação dessa massa de pessoas, permitindo que aumente cada vez 
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mais a distância entre a elite, que mora na parte legal da cidade e o morador da favela, 

habitante ilegal.  

Ao espaço da cidade é atribuído um valor intrínseco que corresponde ao preço 

da localização e da infra-estrutura depositada nele. Todos os moradores precisam 

pagar por estes serviços (água, luz, esgoto, linhas telefônicas, transporte, ruas 

pavimentadas etc). No entanto, na favela, devido à ausência destes serviços (com 

exceção da água e da luz), o morador geralmente não pago pelo terreno e nem pela 

localização. Desta forma, há um acordo tácito: nem o Estado oferece infra-estrutura e 

cobra por ela ao trabalhador / morador da favela, nem este paga as taxas e nem usufrui 

dos serviços oferecidos pela "cidade legal". 

Assim, a favela resistiu e impôs a sua presença efetiva nos espaços urbanos 

brasileiros. 

Trata-se de um espaço diferenciado do espaço da cidade, por ser o lócus da 

exclusão, desenvolveu através dos seus símbolos (arquitetura, modo de vida, espaços 

construídos) seus desejos, memórias, representações, ritualizações e estratégias de 

utilização desse espaço mítico, composto de elos de solidariedades, identidade e 

experiências de vida.  

Um espaço que simboliza o imaginário de lutas e construção de uma identidade 

coletiva. Algo como um monumento que traz na tradição do passado o significado para 

o presente, no entanto, diferente na sua dinâmica, pois leva em conta o dia-dia, se re-

configurando a todo o momento, sem, no entanto, perder a sua característica de 

integrar cada indivíduo a uma memória comum e a um sentimento de pertinência ao 

grupo e ao espaço utilizado pelo grupo. Por tudo isso, se torna tão doloroso para 

qualquer morador, ter de sair do local, pois ali, não está apenas sua casa, mas seu 

patrimônio, com seus valores, sonhos, esperanças, orgulho de ter construído com “suor 

e sangue” uma vida: 

 

No registro do cotidiano, a narrativa do patrimônio tem como ponto de 
referência básico a experiência pessoal e coletiva dos diversos grupos e 

http://www.ntsearch.com/search.php?q=legal&v=56
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categorias sociais em sua vida cotidiana. São os pontos de vista articulados 
por cada uma dessas individualidades que fornecem o ponto de partida para 
narrar o patrimônio. A nação deixa de ser a totalidade homogênea 
representada por um patrimônio narrado no registro da monumentalidade. A 
heterogeneidade passa a ser reconhecida como uma configuração definidora 
da sociedade nacional. [...] Ambas as narrativas podem ser, de certo modo, 
monumentalistas. Assim, por exemplo, se uma delas monumentaliza o barroco, 
a outra pode perfeitamente monumentalizar o cotidiano, o popular. 
(GONÇALVES, 2002, p. 118-122). 

 

Se, para uns, representam os morros e as favelas, patrimônios, para outros são 

locais de medo, refúgio de marginais.  

É lamentável constatarmos ainda que o padrão de configuração espacial do 

Recife virou as costas aos ambientes naturais que integram a paisagem urbana.                 

Até a década de 20, o processo de formação e estruturação do Recife ocorreu, em 

grande parte, condicionado pelos recursos naturais, cuja inserção no ambiente 

construído agregava valor às práticas urbanizadoras, a partir de então, essas práticas, 

na maioria das vezes, desprezaram esses recursos, quer como elemento natural quer 

como parte importante da paisagem construída, resultando nos seguintes problemas: 

a) A transformação de ecossistemas frágeis (mangues, matas e estuários) em áreas 

urbanas. Observou-se o desaparecimento do manguezal tanto no estuário do 

Capibaribe quanto do Beberibe; 

b) A ocupação dos alagados, margens dos rios e canais, inicialmente por mocambos e, 

atualmente por edificações de luxo; que contribuem para o confinamento da calha 

fluvial de alguns trechos dos rios e canais urbanos e, para a impermeabilização do solo, 

o que causa enchentes de grandes proporções nas ocupações de entorno; 

c) A ocupação de áreas de encostas, principalmente pela população pobre; essa 

ocupação foi realizada de forma desordenada, com baixo padrão construtivo e uso 

incorreto do solo, trazendo impactos ambientais, como erosões e ruptura de taludes e 

supressão da vegetação, com perda de solo de superfície e instabilidade de encostas, 

contribuindo para uma série de riscos para a população residente. Atualmente, 

encontram-se identificados cerca de 14.000 pontos de risco nas áreas de morros da 

cidade do Recife, com maior incidência nos morros de Casa Amarela e Ibura; 
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d) A substituição gradativa de edificações unifamiliares por edificações multifamiliares, 

sobrecarregando a infra-estrutura existente; 

e) O lançamento de esgoto e lixo nos corpos d’água, contribuindo para a poluição 

hídrica e refletindo na baixa qualidade da água dos rios e, na balneabilidade das praias. 

Pontos isolados dessa faixa – Boa Viagem (devido ao deságüe de galerias), no Pina e 

em Brasília Teimosa – são classificados como impróprias uma vez que apresentam alta 

presença de coliformes fecais; 

f) A erosão costeira, que em anos mais recentes, acontece nas praias da zona sul do 

Recife, com avanços expressivos da linha da costa e perdas nas faixas de praia. O mar 

alcançou o calçadão e a avenida beira-mar, causando prejuízos à cidade; 

g) O aumento da frota de veículos circulantes e o conseqüente aumento da emissão de 

gases poluentes.  

Como conseqüência dos fatos acima indicados, o ambiente natural urbano deixa 

muito a desejar quando se tem em mente a necessidade de oferecer à população 

urbana um ambiente qualitativamente diferenciado55. 

A micro-região 2.2 da RPA-2, é a área do Recife, onde desenvolvemos nosso 

campo de trabalho. Nessa micro-região, assim como em outras da cidade, predomina a 

incapacidade do poder público em atender as demandas da população com um 

planejamento urbanístico que leve em consideração as especificidades de cada local, 

mas para a população pobre que aí conquista seu pedaço de chão e ergue sua casa, é 

ali que ele mora e constrói sua história de vida. 

Localizada na área norte da cidade do Recife, a RPA – 2, (região política 

administrativa 2) compreende 18 bairros. 

Estando a região dividida ainda em 3 micro-regiões, assim constituídas: 

 
MICRO REGIÃO  2.1 MICRO REGIÃO  2.2 MICRO REGIÃO  2.3 

Arruda, Campina do Barreto, 

Campo Grande, Encruzilhada, 

 Água Fria, Alto Santa 

Terezinha, Bomba do 

Beberibe, Dois Unidos e 

Linha do Tiro. 

                                                 
55 www.prefeituradacidadedorecife.com.br, Revisão do Plano Diretor, 2005, acesso em julho/2005. 
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Hipódromo, Peixinhos, Ponto 

de Parada, Rosarinho e 

Torreão. 

 

Hemetério, Cajueiro, Fundão 

e Porto da Madeira 

 

 

 

Nessa região, segundo dados do Censo 2000, residem 205.986 pessoas, o que 

corresponde a 14,48% da população da cidade do Recife sendo 95.876 homens e 

110.110 mulheres.56 Nos bairros da RPA 2, o Alto Santa Terezinha, e Água Fria, 

apresentam maior densidade demográfica, respectivamente 227,75 e 241,96, sendo 

ambos integrantes da micro-região 2.2, área de nosso objeto de estudo e onde 

concentram-se os maiores problemas de deslizamentos de barreiras nos períodos de 

chuvas. 

 

 

TABELA 13: BAIRROS DO RECIFE DENSIDADE POR RPA 
 

RPA 13 RPA 2 RPA 3 

Bairros Densidade Bairros Densidade Bairros Densidade 

Paissandu 12,94 Torreão 54,97 Pau Ferro 0,61 

Cabanga 18,33 Hipódromo 80,83 Guabiraba 1,74 

Joana Bezerra 110,10 

Alto Sta. 

Terezinha

227,75 

Mangabeira 253,17 

Coelhos 171,24 

Água Fria 241,96 Alto José do 

Pinho 299,57 

       
      

                                                 
56 Fonte: IBGE - Censo 2000. * Em relação a 1996 Elaboração: PCR/SEPLAN  
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RPA 44 RPA 5 RPA 6 

Bairros Densidade 
Bairros Densidade Bairros Densidad

e 

Várzea 28,49 Curado 16,33 Ibura 43,43 

Prado 86,30 Jiquiá 47,71 Pina 44,52 

Torre 142,48 Mustardinha 188,48 Jordão 137,93 

Torrões 175,00 Mangueira 290,05 Ipsep 143,29 

    Fonte: Censo 2000. 

   

 

Em 2002, foi realizada uma pesquisa pela UFPE – Universidade Federal de 

Pernambuco, objetivando cadastrar as áreas pobres da cidade do Recife. O estudo 

revelou que Recife possui 421 assentamentos pobres, dos quais 90,26% tem mais de 

10 anos de existência; 8,55% tem entre 05 e 10 anos e apenas 1,19% tinha 05 anos de 

existência em 2002. 

Em relação à classificação de pobreza, dessa área, a pesquisa revelou que: 

20,0% foram considerados pobres; 64,0% como muito pobres e 16,0% em estado 

crítico. 

Se somarmos os percentuais de “muito pobre” com “crítico” teremos 80,0% da 

população de baixa renda do Recife em situação de extrema precariedade. 

A pesquisa revelou ainda que a RPA – 2 é a que apresenta o quadro de maior 

gravidade, com 32,47% de suas áreas classificadas em estado crítico, sendo também a 

que apresenta a pior situação (36,23%) quando comparada às demais.  

                                                                                                                                                              
3 Os bairros do Recife e Santo Antônio apresentam densidade demográfica mais baixa, 1,98 e 7,08, respectivamente, 
mas não se caracterizam como residenciais. 
4 Cidade Universitária e Caxangá têm densidade inferior (3,63 e 26,22 respectivamente), mas não se caracterizam 
como bairros residenciais.  
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As 154.158 edificações contabilizadas nas áreas pobres do Recife abrigam uma 

população estimada em 659.076 pessoas.  
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Capítulo 3

 
 
 
 
 

MICRO – REGIÃO 2.2 
 

 
Vista do Alto do Pascoal 

Fonte: Arquivo CODECIR, 2003. 
 
3.1  OS BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO MORADIA DA MICRO-REGIÃO 2.2. 

3.1.1  A SITUAÇÃO EM 2001 
3.1.2  A SITUAÇÃO EM 2002 
3.1.3  A SITUAÇÃO EM 2003 

3.2  OS BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO MORADIA INSERIDOS NO PERÍODO 
DE 2001 Á 2003. 

3.2.1   O OLHAR DOS BENEFICIÁRIOS. 
3.2.2   O OLHAR DOS BENEFICIÁRIOS COM SITUAÇÃO 
HABITACIONAL DEFINIDA. 
3.2.3  O OLHAR DAQUELES QUE AINDA NÃO TEM PERSPECTIVAS 
DE EXCLUSÃO DO AUXILIO. 
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3.1. OS BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO MORADIA DA MICRO-REGIÃO 2.2. 
 
 

O período definido para nossa análise compreende os anos de 2001 á 2003, 

onde identificamos duzentos e uma famílias, residentes nas 18 localidades integrantes 

da micro-região 2.2 sendo beneficiadas com o Auxílio. 

O ano de 2002 foi o período em que ocorreu o maior número de inclusões de 

famílias no benefício, totalizando cento e seis. Sendo o Alto Santa Terezinha a 

localidade que concentrou o maior número de benefícios, trinta e dois, no período 

delimitado, conforme tabela abaixo: 

 

 

TABELA 14: LOCALIDADES DA MICRO-REGIÃO 2.2 E NÚMERO DE 

BENEFICIADOS INCLUSOS NO AUXÍLIO MORADIA NO PERÍODO DE 2001 A 2003 
 

PERÍODO 
LOCALIDADES 

Nº AUX. 
MORADIA 2001 2002 2003 

Alto do Benjamim 02 01 01 ............... 

Alto do Céu 05 01 04 ............... 

Alto do Deodato 19 ........... 13 06 

Alto do Pascoal 35 04 26 05 

Alto do Pereirinha 19 05 13 01 

Alto Santa Terezinha 32 07 13 12 

Bomba do Hemetério 04 01 01 02 

Cgo.Antonio 

Rodrigues 
29 08 04 17 

Cgo.Bombeirense 05 .......... 05 ............ 

Cgo.da Padaria 07 02 ............. 05 

Cgo.do Abufari 01 01 ............... ............. 

Cgo.do Deodato 20 05 09 06 

Cgo.João Francisco 02 .......... 02 ............. 

Cgo.Pastor Benobi 02 ......... 02 ............... 
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Cgo.São José 01 ........... ............... 01 

Cgo.São Sebastião 15 02 10 03 

Fundão 01 ............. 01 ............... 

Vila Monarca 02 ........... 02 .................. 

Total 201 37 106 58 

 
 

Como já mencionamos em capítulos anteriores, o inverno do ano 2000 foi atípico 

para nossa região. Os índices de chuvas provocaram deslizamentos, alagamentos, 

mortes em diversos pontos da cidade. 

As famílias iam sendo abrigadas pela Prefeitura em galpões improvisados, com 

pouca ou nenhuma infra-estrutura, e apenas um reduzido número foi incluso no 

benefício do Auxílio Moradia naquele período. 

Com a mudança política ocorrida no ano 2001 na Prefeitura da Cidade do Recife 

e com a implementação do Programa Guarda Chuva na Defesa Civil do Recife, houve a 

reestruturação do Auxílio Moradia através de Decreto 18/810, de 31/03/2001, que 

ampliou o leque de beneficiários. 

 
 

     Art. 1º. Fica autorizado, em caráter excepcional, a concessão de benefício 
especial às famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade 
temporária, previamente cadastradas pela SEPLAM – Secretaria de 
Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente, submetida a concessão à prévia 
autorização do Conselho de Política Financeira. 
Art. 2º. O valor do benefício será de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), pago 
ao (à) chefe de cada família cadastrada. (DIÁRIO OFICIAL 2001) 57. 
 

 

 

Diante do quadro de risco e pobreza em que vive a população pobre do Recife, 

vítima das chuvas, o Auxílio Moradia pelo seu caráter preventivo surgiu como uma 

alternativa facilitadora para aquelas famílias, salvando vidas e restaurando a dignidade 

para quem vive no limiar do medo e incerteza de perecer sobre os escombros de sua 

própria casa. 

                                                 
57 Prefeitura da Cidade do Recife, Diário Oficial, Decreto 18.810, de 31/03/2001.  



 120

 

3.1.1 A SITUAÇÃO EM 2001. 
 

 

A chegada de 2001 além de trazer mudanças no quadro político da cidade trouxe 

também uma mudança cultural na forma de encarar e trabalhar os problemas 

ocasionados pelas chuvas: 
 
 
 
 

     Foi instituído o Auxílio-Moradia, benefício que se destina ao aluguel de 
moradias em locais seguros, possibilitando a retirada das famílias em situação 
de alto risco e as mantendo em segurança até que as soluções finais de moradia 
digna e segura sejam viabilizadas pelo poder público. (DECRETO Nº 
18.810/2001)58.  
 

 

 

O benefício está diretamente ligado ao funcionamento do Ciclo de Ações do 

Programa Guarda Chuvas, e são os técnicos da Codecir – Comissão de Defesa Civil do 

Recife que a partir da análise do quadro de risco e pobreza definem a concessão do 

benefício. 

O Diário Oficial de 03/03/2001 publicou a primeira tabela de pagamento do 

Auxílio Moradia daquele ano. 

Na micro-região 2.2 da RPA-2, trinta e sete (37) famílias foram beneficiadas com 

a concessão do benefício. Os dados abaixo traçam o perfil dessas famílias cadastradas 

naquele ano.  
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GRÁFICO 1: NÚMERO DE FAMÍLIAS REMOVIDAS POR LOCALIDADES 
 

Localidades

A.Benjamim - 01

A.do Céu - 01

A.do Pascoal - 04

A.do Pereirinha - 05

A.Sta.Terezinha - 07

B.do Hemetério - 01

Cgo.A.Rodrigues - 08

Cgo.Padaria - 02

Cgo.Abufari - 01

Cgo.Deodato - 05

Cgo.S.Sebastião - 02

 
As famílias removidas apresentaram a seguinte composição familiar 127 são 

adultos, sendo 72 do gênero feminino, e 55 do gênero masculino; correspondendo 

respectivamente a 57 e 43% da população removida, e 73 são crianças. 

 

GRÁFICO 2: NÚMERO DE ADULTOS REMOVIDOS POR SEXO 
 
          

  

  57%
  43%

Feminino

Masculino
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
58 Trecho do Decreto que instituiu o benefício Auxílio Moradia. 
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Estes homens e mulheres apresentavam a seguinte distribuição etária na época 

da retirada: 

 

 

GRÁFICO 3: FAIXA ETÁRIA DA POPULAÇÃO ADULTA REMOVIDA 
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Destes dados, podemos deduzir que a maior parte da população adulta removida 

estava enquadrada na faixa dos 29 aos 39 anos, correspondendo a 58%; enquanto que 

a fatia correspondente a faixa dos 18 aos 29 anos,  representava 06%  dos 40 aos 49 

anos, 22%; dos 50 aos 59 anos também 06% e por fim a faixa correspondendo aos 

idosos acima de 60 anos correspondia 08% da população removida naquele ano. 

Entre os adultos, procuramos conhecer ainda seu nível de escolaridade e renda 

familiar, verificando que apresentavam os seguintes dados: 61% eram apenas 

alfabetizados, não tendo concluído o ensino fundamental, outro percentual significativo 

(22%), foi dos analfabetos. 

Apenas 02% tinham cursado o ensino médio e 15% o ensino fundamental. 
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GRÁFICO 4:  NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS ADULTOS 
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Já no aspecto financeiro, 73% das famílias apresentavam renda inferior a 01 

salário mínimo e 27% até 01 salário mínimo. 

 

GRÁFICO 5: RENDA FAMILIAR 

 

73%

27%

- 01 SM

01 SM

 
 

Quando cruzamos os dados financeiros com a ocupação exercida pela 

população economicamente ativa desse grupo, verificamos que suas rendas eram 

provenientes principalmente das seguintes atividades: biscates e empregos domésticos 



 124

representam os maiores percentuais de atividades desenvolvidas por essa população, 

correspondendo respectivamente a 48 e 21% percentuais. 

24% dessas pessoas recebem ainda ajuda de amigos, apenas 01% é 

pensionista e 6% estão aposentados com renda de 01 salário mínimo. 

Assim sendo, constatamos que das 127 pessoas adultas removidas pela Defesa 

Civil no ano de 2001, apenas 84 delas recebiam alguma renda, enquanto que 43, não 

exerciam nenhum tipo de atividade econômica e nem declararam receber ajuda de 

amigos.  

 
 

GRÁFICO 6: ATIVIDADES ECONÔMICAS 
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O perfil das 73 crianças que integravam as famílias retiradas das áreas de risco 

pela Defesa Civil do Recife, da micro-região 2.2 do Recife, naquele ano era a seguinte: 

A grande maioria, 56% estava na faixa dos 00 aos 10 anos; dos 11 aos 14 anos 

encontrava-se 32% da população infantil removida naquele inverno e apenas 12% 

estava na pré-adolescência. 
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GRÁFICO 7: FAIXA ETÁRIA DAS CRIANÇAS 
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           Quanto à escolaridade, constatamos que 59% estavam matriculadas na rede 

local, enquanto que 41% se encontravam fora do sistema escolar.  

 

 

GRÁFICO 8: ESCOLARIDADE INFANTIL 

 

59%

41% Matriculadas

Não matriculadas

 
 

Os imóveis das famílias removidas naquele ano eram prioritariamente de taipa, 

correspondendo a 62% dos que apresentam risco naquela micro-região; 30% eram de 

alvenaria e apenas 08% eram mistos. 
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GRÁFICO 9: TIPOS DE IMÓVEIS 
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Quanto à localização, constatamos que 08% estavam localizados na crista do 

talude 46% estavam abaixo, 35% entre taludes e 11% em área plana. 

 

 

GRÁFICO 10: LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 
 

8%

46%

11%

35%

Crista

Abaixo

Entre taludes

Área plana

 
 

No quesito Infra-Estrutura dos imóveis, constatamos que a energia era 

proveniente de ligações clandestinas (gambiarras) em 24 imóveis, enquanto que a água 

provinha de pena d’água em igual quantitativo de residências. 
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GRÁFICO 11: INFRA-ESTRUTURA DOS IMÓVEIS 
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Uma outra preocupação que a equipe da CODECIR demonstrou foi procurar 

saber se o imóvel havia sido adquirido, herdado, invadido ou proveniente de outro tipo 

de aquisição e o tempo de moradia. 

 Nestes itens: 78% compraram os imóveis, enquanto que 22% o herdaram. 

Quanto ao tempo de aquisição, foi constatado que: apenas 3% residiam no 

imóvel a menos de 01 ano, 14% de 01 a 05 anos, 67% residiam entre 06 a 10 anos e 

16% há mais de 11 anos. 

 

GRÁFICO 12: TEMPO DE MORADIA 
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GRÁFICO 13: FORMAS DE AQUISIÇÃO 
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Quando verificamos o que levou os Técnicos da CODECIR a efetuar a retirada 

daquelas famílias no ano de 2001, constatamos que 29,72% foram retiradas da 

situação de risco em função de desmoronamento de taludes que poderiam vir a atingir 

o imóvel, já 35,13% tiveram seus imóveis atingidos por esses desmoronamentos o que 

provocou o desabamento dos mesmos; 21,62% foram retirados de suas residências em 

função do péssimo estado de conservação dos mesmos, outros 13,51% foram 

removidos em função de seus imóveis terem desabado tanto por terem sido atingidos 

por taludes quanto pela má conservação em que se encontravam. 
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GRÁFICO 14: CAUSAS DAS REMOÇÕES DAS FAMÍLIAS 
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Quanto a solução habitacional proposta pela Prefeitura nos deparamos com o 

seguinte quadro: 

 

 

GRÁFICO 15: SOLUÇÃO HABITACIONAL PROPOSTA PELA PREFEITURA  

DA CIDADE DO RECIFE 
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Das 37 famílias removidas naquele ano, a Prefeitura considerou que 40% 

deveriam ter sua habitação construída em conjunto habitacional, isso significava que no 

local de origem não havia condições para reconstrução. 

  Por outro lado, 27% das famílias, só poderiam retornar a seu imóvel com a 

realização de obras estruturadoras, que poderiam ser construídas em regime de 

parceria, caso a população considerasse viável. Construção de obras em regime de 

parceria constitui-se em um Projeto da PCR, onde essa entra com o material de 

construção para contenção do talude, orientação técnica e doação de kit para 

construção do novo imóvel. O morador por sua vez participa com o trabalho voluntário. 

Já 19% para retornarem as suas casas, necessitam de investimentos de grandes obras 

de contenção de taludes, denominadas pela Prefeitura como “Obra Coletiva”, além da 

doação do kit habitacional. 

Das que tiveram sua condição habitacional agravada por má conservação, o que 

corresponde a 11%, necessitam apenas de doação de kit-habitacional para ter seu 

imóvel reerguido. 

Os códigos 04,05 e 07 correspondendo respectivamente a kit melhoria 

habitacional, kit habitacional fora do terreno de origem e obra de parceria não foram 

contemplados no conjunto desses beneficiários. 

Por outro lado, 08% dos beneficiários precisariam que fossem realizadas 

grandes obras de contenção de taludes, denominadas obras coletivas para poderem  

retornar as suas casas com segurança. 

  Se somarmos os códigos 03 e 08, teremos 27% das famílias necessitando de 

grandes obras, o que demanda um esforço muito grande da Prefeitura para possibilitar 

a essas famílias o retorno ao seu habitat.  
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3.1.2 A SITUAÇÃO EM 2002. 
 
 

O inverno de 2002 apesar de trazer todos os transtornos que sempre ocorre 

numa cidade como Recife, encontrou uma Defesa Civil mais bem estruturada e disposta 

a enfrentar as conseqüências das chuvas. 

A visão política ideológica, pelo menos teoricamente, tinha outra conotação. As 

famílias não iam mais para abrigos, como aqueles que identificamos ainda em 2000, 

mas iam para unidades denominadas de “rede amigos da família”, que nada mais era 

que uma rede de solidariedade formada por vizinhos e amigos, contando com suporte 

da Prefeitura e da sociedade civil para abrigar temporariamente as vítimas das chuvas, 

até que a Codecir pudesse fazer uma análise técnica mais estruturada e essas famílias 

pudessem ser inclusas no benefício do Auxílio Moradia. 

 Assim, até dezembro de 2002, o número de beneficiários dobrou em relação a 

2001, passando para 2.421 benefícios concedidos. 

 

 

TABELA 16: NÚMERO DE FAMÍLIAS INCLUSAS NO BENEFÍCIOAUXÍLIO 

MORADIA NO PERÍODO DE 2001 À 2002. 

 

PERÍODO INCLUSÕES NO BENEFÍCIO 

Dez / 2001 1.211 famílias 

Dez / 2002 2.421 famílias 

 

 

                            

 
                           

Fonte: ALHEIROS, Margareth – Considerações sobre o Auxílio Moradia. 
 

 



 132

Na época, o Jornal do Commércio (2002) noticiava em suas manchetes: 

 

     CHOVE 97,9 MILÍMETROS EM 48 HORAS NO GRANDE RECIFE. 

 

     PREFEITO DO RECIFE DECRETA ESTADO DE ALERTA MÁXIMO. 

 

     CEM FAMÍLIAS NO RECIFE JÁ ESTÃO DESABRIGADAS. 

 

     CODECIR REGISTRA 39 DESLIZAMENTOS. 

 

     BARREIRA DESLIZA E DESTRÓI UMA CASA. 
 

 

Na Região Político Administrativa 2. MICRO REGIÃO 2.2, a situação não foi 

diferente do restante da cidade, e 106 famílias, correspondendo a 498 pessoas entre 

adultos e crianças, foram retiradas de suas casas pela Defesa Civil.  

 

 

                         GRÁFICO 16 : NÚMERO DE FAMÍLIAS REMOVIDAS POR LOCALIDADES EM 2002. 
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Localidades

A.Benjamim - 01

A. do Céu - 04

A.do Deodato - 13

A.do Pascoal - 26

A.do Pereirinha - 13

A.Sta.Terezinha - 13

Bomba do Hemetério - 01

Cgo.Ant.Rodrigues - 04

Cgo.do Bombeirense - 6

Cgo.do Deodato - 9

Cgo.João Francisco - 2

Cgo.Pastor Benobi - 2

Cgo.S.Sebastião - 10

Fundão - 1

Vila Monarca - 2
 

 

 

Dessas 269 são adultos, correspondendo a 54% e 229 são crianças, 

correspondendo a 46% da população removida naquele ano. A localidade que 

apresentou o maior número de problemas foi o Alto do Pascoal, de onde foram 

retiradas 26 famílias. 

Em relação à distribuição etária os adultos apresentavam a seguinte realidade: 

 

 

GRÁFICO 17: DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS ADULTOS REMOVIDOS EM 2002 
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Na faixa dos 18 aos 29 anos estão 14% da população, correspondendo a 39 

pessoas; 

Na faixa dos 30 aos 39 anos está 29% - correspondendo a 79 pessoas; 

Dos 40 aos 49 anos – 29% o que corresponde a 77 adultos; 

Na faixa dos 50 aos 59 anos, 20%, correspondendo a 53 adultos; 

E maiores de 60 anos correspondiam a 8% das vítimas, ou seja, 21 idosos. 
Quanto à população infantil integrante dessas famílias, temos os seguintes 

dados: 51% eram menores de 10 anos; 29% estavam entre 11 e 14 anos; enquanto 

20% estavam na adolescência entre 15 e 17 anos. 

 
 

GRÁFICO 18 : FAIXA ETÁRIA DA POPULAÇÃO INFANTIL INTEGRANTE  

DAS FAMÍLIAS REMOVIDAS EM 2002. 
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Já em relação à freqüência escolar, constatamos que: 

 

 

    GRÁFICO 19: SITUAÇÃO ESCOLAR DA POPULAÇÃO INFANTIL 
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Com relação ao vínculo escolar, 63% das crianças estavam matriculadas, 

enquanto que 37% não estavam matriculadas. 

Quanto ao tipo de imóvel verificamos as seguintes informações: 

 
 
 

GRÁFICO 20:  TIPO DE IMÓVEL 
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43% das famílias retiradas da micro-região 2.2., no ano 2002, residiam em 

imóveis de taipa, enquanto 32% em imóveis de alvenaria e 25% em imóveis mistos, 

construídas a partir da utilização de plástico, papelão, lona e outros materiais. 

Quanto à localização do imóvel em situação de risco, temos a seguinte situação 

demonstrada no gráfico abaixo: Identificamos 22% de imóveis situados na crista do 

talude; 28% abaixo do talude; 32% entre taludes e 18% em área plana. 

 

 

GRÁFICO 21: LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 
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Dos 106 imóveis cujas famílias foram retiradas naquele ano, a maior 

concentração se deu no Alto do Pascoal, com 10 imóveis que estavam situados entre 

taludes e 07 em área plana.  

Em relação aos serviços de energia e água disponíveis nos imóveis de risco na 

época da retirada das famílias constatamos que: A maior parte 72%, não dispunha de 

energia regularizada, utilizando-a clandestinamente, através de gambiarra; apenas 28% 

utilizavam o serviço de forma regular. 

 

 

GRÁFICO 22: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 
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Em relação a utilização de água potável temos a seguinte realidade: 
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GRÁFICO 23: ÁGUA ENCANADA 
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 61% utilizavam água tratada pela Companhia Pernambucana de Saneamento – 

COMPESA através de “pena d’água”; ou seja, através da clandestinidade, sem arcar 

com a despesa referente ao fornecimento, portanto a maior parte dessas famílias não 

estava habituada a pagar por esse serviço. 

Apenas 21% faziam uso do serviço de forma regular e 12% ainda supria o 

abastecimento de água potável de sua família através do uso do poço artesiano. 
Na questão referente a forma de aquisição do imóvel, constatamos que: 62% 

compraram o imóvel;  27% herdaram; 10% foram os ocupantes iniciais e  01% estava 

residindo no local porque foi beneficiado por um familiar ou um amigo que cedeu a 

residência. 

 

GRÁFICO 24: FORMAS DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL 
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Quanto ao tempo de moradia temos a seguinte constatação: No ano 2002,  22% 

das famílias retiradas residiam na localidade há mais de 11 anos; 60% de 06 hà 10 

anos; 17% residiam há menos de 05 anos e apenas 01% a menos de 01 ano. 

 

 

GRÁFICO 25: TEMPO DE MORADIA 
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Quanto aos motivos das retiradas foram ocasionados pelos seguintes fatores: No 

ano 2002, 61% das famílias foram retiradas porque o imóvel foi atingido por 

desmoronamento do talude; 20% por má conservação do imóvel, o que ocasionou o 

deterioramento do mesmo; e 19% foram retirados porque o talude próximo ao imóvel 

desmoronou, colocando em risco as vidas das pessoas residentes no imóvel. 

 

 

GRÁFICO 26: MOTIVOS DAS RETIRADAS DAS FAMÍLIAS 
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Em relação à solução habitacional proposta pela Prefeitura da Cidade do Recife 

– PCR, para aquelas famílias, temos o seguinte enquadramento: 41% das famílias 

foram enquadradas no Código 01, ou seja, retorno ao local de origem, com a 

reconstrução do imóvel na mesma área. 

5% no código 02, o que corresponde a obra de parceria, mais kit-habitacional. 

O Código 06 recebeu também 41%, das indicações, as famílias deveriam ser 

removidos para conjuntos habitacionais, e não retornar ao local de origem. 

No Código 07 vamos encontrar 5% com a indicação de realização de obra de 

parceria.  

E, no Código 08, que aponta para a realização de obra coletiva, identificamos 8% 

dos casos. 
 

 

GRÁFICO 27: SOLUÇÃO HABITACIONAL PROPOSTO PELA PCR 
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3.1.3 A SITUAÇÃO EM 2003. 
 

 
Chegamos ao ano de 2003, ainda com muitas famílias dos invernos de 2001 e 

2002, sem uma solução definitiva para os seus casos e ainda sendo beneficiárias do 

Auxílio Moradia. Segundo o quadro abaixo, em março de 2003, o número de 

beneficiários do Auxílio chegava a 2.294 famílias. 

 

 

TABELA 16: EVOLUÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA 

 

Período Desabrigados

Dez / 2001 1.211

Dez / 2002 2.421

Mar /2003 2.294

                      ALHEIROS,Margareth – Considerações sobre o Auxílio Moradia, 2003. 

                     

 

O inverno de 2003 quando chegou, encontrou a cidade com os mesmos 

problemas dos anos anteriores e as conseqüências foram desastrosas para as famílias 

residentes nas áreas de risco. 

Na micro-região 2.2 da cidade do Recife, tivemos desabamentos, correrias, 

medo, pânico, ansiedade e a busca por uma solução que ainda não chegou. 

A Defesa Civil voltou a remover adultos e crianças, com o objetivo de evitar 

tragédias com perda de vidas humanas. Daquela micro região foram removidas 58 

famílias residentes nas localidades do Alto do Deodato, Pascoal, Pereirinha, Santa 

Terezinha, Bomba do Hemetério, dos Córregos, foram removidas pessoas residentes 

no Córrego Antonio Rodrigues, Padaria, Deodato, São José e São Sebastião. 

Dessas localidades, a que apresentou o maior número de problemas foi o 

Córrego Antonio Rodrigues, tendo sido entre as localidades da micro-região 2.2., a que 
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concentrou o maior número de remoções naquele ano, equivalente a 29%. O Alto Santa 

Terezinha, também registrou um número significativo de remoções, 21%. O Alto e 

Córrego do Deodato registraram respectivamente 10% cada um. Já o Alto do Pascoal e 

Córrego da Padaria registraram 9% cada. 

O Córrego São Sebastião e Bomba do Hemetério registraram, 5% e 3% cada 

uma delas e o Alto do Pereirinha 2%. As demais localidades não registraram remoções. 

 

 

GRÁFICO 28: NÚMERO DE FAMÍLIAS REMOVIDAS POR LOCALIDADES DA 

MICRO-REGIÃO 2.2. NO ANO DE 2003. 
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As 58 famílias retiradas da micro-região 2.2. no ano de 2003 eram compostas de  

138 adultos e 81 crianças, o gráfico abaixo demonstra percentualmente as diferenças 

entre estas duas variáveis: 
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GRÁFICO 29: PERCENTUAIS DE CRIANÇAS E ADULTOS REMOVIDOS 

 EM 2003 DA MICRO - REGIÃO 2.2. 
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Em relação a idade dos adultos temos a seguinte configuração: 

 

 

TABELA 17: FAIXA ETÁRIA DA POPULAÇÃO ADULTA 

 
Faixas Etárias Nº Absolutos Nº percentuais 

18-28 anos 11 8% 

29- 39 anos 74 54% 

40-49 anos 26 19% 

50-59anos 17 12% 

>60anos 10 7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somados os percentuais relativos as faixas etárias compreendidas entre os 29 e 

49 anos de idade totalizam 73% da população adulta, o que corresponde a população 

economicamente ativa. 

Quando analisamos a população infantil em relação as faixas etárias 

constatamos os seguintes dados: 
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GRÁFICO 30: FAIXA ETÁRIA DA POPULAÇÃO INFANTIL 
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Entre as crianças removidas, 60% encontravam-se na faixa dos 00 aos 10 anos 

em 2003; 25% dos 11 aos 14 anos e 15% dos 15 aos 17 anos. 

Em relação à freqüência escolar, temos os seguintes dados: 

 
 

GRÁFICO 31: NÚMERO DE CRIANÇAS MATRICULADAS  
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As crianças integrantes das famílias removidas em 2003 dessa micro-região 

somavam 81 menores, dessas 50 estavam matriculadas na rede escolar, enquanto 31 

não tinham nenhum vínculo com a rede formal de ensino. Isso corresponde 

respectivamente a 62% e 38%.  



 145

Em relação ao nível de escolaridade da população adulta, temos os seguintes 

dados: 

 

GRÁFICO 32: – NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ADULTA 
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Entre os adultos retirados da situação de risco em 2003, identificamos que 8% 

eram analfabetos; enquanto 54% sabia ler e escrever, não tendo concluído o ensino 

fundamental.Com o Ensino Fundamental concluído, identificamos 21% e em relação ao 

Ensino Médio, apenas 17% o haviam concluído. 

Já em relação à renda familiar temos a seguinte realidade: 

 

 

GRÁFICO 33: RENDA DAS FAMÍLIAS REMOVIDAS 
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Em relação à renda, identificamos que 67% das famílias recebem menos que 01 

salário mínimo; 26% recebem até 01 salário mínimo e apenas 7% recebem entre 01 e 

02 salários mínimos. 

Essa renda provém das seguintes atividades desempenhadas pela população: 

 

 

TABELA 18: PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA 

REMOVIDA EM 2003 x OCUPAÇÃO DESEMPENHADA  

 
ATIVIDADE DESEMPENHADA % 

Biscate 83% 

Comércio 02% 

Empregado Doméstico 11% 

Pensionista 04% 

           Fonte: Pesquisa referente aos beneficiários do Auxílio Moradia da Micro-Região 2.2. 

 

 

Vejamos gráfico abaixo referente à distribuição percentual das atividades 

ocupacionais desempenhadas por essa população: 

 

 

GRÁFICO 34: OCUPAÇÃO GERADORA DE RENDA 
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Quando passamos a analisar os tipos de imóveis existentes na micro-região 2.2 

que ofereciam risco ás famílias neles residentes identificamos os seguintes dados: 

 

GRÁFICO 35: TIPOS DE IMÓVEIS 
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Entre os imóveis de risco, 53% eram construídos de taipa; 26% de alvenaria e 

21% eram mistos. 

 

Em relação à localização dos imóveis temos a seguinte situação: 

 

 

GRÁFICO 36: LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 
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Dos 58 imóveis considerados de risco, 27% estavam na crista do talude; 26% 

estavam respectivamente entre taludes e localizados em áreas plana; e 21% estavam 

abaixo do talude. 

Quanto à infra-estrutura disponível nos imóveis de risco, temos as seguintes 

informações: 

 

 

GRÁFICO 37: INFRA-ESTRUTURA DO IMÓVEL 
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A população residente nas áreas de invasões e/ou de risco, dificilmente pagam 

pelos serviços de infra-estrutura de saneamento, em função da própria precariedade da 

área e da ausência do Estado em suprir a população com esses serviços. 

Para obtê-los, as famílias utilizam-se de técnicas próprias, que na maioria das vezes as 

supri de forma precária e/ou irregular como nos casos de energia elétrica e água 

potável. 

Em relação à utilização de energia elétrica, devidamente cadastrada pela Grupo 

Neoenergia – CELPE,  encontramos 69% das famílias residentes em imóveis de risco, 

utilizando energia de gambiarra, enquanto 31% dispunham de energia regularizada. 

 

No que concerne à água potável, devidamente tratada pela Companhia 

Pernambucana de Saneamento - COMPESA, temos a seguinte situação: 



 149

44% dos imóveis de risco faziam uso de redes clandestinas para abastecimento às 

famílias; enquanto que apenas 28% utilizavam-se de água regularizada pela 

COMPESA; outros 28% dispunham de poço artesiano em seus terrenos.  

 

Quanto à forma de aquisição dos imóveis por essas famílias, temos os seguintes 

dados: 

 

GRÁFICO 38: FORMAS DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL 
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A história das ocupações irregulares no país tem gerado uma série de problemas 

físicos – ambientais ao contexto das cidades, como aumento de processos erosivos em 

áreas de barreiras, assoreamentos dos rios e mangues, impermeabilização do solo 

como fator desencadeador das inundações, ocupação de áreas de proteção ambiental, 

precariedade do saneamento básico. 

No período correspondente as décadas de 70 a 90 disseminou-se de forma 

vertiginosa esse tipo de ocupação na cidade do Recife, em função do processo de 

migração ocorrido do campo para a capital, e o aumento da procura por espaços para 

habitação e trabalho o que multiplicou de forma assustadora os conflitos sociais da 

cidade. 
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Analisando as informações pertinentes a nossa população alvo, identificamos 

que 47% das famílias que residiam nos locais de risco e foram retiradas de lá pela 

CODECIR, no ano de 2003, adquiriram o imóvel através de compra; 36% herdaram de 

algum parente; apenas 12% eram ainda os moradores originais que ocuparam o terreno 

e ali construíram sua moradia; 5% residiam no local porque não tendo para onde ir, 

tiveram o imóvel cedido, geralmente por algum parente. 

Quanto ao tempo de moradia no local, temos informações bastante 

diferenciadas: Identificamos famílias que residem há menos de 01 ano e famílias que 

residem há mais de 11 anos.  

Temos, portanto a seguinte configuração: 8% residindo há menos de 01 ano; 31% 

residindo no local entre 01 e 05 anos; 40% entre 06 e 10 anos e há mais de 11 anos, 

21%. 

 
 

GRÁFICO 39 : TEMPO DE MORADIA 
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Os motivos que levaram a Defesa Civil a retirar essas famílias de suas casas 

foram prioritariamente os seguintes: 
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GRÁFICO 40: MOTIVOS DAS RETIRADAS DAS FAMÍLIAS 
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Todas as famílias removidas pela Defesa Civil do Recife tinham em comum o 

fato de estarem residindo em local de risco; contudo os motivos que fazem os técnicos 

considerarem aqueles imóveis como de risco variam de acordo com algumas situações: 

Risco de desabamento do imóvel por má conservação foi a causa de 38% das 

retiradas; risco de desmoronamento do talude (estando o imóvel localizado em sua 

crista e/ou em sua base), está presente em 41% dos casos; e risco de desabamento do 

imóvel por ter sido atingido pelo talude corresponde ao percentual de 21%. 
A ação de retirada da família da situação de risco exige dos técnicos a realização 

de um cadastro contendo informações sobre o aspecto familiar e dados da estrutura 

física do imóvel que geralmente é feito por um técnico em engenharia. 

A partir desses dados, a família é cadastrada nos arquivos da CODECIR, e a 

cada situação identificada, corresponde a uma solução habitacional proposta pela 

Prefeitura. 
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Essas soluções habitacionais correspondem a diferentes enquadramentos que 

deverão nortear as ações da PCR, quanto a solução que aquela família necessita para 

viabilizar um novo imóvel em condições de segurança. 

 
No ano de 2003, portanto tivemos as seguintes propostas de solução 

habitacional para aquelas famílias. 24% foram enquadradas no código 01; 19% no 

código 02; 10% no código 03; 9% no código 04; 35% no código 06; e 3% no código 08. 

Os códigos 05 e 07 não tiveram famílias enquadradas em suas propostas de solução. 

 

 

GRÁFICO 41: SOLUÇÕES HABITACIONAIS PROPOSTAS PELA PCR 
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3.2. OS BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO MORADIA INSERIDOS NO 
PERÍODO DE 2001 Á 2003. 
 
 
  O Artigo 3º do Decreto que instituiu o Auxílio Moradia, alterado pelo Decreto n.º 

19.195/02 de 28/02/2002, estabelece a competência da SEPLAM – Secretaria de 
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Planejamento da Prefeitura da Cidade do Recife, para execução das concessões do 

benefício, bem como para o acompanhamento da situação da família “até que a 

solução final de moradia digna e segura seja viabilizada”. 

O Auxílio é, na visão dessas famílias um dos principais fatores de segurança e 

de confiabilidade de que o poder público não está alheio ao problema da moradia. Toda 

a população que reside nas áreas de risco da cidade, conhece ou já ouviu falar no 

benefício que faculta a retirada das famílias com segurança para um imóvel que, se a 

princípio caracteriza-se como provisório (aluguel), por outro lado constitui-se no 

caminho para uma solução de tranqüilidade e segurança no que concerne à moradia.  

        Por outro lado, apesar das ações realizadas após 05 anos, o que os dados 

mostram é um forte descompasso entre o proposto e o concretamente efetivado pela 

Prefeitura no que se refere a ações estruturadoras e soluções definitivas para essas 

famílias. 

O ciclo das ações propostas no Programa Guarda Chuva não conseguiu ser 

fechado, já que as soluções habitacionais propostas pela Defesa Civil para resolver a 

demanda das famílias beneficiárias não foram concretizadas, o Programa kit-Moradia 

(código 01) não aconteceu, a construção de conjuntos habitacionais (código 06) ainda 

não foi suficiente para atender á demanda existente, assim como as obras de 

contenção em regime de parceria e coletivas (códigos 02, 03,07 e 08) não foram 

realizadas como previsto. 

Apesar da Codecir, Diretoria de Controle Urbano - Dircon e outros órgãos da 

PCR, realizarem o monitoramento da cidade, inclusive das áreas de morro, torna-se 

praticamente impossível frente ao déficit habitacional da cidade e a deficiente estrutura 

de trabalho dos técnicos da Prefeitura, realizar a contento o congelamento da área ou o 

impedimento de novas ocupações. 

Frente ao déficit habitacional existente no país e especificamente em Recife, é 

praticamente impossível que áreas de encostas e alagados não sejam depredadas pelo 

homem necessitado de um chão. O aumento das favelas ou “cidades informais”, 

loteamentos irregulares ou clandestinos comprovam isso. A pobreza no Brasil se 
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expressou nos últimos 10 anos com maior visibilidade e paralela a ela a violência 

também tomou proporções assustadoras. 

Portanto, verificando as áreas de risco de onde foram retiradas famílias hoje 

inseridas no Auxílio Moradia, constatamos a ocupação das mesmas por outras famílias 

carentes. 

Dessa forma, o problema é ampliado, já que a Prefeitura se vê obrigada a 

proceder novas retiradas, sob pena de não o fazendo estar pondo em risco vidas 

humanas. 

Assim sendo, a proposta de reduzir paulatinamente o número de pessoas 

inscritas no Auxílio Moradia não vem se confirmando, ao contrário, tem se ampliado a 

cada inverno o número de beneficiários. 

Para muitas famílias beneficiárias se passaram períodos de 03 a 04 anos desde 

a sua inclusão no benefício e entre elas encontramos as mais diferentes realidades.  

  Com suas próprias histórias e necessidades, algumas alugaram imóveis 

próximos aos locais das antigas residências, uma vez que em muitos casos é ali que 

está seu trabalho ou ocupação informal, suas famílias, seus amigos. 

 Outras procuraram se distanciar dos locais de risco, ansiosas por recomeçar a 

vida longe de lembranças negativas, de momentos de angústia, do medo e aflição.  

Entretanto ouvindo-as, o que sentimos é que a grande maioria deseja uma solução para 

seu caso, que a demora na resposta à sua necessidade gera angústia e incerteza 

quanto ao dia de amanhã. 

 

 Dentro desse contexto, identificamos situações peculiares, tendo aquelas que 

tomaram iniciativa própria e independente, buscam solução para seu problema 

habitacional, outras cuja solução foi viabilizada pela Prefeitura, seja com 

encaminhamento para conjuntos habitacionais ou com a construção de muro de 

contenção em área para retorno ao imóvel, e temos aqueles casos que aguardarão a 

solução da PCR, independente do tempo que demande. 

No período de 2001 a 2003, tivemos o contingente de 201 famílias inseridas no 

benefício, provenientes de todas as localidades integrantes dessa micro-região.  
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TABELA 19: NÚMERO DE FAMÍLIAS REMOVIDAS NO PERÍODO DE 2001- 2003 

DA MICRO – REGIÃO 2.2 

 

 

COMPOSIÇÃO FAMILIAR ANOS Nº FAMÍLIAS 
REMOVIDAS Nº ADULTOS Nº CRIANÇAS 

ANO 2001 37 127 73 

ANO 2002 106 269 229 

ANO 2003 58 138 81 

TOTAL 201 534 383 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa referente aos beneficiários do auxílio moradia da Micro-Região 2.2 no período de 2001 a 
2003. 

 

 

 

Apresentamos um quadro síntese da composição familiar desse grupo no 

período de 2001 á 2003. 

Para efeito de análise, estamos tomando por base uma amostragem de 20%, o 

que corresponde a aproximadamente 40 famílias entrevistadas. 

 Os critérios para definição da amostragem foram tempo de inserção no benefício e 

situação habitacional atual, levando-se em consideração quem já foi excluído do 

benefício e quem ainda está no mesmo. 
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 Concluímos, portanto que: 

• O ano de 2002, em relação a 2001 e 2003 teve o maior número de inclusões 

no benefício, correspondendo a 52,73%; 

• Aparecendo 2001 com o percentual de 18,40% de inclusões; 

•  Já o ano de 2003, correspondeu a 28,85%. 

 

 

 

 

GRÁFICO 42:  NÚMERO DE FAMÍLIAS DA MICRO-REGIÃO 2.2  

INCLUSAS NO BENEFÍCIO POR ANO 
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Em relação à composição familiar daqueles beneficiários temos a seguinte 

realidade: O ano de 2002 representou o coeficiente de 50,37% do contingente de 

adultos removidos em relação aos 02 outros anos; no que se refere às crianças 

esse número chegou a 64,87% comparando também com os 02 outros anos. 

 

 

GRÁFICO 43: COMPOSIÇÃO FAMILIAR 
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Conclui-se, inclusive, como dentro da composição familiar é significativo o 

número de crianças retiradas das áreas de risco durante esse período. Diante dessa 

constatação, é importante destacar a importância do benefício nas vidas das mesmas, 

pois, sendo as crianças os membros mais vulneráveis da população, a sua retirada da 

situação de risco possibilita além da preservação de suas vidas, uma situação mais 

confortável, uma vez que geralmente a estrutura física desses imóveis de risco são 

altamente insalubres, não dispondo de infra-estrutura, apresentando alto índice de 

umidade, o que pode provocar doenças pulmonares, principalmente na população 

infantil, já que a mesma apresenta maior fragilidade em relação à saúde; além de 

muitas vezes servirem de alojamento para animais peçonhentos como ratos e 

escorpiões. 

 

 

 

3.2.1.       O OLHAR DOS BENEFICIÁRIOS 
 

As duas últimas décadas do século XX foram palco de grandes mudanças 

socioeconômicas, políticas, culturais, científicas e tecnológicas. O mundo presenciou 

movimentos sociais, como por exemplo, a queda do Muro de Berlim no final dos anos 

80; a globalização da economia, as transformações tecnológicas. 
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É um tempo de expectativas, marcadas por crises de concepções e quebra de 

paradigmas. É um momento novo e rico de possibilidades. Temos que buscar 

“perspectivas”, de mudanças, de projetos, de esperança.  

 
 
Para iniciar, verifica-se o significado da palavra "perspectiva". A palavra 
"perspectiva" vem do latim tardio "perspectivus", que deriva de dois verbos: 
perspecto, que significa "olhar até o fim, examinar atentamente"; e 
perspicio, que significa "olhar através, ver bem, olhar atentamente, 
examinar com cuidado, reconhecer claramente" (Dicionário Escolar Latino-
Português, de Ernesto Faria). A palavra "perspectiva" é rica de 
significações. Segundo o Dicionário de filosofia, do filósofo italiano Nicola 
Abbagnano, perspectiva seria “uma antecipação qualquer do futuro: 
projeto, esperança, ideal, ilusão, utopia.( http://www.scielo.br/scielo)”.59

 
 

  A virada do milênio é razão oportuna para um balanço sobre práticas e teorias 

que atravessaram os tempos. Falar de "perspectivas atuais" é também, discutir, 

identificar o "espírito" presente no campo das idéias, dos valores e das práticas 

humanas que as perpassa, marcando o passado, caracterizando o presente e abrindo 

possibilidades para o futuro. 

Quando falamos do “olhar do beneficiário”, o que esse olhar vislumbra em 

relação a sua realidade? 

Que perspectiva de vida esse beneficiário pode almejar no que tange a mudança 

de sua realidade habitacional? 

As condições de vida desse cidadão permite-lhe ter uma visão crítica de sua 

realidade, de suas perspectivas frente a esse país, como pessoa, como classe, no 

contexto social o qual se encontra inserido? 

Que se pode entender (teoricamente) por consciência de classe? 

Qual a função da consciência de classe, compreendida na luta de classes?  

                                                 
59 GADOTTI, Moacir PERSPECTIVAS ATUAIS DA EDUCAÇÃO São Paulo Perspec. v.14 n.2 São 
Paulo abr./jun. 2000. http://www.scielo.br/scielo. acesso em 10/03/2006. 
 

http://www.scielo.br/scielo
http://www.scielo.br/scielo
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A vocação de uma classe à dominação significa que é possível, a 
partir de seus interesses de classe; de sua consciência de classe, 
organizar o conjunto da sociedade de conformidade com esses 
interesses. E a seguinte à questão que, em última instância, decide 
toda luta de classes: que classe dispõe, no momento desejado, dessa 
capacidade e dessa consciência de classe? Isso não pode eliminar o 
papel da violência na história nem garantir uma vitória automática 
dos interesses chamados a dominar e que são os portadores dos 
interesses do desenvolvimento social. 
(http://www.marxists.org/portugues/lukacs/1920/conscienciadeclasse/
index.htm)60

 

Em sua análise, Lukács descreve que mesmo as classes capazes de dominação 

não devem ser postas no mesmo plano no que concerne à estrutura interna de sua 

consciência de classe. O que importa aqui é saber em que medidas estão elas em 

condições de se tornarem conscientes das ações que devem executar, e efetivamente 

executam, para conquistar e para organizar sua posição dominante.  

 

Pois o que importa é a seguinte questão: que ponto a classe em questão 
cumpre "conscientemente", até que ponto "inconscientemente , ate que 
ponto com uma consciência "justa", e até que ponto com uma 
consciência "falsa", as tarefas que lhe são impostas pela história?61 
(http://www.marxists.org/portugues/lukacs/1920/conscienciadeclasse/index.htm)
. 

 

  

Analisa ainda que essas não são distinções meramente acadêmicas. Porque, 

independentemente dos problemas da cultura, onde as dissonâncias resultantes dessas 

questões são de uma importância decisiva, o destino de uma classe depende de sua 

capacidade, em todas as suas decisões práticas, de ver com clareza. e de resolver os 

problemas que a evolução histórica lhe impõe. Vê-se de maneira bastante clara, que, 

                                                 
60 Fonte: História e Consciência de Classe, Georg Lukács, Ed. PCUS, 1960.Transcrito por R. Leon para 
The Marxists Internet Archive. HTML por José Braz para o Marxists Internet Archive 
http://www.marxists.org/portugues/lukacs/1920/conscienciadeclasse/index.htm, acesso em 13/04/2006 
 

http://www.marxists.org/portugues/lukacs/1920/conscienciadeclasse/index.htm
http://www.marxists.org/portugues/lukacs/1920/conscienciadeclasse/index.htm
http://www.marxists.org/portugues/lukacs/1920/conscienciadeclasse/index.htm
http://www.marxists.org/archive/index.htm
http://www.marxists.org/admin/volunteers/biographies/jbraz.htm
http://www.marxists.org/index.htm
http://www.marxists.org/portugues/lukacs/1920/conscienciadeclasse/index.htm
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no que se refere à consciência de classe, não se trata do pensamento dos indivíduos, 

ainda os mais evoluídos, nem muito menos de conhecimento científico.  

 Lukács, segundo Marx argumenta que a burguesia e o proletariado são as 

únicas classes puras da sociedade. Isto é: somente a existência e a evolução dessas 

classes repousam exclusivamente na evolução do processo moderno de produção, e 

não se pode representar um plano de organização da sociedade em seu conjunto a não 

ser a partir de suas condições de existência. O caráter incerto ou estéril que a atitude 

das outras classes (pequeno-burgueses, camponeses) tem para a evolução repousa no 

fato de que sua existência não está fundada, exclusivamente, na sua situação no 

processo de produção capitalista, mas que está vinculada indissoluvelmente aos 

vestígios da sociedade dividida em estamentos. Não buscam promover, portanto, a 

evolução capitalista ou fazer-se superar a si mesmas. Mas, em geral, buscam fazê-la 

retroagir ou, pelo menos, impedi-la de chegar a seu pleno florescimento. Com o 

capitalismo, com o desaparecimento da estrutura estamentária e com a constituição de 

uma sociedade de articulações puramente econômicas, a consciência de classe 

alcançou uma fase onde pode tornar-se consciente. Agora a luta social se reflete em 

uma luta ideológica para a consciência, a revelação ou a dissimulação do caráter de 

classe da sociedade. Mas a possibilidade dessa luta já anuncia as contradições 

dialéticas, a dissolução interna da pura sociedade de classes.  

O Estado, (aparelho do poder estatal), não é para elas, como para as classes 

dominantes na sociedade capitalista, um meio de impor, se necessário pela violência, 

os princípios de sua dominação econômica, (como o é para a colonização moderna) 

Não é, pois uma mediação da dominação econômica da sociedade, é imediatamente 

essa própria dominação. 

Quando nos deparamos com a realidade de nossos beneficiários e procuramos 

junto a eles ouvir o que pensam, como compreendem seu papel no contexto em que 

vivem, o “olhar” que lançam para esse paradigma de sua própria história, a autonomia 

que tem frente ao que lhes é “imposto” ou lhes é “permitido” viver, nos defrontamos com  

a falta de perspectivas de melhorias concretas na qualidade de vida frente ao mundo 

                                                                                                                                                              
61 Idem. 



 161

capitalista que não faculta possibilidades de melhorias para quem não tem condições 

de competir num mundo globalizado, onde as oportunidades se renovam apenas para 

quem detêm condições de competir em condições de igualdade com os detentores do 

saber, do capital. E para esses beneficiários as oportunidades são escassas, as 

políticas sociais implementadas não conseguem mudar a face da exclusão em que os 

mesmos estão inseridos e eles próprios não conseguem desenvolver um olhar crítico 

frente a essa realidade excludente. Para os mesmos, o Estado quando implementa um 

benefício é visto como favor e não como um direito social assegurado pela Carta 

Constitucional. 

Para eles (os beneficiários), o sentimento expresso é de impotência frente ao 

que está posto.  Não se vêem como classe, sua visão é individual e cada um traz suas 

próprias ansiedades, necessidades, interpretação e uma diversidade de sonhos, 

ambições e expectativas. 

A moradia por mais simples que seja é o lugar onde se pode dar livre curso à 

imaginação, sonhar em construir uma vida melhor. A casa é para o homem patrimônio 

indispensável para sua existência e alcançar esse objetivo tem um significado único na 

vida de cada pessoa. 

 

     A casa se constitui veste protetora, simbólica de uma situação existencial 
satisfatória, ou, ao contrário, carente que tantas vezes se manifesta na 
expressão conjunta de corpo doente, mal abrigado e mal vestido. 
(VASCONCELOS, 1996). 

 

Sua representatividade aí está configurada: A casa que para todo ser humano 

representa segurança, proteção, aconchego, para essas pessoas que viviam em 

situação de grande adversidade, representava perigo, já que punham em risco suas 

próprias vidas, e assim, tiveram que abandoná-las num momento emergencial de 

pânico, de grande temor. 

Ao se instalarem num lugar onde se sentem protegidos contra uma eventual 

situação de risco começam a organizar suas vidas de acordo com suas aspirações e 

necessidades cotidianas. 
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Inseridos no Auxílio Moradia, o benefício representava no momento da crise um 

alívio, o facilitador que facultava a solução emergencial de forma respeitosa para o 

indíviduo e sua família, isentando-lhes de constrangimentos e humilhações, de se ver 

de repente sem casa, sem patrimônio, sem estrutura, à depender única e 

exclusivamente da caridade alheia. 

Contudo, sabemos que como todo benefício incluso no rol das políticas sociais 

praticadas no Brasil, o Auxílio Moradia não provocou mudanças estruturadoras na vida 

dessas pessoas. 

Buscarmos conhecer e interpretar com base na visão dos beneficiários, a 

importância que o Auxílio Moradia propiciou, contribuindo para uma melhor qualidade 

de vida para essas famílias é o principal eixo do nosso objeto de trabalho. 

Para tanto, aplicamos um questionário, onde figuram questões abertas e 

fechadas (instrumento de pesquisa em anexo) onde abordamos as seguintes questões: 

 

Dados sócios / culturais / financeiros que nos permitam conhecer melhor a 

situação das famílias entrevistadas no momento da retirada de risco; 

Composição familiar; 

Situação do imóvel de risco, estrutura física, localização; 

Mudanças ocorridas na vida das famílias a partir da inserção no benefício; 

Avaliação que as mesmas fazem do Auxílio Moradia; 

Avaliação do papel da Prefeitura. 

  

O questionário de pesquisa foi aplicado a uma amostragem correspondente a 

20% do total de beneficiários da micro-região 2.2, inclusos no benefício no período de 

2001 à 2003, o que corresponde a aproximadamente 40 famílias entrevistadas. 

Dividimos ainda o grupo de entrevistados em 02 sub-grupos, levando em 

consideração as seguintes variáveis:  

• Dos que já tiveram situação habitacional definida; 

• Dos que ainda estão no gozo do benefício. 
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Esta etapa do trabalho foi crucial tanto para nós, como para os entrevistados, gerando 

uma interação salutar entre entrevistados e entrevistador, propiciando momentos de 

reflexão e diálogo de forma crítica sobre o momento vivido. 

 
 

3.2.2. O OLHAR DOS BENEFICIÁRIOS COM SITUAÇÃO 
HABITACIONAL DEFINIDA 

 

Muito se aprende em todos os momentos da vida e vale tudo para aprender. Isso 

vai além da atualização e da "assimilação" de conhecimentos.  

A sociedade do conhecimento possui múltiplas oportunidades de aprendizagem, 

hoje se vive uma troca constante de conhecimentos e aprendizagens e isso nos ensina 

a pensar. Na construção do conhecimento, pois a aprendizagem agora ocupa toda a 

nossa vida. Desenvolvimento integral da pessoa: inteligência, sensibilidade, sentido 

ético e estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade, pensamento autônomo e 

crítico, imaginação, criatividade, iniciativa. Para isso não se deve negligenciar nenhuma 

das potencialidades de cada indivíduo. A aprendizagem não pode ser apenas lógico-

matemática e lingüística. Precisa ser integral. 

Aprendamos, pois, com os beneficiários do Auxílio Moradia sobre suas 

expectativas e perspectivas de vida em relação ao que hoje lhes é facultado pelo 

Estado. 

 

Do número de famílias inclusas no benefício no ano de 2001, temos a seguinte 

análise em relação à solução habitacional proposta pela PCR: 

 

 

TABELA 21: PERCENTUAL DE FAMÍLIAS X  SOLUÇÃO HABITACIONAL 
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CÓDIGO SOLUÇÃO HABITACIONAL 
 A QUE SE REFERE 

% DE FAMÍLIAS 
BENEFICIADAS 

01 Kit habitacional no terreno de origem 10% 

02 Obra de Parceria + Kit habitacional 25% 

03 Obra Coletiva + Kit habitacional 19% 

04 Kit Melhoria Habitacional 00% 

05 Kit Habitacional fora do terreno de 

origem 

00% 

06 Conjunto Habitacional 40% 

07 Obra Parceria 00% 

08 Obra Coletiva 06% 

 

 

 

 

Se somarmos os códigos 03 e 08, teremos 25% das famílias necessitando de 

grandes obras, o que demanda um esforço muito grande da Prefeitura para que essas 

famílias retornem ao seu habitat.  

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 44: SOLUÇÃO HABITACIONAL PROPOSTA PELA PCR 
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Analisando a situação dos beneficiários que já tiveram sua situação habitacional 

definida pela PCR, tomando como base aquelas resolvidas até novembro/2005, temos 

o resultado apresentado pelo gráfico abaixo. 

 

GRÁFICO 45: PERCENTUAL DE FAMÍLIAS INCLUSAS NO BENEFÍCIO EM 

2001 E COM SITUAÇÃO HABITACIONAL DEFINIDA ATÉ 2005. 
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Daquelas famílias inclusas no benefício no inverno de 2001, apenas 04 tiveram 

suas soluções habitacionais concretizadas, sendo 01 enquadrada no código 01 e três 
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enquadradas no código 06. Foram excluídas do benefício, correspondendo a 10% dos 

casos do ano de 2001. 

Entre eles, a família cuja solução habitacional enquadrava-se no código 01, 

buscou solução por conta própria, a mesma resolvendo utilizar parte do valor do Auxílio 

para reconstruir sua casa e retornar ao local de origem, tendo ficado no benefício 

durante 02 anos e 04 meses. 

 

- O que a levou a tomar essa iniciativa, que necessidades pautaram sua 

decisão? 

 

Residente no Córrego Antônio Rodrigues, localidade da Bomba do Hemetério, há 

mais de 05 anos, em imóvel próprio que foi adquirido através de compra quando o 

marido ainda era vivo, a beneficiária de 45 anos, viúva, 01 filha adolescente, viu sua 

casa desabar em virtude das precárias condições de conservação, no inverno de 2001. 

D. Isabel62 que na época vendia doces e salgados, sendo essa sua única fonte 

de renda, via ano a ano as condições de seu imóvel se deteriorando sem, contudo, 

encontrar alternativa para consertá-lo. No inverno daquele ano a tragédia se 

concretizou, com desabamento de parte do mesmo, que era de composição mista. 

Inclusa no benefício pela Defesa Civil do Recife, alugou imóvel de valor inferior 

ao valor do auxílio próximo ao seu terreno de origem e com a diferença do valor foi aos 

poucos comprando parte do material para reconstrução da casa. 

Apesar de não ter sido beneficiada com o kit-material pela PCR, Dona Isabel, 

considera que o Auxílio Moradia foi de extrema importância em sua vida, pois além de 

tirá-la da situação de risco, favoreceu a reconstrução de seu imóvel, à medida que a 

auxiliou na aquisição do material de construção. 

Questionada, sobre como vê o papel da Prefeitura respondeu: 

 

 
      Ajudou muito, pois antigamente não existia isso, quem perdia sua casa, 
ficava por isso mesmo. Sem o Auxílio, eu não quero nem imaginar, estaria no 
fundo do poço, sem ninguém para ajudar. 

                                                 
62 Nome fictício. 
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Dona Isabel ainda expressou que tinha medo de que a demora na reconstrução 

do imóvel permitisse que outra família ocupasse o terreno que havia sido adquirido com 

tanto sacrifício por ela e pelo marido: Eu tinha medo também de perder meu terreno e 

não queria morar longe do Córrego, onde sempre vivi e criei minha filha 63.  

A pesquisa buscou conhecer a situação do entrevistado abordando aspectos 

sócio/financeiros/culturais, tanto do titular quanto dos familiares residentes no imóvel de 

risco, a estrutura física daquele imóvel, e sua avaliação na situação atual. 

Com relação às famílias do ano 2001, com situação habitacional (SH) definida 

entrevistamos três desses titulares, cujos terrenos de origem, não comportavam a 

reconstrução do imóvel e foram beneficiados com apartamentos em conjunto 

habitacional construído pela Prefeitura do Recife na mesma RPA – Região Político 

Administrativa. 

Junto a esses entrevistados colhemos as seguintes informações 64: 

Dois deles tiveram seus imóveis de risco na localidade do Alto do Pereirinha e o 

terceiro na Vila Monarca.  

Todas três chefes de famílias não haviam concluído o ensino fundamental, 

estando duas atualmente na faixa dos 30 anos, e uma delas com mais de 60 anos. 

Duas delas exerciam ainda a atividade de empregada doméstica, apresentando renda 

de um salário mínimo, estando a terceira desempregada e com renda inferior a um 

salário.  

No núcleo familiar dessas titulares aparecem apenas os filhos menores residindo 

com as mesmas. 

O valor recebido pelo Auxílio Moradia era suficiente para pagar o aluguel do novo 

imóvel, e segundo duas das entrevistadas não sobrava dinheiro, a terceira informou que 

parte do que sobrava ela utilizava para pagamento da conta de energia elétrica. 

Os três imóveis de risco estavam localizados próximos a taludes, que 

ameaçavam desabar sobre os mesmos, sendo essa a causa da remoção das famílias. 

                                                 
63 Beneficiária do Auxílio Moradia que retornou ao local de origem. 
64 Os quadros contendo todas as respostas ás perguntas formuladas nas entrevistas encontram-se no anexo desse 
trabalho. 
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Duas das entrevistadas compraram a casa e apenas uma informou ter invadido o 

terreno e construído o imóvel, onde residem em média a quase 05 anos. 

Todos três imóveis na época da remoção eram de madeira, dispondo de energia 

elétrica através de gambiarra e o abastecimento d’água era através de ligação 

clandestina. 

Quando questionada sobre o que mudou em suas vidas a partir da inclusão do 

seu nome no Auxílio Moradia, elas responderam: 

 

Beneficiário A: Eu não tinha nem dinheiro para comer e passei a pagar aluguel. 

Beneficiário B: Saí do risco e não fiquei mais me aperreando. 

Beneficiário C: Eu nunca ia poder ter uma casa de alvenaria como tenho hoje, 

sou feliz e penso em mim quando vejo hoje as pessoas das enchentes e penso 

que eu já fui uma delas. 

 

Em relação ao que pensam do benefício: 

 

Beneficiário A: Se não fosse o AM eu estaria do mesmo jeito, morando no risco. 

Antes do AM, a gente era obrigada a ir para abrigo, só essa idéia de ter uma 

casa, já é demais, foi muito bom. 

 

Beneficiário B: Se não fosse o benefício não quero nem imaginar, estaria no 

fundo do poço, sem ninguém para me ajudar. 

 

Beneficiário C: Eu queria continuar no auxílio, por causa da necessidade, mas 

hoje eu tenho o que deixar para meus filhos. 

 

A partir das respostas dos entrevistados, podemos verificar quanto o Auxílio 

Moradia foi importante para os mesmos como fator que lhes permitiu sair de uma 

situação habitacional de risco, sentindo-se valorizados enquanto cidadãos. 
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Para essas pessoas não houve a humilhante situação do “abrigo”, da falta de 

perspectivas de mudanças concretas, e sim o vislumbrar de uma realidade diferente 

daquela em que estavam inseridos. 

 

Depoimento do beneficiário B: Antes do Auxílio Moradia a gente era obrigado a ir 

para abrigo.  

 

 Não que o benefício tenha-lhes proporcionado uma mudança estrutural 

permitindo-lhes inserção no contexto social, mas facultou-lhes uma melhor qualidade de 

vida. 

Depoimento do beneficiário A: Só essa idéia de ter uma casa já é demais, foi 

muito bom.  

A maior parte dos entrevistados, utilizava a diferença do valor do auxílio para 

pagar por serviços públicos como água e luz, despesa que passaram a ter a partir do 

momento em que foram morar na condição de inquilinos, já que nos imóveis de risco a 

maior parte não arcava com esses ônus. 

Sente-se a preocupação em como vão fazer agora para continuar arcando com 

essas despesas, já que não dispõem mais do beneficio para suprir suas necessidades.  

 

Depoimento do Beneficiário C: Eu queria continuar no auxílio, por causa da 

necessidade, mas hoje eu tenho o que deixar para meus filhos.  

 

Contudo, entre eles, está assegurada a confiança de que sua situação melhorou:  

 

Depoimento do Beneficiário C: Eu nunca ia poder ter uma casa de alvenaria como 

tenho hoje, sou feliz e penso em mim quando vejo hoje as pessoas das enchentes e 

penso que eu já fui uma delas. 

 

Passando aos entrevistados que foram inclusos no benefício do Auxílio Moradia 

em 2002, temos a seguinte configuração referente aqueles que em 2005 foram 

excluídos do auxílio e tiveram solução habitacional definida pela PCR: 
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- 106 famílias foram inclusas no benefício naquele ano.  

E, destas, até 2005 apenas 13 casos de exclusão foram registrados, o que 

corresponde a 12%, enquanto que 88% dos inclusos no ano de 2002, ainda encontram-

se no gozo do benefício, sem situação habitacional definida. 

É, portanto preocupante o contingente de famílias inclusas num beneficio por 

tanto tempo. 

 

 

GRÁFICO 47:  PERCENTUAL DE BENEFICIÁRIOS QUE INCLUSOS NO 

BENEFÍCIO EM 2002, TIVERAM SOLUÇÃO HABITACIONAL DEFINIDA EM 2005 

 
 

 

88%
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Ainda no
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Auxílio

.  

 

 

Apresentamos abaixo um quadro, contendo data de inclusão X exclusão, motivo 

da exclusão desses entrevistados. 

 

TABELA 22: BENEFICIÁRIOS INCLUSOS EM 2002 E EXCLUSOS EM 2005 

 

DATA DE   
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INCLUSÃO DATA DE EXCLUSÃO MOTIVO DA EXCLUSÃO 
1.  05/2002 

 

02/2005 Reconstruiu o imóvel no local de origem 

2.  04/2002 

 

03/2004 

 

Reconstruiu o imóvel no local de origem. 

3.  06/2002 

 

05/2003 

 

Reconstruiu o imóvel no local de origem. 

4.  06/2002 

 

04/2005 Voltou ao local de origem65  

5.  06/2002 

 

10/2003 Após 01 ano e 06 meses de benefício, a 

Equipe da Codecir constatou que o 

beneficiário era inquilino e não proprietário 

da casa. Portanto, como locatário poderia 

alugar outra casa em outro local. 

6.  09/2002 01/2004 Faleceu o beneficiário titular, sem deixar 

herdeiros. 

7.  07/2002 

 

10/2005 Reconstruiu o imóvel no local de origem 

8.  10/2002 

 

12/2003 

 

Reconstruiu o imóvel no local de origem. 

9.  10/2002 

 

11/2003 Reconstruiu o imóvel no local de origem. 

10.  08/2002 

 

08/2004 Reconstruiu o imóvel no local de origem 

11.  07/2002 11/2004 Reconstruiu o imóvel no local de origem 

 

12.  10/2002 

 

12/2003 Foi realizada obra coletiva pela Prefeitura e o 

morador reconstruiu o imóvel no local de 

origem. 

13. 08/2002 05/2005 Recebeu imóvel em conjunto habitacional 

construído pela PCR. 

Fonte: Pesquisa referente aos beneficiários do Auxílio Moradia da Micro-Região 2.2.  
Nesses 13 casos, constatamos que os motivos da exclusão do benefício 

variaram, de acordo com as necessidades e realidade de cada família.  

                                                 
65 Voltou ao local de origem sem melhorias na casa, e foi excluído do benefício. 
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Contudo, com exceção de um titular falecido sem herdeiros, a maior parte 

reconstruiu seus imóveis sem o fornecimento do kit material e retornaram ao local de 

origem. Apenas um foi beneficiado com imóvel em conjunto habitacional e, uma família 

foi beneficiada com obra coletiva; e um outro caso, voltou ao local de origem sem 

benefício e sem ter tido condições de efetuar melhorias em seu imóvel. 

Entre esses, os dois casos que nos chamaram atenção, foram o caso referente 

ao beneficiário que foi encaminhado para o Conjunto Habitacional e o do beneficiário 

que voltou ao terreno de origem sem benefício. 

Em relação a situação de encaminhamento de beneficiários para conjuntos 

habitacionais, já havíamos identificado casos semelhantes no grupo incluso no 

benefício em 2001, contudo nos chamou atenção esse caso justamente pela situação 

financeira da família beneficiada e a utilização dada ao benefício. 

- Residente no Córrego Antonio Rodrigues, tendo cursado até a 5ª série do 

Ensino Fundamental, com renda inferior a um salário mínimo, foi retirado da área por 

risco de desmoronamento do imóvel por desabamento do talude sob o qual estava 

situado. Residia no imóvel com o marido de 58 anos que trabalhava com biscates. 

No seu imóvel de taipa, não pagava nem água, nem energia elétrica, nem 

demais serviços. A partir da resolução do seu caso foi encaminhada pela Prefeitura 

para um conjunto habitacional no bairro de Dois Unidos, localizado na mesma RPA. 

Contudo, agora terá que arcar com as taxas referentes a esses serviços, além de 

estar residindo em imóvel verticalizado, o que demanda toda uma nova concepção de 

casa, de organização comunitária, de convívio com vizinhança, respeito a espaços.  

Entretanto não houve por parte do poder público nenhuma orientação, de modo a 

preparar o beneficiário para sua inserção nesse novo contexto de vida.  

 

Em sua fala, a beneficiária D explicita: [...] hoje sinto muito falta do Auxílio 

Moradia, pois eu fazia ainda uma feirinha com ele [...] 

Ou seja, o benefício para ela, assim como para diversos outros beneficiários não 

servia apenas para livrá-la da situação de risco, pagando um aluguel em lugar seguro, 

mas ajudava na manutenção das despesas de alimentação.  
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No caso específico como poderá essa beneficiária arcar agora com os custos 

incidentes sobre luz, água, para quem mora em conjunto habitacional, se lhe falta a 

própria alimentação? 

A ausência nas políticas públicas de intervenções integradas, homogêneas, 

buscando conhecer a realidade da população de forma geral e não fragmentada, muitas 

vezes gera outros problemas que a própria população não tinha até a interferência do 

poder público em suas vidas. 

Não estamos com isso, afirmando que o Auxílio não seja válido, contudo falta 

uma intervenção melhor estruturada para fazer frente as reais necessidades dos 

beneficiários. 

O outro caso refere-se à família que retornou ao local de origem sem receber 

benefícios para tal, sua estrutura familiar não permitiu efetuar melhorias, reformas no 

imóvel de risco e mesmo assim essa família foi excluída do benefício, voltando a residir 

na casa de madeira com os mesmos ou maiores agravamentos de risco de 

desabamento do que quando foi incluída no benefício. 

No seu discurso identificamos amargura e desolação frente à situação de vida. 

Analfabeta de 39 anos ficou no benefício por três anos. Com estrutura familiar 

composta de dez pessoas, sendo duas adultos e oito crianças com idades variando de 

dois a quatorze anos, residia em imóvel de madeira no Alto do Pascoal há 03 anos, 

quando foi retirada da casa que apresentava risco de desabamento por má 

conservação. 

 

Questionada sobre o que mudou em sua vida a partir do benefício, a beneficiária 

E assegura: [...] não mudou nada, foi bom recebê-lo, porém não foi suficiente para 

pagar uma casa própria. 

 

Uma outra questão que vale a pena abordar nesses momentos de risco é o papel 

da liderança comunitária da área.  

Geralmente uma figura que é eleita pelos moradores da localidade para ficar a 

frente da Associação Comunitária, do Clube de Mães e/ou de qualquer outra entidade 

representativa dos anseios da comunidade. Atua na organização da mesma, no 
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enfrentamento das calamidades públicas e busca uma melhoria da qualidade de vida 

para aquele grupo de moradores.É considerada por todos os residentes como uma 

pessoa de destaque, um elo entre os moradores e as Instituições públicas e/ou 

privadas que prestam qualquer tipo de benefício ao local.  

Na maior parte dos casos abordados no ano de 2002, essas lideranças tiveram 

papel de destaque à medida que foram elas que, na maioria das vezes, acionaram a 

Codecir, no momento do agravamento do risco.  

Conhecedores da história de vida e das necessidades dos moradores, essas 

lideranças exercem um papel relevante nesse contexto, no momento em que 

conhecendo a realidade local, sabem como buscar respostas aos desastres de forma 

rápida e eficaz. 

Conheçamos agora a estrutura familiar, situação do imóvel de risco, forma de 

pensar sobre o benefício de 10 entrevistados que se encontravam no Auxílio desde 

2002. 

Entre os entrevistados66, do grupo incluso no Auxílio Moradia em 2002, 

identificamos famílias que residiam no Córrego Antonio Rodrigues, Alto do Pascoal, 

Córrego da Padaria, Alto Santa Terezinha e Alto do Deodato. 

Na época da remoção a principal atividade do Chefe de família cuja idade média 

estava entre 30 e 60 anos era biscateiro ou desempregado, e a renda não ultrapassava 

um salário mínimo. 

Compondo o núcleo familiar do beneficiário titular ainda residiam com este o 

companheiro e/ou companheira e filhos menores, estando nas faixas de 02 aos 14 

anos. 

Quando dispunham na casa de outra fonte de renda, essa também estava no 

setor informal, prevalecendo às funções de biscateiro e catador de resíduos sólidos. 

Na maioria das vezes, o valor do Auxílio era suficiente para pagar o aluguel do 

novo imóvel e ainda servia para compra de alimentos. 

Em relação ao imóvel de risco a maioria residia no local há mais de dois anos, 

tendo invadido o terreno e construído sua casa que na maioria das vezes era de 

madeira, não dispondo de infra-estrutura. A energia elétrica era instalada a partir de 
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gambiarra e o abastecimento d’água quando existente era provido de forma 

clandestina. 

Para os entrevistados quem mais contribuiu para a recuperação da situação 

habitacional foi a Prefeitura, apenas dois entrevistados se referiram a ajuda de amigos 

e da Igreja, e um informou que não havia recuperação. 

No momento do agravamento da situação de risco que culminou com a remoção 

da família, na maioria das vezes a liderança da área foi quem acionou a CODECIR.  

De grupo, quatro entrevistados não conheciam o serviço e seis já tinham ouvido 

falar. A maior parte alugou casa na mesma localidade do imóvel de risco, alegando não 

desejar se afastar dos amigos e vizinhos, enfim da rede de relacionamentos que 

haviam estabelecido. 

Em relação ao que mudou em suas vidas a partir do benefício, as respostas 

foram variadas, entretanto uma variável se faz presente em todo o contexto, o alívio 

pela saída do risco para uma situação de tranqüilidade. 

 

Depoimentos dos beneficiários F, G, H, I, J, K e L : 
 

      Tudo mudou, principalmente a casa, era um “vãozinho” e hoje eu tenho uma 
casa. 
 
     Não mudou nada, ajudou por causa da situação que eu estava passando. O 
AM é dado para pagar o aluguel e nisso é de grande ajuda. 
 
      Eu pude pagar tudo e não fiquei devendo nada. 
 
      Saí do risco e fui morar num lugar melhor. 

 
      Alívio e tranqüilidade, eu pensava que ia morrer junto com minha família. 
 
      Mudou porque saí do risco daquelas barreiras. O Auxílio é muito bom, de 
grande ajuda para nós que não temos condições de pagar por um lugar seguro 
para morar. Se não fosse o Auxílio eu nem sei. Foi um sofrimento muito grande 
tudo ocorreu lá naquele dia, ficar lá seria o fim, mas graças a Deus e a Prefeitura 
tudo foi resolvido. Hoje me sinto feliz, porque agora com a obra, não tenho mais 
medo de dormir na minha casa e só de saber que não corro mais risco é muito 
bom. 
 
      Estou fora do perigo. Bom, porque ajuda na alimentação e execução da 
barreira. É muito bom o trabalho deles. Se não fosse o Auxílio, tava ruim, pois 

                                                                                                                                                              
66 Quadro contendo o contexto sócio-financeiro-cultural da família dos entrevistados encontra-se nos anexos. 
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não sou aposentada e os meus filhos não tem emprego. Acho que deveriam 
aumentar o valor do benefício. Hoje eu me sinto bem segura. 

 

 

Passemos ao inverno de 2003. 

Esse ano, não foi diferente, encontrou a Cidade com os mesmos problemas dos 

anos anteriores e as conseqüências foram desastrosas para as famílias residentes nas 

áreas de risco. 

 Da micro região 2.2  foram removidas 58 famílias residentes nas localidades do 

Alto do Deodato, Pascoal, Pereirinha, Santa Terezinha, Bomba do Hemetério, dos 

Córregos foram removidas ainda famílias  residentes no Córrego Antonio Rodrigues, 

Padaria, Deodato, São José e São Sebastião.  

 

Dessas famílias inclusas no benefício em 2003, apenas 12 foram excluídas do 

Auxílio Moradia até o ano 2005, o que corresponde a 17%. 

Continuam portanto usufruindo do benefício desde aquela data 83% das famílias. 

 

 

GRÁFICO 48: PERCENTUAL DE FAMÍLIAS QUE FORAM INSERIDAS NO 

BENEFÍCIO EM 2003 E EXCLUÍDAS ATÉ 2005 
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Entrevistamos 06 titulares desse grupo, o que corresponde a 50% dos 

beneficiários daquele ano, excluídos até a presente data. 

Na análise das entrevistas, verificamos que algumas situações apresentam-se 

como praticamente uniformes a todas as famílias, a renda mensal na maior parte dos 
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entrevistados, não ultrapassava 01 salário mínimo, estando a maior parte dos 

beneficiários titulares desempregados na época da retirada de risco.  

As idades dos titulares, apresentavam uma concentração na faixa dos 30 aos 50 

anos, idade de maior produtividade, quando inseridos no mercado de trabalho. 

A maior parte dos entrevistados, com exceção apenas de 01 caso, até o 

momento não concluiu o primeiro grau e provavelmente sabem apenas assinar o nome, 

mas não foram sensibilizados a reingressarem em cursos que possibilitem a conclusão 

dessa fase de estudo. 

No depoimento do beneficiário M, cuja situação educacional diferencia-se dos 

demais entrevistados, por ter concluído o ensino médio, demonstra consciência de que 

o benefício não muda a vida das pessoas, apenas ajuda a resolver a questão 

emergencial, em seu depoimento M afirma que a Prefeitura não está fazendo nada 

mais do que: [...] cumprindo o papel social dela.  

Em muitos casos, o valor do Auxílio além de pagar o aluguel do novo imóvel 

possibilitava ainda, o pagamento de contas de serviços como água, luz e até aquisição 

de alimentos, segundo seus próprios depoimentos. 

Para algumas famílias, cuja solução habitacional foi alcançada, fica patente no 

depoimento que se sentem tranqüilos e felizes com a nova moradia, contudo não 

queriam sair do Auxílio, em função da falta que o benefício faz na complementação das 

despesas domésticas: 

Depoimento do beneficiário N: Se, não fosse o Auxílio, ainda estaria morando no 

local de risco. Hoje, apesar da casa, me sinto arrasada, pois o Auxílio estava servindo 

para compra da feira de casa. 

Outra questão que se levanta é que as famílias agora residentes em conjuntos 

habitacionais terão que arcar com as despesas referentes a serviços como água e luz, 

não inclusas em seu orçamento enquanto moradores de áreas de risco. 

Outro ponto que não podemos deixar de frisar é que o benefício é concedido 

dissociado de outros programas ou projetos que facultem uma melhoria na qualidade 

de vida de forma mais abrangente, não há estímulo a esse segmento populacional de 

engajamento em cursos que facultem uma qualificação ou requalificação profissional de 

modo a melhor engajá-los ao mercado de trabalho. 
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A ação de retirada do risco e inserção no benefício, faculta um sentimento de 

alívio como esses transcritos abaixo, mas não se configuram como fator de inserção 

social, entendido “inserção social” como um todo, que abrange educação, saúde, 

moradia, lazer e basicamente trabalho, com salário digno, que transforme, o homem e a 

sociedade. 

Registramos ainda os depoimentos dos beneficiários O, P, Q, R e S, que se 

encontram com situação habitacional definida pela Prefeitura: 

 

      A Prefeitura me ajudou muito, pra mim, foi a melhor até hoje. 
 
     Hoje eu sinto alegria, a nossa vida é outra, sofri muito onde eu vivia, quando 
chovia, era água para todo lado. 
 
     Hoje eu me sinto muito feliz por estar no  que é meu. 
 
     O Auxílio Moradia era muito importante para mim, meu marido 
desempregado, eu não tinha ajuda de ninguém. 
 
     Eu me sinto muito feliz, porque para quem não tinha casa e hoje ter, é ver 
meu sonho realizado. 

 

 

3.2.3.  O OLHAR DAQUELES QUE AINDA NÃO TEM PERSPECTIVAS 
DE EXCLUSÃO DO AUXÍLIO. 

 

Quando voltamos nossa atenção para as políticas urbanas que norteiam as 

ações estatais em nossas cidades, verificamos o quanto foi perpetuado pelas ações 

estatais os privilégios e a desigualdade.  Uma característica comum à totalidade das 

nossas cidades é o contraste existente entre uma parte que possui urbanização, 

pavimentação, sistema de drenagem e outra que, geralmente muito maior que a 

primeira é desprovida de infra-estrutura e onde os serviços públicos só se apresentam 

de forma segmentada, incompleta. Os imóveis são de risco, ruas sem pavimentação, 

sistema de esgotamento sanitário a céu aberto, enfim, locais dentro de uma mesma 

cidade que demonstram o quanto o sistema é excludente e injusto. Como já 

salientamos é justamente em uma dessas áreas do Recife que reside o segmento 
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populacional que se tornou beneficiário do Auxílio Moradia da Prefeitura da Cidade do 

Recife. 

Muitas dessas famílias estão como usuárias do benefício desde 2001, utilizando 

o benefício para pagamento de um aluguel, já que a tão almejada solução habitacional 

para seu caso ainda não foi viabilizada. 

O percentual dos beneficiários que ainda se encontram no gozo do benefício é 

muito maior do que o número daqueles que já foram excluídos. 

O quantitativo de 201 famílias inclusas no benefício do Auxílio Moradia, no 

período de 2001 a 2003 representa 8,76% do total de inclusões realizadas na cidade do 

Recife no período. 

 

 
 

GRÁFICO 49: NÚMERO DE INCLUSÕES NO AUXÍLIO MORADIA NO 

PERÍODO DE 2001 – 2003. 
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Quando analisamos o quadro de cadastrados pela Codecir, e o quantitativo de 

ações que isso representa em termos de obras que variam da aquisição de terrenos 

para relocação de famílias, aquisição de kit’s para melhorias habitacionais, construção 

de muros de arrimo, seja em regime de parceira ou de obra coletiva, constatamos a 

imensidade de problemas urbanos e habitacionais que a cidade detêm e quanto isso 
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representa de esforço da Prefeitura, para viabilizar as soluções de que a cidade e sua 

população precisam. 

 

 

QUADRO 3: NECESSIDADES CADASTRADAS NA DEFESA CIVIL DO 

RECIFE NO PERÍODO DE 2001 – 2003 

• Construção de 818 casas em pontos isolados 

• Aquisição de terrenos para a construção de 1.157 habitações. 

• Realizar melhoria habitacional com aquisição de 78 kit’s de material 
de construção. 

• Tratar 311 pontos com muros de arrimo em regime de parceria. 

• Tratar 372 pontos com muros de arrimo em obra coletiva. 
Fonte: Seplan/PCR - 2003 

 

 

Configura-se, portanto um desafio viabilizar todas as obras num breve espaço de 

tempo, dentro de um sistema como o nosso, onde as prioridades são estabelecidas a 

partir de fatores econômicos. 

Lembramos ainda que estamos tomando como parâmetro apenas o quantitativo 

de famílias cadastradas pela Defesa Civil, conscientes que, o número de pessoas 

carentes da cidade, necessitadas de um teto seguro é com certeza muito superior ao 

apresentado. 

Como conseqüência desse quadro de necessidades, chegamos a 2005, com 

muitas pendências, em relação ao número de beneficiários do Auxílio Moradia inclusos 

ainda em 2001. 

Daquelas 2.294 famílias que compunham o universo de beneficiários de 2003, 

ainda hoje, a Prefeitura da Cidade do Recife, após os invernos de 2004 e 2005, tem 

2.279 famílias utilizando o benefício, e morando em imóveis alugados, pagos 

mensalmente pela Prefeitura. 

Por outro lado, apesar do monitoramento constante realizado pela Defesa Civil 

do Recife, outras famílias também vítimas do déficit habitacional do país, voltam a 
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ocupar os pontos de risco gerando uma nova demanda  para a Prefeitura, que nos 

momentos emergenciais, se vê obrigada a também removê-las como forma de evitar 

perdas humanas. 

Hoje, só da micro-região 2.2 da RPA – 2, ainda temos 172 famílias inclusas no 

benefício. 

Desse número, entrevistamos o correspondente a 21 famílias beneficiárias. 

Vejamos o que esses beneficiários pensam do Auxílio, qual a avaliação que os 

mesmos fazem de suas condição como usuários desse benefício da política 

habitacional67. 

Entre os entrevistados constatamos famílias provenientes das várias localidades 

integrantes da micro – região 2.2, entre os chefes de famílias, nenhum concluiu o 

ensino fundamental, a idade média dos entrevistados está entre 30 e 40 anos, com 

exceção de 02 titulares com idades atuais de 68 e 71 anos.  

A renda familiar na maior parte dos casos, não ultrapassa o salário mínimo, 

proveniente de atividades informais, como biscates, comércio ambulante, inclusive 01 

dos entrevistados vive da mendicância. O único entrevistado com renda superior a 01 

salário mínimo é aposentado. 

Todos estão no uso do benefício há mais de 02 anos; apresentam composição 

familiar variada, surgindo em seu contexto, companheiros, filhos e netos vivendo na 

companhia do titular do benefício. 

 Para todos os entrevistados o valor do benefício é suficiente para pagamento do 

aluguel, e em muitos casos a diferença é utilizada na compra de alimentos e remédios, 

e pagamento de serviços como água e luz. 

Quando por ocasião da ação de retirada das famílias das áreas de risco, as 

mesmas já viviam no local entre 03 e 10 anos, tendo adquirido os imóveis por compra, 

herança e até mesmo por ocupação do terreno. 

 Na análise de suas verbalizações quando questionados sobre o que pensam do 

beneficio, as respostas foram: 

Depoimentos de T, U, V, W e Y: 
 

                                                 
67 Nos anexos deste trabalho, aparecem as entrevistas na íntegra. 
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     Muito bom, para mim e muita gente. Mesmo que não esteja na minha casa 
ainda, sei que logo estarei lá e isso é muito bom. 
 
     Acho muito bom, chegou na hora certa. 
 
     Achei ótimo, só que agora que ir para minha casa. 
 
     Para mim foi a salvação, eu não teria dinheiro para alugar uma casa e estaria 
hoje vivendo de favor na casa de parentes. 
 
     É muito bom, mas eu tenho medo de um dia não ter mais como pagar o 
aluguel. Eu quero mesmo é voltar para minha casa68. 

 

 A avaliação que esses usuários fazem do benefício é similar aos daqueles 

beneficiários cuja solução de moradia já foi definida, entretanto, há um diferencial 

significativo em seus pronunciamentos: - A concretização da realização do sonho da 

casa própria. 

 

Benedita69 - 71 anos - Beneficiária: A partir do Auxílio Moradia estou mais 

tranqüila, mas não vejo a hora de ir para meu lugar, minha casa. 

 

Rosilda  - 41 anos - Beneficiária: Para mim, tá tudo bom, melhor vai ser quando 

sair a minha casa. 

 

Ângela - 36 anos - Beneficiária: Se eu não estivesse participando do benefício, 

seria bem pior, e imaginar que ninguém faria isso que a Prefeitura fez por mim, isso é 

muito bom.  

 

Eliana - 27 anos – Beneficiária: Para mim está tudo bom, só falta mesmo minha 

casa ser reconstruída, se estivesse trabalhando já tinha construído, mas não posso 

fazer nada infelizmente. 

 

Quando a Prefeitura acenará com uma solução para esses casos? 

A título de complementar as informações, procuramos a Diretoria Social de 

Comissão de Defesa Civil do Recife e conversamos a respeito do beneficio. 

                                                 
68  Depoimentos de beneficiários ainda inclusos no Auxílio Moradia. 
69 Beneficiários com nomes fictícios. 



 183

A referida diretoria exprimiu que o Auxílio Moradia se constitui como: 

 
     Um benefício importante para tirar a família da situação de risco, mas que 
deverá ser preservada a temporariedade do mesmo, na medida em que as 
respostas deveriam ser dadas com maior tempestividade. 
Há necessidade de um maior engajamento das famílias nessas respostas, pois 
sentem que há muitos que preferem estar no benefício, a se engajar em uma 
obra de parceria, por exemplo, para sair do risco.  

 

Em relação às medidas que estão sendo tomadas para que a solução 

habitacional dessas famílias se concretize obtivemos a seguinte resposta da diretoria: 

 

     Estamos trabalhando muito com pequenos serviços, obras de parceria e 
obras coletivas para que as necessidades de novas inserções no Auxílio 
Moradia se tornem cada vez menores e que as respostas aos beneficiários que 
hoje estão no Auxílio se concretizem com maior rapidez. 

 

 

Para os técnicos da Prefeitura, as respostas aos beneficiários, 

portanto, dependem do engajamento das famílias ao benefício, tornando-as 

assim, co-responsáveis por essas respostas, á medida em que busca neles 

“parcerias” para realização das obras. 

Hoje, nas ações estatais, nos discursos neoliberais, fala-se muito 

nessas parcerias, realização das obras em sintonia com os beneficiários; ao 

mesmo tempo, despontam aí, as contradições teóricas entre diferentes 

correntes ideológicas, que apontam o alcance da solução de forma dispare. 

 Há os que defendem que sendo responsabilidade do Estado, cabe a 

esse buscar resolver a questão de forma integral, facultando ao beneficiário a 

nova moradia, Enquanto há os que defendem que cabe aos Projetos Sociais 

desenvolver estratégias para promover a participação dos moradores na 

consecução dos projetos, utilizando a mobilização das famílias, trazendo à tona 

o debate sobre as prioridades e as formas de intervenção.  

Para nós, o que se apresenta é a gravidade do quadro de risco, em 

que vive esse segmento populacional na cidade do Recife. 
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O que verificamos é que enquanto uma minoria da população do 

Recife desfruta de condições urbanísticas satisfatórias, a maioria, aí 

configurados os beneficiários do Auxílio Moradia, convivem com condições 

estruturais de moradia altamente precárias, onde estão caracterizadas as 

expressões de desigualdade de renda e das desigualdades sociais. 

 E hoje, apesar de mais de 05 anos terem se passado, para a maior parte 

dos beneficiários, o ciclo do Programa Guarda-Chuva não se fechou, não 

concretizando a solução habitacional tão esperada. 

A clareza dos depoimentos revela o sentimento das pessoas. 

A face da exclusão está aí caracterizada. Para eles, a Prefeitura presta-lhe 

um favor, uma dádiva e não um direito. 

Depoimentos de Maria, Joana e Pedro70: 

 

     Que Deus ajude os políticos para eles continuarem ajudando a gente. 
  
     Tava na lama, porque não tenho condições para fazer minha casa, só Jesus 
me ajuda. 
 
     Acho que eles (PCR), fazem o que dá para fazer, vemos por aí muitos.  
 
     Prefeitos que não fazem nada, aqui ta sendo diferente. 

 

 

Esses depoimentos revelam na essência o pensamento ingênuo da 

população beneficiada que identifica no Estado e nos políticos que o 

conduzem, benfeitores preocupados com sua condição de pobreza e não um 

Estado que tem uma grande dívida com seu povo. É preciso, portanto que a 

prática dos diversos profissionais envolvidos diretamente com a população e as 

instâncias de poder instituídas não perca o foco do respeito a essas pessoas 

não as tratando como objeto das políticas públicas, mas como cidadãos, com 

direito a voz dentro de um regime democrático. 

 

                                                 
70 Nomes fictícios.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Tendo em vista a degradação do mercado de trabalho, desemprego prolongado, 

violência, ruptura dos laços familiares, da solidariedade entre classes, e fortes 

indicadores de exclusão social que levam ao pauperismo da maior parte da população, 

como lutar pela superação desses fatores e inverter essa situação no cenário nacional? 

O incremento de políticas sociais é o caminho? 

Tais políticas são suficientes para viabilizar a mudança, e inserir no contexto 

social esses milhares de brasileiros que vivem à margem da sociedade, em situação de 

total degradação e indigência humana? 

Infelizmente nos parece que não. Acreditar que ações fragmentadas, pontuais, 

poderão mudar o contexto de exclusão em que vive grande parte da sociedade 

brasileira nos parece utópico, diante da realidade caracterizada por altos índices de 

violência urbana, pelo trabalho infantil, prostituição para matar a fome, ausência de 

moradia, enfim de condições mínimas de sobrevivência. 

Não são, portanto, as políticas sociais que mudarão essa face da sociedade, a 

tarefa é bem mais árdua, faz-se necessário mudar paradigmas, quebrar conceitos, 

valores, enfim intervir no que está posto a partir da ideologia dominante e introduzir na 

sociedade um pensar coletivo, solidário. 

As políticas sociais são importantes sim como instrumentos de ação, condutoras 

de direitos assegurados pela constituinte, à classe oprimida, entretanto, ao mesmo 

tempo em que presta um serviço a esse segmento, está legitimando no poder a classe 

dominante, garantindo o controle social e o estabelecimento da governabilidade. 

Pobreza e exclusão social são difíceis de definir e medir. Ambas são situações 

que apresentam múltiplas dimensões e tendem a se modificar em função do momento 

histórico, das condições político-econômicas, de fatores culturais e das diversidades 

regionais. 

Na prática, a pobreza é associada à insuficiência de renda. 
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Por esse critério, seriam indigentes os indivíduos que ganhassem menos de uma 

quarta parte do salário mínimo, condição que encontramos no perfil de grande parte 

dos beneficiários do Auxílio Moradia.  

A vulnerabilidade de pobres se expressa na amplitude do desemprego, assim 

como na precarização das relações contratuais, nas formas de relações sociais 

perversas, e no desmonte do Estado, enquanto gestor de políticas sociais, que tem a 

obrigação de viabilizar um melhor atendimento à essa camada da população. 

O termo exclusão social é atribuído, portanto a diferentes segmentos sociais, 

abrangendo grupos de negros, homossexuais, deficientes físicos, desempregados, 

sem-teto, favelados, meninos de rua, catadores de lixo, entre outros que se apresentam 

fora do contexto social, à margem da engrenagem economicamente produtiva. 

Entre todas essas questões, uma se torna mais enfática, a que versa sobre a 

questão da moradia da população de baixa renda. 

 O crescimento das favelas, a precariedade do inquilinato popular, se constituem 

em espaços que expressam as desigualdades sócio-espacial. 

O solo urbano entregue aos mecanismos de mercado conhece processos cada 

vez mais visíveis de segregação entre esses dois mundos tão próximos espacialmente, 

convivendo lado a lado, e tão distantes estruturalmente. 

A história da política habitacional no Brasil é o retrato da decadência das ações 

sociais públicas frente ao poder do capital. No Brasil, o direito a terra, a casa, a 

moradia, apesar de estar consolidado na Constituição Federal, se confunde com a 

questão da propriedade privada, com uma mercadoria a ser comprada por quem detêm 

o capital, e o direito como condição básica e indispensável de sobrevivência é 

colocado em segundo plano. 

As camadas sociais de renda alta ou média-alta se apropriam dos terrenos mais 

bem localizados, com melhor acessibilidade e infra-estrutura e para a população pobre 

o que sobra são terrenos afastados, íngremes, insalubres, carentes de serviços e de 

infra-estrutura básica. 

Assim, o que se condicionou foi uma segregação das classes menos 

favorecidas, formando um verdadeiro apartheid social entre classes. 
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O Estado, como principal interventor dessas ações não consegue suprir através 

de seus programas políticos focalizados, as demandas que a situação exige, já que sua 

intervenção limita-se a ações paliativas de caráter emergencial e compensatório. 

Apesar do número de projetos implementados, não se consegue dar respostas 

satisfatórias que supram o desafio de prover habitação digna para as populações de 

baixa renda.  

Hoje, não apenas em Recife, mas em todo o país, nos deparamos com nossas 

cidades, sendo vitrines de violência, onde convivem paralelamente dois mundos: O dos 

ricos, desfrutando da modernidade movido pelo avanço científico-tecnológico 

patrocinado pelo poderio do capital e os pobres, destituídos dos mais ínfimos direitos de 

sobrevivência humana. 

Além disso, não podemos esquecer que a falência e o desmonte do Estado, 

pautado principalmente pelas teorias neoliberais, foi outro fator que muito contribuiu 

para o crescimento de pobres e excluídos e indigentes em nosso país. 

A falência do BNH – Banco Nacional da Habitação, das COHAB’s – Companhias 

Estaduais de Habitação e a ausência de uma política habitacional presente e atuante, 

contribuíram para a proliferação das favelas, para as condições inadequadas de 

moradia de um considerável número de brasileiros, que foram cruelmente expulsos do 

mundo globalizado, restando para eles apenas o acesso extremamente precário aos 

serviços básicos como educação e saúde, foram marginalizados pela sociedade e 

excluídos do processo produtivo. 

Municípios como o Recife, tem contribuído com novos modelos diferenciados de 

Gestão, a exemplo do Programa Guarda Chuva, implementado em 2001 pela Defesa 

Civil da Cidade. 

Esse modelo, precursor de uma nova forma de atender principalmente à 

população pobre da cidade, no que tange às conseqüências desastrosas de 

desmoronamentos de barreiras, desabamentos de casebres ou alagamentos de vias 

públicas, tem alcançado êxito em alguns setores, mas ainda está distante de atingir um 

nível satisfatório de atendimento, visto que apesar de teoricamente o Programa prever 

um Ciclo Integrado de Ações, entre as demais Secretarias do Município, Órgãos e 

Instituições Públicas e Privadas, além da sociedade civil, esse ciclo não chega a se 
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completar, deixando em sua trajetória uma série de lacunas que impossibilitam a sua 

plena consecução, e como conseqüência as demandas da população aumentam e o 

Município não consegue viabilizar as ações com a tempestividade necessária, 

inviabilizando, portanto o próprio Programa.   

 Como fica a população, quando o Estado apesar de ter implementado um 

Programa cujas bases são participação, integração, atendimento integral, apresenta 

uma distância entre o que está proposto e o que está posto? 

Qual a revolução que precisa se processar para a emancipação desses 

excluídos e sua inserção no contexto produtivo da sociedade brasileira? 

Verificamos no decorrer do trabalho, a partir dos depoimentos dos próprios 

beneficiários do Auxílio Moradia, um misto de alívio e angústia frente ás suas reais 

necessidades. 

Alívio pelo enfrentamento diferenciado de uma situação emergencial com o 

aceno de segurança e retirada do risco e angústia frente à morosidade nas respostas 

que trarão uma solução definitiva a seus casos. 

E, a Prefeitura da Cidade do Recife, além do que está proposto no Programa 

Guarda Chuva, quais as diretrizes de política habitacional definidas na gestão do 

Prefeito João Paulo? 

A política habitacional dessa gestão está sendo conduzida pela Secretaria de 

Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente do Recife, cuja missão engloba 

intervenções urbanísticas, controle urbano, política habitacional e defesa civil. Trata-se, 

portanto de uma Diretoria – DIRHAB, dentro da SEPLAM, e como tal está submetida às 

diretrizes da Secretaria, seu poder de decisão é limitado.  

As ações da DIRHAB contam com a participação popular através dos fóruns do 

Orçamento Participativo. E, as ações de maior destaque nesse âmbito implementado 

pela Prefeitura na atualidade são os seguintes projetos: Recife sem Palafitas, Operação 

Trabalho e Apoio às famílias que viviam em situação de risco através do Auxílio 

Moradia. 

 Portanto dentro de uma realidade habitacional tão caótica, vivenciada pela 

população pobre do Recife é muito pouco o que foi realizado em mais de 04 anos de 

gestão. 
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Faz-se necessário a busca de alternativas diferenciadas em função da realidade, 

potencialidade, talentos ou vocações de cada Cidade.  

Que o habitar é referência de qualidade de vida não resta dúvidas. Contudo 

como avaliar essa qualidade em nossa sociedade de consumo? 

A maioria das famílias beneficiárias do Auxílio Moradia apresentam outros 

indicadores de pobreza ou miserabilidade, além da carência por moradia. O 

desemprego, a fome e a inacessibilidade a uma série de serviços sociais é uma 

realidade que faz parte do cotidiano dessas famílias. 

A possibilidade da saída da situação de risco se constitui em alívio enquanto não 

houver mudança estrutural de moradia definitiva, mas não podemos deixar de frisar que 

é apenas um paliativo adotado pelo poder municipal frente à realidade vivida por aquele 

segmento populacional. 

A relação qualidade de vida e habitação envolve uma série de fatores políticos e 

econômicos diferenciados por condições culturais desta ou daquela comunidade, desta 

ou daquela época. 

Naumi Vasconcelos (ano, 1996), em seu texto Qualidade de Vida e Habitação, 

nos apresenta uma definição de Pierre Bordieu (Esquisse d’une theórie de la pratique, 

Paris, E.Droz,1972), para quem qualidade do habitar, “estaria intimamente ligada a um 

modelo cultural, ou a valores e necessidades fabricadas e veiculadas por essa ou 

aquela ideologia”.71  

 

Naumi ainda aborda em seu texto o sentido do simbolismo da habitação, nos 

apresentando, que o que se configura altamente simbólico para um determinado grupo 

cultural pode não sê-lo para outro, e que o simbolismo habitacional deve ser colhido 

além disso, em quadros espaciais que não se encerram sempre entre quatro paredes. 

Está aí configurado o “olhar” da população frente à sua realidade. 

Vejamos o depoimento dado por uma beneficiária do Auxílio Moradia, em gozo 

do benefício há 03 anos. 

                                                 
71 VASCONCELOS Naomi, Qualidade de Vida e Habitação, texto do livro: Psicologia Social Comunitária:  
Da Solidariedade à Autonomia, CAMPOS, Regina Helena de Freitas (org) – vários autores, Petrópolis, RJ, Vozes, 
1996. 
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Com baixo nível de escolaridade, ensino fundamental incompleto, e renda inferior 

a 01 salário mínimo, proveniente de um bar que a mesma possuía no local. Não 

desejando se afastar da freguesia e dos amigos alugou outro imóvel na mesma 

localidade.72

Na entrevista Rosa73 indaga: 
 

      Quando desabou a casa, atingiu meus filhos. Estava arrasada quando a 
Codecir chegou não tinha para onde ir. Fiquei me sentindo muito melhor 
quando soube do benefício. Eu não ia depender de ninguém, ia ter minha 
própria casa. 

 

 

Este depoimento ratifica a análise de que a concessão do benefício do Auxílio 

Moradia se constitui em alento frente ao desespero da situação emergencial, já que 

restaura a dignidade da pessoa voltar a ter sua casa em um pequeno espaço de tempo. 

Ao mesmo tempo a casa se constitui símbolo da vivência, da imagem  e do prazer de 

nela habitar. 

Quando questionamos qual a avaliação que ela faz do Auxílio Moradia, temos a 

seguinte resposta: “É uma ajuda que se eu não tivesse tido teria ido com minha família 

para o abrigo”. 

Logo em seguida, ela questiona: “Se com o benefício já é difícil, e se eu não o 

tivesse?” 

Há uma reflexão sobre sua própria vida. O benefício é importante, mas em sua 

visão a situação sócio-econômica continua difícil e ela reflete: “O dinheiro é pouco, as 

pessoas muitas vezes são obrigadas a morar sem nenhum conforto. O meu sonho é 

voltar para minha casa”.  

Não há uma visão de classe, há uma análise kdo seu “eu individual”, é uma visão 

fragmentada, onde essa beneficiária não expande o “seu olhar” para a situação social, 

o Estado como interventor proporciona uma ajuda, um benefício e não é visto como 

uma obrigação do mesmo. 

                                                 
72 O acesso à nova residência é feito através de uma escadaria e a beneficiária é portadora de problemas de saúde, 
como filariose e erisipela, que dificultam sua locomoção. 
 
73 Nome fictício. 



 190

Como a Prefeitura ainda não acenou com a solução para o caso, que se 

enquadraria no código 01, (kit-moradia no terreno de origem), a própria usuária está 

reconstruindo a casa no local com esforço próprio. 

Uma outra análise sobre o Auxílio Moradia que nos chamou a atenção, foi feita 

por uma beneficiária de 33 anos, com o 2º grau completo, residente em Água Fria. 

Com uma situação sócio-cultural um pouco melhor que a maioria dos usuários,  a 

entrevistada Joyce faz o seguinte comentário sobre a situação: 

  
     Na época da minha inclusão no Auxílio, me senti muito amparada, eu não 
teria como me abrigar em lugar seguro sem o Benefício. Sair de baixo daquela 
barreira foi muito bom. Considero o Auxílio um sistema de grande ajuda para 
as pessoas carentes, tem gente vivendo em situação muito difícil e o Auxílio 
Moradia ajuda muita gente. Nos últimos tempos, a Prefeitura está mais 
consciente, está pensando na população carente, se preocupam mais, 
antigamente era muito difícil, tem muito programa bom ajudando as pessoas 
Eu acho ainda que se a Prefeitura não puder resolver a situação das pessoas 
logo, que reajustasse o valor. 

 

A usuária considera o Auxílio fator importantíssimo por ter facultado à mesma a 

oportunidade de sair do risco: “Sair de baixo daquela barreira, foi muito bom”.  

Ao mesmo tempo observa que existem vários programas governamentais 

voltados ao atendimento de pessoas carentes e para ela isso demonstra uma mudança 

de comportamento da ação do Estado, frente a esse segmento populacional, ela 

ressalta ”antigamente era muito difícil”. 

Destaca ainda a necessidade de reajuste do benefício já que a demora em 

resolver definitivamente a situação do beneficiário, gera necessidades de reajuste no 

valor do aluguel. 

Existem ainda aquelas famílias que estando no benefício há alguns anos, 

anseiam pela solução de seus casos. Muitas delas demonstram insegurança, e até 

desconforto em ainda receber o benefício, desejando uma solução habitacional final.  

Na visão dessas pessoas, o benefício muitas vezes, torna-se fator de constrangimento 

frente á sociedade, uma vez que dependem dele para continuar pagando os aluguéis 

dos imóveis onde residem com seus familiares.  Esses casos são constatados pelos 

técnicos da CODECIR, quando por ocasião de atualização de dados cadastrais que 

periodicamente a Comissão de Defesa Civil realiza. Segundo esses técnicos, há uma 
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certa resistência dos beneficiários cujo único questionamento refere-se a indefinição de 

uma solução para seus casos. 

Geralmente esse grupo de beneficiários insatisfeitos com a situação é constituído 

de pessoas com melhor nível educacional e de renda, cujos imóveis de risco já eram de 

alvenaria e que detinham alguma infra-estrutura em casa. Eles demonstram certo receio 

em fazer uso de uma política social para resolver sua questão de moradia. Nesses 

casos os beneficiários têm consciência de que o Estado tem obrigação com a 

população, entretanto não se sentem à vontade em fazer parte desse grupo.  

Por outro lado, há ainda aquelas pessoas com menor nível educacional, cujos 

“barracos” eram de madeira e/ou outro tipo de material, que não dispunham de uma 

renda fixa, vivendo da ajuda de terceiros, para quem o benefício do Auxílio Moradia não 

se destina apenas ao pagamento de um aluguel de um imóvel em condições seguras, 

mas se constitui numa renda fixa, utilizada para complementar a alimentação da família, 

aquisição de medicamentos, e/ou suprir outro tipo de necessidade. 

Para esse grupo, a manutenção do benefício é imprescindível para a própria 

sobrevivência e para eles, portanto, não há pressa em que a solução habitacional seja 

conquistada. 

Vejamos um  depoimento que se enquadra nessa situação: 

Beneficiária de 56 anos, inclusa no benefício há 03 anos, freqüentou até a 4ª 

série do Ensino Fundamental, residia no Alto do Pascoal, em imóvel de taipa com mais 

05 pessoas, sendo 03 adultos e 02 crianças. Dois dos adultos são portadores de 

necessidades especiais. 

Sem exercer atividade remunerada é pedinte e recebe ajuda da Igreja e dos 

vizinhos.  No inverno de 2003 seu imóvel desabou por má conservação. 

Segundo seu depoimento, “o Auxílio trouxe paz, sossego, seu sentimento em 

relação ao benefício é de agradecimento”. 

 Na sua visão, a Prefeitura ao beneficiar a camada pobre da população  com 

programas sociais, está sendo complacente e benevolente  para pessoas que como 

elas se sentem atendidas na minimização de sua situação de miserabilidade, por isso, 

só resta agradecer e orar a Deus para que continue protegendo esses políticos: “Peço a 

Deus que continue ajudando os políticos para eles dar a quem precisa...” 
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A condução da história de vida dessas pessoas está diretamente relacionada 

com a continuidade do benefício que hoje lhe é concedido. Sem ele sua história tomaria 

outro rumo. Assim para ela o benfeitor é um “semi-deus”, pouco importando se essa 

ação é ou não política, se faz parte de um projeto político, se está dentro de uma 

estrutura de história social, o que importa para ela é ser beneficiada, e ter satisfeita sua 

necessidade. 

Outra variável que nos chamou a atenção, diz respeito à solidariedade que une 

essas famílias entre si, e o amor que sentem pelo local onde residem, as relações 

sociais ali estabelecidas, as amizades, faz com que elas não desejem ficar longe do 

local onde fixaram suas raízes, constituíram suas famílias, escrevendo ali suas histórias 

de vida.  

No momento da tragédia se forma como uma rede de solidariedade entre todos 

os moradores, que buscam ajuda institucional ou não para aquela família atingida, 

favorecendo-a com apoio e abrigo. Nas entrevistas essa informação ficou clara quando 

questionamos como se deu a presença da Codecir no local do acidente e muitos 

informaram que foram os vizinhos, as lideranças da área que acionaram o Órgão. 

Ora, o mundo é objetivo, real e as necessidades têm para cada individuo seu 

peso específico, seu significado, sua simbologia. 

 A pesquisa revelou ainda que o Auxílio Moradia agrega pessoas, de diferentes 

situações, variando desde o nível cultural, de renda, de contexto familiar, tipo de 

ocupação geradora de renda, sonhos, ideologias, visão de mundo. Não há uma 

uniformidade no grupo.  

Cada uma tem sua própria história e para cada um são diversos os motivos pelos 

quais residiam nos locais de onde foram retirados. Uns haviam herdado o local, outros 

invadiram o terreno e construíram suas casas, outros compraram o imóvel e outros 

ainda receberam o local para morar de um amigo ou parente. 

 O que as aproxima é o fato de que tendo um dia residido “em situação de risco” 

vivenciaram uma situação emergencial que envolvia segurança física, risco de vida e 

que por isso foram absorvidas por um benefício que faz parte do rol das ações da 

política habitacional da Prefeitura.  
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Cada situação é única e nos deparamos com casos variados vivenciados por 

cada família. Tivemos a situação de uma beneficiária de 39 anos, residente no Alto do 

Pascoal, com contexto familiar formado por 08 pessoas, renda em torno de 02 salários 

mínimos, proveniente de atividade de vigilante exercida pelo companheiro, residente 

em imóvel de madeira que ameaçou desabar por má conservação. 

Ficou 03 anos no gozo do benefício e retornou ao local de origem sem que o 

imóvel tivesse sido recuperado. Seu depoimento demonstra angústia e revolta: 

Questionada sobre o que mudou em sua vida a partir da concessão do benefício, 

ela retrucou: “Não mudou nada. Foi bom receber, mas não foi suficiente para me dar 

uma casa própria”. 

Como a Prefeitura ainda não beneficiou a usuária com a solução para seu caso, 

não entendemos como a mesma foi excluída do benefício sem a solução a que o 

Decreto do Prefeito se reporta. 

Observamos nos depoimentos que muitos outros usuários estão buscando 

solução própria para seus casos e reconstruindo seus imóveis independentes da 

Prefeitura, contudo essa beneficiária pelo seu contexto familiar não conseguiu alcançar 

essa condição e foi excluída do benefício retornando à situação de risco sem uma 

solução para seu caso. 

- Qual foi o critério, portanto para a exclusão do benefício já que a solução final 

ainda não foi concedida? 

- Será que foi beneficiada apenas em função de uma situação pontual em razão 

de certas dificuldades? 

Não nos parece que tenha feito parte de um contexto apenas enquanto 

perdurassem as chuvas, já que ficou no Auxílio por 03 anos. 

Independente de qual foi o caso, isso não lhe foi explicado ou justificado pela 

Prefeitura. 

Na fala dessa beneficiária sentimos a insatisfação frente a sua situação. 

Diferente de outros beneficiários, ela não conseguiu a tão almejada casa. A situação de 

sua moradia degradada e socialmente desqualificada constitui um quadro de 

experiências dolorosas. As pessoas que passam por situações semelhantes têm a 

sensação de “inferioridade” social exacerbada, tornam-se estigmatizadas por sua 
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condição. E essa condição social, dificilmente irá mudar dentro do contexto real de 

nossa sociedade.  

 A validade do benefício é inquestionável enquanto intervenção emergencial, 

contudo ele não pode se estender por um período indeterminado de tempo, já que 

implica em outras demandas tanto para os usuários quanto para o contingente 

populacional que fora do benefício e também necessitando de apoio estatal, se sente 

ainda mais estigmatizado pelo não atendimento à sua necessidade. 

 Afinal o Estado tem obrigação com todos os cidadãos e deve atender a todos com as 

mesmas bases de direito. 

  Não existem similaridades de resultados de casos. Cada um vivencia sua 

situação de forma diferenciada. 

As experiências de cada um, suas conquistas, o retorno para suas casas de 

origem, espaços de identidade, a ida para conjuntos habitacionais ou ainda, o não 

alcance da solução para o problema vivenciado caracteriza a atuação do Estado como 

indutora da desigualdade no acesso ao ambiente construído, revelando sua fragilidade 

frente à necessidade de respostas que atendam ao coletivo. 

 Pelas análises que realizamos a partir das entrevistas com os beneficiários do 

Auxílio Moradia percebemos o quanto é importante para eles a concessão do benefício. 

Contudo, uma preocupação se faz presente quando o ciclo de ações do 

Programa Guarda Chuva não se fecha, impossibilitando a concretude do objetivo a que 

o mesmo se propõe. Afinal, das 201 famílias da micro-região 2.2., inclusas no benefício 

no período de 2001 à 2003, apenas 29 alcançaram a solução habitacional tão 

aguardada por todos; dessas 05 famílias foram beneficiadas com obras de parceria, 19 

foram encaminhadas para conjuntos habitacionais e 06 retornaram ao local de origem 

reconstruindo ali mesmo seus imóveis. Chegamos, portanto, ao ano de 2005 com 171 

beneficiários, procedentes daquelas localidades. 

Ressaltamos ainda que apesar do monitoramento e ações desenvolvidas pelos 

técnicos em área, terminamos o ano de 2005 com 2.279 beneficiários no Auxílio 

Moradia cadastrados pela Prefeitura da Cidade do Recife74. Número praticamente 

similar ao de março de 2003, quando somava 2.294 famílias. Esse fato aumenta ainda 

                                                 
74 Informação da Comissão de Defesa Civil do Recife em dezembro/2005. 
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mais a preocupação com a continuidade do benefício, uma vez que a cada inverno há 

uma tendência de aumento desse quantitativo.  

O “olhar” que o beneficiário do Auxílio Moradia lança sobre o mesmo como 

facultador de condições de saída de uma situação habitacional de “risco” é 

imprescindível, principalmente pela preservação de vidas humanas, o retorno à 

situação de famílias amontoadas em galpões mal estruturados é impensável, contudo 

até quando a Prefeitura poderá continuar arcando com a despesa mensal desse 

benefício da sua política habitacional? É preciso evitar o colapso do Programa Guarda 

Chuva, e prover os beneficiários com condições de terem satisfeitas suas necessidades 

habitacionais. Sabemos que a exclusão social não será superada apenas com a 

moradia, já que essa superação significa se beneficiar da cidadania em sua plenitude e 

desfrutar com dignidade das garantias asseguradas aos cidadãos através da Carta 

Constitucional, mas esse é fator fundamental como caminho a proporcionar melhores 

condições de vida. E, só o fato das pessoas “olharem” para suas próprias vidas, 

refletirem sobre suas situações, já possibilita um entendimento da própria história, da 

necessidade de mudar o que está posto na sociedade brasileira. 



 196

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 

 

 

 ALAYÓN, Norberto. Pobreza, Derechos Humanos y Política Social. Revista 

Serviço Social e Sociedade, nº 77, São Paulo: Cortez, 2004. 

 

ALHEIROS, Margareth. Considerações Sobre o Auxílio Moradia. Artigo, 

Professora da UFPE, Consultora da CODECIR, Recife, [s.n]. 2003. 

 

Almeida, M. A. P. de; Abiko, A. K. Indicadores de Salubridade Ambiental em 
Favelas Localizadas em Áreas de Proteção aos Mananciais: O Caso da 
Favela Jardim Floresta. São Paulo: EPUSP, 2000. 

 

ARAUJO, Luciana Lima. Detecção de Assentamentos Irregulares em Áreas de 
Risco e Classificação das Habitações Utilizando Imagens Anaglifo - Uma 
Forma de Apoiar o Planejamento Urbano. Dissertação de Mestrado. UFPE, o 

autor, 2005. 
 

AMARAL, Rita de Cássia. O Que é uma Cidade? Estudo Antropológico sobre o 

que significa o termo “Cidade” sobre diferentes concepções teóricas. Dissertação 

de Mestrado, USP, São Paulo, [s.n]. 1992. 

 
AZEVEDO, I.S. A Quem serve a Assistência Social? O Significado Social da 
Política Social. Trabalho Individual. In: X Congresso Brasileiro de Assistentes 

Sociais, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, [s.n.]. 2001. 

BARBOSA, Bia. Informativos MST. Disponível em: 

<http://www.mst.org.br/informativos/minforma/ultimas791.htm> 21 junho 2005. 

 

http://www.mst.org.br/informativos/minforma/ultimas791.htm


 197

BERETTA, Regina Célia de Souza e MARTINS, Lilia C.O. Estado, 
Municipalização e Gestão Social. Revista Serviço Social e Sociedade, nº 77, 

São Paulo: Cortez., 2004. 

BITOUN, Jan. Considerações sobre o Plano Diretor e o Estatuto da Cidade. 
In: Seminário Estatuto da Cidade e Planos Diretores na Região Metropolitana do 

Recife, Fórum Estadual de Reforma Urbana no Recife, Pernambuco: [s.n.]. 2003. 

BRANDÃO, André Augusto Pereira. Da Escolaridade à Ocupação: Raça e 
Desigualdades Sociais em Áreas Urbanas Pobres. Disponível 

em:<http://www.anped.org.br/25/andrepereirabrandaot21.rtf>. 20 junho 2005.          

CAMPOS, Regina Helena de Freitas. et al. Psicologia Social Comunitária: da 
Solidariedade à Autonomia. Rio de Janeiro: Vozes, 1996. 

CARDOSO, Adauto Lucio. Desigualdades Urbanas e Políticas Habitacionais. 
Disponível em: <http://habitare.infohab.org.br>. 15 maio 2005.  

CASTRO, A.T.B. Assistência Social: Limites e Possibilidades na Construção 
da Cidadania. Trabalho Individual. In: X Congresso Brasileiro de Assistentes 

Sociais, UERJ, Rio de Janeiro, [s.n]. 2001.   

CJC/FASE/ETAPAS. Uma Política Inovadora de Urbanização no Recife: Onde 
Moras? [S.l.:S.n.]. 1999. 

 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Texto Base, Salesiana: 

Dom Bosco,1993. 

 

COSTA, Tereza Hilda Bezerra Souza Costa; LIMA, Rochelly Euzébio de. Questão 
Urbana e Serviço Social – Revista Serviço Social e Sociedade, nº 79, São Paulo: 

Cortez , 2004. 

 

DINIZ, Eli. Políticas para áreas urbanas – dilemas e alternativas. Debates 

Urbanos. Rio de Janeiro: ZAHAR, 1982. 

 

http://www.anped.org.br/25/andrepereirabrandaot21.rtf
http://habitare.infohab.org.br/


 198

FERREIRA, Joyce Pires. As políticas sociais no estado neoliberal, o terceiro 
setor e o serviço social. Trabalho Individual. In: IX Congresso Brasileiro de 

Assistentes Sociais, Goiânia / GO: [s.n.]. 1998. 

FILHO, Jaime Gusmão. A experiência em encostas ocupadas do recife. 

Trabalho Individual. In: I Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica. São 

Paulo: [s.n.]. 1993. 

FREITAS, L.O. A controvertida atuação das ong’s de assistência social. 
Trabalho Individual. In: X Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, UFMG, Rio 

de Janeiro, [s.n]. 2001. 

 

GADOTTI, Moacir Perspectivas Atuais Da Educação São Paulo 

Perspec. v.14 n.2 São Paulo abr./jun. 2000. http://www.scielo.br/scielo.  

GOMES, Rita de Cássia da Conceição; SILVA, Anieres Barbosa da; SILVA 

Valdenildo Pedro. Política Habitacional e Urbanização no Brasil. Scripta Nova 

Revista Electrónica de Geografía Y Ciencias Sociales Universidad de Barcelona. 

Vol. VII, nº 146 (083), [s.n].  2003. 

GONÇALVES, José Reginaldo Santos. Monumentalidade e Cotidiano: Os 
Patrimônios Culturais como Gênero do Discurso. In OLIVEIRA, Lucia Lippi 

(org.). Cidade: História e Desafios. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2002. 

GONÇALVES, Maria da Conceição Vasconcelos. Movimentos sociais e 
políticas públicas: uma relação dialética. Trabalho Individual. In: IX Congresso 

Brasileiro de Assistentes Sociais, Goiânia / GO: [s.n]. 1998. 

 

GOHN, Maria da Glória, História dos movimentos e lutas sociais: a construção 
da cidadania dos brasileiros. São Paulo: Loyola, 2001. 

IBGE - Censo 2000.  

IV CONFERÊNCIA DAS CIDADES. "A cidade cidadã: as diversas formas de 
superação da violência", Câmara dos Deputados, Brasília: [s.n]. 2002. 

http://www.scielo.br/scielo


 199

IPEA/IBGE/NESUR/IE-UNICAMP. “Caracterização e Tendências da Rede 
Urbana do Brasil”, [s.n.]. 1999. 

LESSA, Carlos. Rio de Janeiro de todos os Brasis: Uma reflexão em busca de 

auto-estima. Rio de Janeiro: Record, 2000. 

LIMA, Rosa Maria Cortês de. O morar e a moradia: as representações dos 
moradores da favela do chié no Recife. Dissertação de Mestrado, UFPE, 

Pernambuco:o autor, 1990. 

 

LUKÁCS, Gyorgy.  História e Consciência de Classe, (1920) Ed. PCUS, 1960.  
Transcrito por R. Leon para The Marxists Internet Archive.  

HTML por José Braz para o Marxists Internet rchive 
http://www.marxists.org/portugues/lukacs/1920/conscienciadeclasse/index.htm. 

 

MAIOR, Breno Augusto Souto. Assentamentos populares urbanos e meio 
ambiente.  Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, [s.n]. 2005 

MACHADO, Jacinto. Riscos e desastres naturais: a área de risco de 
inundação na sub-bacia do Rio da Pedra - SC. Dissertação de Mestrado, UFSC, 

Florianópolis, [s.n]. 2000. 

MESQUITA, Heloisa. A política de assistência social, uma trajetória que nos 
desafia aos avanços. In: X Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, PUC, 

Rio de Janeiro/ RJ: [s.n]. 2001. 

 

MORAES, Demóstenes Andrade de. Por uma política de habitação de interesse 
social para o Recife. Apontamentos sobre o Prezeis Prefeitura Municipal de 

Recife Secretaria de Planejamento Empresa de Urbanização do Recife, URB: 

[s.n]. 2002. 

 

http://www.marxists.org/archive/index.htm
http://www.marxists.org/admin/volunteers/biographies/jbraz.htm
http://www.marxists.org/index.htm
http://www.marxists.org/portugues/lukacs/1920/conscienciadeclasse/index.htm


 200

MOTA, Ana Elizabete. Políticas Públicas e Gestão de Serviços Sociais 

(Fascículo do V Curso de Pós Graduação “Latu Sensu” em Políticas Públicas e 

Gestão de Serviços Sociais). UFPE: [s.n]. 2005. 

 

MELO, Raineldes Ágda Alves de. Vende-se este Barraco. Recife: o autor, 1999. 

 

MIRANDA, Lívia. O Prezeis Do Recife: 15 Anos Da Construção De Uma 
Política Habitacional De Interesse Social No Município. Disponível em: 

http://www.ippur.ufrj.br/observatorio/download/rmre_prezeis.pdf, 02 de março de 

2006. 

 

 

MUNIZ, Egli. Política de Assistência Social: O Município como Espaço para 
sua Efetivação. In: IX Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, Goiânia / GO, 

[s.n].1998. 

NÉRI, Marcelo. O Desafio Social. Disponível em: <http://www.mre.gov.br/chtm> 

25 agosto 2005. 

OLIVEIRA, Hilda Corrêa de. Conselhos de Assistência Social e a Possibilidade 
de Democratização da Relação Estado e Sociedade na Atenção à Pobreza. In: 

IX Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, Goiânia / GO, [s.n]. 1998. 

 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Combatendo o Trabalho 
Infantil. Guia para Educadores/IPEC, Volume I, Brasília: OIT, 2001. 

PASTORINI, Alejandra . Quem mexe os fios das políticas sociais? Avanços e 

limites da categoria “concessão – conquista”. Revista: Serviço Social e Sociedade, 

nº 53, São Paulo:Cortez, 1997. 

PAUZAM, Serge. A Desqualificação Social. Ensaio sobre a nova pobreza. São 

Paulo: Cortez, 2003. 

http://www.ippur.ufrj.br/observatorio/download/rmre_prezeis.pdf
http://www.mre.gov.br/chtm


 201

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE / FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO. 

Análise do quadro normativo e da produção habitacional de interesse social 
no Recife, 2001. 

PPGS-PIMES/DEGEO-FUNDAJ/CNPQ. Assentamentos Populares Urbanos e 
Meio Ambiente. Projeto de Pesquisa, Recife. 1994. 

PEGORETTI, Michela Sagrillo; SILVA, Michelly Ramos; ÂNGELO, Vitor Amorim 

de. O Contexto das Novas Posturas Políticas Urbanas no Processo de Intervenção 

de Áreas Ocupadas por População de Baixa Renda. São Paulo, [s.n]. 2002. 

 

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE. Atlas ambiental da cidade do Recife.  
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente, S.l.:S.n.]. 2000. 

 

PEREIRA, Brandão André Augusto. Da Escolaridade À Ocupação: Raça E 
Desigualdades Sociais Em Áreas Urbanas. Disponível em: 

<http://www.anped.org.br/25/andrepereirabrandaot21.rtf> 20 junho 2005. 

PEREIRA, Potyara A.P. Como conjugar especificidade e intersetorialidade na 
concepção e implementação da política de assistência social. Revista Serviço 

Social e Sociedade, Nº 77, São Paulo: Cortez, 2004. 

PEREIRA, Fernanda Andréa Paes. et al. Habitar: Qual a alternativa? Uma 

avaliação do Programa Habitar Brasil  BID / Projeto Beira Rio Torre. Recife: o 

autor, 2002. 

 

PNUD/PCR/FIDEM/SUDENE/IPEA/FUNDAÇÃO JP. Desenvolvimento Humano 
Sustentável no Recife Metropolitano. Indicadores selecionados. Recife, 

[S.l.:S.n.]. 2000. 

 

PREZEIS – Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social. 
Manual para Lideranças – CENDHEC / URB – Recife, Roberto Magalhães, 

Prefeito do Recife, [S.l.:S.n.].1997. 

 

http://www.anped.org.br/25/andrepereirabrandaot21.rtf


 202

PROGRAMA GUARDA CHUVA . Prefeitura da Cidade do Recife. Secretaria de 

Planejamento da Prefeitura da Cidade do Recife. Comissão de Defesa Civil do 

Recife, [S.l.:S.n.]. 2004. 

 

REZENDE, Fernando; TAFNER, Paulo, Brasil: O Estado de Uma Nação. 

Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/Destaques/brasil/CapIII.pdf> 04 fevereiro 

2006. 

 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. São Paulo: Formar, 1980. 

 

SADER, Emir. Direitos e Esfera Pública. Revista Serviço Social e Sociedade, nº 

77, São Paulo: Cortez, 2004. 

 

SAÚLE,Nelson Jr ; RODDRIGUEZ, Elena. O Direito à Moradia. Disponível em: 

<http://www.gajop.org.br> 03 abril 2005. 

 

SAMPAIO, Plinio Arruda. O que mudou depois de Lula? Disponível em: 

<http://www.alia2.net/article3476.html.> 05 setembro 2005. 

 

SILVA, Claudia Neves da; GOMES, Marli da Silva. Igreja Católica, Assistência 
Social e Caridade: Convergências e Divergências. In: X Congresso Brasileiro 

de Assistentes Sociais, Rio de Janeiro: [s.n].2001. 

 

SILVA, Ademir Alves da. Política social e cooperativas habitacionais. São 

Paulo: Cortez, 1992. 

 

SOUZA, Maria Ângela de Almeida. Projeto, Política habitacional para os 
excluídos: o caso da região metropolitana do Recife habitare 2000. Disponível 

em: <http://habitare.infohab.org.br/clipping.aspx?PAGE=10&UP=True>. 22 janeiro 

2006. 

 

http://www.ipea.gov.br/Destaques/brasil/CapIII.pdf
http://www.gajop.org.br/
http://www.alia2.net/article3476.html
http://habitare.infohab.org.br/clipping.aspx?PAGE=10&UP=True


 203

SOUZA, Rogério Ferreira de. Favela e os espaços monumentalizados: Um 
lugar de memória soletiva e símbolo de resistência. Revista Eletrônica em 

Ciências Humanas, Ano 02, nº 03, [s.i]. Morpheus, 2003.

SPOSATI, Aldaíza. Especificidade e Intersetorialidade da Política de 
Assistência Social. Revista Serviço Social e Sociedade, nº 77, São Paulo: 

Cortez, 2004. 

 

SPOSATI, Aldaíza. Exclusão Social abaixo da linha do Equador. São Paulo: 

Cortez, 1999. 

 

OLIVEIRA, João Telmo de,  O Estatuto da Cidade: Fundamentos e principais 

instrumentos. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5370> 

09 abril 2006. 

YAZBEK , Maria Carmelita. As Ambigüidades da Assistência Social Brasileira 
após 10 Anos de Loas. Revista Serviço Social e Sociedade, nº 77, São Paulo: 

Cortez., 2004. 

 

 
 
 
 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5370


Anexo 1 
 
 

DECRETO DO PREFEITO DO RECIFE  - RAUL HENRY, EM 01/08/2000, DECRETANDO 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DO RECIFE 

 
O PREFEITO DA CIDADE DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do Art.54 da Lei 
orgânica do Município do Recife, e, ainda, com base no Art.77 da Constituição Estadual e, combinado com o 
Decreto Federal nº 895, de 15 de agosto de 1993 e”, 
Considerando os danos causados à infra-estrutura física do Município do Recife, em decorrência das elevadas 
precipitações pluviométricas, ocorridas nas últimas 72 horas, superiores as médias registradas a partir de 1960; 
 
Considerando as condições topográficas da cidade do Recife, com extensas áreas situadas ao nível do mar, 
sujeitando-as intensamente ao impacto das marés atipicamente elevadas neste período do ano; 
 
Considerando que cerca de 450.000 habitantes da cidade do Recife residem em áreas de risco localizadas 
nos morros; 
 
Considerando o elevado número de pessoas que moram às margens dos rios Capibaribe, Beberibe, Tejipió e 
Jiquiá; 
 
Considerando finalmente, a necessidade da declaração da situação de emergência para os devidos efeitos 
legais e das providências com vistas à execução das medidas que se fizerem necessárias, 
 

Resolve: 
 

 Art.1º - Decretar a Situação de Emergência no Município de Recife, enquanto perdurar os efeitos das 
chuvas que vêm ocorrendo desde 29 de julho do corrente ano. 
 
 Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Palácio Prefeito Antônio Farias, 01 de agosto de 2000. 

 
Raul Jean Louis Henry Júnior 
Prefeito da Cidade do Recife 

 
Paulo Fernando Monteiro de Queiroz 

Secretário de Governo 
 

Emílio Paulo Pinheiro D’Almeida Lins 
Secretário de Assuntos Jurídicos 

 
Luiz Gonzaga Leite Perazzo 

Secretário de Finanças 
 

José Carlos Dias de Freitas 
Secretário de Serviços Públicos 

 
Samuel Xavier de Brito Filho 
Secretário de Políticas Sociais 

 
Valério de Castro Rodrigues da Souza 

Secretário de Saúde em exercício 
 

Augusto Rodrigues Coutinho de Melo 
Secretário de Habitação 

 
Celecina de Souza Pontual 

Secretária de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente 
 

Silvio Tavares de Amorim 
Secretário de Educação 



Anexo 2 
 

DECRETO DE JOÃO PAULO REDIMENSIONANDO A COMISSÃO DE DEFESA 
CIVIL DO RECIFE, EM 09/03/2001. 

 

 
10/Mar/2001    ::    Edição 28   ::  
 
Cadernos do Poder Executivo  
 
      

DECRETO Nº18.787 DE 09 DE MARÇO DE 2001 
 
EMENTA: Altera a vinculação e a Secretaria  
Executiva da CODECIR e dá outras providências. 
 
O PREFEITO DA CIDADE DO RECIFE, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 54 da Lei Orgânica do Município 
e com fundamento no art. 46 da Lei 15.738, de 30.12.1992, e 
CONSIDERANDO a necessidade de conferir maior agilidade às ações de defesa civil, realizando concretamente obras de 
natureza emergencial, recuperativa e preventiva das calamidades públicas na cidade do Recife, embora complementadas 
pelos órgãos competentes da administração federal e estadual; 
CONSIDERANDO que tais atividades, próprias da CODECIR – Comissão de Defesa Civil do Município do Recife, melhor se 
adequam na competência da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente, nos termos da Lei 16.282/96, sem 
prejuízo das atribuições legais da Secretaria de Políticas Sociais na articulação da sociedade civil com o Poder Público, 
conforme a Lei 15.738/92 que a criou, decreta: 
 
Art. 1º – A CODECIR – Comissão de Defesa Civil do Município do Recife passa a ser vinculado à Secretaria de 
Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente, tendo por Presidente o respectivo titular da Secretaria de Planejamento, 
Urbanismo e Meio Ambiente.  
 
Art. 2º - A CODECIR passa a ter a seguinte composição: 
I – o Secretário de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente - Presidente; 
II – o Secretário de Políticas Sociais; 
III – o Secretário de Articulação com os Municípios; 
IV – o Secretário de Serviços Públicos; 
V – o Secretário de Saúde; 
VI – o Secretário de Finanças; 
VII – o Secretário de Educação; 
VIII – o Presidente da URB; 
IX – o Presidente da EMLURB; 
X – a Presidente da Legião Assistencial do Recife; 
XI – um representante da Câmara Municipal do Recife. 
 
Art. 3º - Ficam transferidos da Secretaria de Políticas Sociais para a Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio 
Ambiente os cargos de provimento em comissão criados pela Lei 16.319, de 30.07.97, a seguir indicados, os quais, através 
do Regimento Interno daquela Secretaria, aprovado pelo Decreto Nº.17.869,de 04.03.1998, compõem a estrutura 
organizacional da Defesa Civil, mantidas as suas atribuições e a titularidade dos cargos: 
I – 01 cargo de Diretor Geral, Símbolo DS2; 



II – 01 cargos de Diretor de Diretoria, Símbolo DDR; 
III – 03 cargos de Diretor de Departamento, Símbolo DDP; 
IV – 01 cargo de Assistente, Símbolo DDI; 
V – 02 cargos de Coordenador Técnico, Símbolo DDI; 
VI – 02 cargos de Chefe de Seção Administrativa, Símbolo CSEC. 
 
Art. 4º - O Regimento Interno da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente deverá contemplar as 
atribuições próprias da Defesa Civil, de forma a dar efetividade às decisões da CODECIR, incorporando 
organizacionalmente os cargos e funções afetas aos cargos referidos no artigo anterior. 
 
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial os artigos 40 a 51 do Regimento Interno da 
Secretaria de Políticas Sociais, aprovado pelo Decreto 17.689, de 04.03.1998.  
 
Recife, 09 de março de 2001 
 
JOÃO PAULO LIMA E SILVA 
Prefeito 
 
TÂNIA BACELAR 
Secretária de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente 
 
ANA FARIAS 
Secretária de Políticas Sociais 
 
MAURÍCIO RANDS COELHO 
Secretário de Assuntos Jurídicos 
 
DANILO CABRAL 
Secretário de Desenvolvimento Institucional e de Recursos Humanos. 

 
 

 



Anexo 3 
 

DECRETO DE JOÃO PAULO ESTRUTURANDO O BENEFÍCIO DO AUXÍLIO 
MORADIA, EM 31/03/2001. 

 

 
31/Mar/2001    ::    Edição 37   ::  
PODER EXECUTIVO 
Prefeito: João Paulo Lima e Silva 
Cadernos do Poder Executivo  
 
      

DECRETO Nº18.810/2001 

 
EMENTA: Autoriza a concessão do benefício eventual às famílias em situação de vulnerabilidade 
temporária. 
 
O PREFEITO DA CIDADE DO RECIFE, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 54, inciso IV, da 
Lei Orgânica do Município e com fundamento no art.3º, inciso I, da Lei 15.893, de 10 de junho de 1994, e  

CONSIDERANDO a identificação de 10500 pontos de risco em morros e inúmeras situações críticas em 
alagados; 

 CONSIDERANDO a existência de situação de vulnerabilidade temporária de cerca de 1.500 famílias em 
situação de risco iminente frente ao inverno de 2001, bem como as que se encontram desabrigadas, dos 
invernos passados, já cadastradas pela CODECIR. 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir o ciclo de intervenções propostas pelo Programa Guarda 
Chuva, com vistas a prevenir ou corrigir os riscos a que estão expostas as famílias em tais situações 

DECRETA 

Art. 1º - Fica autorizado, em caráter excepcional, a concessão de benefício especial às famílias que se 
encontram em situação de vulnerabilidade temporária, previamente cadastradas pela SEPLAM – Secretaria 
de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente, submetida a concessão à prévia autorização a do Conselho de 
Política Financeira. 

Art. 2º - O valor do benefício será de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), pago ao (à) chefe de cada 
família cadastrada. 

Art. 3º - Ficará a cargo da URB – Empresa de Urbanização do Município a execução das concessões do 
benefício de que trata o artigo anterior. 

Parágrafo Único – À SEPLAM – Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente compete o 
acompanhamento da situação da família até a solução habitacional final, requerendo ao órgão executor o 
cancelamento do pagamento à medida em que ocorra a referida solução ou, por qualquer forma, a família 
deixe de preencher os requisitos justificadores do benefício. 



Art. 4º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta da dotação orçamentária 
4701.08.182.077.2.537, elemento de despesas 3.3.90.48. 

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.  
 

 Recife, 30 de março de 2001 
 
LUCIANO SIQUEIRA 
Prefeito da Cidade do Recife (em Exercício) 
 
TÂNIA BACELAR 
Secretária de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente 
 
ANA FARIAS 
Secretária de Políticas Sociais 
 
MAURÍCIO RANDS COELHO 
Secretário de Assuntos Jurídicos 
 
DANILO CABRAL 
Secretário de Desenvolvimento Institucional e de Recursos Humanos. 

 
 
 



Anexo 4 
 

TABELAS REFERENTES AS FAMÍLIAS REMOVIDAS DA MICRO-REGIÃO 2.2  
NO ANO DE 2001. 

 
 

 
TABELA 01 - Nº FAMÍLIAS REMOVIDAS POR  LOCALIDADES  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA 2 - FAIXAS ETÁRIAS DA POPULAÇÃO ADULTA REMOVIDA EM 2001 

  
 

 
 

 

FAIXAS ETÁRIASLOCALIDADES 
18 - 28 29 - 39  40 - 49 50 - 59 > 60  

Alto do Benjamim 00 01 01 00 00 
Alto do Céu 00 01 01 01 00 
Alto do Deodato 00 00 00 00 00 
Alto do Pascoal 00 07 05 01 02 
Alto do Pereirinha 00 04 04 00 00 
Alto Santa Terezinha 05 16 00 00 01 
Bomba do Hemetério 00 04 00 00 00 
Cgo.Antonio Rodrigues 00 11 02 00 03 
Córrego do Bombeirense 00 00 00 00 00 
Córrego da Padaria 00 02 03 00 00 
Córrego do Abufari 00 02 03 00 01 
Córrego do Deodato 02 19 09 06 02 
Córrego João Francisco 00 00 00 00 00 
Córrego Pastor Benobi 00 00 00 00 00 
Córrego São José 00 00 00 00 00 
Córrego São Sebastião 00 07 00 00 01 
Fundão 00 00 00 00 00 
Vila Monarca 00 00 00 00 00 
Total 07 74 28 08 10 

Nº Famílias 
Localidades Removidas 

 
Alto do Benjamim 01
Alto do Céu 01
Alto do Deodato 00
Alto do Pascoal 04
Alto do Pereirinha 05
Alto Santa Terezinha 07
Bomba do Hemetério 01
Córrego Antonio Rodrigues 08
Córrego do Bombeirense 00
Córrego da Padaria 02
Córrego do Abufari 01
Córrego do Deodato 05
Córrego João Francisco 00
Córrego Pastor Benobi 00
Córrego São José 00
Córrego São Sebastião 02
Fundão 00
Vila Monarca 00
Total 37 famílias 

removidas



TABELA 3 – NÍVEL DE ESCOLARIDAD  E RENDA DA POPULAÇÃO ADULTA E
 

ESCOLARIDA E D RENDA FAMILIAR  
LOCALIDADES Ens. 

Médio 
Ens. 
Fund 

Alfab 
(**) 

Não 
Alfab 
(**) 

< 01 SM (*) Até 01 SM 
(*) 

Entre 
01 e 02 
SM (*) 

> 02 
SM (*)

Alto do Benjamim 02 00 00 00 01 00 00 00 
Alto do Céu 00 00 02 01 01 00 00 00 
Alto do Deodato 00 00 00 00 00 00 00 00 
Alto do Pascoal 00 00 14 00 02 02 00 00 
Alto do Pereirinha 00 04 02 02 03 02 00 00 
Alto Santa Terezinha 00 07 14 01 05 02 00 00 
Bomba do Hemetério 00 00 04 00 01 00 00 00 
Cgo.Antonio Rodrigues 00 08 06 02 07 01 00 00 
Córrego do Bombeirense 00 00 00 00 00 00 00 00 
Córrego da Padaria 00 00 05 00 01 01 00 00 
Córrego do Abufari 00 00 06 00 01 00 00 00 
Córrego do Deodato 00 00 25 13 03 02 00 00 
Córrego João Francisco 00 00 00 00 00 00 00 00 
Córrego Pastor Benobi 00 00 00 00 00 00 00 00 
Córrego São José 00 00 00 00 00 00 00 00 
Córrego São Sebastião 00 00 00 09 02 00 00 00 
Fundão 00 00 00 00 00 00 00 00 
Vila Monarca 00 00 00 00 00 00 00 00 
Total 02 19 78 28 27 10 00 00 

 

TABELA 04 - ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA PELA POPULAÇÃO ADULTA 

 
 
 

 
LOCALIDADES ATIVIDADE ECONÔMICA (*) 

 Bis Ind Com O.Pub Dom Pen Apos Ami 
Alto do Benjamim 01 00 00 00 00 00 00 00 
Alto do Céu 01 00 00 00 00 00 00 00 
Alto do Deodato 00 00 00 00 00 00 00 00 
Alto do Pascoal 03 00 00 00 04 00 02 06 
Alto do Pereirinha 02 00 00 00 02 00 00 01 
Alto Santa Terezinha 02 00 00 00 11 00 01 00 
Bomba do Hemetério 01 00 00 00 00 00 00 00 
Cgo.Antonio Rodrigues 07 00 00 00 00 00 01 00 
Cgo.do Bombeirense 00 00 00 00 00 00 00 00 
Córrego da Padaria 01 00 00 00 01 00 00 00 
Córrego do Abufari 01 00 00 00 00 00 00 00 
Cgo. do Deodato 20 00 00 00 00 01 01 13 
Cgo.João Francisco 00 00 00 00 00 00 00 00 
Córrego Pastor Benobi 00 00 00 00 00 00 00 00 
Córrego São José 00 00 00 00 00 00 00 00 
Córrego São Sebastião 01 00 00 00 00 00 00 00 
Fundão 00 00 00 00 00 00 00 00 
Vila Monarca 00 00 00 00 00  00 00 
Total 40 00 00 00 18 01 05 20 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Atividade Econômica: 

• Bis –  Biscates 

blico 
      

 

• Ind -  Indústria 
• Com – Comércio 
• O.Púb – Órgão Pú

 

• Dom – Empregada Doméstica 

 
os 

 

 

• Pen -  Pensionista 
• Apos – Aposentado
• Ami – Ajuda de amig



 
 
 

TABELA 05 - FAIXA ETÁRIA DA POPULAÇÃO INFANTIL 

 

 
TABELA 06 – TIPOS DE IMÓVEIS 

 
 

 
TIPOS DE IMÓVEIS  

LOCALIDADES TAIPA ALVENARI
A 

MISTO 

Alto do Benjamim 1 0 0 
Alto do Céu 1 0 0 
Alto do Deodato 0 0 0 
Alto do Pascoal 0 2 2 
Alto do Pereirinha 2 2 1 
Alto Santa Terezinha 5 2 0 
Bomba do Hemetério 1 0 0 
Cgo.Antonio Rodrigues 7 1 0 
Córrego do Bombeirense 0 0 0 
Córrego da Padaria 1 1 0 
Córrego do Abufari 1 0 0 
Córrego do Deodato 3 2 0 
Córrego João Francisco 0 0 0 
Córrego Pastor Benobi 0 0 0 
Córrego São José 0 0 0 
Córrego São Sebastião 1 1 0 
Fundão 0 0 0 
Vila Monarca 0 0 0 
Total 23 11 03 

 
 
 
 
 

FAIXAS ETÁRIAS ESCOLARIDADE LOCALIDADES 
00- 10 11 – 14 15 -  17  

MATRICUL
ADAS 
 

NÃO 
MAT ADRICUL

AS 

Alto do Benjamim 00 01 00 01 00 
Alto do Céu 01 01 00 01 00 
Alto do Deodato 00 00 00 00 00 
Alto do Pascoal 01 02 00 01 02 
Alto do Pereirinha 06 00 00 04 02 
Alto Santa Terezinha 11 10 03 16 08 
Bomba do Hemetério 00 00 00 00 00 
Cgo.Antonio Rodrigues 05 02 00 03 04 
Córrego do Bombeirense 00 00 00 00 00 
Córrego da Padaria 04 00 00 01 03 
Córrego do Abufari 00 00 00 00 00 
Córrego do Deodato 11 04 06 12 09 
Córrego João Francisco 00 00 00 00 00 
Córrego Pastor Benobi 00 00 00 00 00 
Córrego São José 00 00 00 00 00 
Córrego São Sebastião 02 03 00 03 02 
Fundão 00 00 00 00 00 
Vila Monarca 00 00 00 00 00 
Total 41 23 09 43 30 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA 07 – LOCAL ÇÃO DO IMÓVEL IZA
 

LOCALIZAÇÃO DO  IMÓVEL  
LOCALIDADES CRISTA ABAIXO ENTRE 

TALUDES 
ÁREA PLANA 

Alto do Benjamim 00 01 00 00 
Alto do Céu 00 00 01 00 
Alto do Deodato 00 00 00 00 
Alto do Pascoal 00 02 02 00 
Alto do Pereirinha 00 03 02 00 
Alto Santa Terezinha 01 04 02 00 
Bomba do Hemetério 00 01 00 00 
Cgo.Antonio Rodrigues 01 02 02 03 
Córrego do Bombeirense 00 00 00 00 
Córrego da Padaria 00 00 02 00 
Córrego do Abufari 01 00 00 00 
Córrego do Deodato 00 03 02 00 
Córrego João Francisco 00 00 00 00 
Córrego Pastor Benobi 00 00 00 00 
Córrego São José 00 00 00 00 
Córrego São Sebastião 00 01 00 01 
Fundão 00 00 00 00 
Vila Monarca 00 00 00 00 
Total 03 17 13 04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA 08 - INFRA- ESTRUTURA DOS IMÓVEIS 
 

INFRA - ESTRUTURA 
ENERGIA ÁGUA 

 
LOCALIDADES 

PRÓPRIA GAMBIARRA OUTRO COMPESA POÇO PENA ’ÁGUA 

Alto do Benjamim 000 01 0 01 00 00 

Alto do Céu 01 00 00 00 01 00 

Alto do Deodato 00 00 00 00 00 00 

Alto do Pascoal 02 02 00 04 00 00 

Alto do Pereirinha 00 02 03 02 00 03 

Alto Santa Terezinha 03 04 00 02 00 05 

Bomba do Hemetério 00 01 00 00 00 01 

Cgo.Antonio Rodrigues 02 06 00 00 00 08 

Córrego do Bombeirense 00 00 00 00 00 00 

Córrego da Padaria 00 02 00 00 00 02 

Córrego do Abufari 00 01 00 00 00 01 

Córrego do Deodato 02 03 00 03 00 02 

Córrego João Francisco 00 00 00 00 00 00 

Córrego Pastor Benobi 00 00 00 00 00 00 

Córrego São José 00 00 00 00 00 00 

Córrego São Sebastião 00 02 00 00 00 02 

Fundão 00 00 00 00 00 00 

Vila Monarca 00 00 00 00 00 00 

Total 10 24 03 12 01 24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA 09 - OUTROS DADOS DOS IMÓVEIS 
 

DADOS DOS IMÓVEIS 

FORMA DE AQUISIÇÃO TEMPO DE MORADIA 

 
LOCALIDADES 

Herdou Comprou Invadiu Cedido < 01 ano 01-05 
anos 

06-10 
anos 

> 11 
anos 

Alto do Benjamim 00 01 00 00 00 00 01 00 

Alto do Céu 00 01 00 00 00 00 00 01 

Alto do Deodato 00 00 00 00 00 00 00 00 

Alto do Pascoal 00 04 00 00 00 04 00 00 

Alto do Pereirinha 00 05 00 00 00 00 05 00 

Alto Santa Terezinha 04 03 00 00 01 00 03 03 

Bomba do Hemetério 00 01 00 00 00 00 00 01 

Cgo.A. Rodrigues 02 06 00 00 00 00 08 00 

Cgo. Do Bombeirense 00 00 00 00 00 00 00 00 

Córrego da Padaria 00 02 00 00 00 00 02 00 

Córrego do Abufari 00 01 00 00 00 01 00 00 

Córrego do Deodato 01 04 00 00 00 00 04 01 

Cgo. João Francisco 00 00 00 00 00 00 00 00 

Cgo. Pastor Benobi 00 00 00 00 00 00 00 00 

Córrego São José 00 00 00 00 00 00 00 00 

Cgo. São Sebastião 01 01 00 00 00 00 02 00 

Fundão 00 00 00 00 00 00 00 00 

Vila Monarca 00 00 00 00 00 00 00 00 

Total 08 29 00 00 01 05 25 06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

TABELA 10- MOTIVO DAS REMOÇÕES 
 

 
MOTIVO DAS REMOÇÕES LOCALIDADES 

DESMORONA
MENTO DO 

TALUDE 

DESABAMENTO 
DO IMÓVEL POR 

TER SIDO 
AT O INGIDO PEL

TALUDE 

DESABAMENTO 
DO IMÓVEL 

POR MÁ 
CON ÃO SERVAÇ

AMBOS OS 
CASOS 

Alto do Benjamim 01 00 00 00 
Alto do Céu 00 00 01 00 
Alto do Deodato 00 00 00 00 
Alto do Pascoal 00 02 00 02 
Alto do Pereirinha 00 03 00 02 
Alto Santa Terezinha 00 05 02 00 
Bomba do Hemetério 00 01 00 00 
Cgo.A. Rodrigues 06 00 02 00 
Cgo. do Bombeirense 00 00 00 00 
Córrego da Padaria 02 00 00 00 
Córrego do Abufari 00 01 00 00 
Córrego do Deodato 02 00 02 01 
Cgo. João Francisco 00 00 00 00 
Cgo. Pastor Benobi 00 00 00 00 
Córrego São José 00 00 00 00 
Cgo. São Sebastião 00 01 01 00 
Fundão 00 00 00 00 
Vila Monarca 00 00 00 00 
Total 11 13 08 05 
 
 

 

TABELA 11 – SH PROPOSTO 
 

 
 

SOLUÇÃO HABITACION L DEFINIDA - SH / CÓD. A
 

 
LOCALIDADES 

01 02 03 04 05 06 07 08 
Alto do Benjamim 0 1 0 0 0 0 0 0 
Alto do Céu 1 0 0 0 0 0 0 0 
Alto do Deodato 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alto do Pascoal 0 0 0 0 0 4 0 0 
Alto do Pereirinha 0 2 3 0 0 0 0 0 
Alto Santa Terezinha 0 2 2 0 0 3 0 0 
Bomba do Hemetério 0 0 1 0 0 0 0 0 
Cgo.A. Rodrigues 1 0 1 0 0 6 0 0 
Cgo. do Bombeirense 0 0 0 0 0 0 0 0 
Córrego da Padaria 1 1 0 0 0 0 0 0 
Córrego do Abufari 0 1 0 0 0 0 0 0 
Córrego do Deodato 0 2 0 0 0 2 0 1 
Cgo. João Francisco 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cgo. Pastor Benobi 0 0 0 0 0 0 0 0 
Córrego São José 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cgo. São Sebastião 1 1 0 0 0 0 0 0 
Fundão 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vila Monarca 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 04 10 07 00 00 15 00 01 



Anexo 5 
TABELAS REFERENTES ÀS FAMÍLIAS RETIRADAS DA MICRO-REGIÃO 2.2. NO ANO 2002. 

 
Tabela 01 - Nº Famílias removidas por localidades  

 
 

 
Localidades 

 

Nº Famílias 
Removidas 

Alto do Benjamim 01
Alto do Céu 04
Alto do Deodato 13
Alto do Pascoal 26
Alto do Pereirinha 13
Alto Santa Terezinha 13
Bomba do Hemetério 01
Córrego Antonio Rodrigues 04
Córrego do Bombeirense 05
Córrego da Padaria 00
Córrego do Abufari 00
Córrego do Deodato 09
Córrego João Francisco 02
Córrego Pastor Benobi 02
Córrego São José 00
Córrego São Sebastião 10
Fundão 01
Vila Monarca 02
Total 106 famílias 

removidas
 

Tabela 02 - Nº Adultos / Nº Crianças Removidas 
 

Localidades 
 

Nº Adultos Nº  
Crianças 

Alto do Benjamim 02 01 
Alto do Céu 10 06 
Alto do Deodato 48 41 
Alto do Pascoal 64 72 
Alto do Pereirinha 30 26 
Alto Santa Terezinha 31 31 
Bomba do Hemetério 04 02 
Córrego Antonio Rodrigues 10 07 
Córrego do Bombeirense 07 10 
Córrego da Padaria 00 00 
Córrego do Abufari 00 00 
Córrego do Deodato 21 11 
Córrego João Francisco 04 07 
Córrego Pastor Benobi 04 00 
Córrego São José 00 00 
Córrego São Sebastião 25 10 
Fundão 02 01 
Vila Monarca 07 04 
Total 269 229 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 03 - POPULAÇÃO ADULTA POR FAIXA ETÁRIA 
FAIXAS ETÁRIAS LOCALIDADES 

18 - 28 29 - 39  40 - 49 50 - 59 > 60  
Alto do Benjamim 01 01 00 00 00 
Alto do Céu 06 00 03 00 01 
Alto do Deodato 10 15 21 00 02 
Alto do Pascoal 00 13 10 35 06 
Alto do Pereirinha 03 10 08 05 04 
Alto Santa Terezinha 06 14 11 00 00 
Bomba do Hemetério 01 01 02 00 00 
Cgo.Antonio Rodrigues 00 02 04 02 02 
Córrego do Bombeirense 01 02 00 03 01 
Córrego da Padaria 00 00 00 00 00 
Córrego do Abufari 00 00 00 00 00 
Córrego do Deodato 01 09 05 05 01 
Córrego João Francisco 02 02 00 00 00 
Córrego Pastor Benobi 00 01 02 00 01 
Córrego São José 00 00 00 00 00 
Córrego São Sebastião 03 06 10 03 03 
Fundão 02 00 00 00 00 
Vila Monarca 03 03 01 00 00 
Total 39 79 77 53 21 
 
 
 
 

 
TABELA 04 - POPULAÇÃO INFANTIL 

 



 

 

FAIXAS ETÁRIAS ESCOLARIDADE LOCALIDADES 
00- 10 11 - 14 15 - 17  

MATRICU 
LADAS 
 

NÃO 
MATRICULA
DAS 

Alto do Benjamim 01 00 00 00 01 
Alto do Céu 06 00 00 00 06 
Alto do Deodato 22 10 09 30 11 
Alto do Pascoal 25 30 17 43 29 
Alto do Pereirinha 16 05 05 20 06 
Alto Santa Terezinha 13 10 08 21 10 
Bomba do Hemetério 02 00 00 00 02 
Cgo.Antonio Rodrigues 05 01 01 04 03 
Córrego do Bombeirense 06 03 00 05 03 
Córrego da Padaria 00 00 00 00 00 
Córrego do Abufari 00 00 00 00 00 
Córrego do Deodato 07 04 00 08 03 
Córrego João Francisco 05 00 02 04 03 
Córrego Pastor Benobi 00 00 00 00 00 
Córrego São José 00 00 00 00 00 
Córrego São Sebastião 05 03 02 07 03 
Fundão 01 00 00 00 01 
Vila Monarca 02 00 02 02 02 
Total 116 66 46 144 83 

 
 
 
 
 
 

TABELA 05 - TIPOS DE IMÓVEIS 

LOCALIDADES TIPOS DE IMÓVEIS 

 

                    TAIPA                 ALVENARIA                               MISTO 

Alto do Benjamim 01 00 00 
Alto do Céu 04 00 00 
Alto do Deodato 03 05 05 
Alto do Pascoal 11 05 10 
Alto do Pereirinha 06 05 02 
Alto Santa Terezinha 04 06 03 
Bomba do Hemetério 01 00 00 
Cgo.Antonio Rodrigues 01 01 02 
Córrego do Bombeirense 02 02 01 
Córrego da Padaria 00 00 00 
Córrego do Abufari 00 00 00 
Córrego do Deodato 03 05 01 
Córrego João Francisco 02 00 00 
Córrego Pastor Benobi 01 01 00 
Córrego São José 00 00 00 
Córrego São Sebastião 05 03 02 
Fundão 00 01 00 
Vila Monarca 01 00 00 
Total 45 34 26 

 
 
 



TABELA 06- LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DE RISCO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA 07 – INFRA – ESTRUTURA DO IMÓVEL 
 

INFRA – ESTRUTURA 

ENERGIA ÁGUA 

 
LOCALIDADES 

PRÓPRIA GAMBI
ARRA

OUTRO COMPESA POÇO PENA 
D’ÁGUA 

Alto do Benjamim 01   01 

Alto do Céu 04 01 03  

Alto do Deodato 13 05 08  

Alto do Pascoal 04 22 06 01 19 

Alto do Pereirinha 08 05 07  06 

Alto Santa Terezinha 13   13 

Bomba do Hemetério 01 01   

Cgo.Antonio Rodrigues 04   04 

Córrego do Bombeirense 05   05 

Córrego da Padaria    

LOCALIDADES LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DE RISCO 
 
          CRISTA                  ABAIXO            ENTRE TALUDES                AREA PLANA 

Alto do Benjamim 00 01 00 00 
Alto do Céu 00 00 00 04 
Alto do Deodato 03 00 06 04 
Alto do Pascoal 03 06 10 07 
Alto do Pereirinha 02 06 05 00 
Alto Santa Terezinha 06 05 02 00 
Bomba do Hemetério 00 00 01 00 
Cgo.Antonio Rodrigues 01 01 02 00 
Córrego do Bombeirense 01 02 01 00 
Córrego da Padaria 00 00 00 00 
Córrego do Abufari 00 00 00 00 
Córrego do Deodato 03 01 03 02 
Córrego João Francisco 01 00 00 01 
Córrego Pastor Benobi 00 01 01 00 
Córrego São José 00 00 00 00 
Córrego São Sebastião 03 05 02 00 
Fundão 00 00 00 01 
Vila Monarca 00 01 01 00 
Total 23 29 34 19 



Córrego do Abufari    

Córrego do Deodato 07 02 08  01 

Córrego João Francisco 02   02 

Córrego Pastor Benobi 02  01 01 

Córrego São José    

Córrego São Sebastião 05 05   10 

Fundão 01 01   

Vila Monarca 02  02 

Total 30 76 29 13 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA 08 – OUTROS DADOS DOS IMÓVEIS 
 

DADOS DOS IMÓVEIS 

FORMA DE AQUISIÇÃO TEMPO DE MORADIA 

LOCALIDADES 

Herdou Comprou Invadiu Cedido < 01 ano 01-05 
anos 

06-10 
anos 

> 11 
anos 

Alto do Benjamim 01   01  

Alto do Céu 04  03  01 

Alto do Deodato 04 06 03  03 06 04 

Alto do Pascoal 07 19   22 04 

Alto do Pereirinha 05 07 01   08 05 

Alto Santa Terezinha 03 10 01  08 04 

Bomba do Hemetério 01    01 

Cgo.A. Rodrigues 01 03  01 02 01 

Cgo. Do Bombeirense 05   04 01 

Córrego da Padaria     



Córrego do Abufari     

Córrego do Deodato 01 08  07 02  

Cgo. João Francisco 02  01 01  

Cgo. Pastor Benobi 01 01  02   

Córrego São José     

Cgo. São Sebastião 03 05 02   06 04 

Fundão 01   01  

Vila Monarca 01 01   02  

Total 26 70 09 01 01 17 63 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TABELA 09 – MOTIVO DAS REMOÇÕES 
 

MOTIVO DAS REMOÇÕES  
LOCALIDADES DESMORONA 

MENTO DO 
TALUDE 

DESABAMENTO DO 
IMÓVEL POR TER 
SIDO ATINGIDO 
PELO TALUDE 

DESABAMENTO DO 
IMÓVEL 
POR MÁ 

CONSERVAÇÃO 

AMBOS OS 
CASOS 

Alto do Benjamim 00 01 00 
Alto do Céu 00 03 00 
Alto do Deodato 05 05 03 
Alto do Pascoal 00 21 05 
Alto do Pereirinha 00 14 00 
Alto Santa Terezinha 03 08 02 
Bomba do Hemetério 00 01 00 
Cgo.A. Rodrigues 03 00 01 
Cgo. do Bombeirense 00 05 00 
Córrego da Padaria 00 00 00 
Córrego do Abufari 00 00 00 
Córrego do Deodato 04 03 02 
Cgo. João Francisco 00 00 02 
Cgo. Pastor Benobi 00 02 00 
Córrego São José 00 00 00 
Cgo. São Sebastião 04 00 06 
Fundão 01 00 00 
Vila Monarca 00 02 00 

Total 20 65 21  
 

 
 

TABELA 10 – SH PROPOSTO 



SOLUÇÃO HABITACIONAL DEFINIDA 
SH / CÓD. 

LOCALIDADES 

01 02 03 04 05 06 07 08 
Alto do Benjamim 01        
Alto do Céu 01     03   
Alto do Deodato 08      05  
Alto do Pascoal 16     10   
Alto do Pereirinha      13   
Alto Santa Terezinha 01 01    09  02 
Bomba do Hemetério  01       
Cgo.A. Rodrigues 01 02      01 
Cgo. do Bombeirense 02     03   
Córrego da Padaria         
Córrego do Abufari         
Córrego do Deodato 01 01    01  06 
Cgo. João Francisco 02        
Cgo. Pastor Benobi      02   
Córrego São José         
Cgo. São Sebastião 10        
Fundão      01   
Vila Monarca      02   
Total 43 05    44 05 09 

 



Anexo 6 
 

TABELAS REFERENTES ÀS FAMÍLIAS RETIRADAS DE SUAS CASAS PELA 
DEFESA CIVIL NO ANO DE 2003. 

TABELA 01 - Nº Famílias removidas por Localidades. 
  

 
Localidades 

 

Nº Famílias 
Removidas 

Alto do Benjamim 00 
Alto do Céu 00 
Alto do Deodato 06 
Alto do Pascoal 05 
Alto do Pereirinha 01 
Alto Santa Terezinha 12 
Bomba do Hemetério 02 
Córrego Antonio Rodrigues 17 
Córrego do Bombeirense 00 
Córrego da Padaria 05 
Córrego do Abufari 00 
Córrego do Deodato 06 
Córrego João Francisco 00 
Córrego Pastor Benobi 00 
Córrego São José 01 
Córrego São Sebastião 03 
Fundão 00 
Vila Monarca 00 
Total 58 famílias 

removidas 
 
 
 

 
TABELA 02 - Nº Adultos / Nº Crianças Retiradas 

 
 

Localidades 
 

Nº Adultos Nº  
Crianças 

Alto do Benjamim 00 00 
Alto do Céu 00 00 
Alto do Deodato 10 06 
Alto do Pascoal 11 12 
Alto do Pereirinha 03 02 
Alto Santa Terezinha 37 30 
Bomba do Hemetério 04 05 
Córrego Antonio Rodrigues 21 07 
Córrego do Bombeirense 00 00 
Córrego da Padaria 14 11 
Córrego do Abufari 00 00 
Córrego do Deodato 15 01 
Córrego João Francisco 00 00 
Córrego Pastor Benobi 00 00 
Córrego São José 08 00 
Córrego São Sebastião 14 07 
Fundão 00 00 
Vila Monarca 00 00 
Total 138 81 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

TABELA 03 - POPULAÇÃO ADULTA POR FAIXA ETÁRIA 
 

FAIXAS ETÁRIAS LOCALIDADES 
18 – 28 29 - 39  40 - 49 50 – 59 > 60  

Alto do Benjamim 00 00 00 00 00 
Alto do Céu 00 00 00 00 00 
Alto do Deodato 00 05 00 02 03 
Alto do Pascoal 00 09 03 00 00 
Alto do Pereirinha 01 02 00 00 00 
Alto Santa Terezinha 05 22 05 02 03 
Bomba do Hemetério 00 02 02 00 00 
Cgo.Antonio Rodrigues 03 06 06 05 01 
Córrego do Bombeirense 00 00 00 00 00 
Córrego da Padaria 02 01 04 05 03 
Córrego do Abufari 00 00 00 00 00 
Córrego do Deodato 00 10 03 02 00 
Córrego João Francisco 00 00 00 00 00 
Córrego Pastor Benobi 00 00 00 00 00 
Córrego São José 00 04 04 00 00 
Córrego São Sebastião 00 13 00 01 00 
Fundão 00 00 00 00 00 
Vila Monarca 00 00 00 00 00 
Total 11 74 27 17 10 
 
 
 
 

TABELA 04- FAIXA ETÁRIA DA POPULAÇÃO INFANTIL 
 

 
 
 
 

FAIXAS ETÁRIAS ESCOLARIDADE  
LOCALIDADES  

00- 10 
 
11 – 14 

 
15 - 17 

 
MATRICULADA 
 

NÃO 
MATRICULADA 

Alto do Benjamim 00 00 00 00 00 
Alto do Céu 00 00 00 00 00 
Alto do Deodato 06 00 00 03 03 
Alto do Pascoal 10 02 00 03 09 
Alto do Pereirinha 02 00 00 00 02 
Alto Santa Terezinha 12 08 10 25 05 
Bomba do Hemetério 02 03 00 03 02 
Cgo..Antonio Rodrigues 07 00 00 03 04 
Córrego do Bombeirense 00 00 00 00 00 
Córrego da Padaria 06 03 02 08 03 
Córrego do Abufari 00 00 00 00 00 
Córrego do Deodato 01 00 00 00 01 
Córrego João Francisco 00 00 00 00 00 
Córrego Pastor Benobi 00 00 00 00 00 
Córrego São José 00 00 00 00 00 
Córrego São Sebastião 03 04 00 05 02 
Fundão 00 00 00 00 00 
Vila Monarca 00 00 00 00 00 
Total 49 20 12 50 31 



 
 

TABELA 05– NÍVEL DE ESCOLARIDADE E RENDA DA POPULAÇÃO ADULTA: 
ESCOLARIDADE RENDA FAMILIAR LOCALIDADES 

Ens. 
Médio 

Ens. 
Fund 

Alfab 
(**) 

Não 
Alfab 
(**) 

< 01 SM (*) Até 01 SM 
(*) 

Entre 
01 e 02 
SM (*) 

> 02 SM 
(*) 

Alto do Benjamim 00 00 00 00 00 00 00 00 
Alto do Céu 00 00 00 00 00 00 00 00 
Alto do Deodato 00 10 00 00 06 00 00 00 
Alto do Pascoal 00 00 11 00 03 02 00 00 
Alto do Pereirinha 00 02 01 00 01 00 00 00 
Alto Santa Terezinha 05 05 22 06 08 03 01 00 
Bomba do Hemetério 00 00 04 00 01 01 00 00 
Cgo.Antonio Rodrigues 04 10 05 02 10 05 02 00 
Córrego do Bombeirense 00 00 00 00 00 00 00 00 
Córrego da Padaria 01 01 09 01 03 02 00 00 
Córrego do Abufari 00 00 00 00 00 00 00 00 
Córrego do Deodato 14 01 00 00 04 02 00 00 
Córrego João Francisco 00 00 00 00 00 00 00 00 
Córrego Pastor Benobi 00 00 00 00 00 00 00 00 
Córrego São José 00 00 08 02 00 00 01 00 
Córrego São Sebastião 00 00 14 00 03 00 00 00 
Fundão 00 00 00 00 00 00 00 00 
Vila Monarca 00 00 00 00 00 00 00 00 
Total 24 29 74 11 39 15 04 00 

(*) SM – Salário Mínimo 
(**)Alfab – Alfabetizado 
 

 
TABELA  06– ATIVIDADE ECONÔMICA 

 
ATIVIDADE ECONÔMICA (*) LOCALIDADES 

Bis Ind Com O.Pub Dom Pen Apos 
Alto do Benjamim 00 00 00 00 00 00 00 
Alto do Céu 00 00 00 00 00 00 00 
Alto do Deodato 05 00 00 00 00 00 00 
Alto do Pascoal 03 00 00 00 00 00 00 
Alto do Pereirinha 01 00 00 00 00 00 00 
Alto Santa Terezinha 04 00 00 00 00 01 00 
Bomba do Hemetério 01 00 00 00 00 00 01 
Cgo.Antonio Rodrigues 11 00 00 00 04 01 00 
Cgo.do Bombeirense 00 00 00 00 00 00 00 
Córrego da Padaria 04 00 00 00 01 00 00 
Córrego do Abufari 00 00 00 00 00 00 00 
Cgo. do Deodato 06 00 00 00 00 00 00 
Cgo.João Francisco 00 00 00 00 00 00 00 
Córrego Pastor Benobi 00 00 00 00 00 00 00 
Córrego São José 00 00 01 00 00 00 00 
Córrego São Sebastião 03 00 00 00 00 00 00 
Fundão 00 00 00 00 00 00 00 
Vila Monarca 00 00 00 00 00 00 00 
Total 38 00 01 00 05 02 01 

 
      
     
     
   
      
 

 
 
 
 

(*) Atividade EconômIca  
    

• Bis –  Biscates 
• Ind -  Indústria 
• Com – Comércio 
• O.Púb – Órgão Público  

  
• Dom – Empregada Doméstica 
• Pen -  Pensionista 
• Apos – Aposentado 
• Ami – Ajuda de amigos 



Tabela 07 – TIPOS DE IMÓVEIS 
 

 

 
TABELA 08 INFRA – ESTRUTURA DOS IMÓVEIS 

 
INFRA - ESTRUTURA 

ENERGIA ÁGUA 

 
LOLOCALIDADES 

PRÓPRIA GAMBIARRA OUTRO COMPESA POÇO PENA D’ÁGUA 

Alto do Benjamim 00 00 00 00 00 00 

Alto do Céu 00 00 00 00 00 00 

Alto do Deodato 03 03 00 00 02 04 

Alto do Pascoal 00 05 00 00 05 00 

Alto do Pereirinha 00 01 00 00 00 01 

Alto Santa Terezinha 04 08 00 02 02 08 

Bomba do Hemetério 01 01 00 01 01 00 

Cgo.Antonio Rodrigues 02 15 00 05 02 10 

Córrego do Bombeirense 00 00 00 00 00 00 

Córrego da Padaria 01 04 00 02 01 02 

Córrego do Abufari 00 00 00 00 00 00 

Córrego do Deodato 04 02 00 02 03 01 

Córrego João Francisco 00 00 00 00 00 00 

Córrego Pastor Benobi 00 00 00 00 00 00 

Córrego São José 01 00 00 01 00 00 

Córrego São Sebastião 01 02 00 03 00 00 

Fundão 00 00 00 00 00 00 

Vila Monarca 00 00 00 00 00 00 

Total 17 41 00 16 16 26 
 
 

TIPOS DE IMÓVEIS LOCALIDADES 

TAIPA ALVENARIA MISTO 

00 00 00 Alto do Benjamim 
00 00 00 Alto do Céu 
05 01 00  Alto do Deodato 
03 02 00 Alto do Pascoal 
00 00 01 Alto do Pereirinha 
04 02 06 Alto Santa Terezinha 
01 01 00 Bomba do Hemetério 
06 06 05 Cgo.Antonio Rodrigues 
00 00 00 Córrego do Bombeirense 
03 02 00 Córrego da Padaria 
00 00 00 Córrego do Abufari 
06 00 00 Córrego do Deodato 
00 00 00 Córrego João Francisco 
00 00 00 Córrego Pastor Benobi 
01 00 00 Córrego São José 
02 01 00 Córrego São Sebastião 
00 00 00 Fundão 
00 00 00 Vila Monarca 

Total 31 15 12 



 
TABELA 09 -  DADOS DOS IMÓVEIS 

 
TABELA 10 - MOTIVO DAS REMOÇÕES 

 
MOTIVO DAS REMOÇÕES  

LOCALIDADES DESMORONA 
MENTO DO 

TALUDE 

DESABAMENTO DO 
IMÓVEL POR TER 
SIDO ATINGIDO 
PELO TALUDE 

DESABAMENTO DO 
IMÓVEL POR MÁ 
CONSERVAÇÃO 

AMBOS OS 
CASOS 

Alto do Benjamim 00 00 00 00 
Alto do Céu 00 00 00 00 
Alto do Deodato 02 00 00 04 
Alto do Pascoal 01 00 04 00 
Alto do Pereirinha 00 00 01 00 
Alto Santa Terezinha 07 00 05 00 
Bomba do Hemetério 00 00 02 00 
Cgo.A. Rodrigues 02 08 06 01 
Cgo. do Bombeirense 00 00 00 00 
Córrego da Padaria 03 00 02 00 
Córrego do Abufari 00 00 00 00 
Córrego do Deodato 02 02 02 00 
Cgo. João Francisco 00 00 00 00 
Cgo. Pastor Benobi 00 00 00 01 
Córrego São José 01 00 00 00 
Cgo. São Sebastião 00 02 00 00 
Fundão 00 00 00 00 
Vila Monarca 00 00 00 00 
Total 18 12 22 06 

DADOS DOS IMÓVEIS 

FORMA DE AQUISIÇÃO TEMPO DE MORADIA 

LOCALIDADES 

Herdou Comprou Invadiu Cedido < 01 ano 01-05 
anos 

06-10 
anos 

> 11 
anos 

Alto do Benjamim 00 00 00 00 00 00 00 00

Alto do Céu 00 00 00 00 00 00 00 00

Alto do Deodato 01 00 05 00 00 02 04 00

Alto do Pascoal 00 05 00 00 00 05 00 00

Alto do Pereirinha 00 00 00 01 00 01 00 00

Alto Santa Terezinha 04 08 00 00 00 00 10 02

Bomba do Hemetério 01 01 00 00 00 00 01 01

Cgo.A. Rodrigues 10 05 02 00 01 06 04 06

Cgo. do Bombeirense 00 00 00 00 00 00 00 00

Córrego da Padaria 01 02 00 02 00 00 04 01

Córrego do Abufari 00 00 00 00 00 00 00 00

Córrego do Deodato 04 02 00 00 04 00 00 02

Cgo. João Francisco 00 00 00 00 00 00 00 00

Cgo. Pastor Benobi 00 00 00 00 00 00 00 00

Córrego São José 00 01 00 00 00 01 00 00

Cgo. São Sebastião 00 03 00 00 00 03 00 00

Fundão 00 00 00 00 00 00 00 00

Vila Monarca 00 00 00 00 00 00 00 00

Total 21 27 07 03 05 18 23 12



 
 

TABELA 11 – SOLUÇÃO HABITACIONAL PROPOSTA 
 
 
 
 
 

 

SOLUÇÃO HABITACIONAL DEFINIDA 
SH / CÓD. 

 
LOCALIDADES 

01 02 03 04 05 06 07 08 
Alto do Benjamim 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00Alto do Céu 
00 05 00 00 00 01 00 00Alto do Deodato 
02 00 00 00 00 03 00 00Alto do Pascoal 
00 00 01 00 00 00 00 00Alto do Pereirinha 
00 02 03 00 00 07 00 00Alto Santa Terezinha 
02 00 00 00 00 00 00 00Bomba do Hemetério 
05 03 00 01 00 08 00 00Cgo.A. Rodrigues 
00 00 00 00 00 00 00 00Cgo. do Bombeirense 
03 00 01 01 00 00 00 00Córrego da Padaria 
00 00 00 00 00 00 00 00Córrego do Abufari 
02 00 01 03 00 00 00 00Córrego do Deodato 
00 00 00 00 00 00 00 00Cgo. João Francisco 
00 00 00 00 00 00 00 00Cgo. Pastor Benobi 
00 01 00 00 00 00 00 00Córrego São José 
00 00 00 00 00 01 00 02Cgo. São Sebastião 
00 00 00 00 00 00 00 00Fundão 
00 00 00 00 00 00 00 00Vila Monarca 

Total 14 11 06 05 00 20 00 02



ROTEIRO DE ENTREVISTA COM BENEFICIÁRIOS NO GOZO DE BENEFÍCIO DO AUXÍLIO MORADIA. 
 
 
 

DADOS DO BENEFICIÁRIO TITULAR 
 

 

1. Idade Atual: _______________________________                   

2. Você Estuda? 

a. Sim (   )  

b. Não (   ) 

c. Já freqüentou escola________________ 

d. Até que série?_______________________ 

3. Onde residia na época em que foi incluso no Auxílio? 

 Localidade: _______________________ 

4. Há quanto está incluso no Benefício? ____________________ 

5. Motivo de sua inclusão no benefício: 

a. Risco de desmoronamento do talude?(  ) 

b. Risco de desabamento do imóvel?(  ) 

c. Ambos (  ) 

d. Outro (  ) Qual? ________________________________________ 

6. Você trabalhava na época da inclusão no benefício? 

a. Sim (  )                   Não (   ) 

b.   Onde?________________ 

c.  Função exercida_______________ 

7. Renda do beneficiário na época da inclusão: 

a. Menos de 01 SM (   ) 

b. De 01 a 02 SM (   ) 

c. De 02 a 03 SM 

d. Mais de 03 SM (   ) 

8. Você recebe outro (s) benefícios do Governo? 

Sim (   )                Não (   ) 

Qual? _____________________________________________  

9. Quantas pessoas da família dependiam de sua renda na época de inclusão no 

AM?________________ 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS DOS DEMAIS FAMILIARES 

 



10. Grau de parentesco e idade das pessoas residentes com o beneficiário titular na época da inclusão 

no benefício? 

Parentesco com o beneficiário titular Idade na época da inclusão no benefício 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

11. Mais alguém em sua casa trabalhava ou tinha outra renda na época da inclusão no benefício? 

a. Sim(   )                                                            Não(   ) 

b. Quem?_____________________________ 

c. Renda dessa pessoa era: 

i. < 01 SM (   ) 

ii. Entre 01 e 02 SM (  ) 

iii. > de 02 SM (   ) 

12. O valor do Auxílio é suficiente para pagar o aluguel? 

a. Sim (   ) 

b. Não (   ) 

13. Se o valor do aluguel é inferior ao Auxílio, como utiliza o restante do 

dinheiro?___________________________________________________ 

 

 

DADOS DO IMÓVEL DE RISCO 

14. Há quanto tempo residia no local, quando foi retirado pela Defesa Civil 

a. < 01 ano (   ) 

b. De 01 a 03 anos (   ) 

c. De 03 a 05 anos (   ) 

d. > 05 anos 

15. Como você adquiriu sua casa? 

a. Comprou (   ) 

b. Recebeu de herança? (   ) 

c. Invadiu o terreno e construiu? (   ) 

d. Outro tipo de aquisição?(   ) Qual?_______________________ 

16. Sua casa no local de risco era de: 

a. Alvenaria (   ) 

b. Taipa (   ) 

c. Madeira (   ) 

d. Outro tipo de material? ___________________________________ 

 

 

17. Sua casa no local de risco tinha energia elétrica? 



a. Sim (   )   

b. Não (   ) 

18. Você pagava por esse serviço? 

a. Sim (   )                                    Não (   )  

b. Quanto era sua despesa mensal com esse serviço? R$_________ 

19. Atualmente dispõe desse serviço? 

a. Sim (   ) 

b. Não (   ) 

20. Sua casa no local de risco tinha água encanada da Compesa? 

a. Sim (   )   

b. ão (   ) 

21. Você pagava por esse serviço? 

a. Sim (   )                                     Não (   )  

b. Quanto era sua despesa mensal com esse serviço?R$_________ 

28. Qual a localização do imóvel alugado? 

Mesma localidade? Sim(   )  

Não (   )  Onde?______________________________ 

29. Atualmente você paga por serviços de água, luz, iptu, no imóvel alugado? 

Sim (   ) 

Não (   ) 

30. Você gosta do atual local de moradia? 

a.Sim (   ) 

b.Não (   ) 

 

DADOS DO BENEFÍCIO 

31. Antes de você ser incluído no benefício já conhecia o Auxílio Moradia? 

a. Sim (   )                                                         Não (   ) 

b. Conhecia através de quem? 

Parente (  ) 

Vizinho (  ) 

Técnicos da CODECIR (  ) 

Outra pessoa (   ) 

32. Como você foi abordado pela CODECIR para ser incluso no 

benefício?_________________________________________________  

33. Qual foi o seu sentimento a partir da inclusão no benefício? 

 

34.  O que mudou na sua vida a partir do Auxílio Moradia? ________________ 

 

     

35. Como você avalia o benefício?___________________________________ 

_________________________________________________________________ 



 

36. Como você vê o papel da Prefeitura nesse contexto? 

____________________________________________________________ 

 

37. Caso você não tivesse participado do benefício como estaria sua vida 

hoje?______________________________________________________ 

 

38. Na sua opinião o que deveria ser feito para melhorar o sistema do 

benefício?____________________________________________________ 

 

39. Outras informações que julgar importante: 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________ 

 



Anexo 8 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM BENEFICIÁRIOS EXCLUÍDOS DO AUXÍLIO MORADIA 
 
 

DADOS DO BENEFICIÁRIO TITULAR 
 

1. Idade Atual: _______________________________ 

 

2. Você Estuda? 

a. Sim (   )  

b. Não (   ) 

c. Já freqüentou escola________________ 

d. Até que série?_______________________ 

 

3. Onde residia na época em que foi incluso no Auxílio? 

 Localidade: _______________________ 

 

4. Quanto tempo ficou incluso no Benefício? ____________________ 

 

5. Motivo de sua inclusão no benefício: 

a. Risco de desmoronamento do talude?(  ) 

b. Risco de desabamento do imóvel?(  ) 

c. Ambos (  ) 

d. Outro (  ) Qual? ________________________________________ 

 

 

6. Você trabalhava na época da inclusão no benefício? 

a. Sim (  )                   Não (   ) 

b.   Onde?________________ 

c.  Função exercida_______________ 

 

 

7. Renda do beneficiário na época da inclusão: 

a. Menos de 01 SM (   ) 

b. De 01 a 02 SM (   ) 

c. De 02 a 03 SM 

d. Mais de 03 SM (   ) 

 

8. Você recebe outro (s) benefícios do Governo? 

Sim (   )                Não (   ) 

Qual? _____________________________________________  

9. Quantas pessoas da família dependiam de sua renda na época de inclusão no AM?________________ 

 

 

 

 

 



 

DADOS DOS DEMAIS FAMILIARES 

10. Grau de parentesco e idade das pessoas residentes com o beneficiário titular na época da inclusão no benefício? 

Parentesco com o beneficiário titular Idade na época da inclusão no benefício 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

11. Mais alguém em sua casa trabalhava ou tinha outra renda na época da inclusão no benefício? 

a. Sim(   )                                                            Não(   ) 

b. Quem?_____________________________ 

 

 

c. Renda dessa pessoa era: 

i. < 01 SM (   ) 

ii. Entre 01 e 02 SM (  ) 

iii. > de 02 SM (   ) 

 

12. O valor do Auxílio foi suficiente para pagar o aluguel? 

a. Sim (   ) 

b. Não (   ) 

 

13. Se o valor do aluguel era inferior ao Auxílio, como utilizava o restante do 

dinheiro?___________________________________________________ 

 

DADOS DO IMÓVEL DE RISCO 

 

14. Há quanto tempo residia no local, quando foi retirado pela Defesa Civil 

a. < 01 ano (   ) 

b. De 01 a 03 anos (   ) 

c. De 03 a 05 anos (   ) 

d. > 05 anos 

 

15. Como você adquiriu sua casa? 

a. Comprou (   ) 

b. Recebeu de herança? (   ) 

c. Invadiu o terreno e construiu? (   ) 

d. Outro tipo de aquisição?(   ) Qual?_______________________ 

 

16. Sua casa no local de risco era de: 

a. Alvenaria (   ) 

b. Taipa (   ) 

c. Madeira (   ) 

d. Outro tipo de material? ___________________________________ 



 

17. Sua casa no local de risco tinha energia elétrica? 

a. Sim (   )   

b. Não (   ) 

18. Você pagava por esse serviço? 

a. Sim (   )                                    Não (   )  

b. Quanto era sua despesa mensal com esse serviço?R$_________ 

19. Atualmente dispõe desse serviço? 

a. Sim (   ) 

b. Não (   ) 

 

20. Sua casa no local de risco tinha água encanada da Compesa? 

a. Sim (   )   

b. Não (   ) 

 

21. Você pagava por esse serviço? 

a. Sim (    )                                     Não (   )  

b. Quanto era sua despesa mensal com esse serviço?R$_________ 

 

22. Atualmente dispõe desse serviço? 

a. Sim (    ) 

b. Não (    ) 

 

23. Atualmente sua casa foi reconstruída com que material? 

a. Alvenaria (    ) 

b. Taipa (   ) 

c. Madeira (   ) 

d. Outro tipo de material (   ) Qual?_____________________ 

   

24. Quem mais contribuiu na recuperação de sua casa? 

a.  PCR (   ) 

b. Parentes (   ) 

c. Amigos (   ) 

d. Seu esforço pessoal? (   ) 

e. Outro (    )  Quem?___________________________________________ 

 

DADOS DO BENEFÍCIO 

 

25. Antes de você ser incluído no benefício já conhecia o Auxílio Moradia? 

a. Sim (   )                                                         Não (   ) 

b. Conhecia através de quem? 

Parente (  ) 

Vizinho (  ) 

Técnicos da CODECIR (  ) 

Outra pessoa (   ) 

 



26. Como você foi abordado pela CODECIR para ser incluso no 

benefício?_________________________________________________  

 

27. Qual foi o seu sentimento a partir da inclusão no benefício? 

_______________________________________________________________28. Qual a localização do imóvel 

alugado? 

 Mesma localidade? Sim(   )  

    Não (   )  Onde?______________________________ 

 

 

29.  O que mudou na sua vida a partir do Auxílio Moradia? ________________________________________________ 

   

     

30. Como você avalia o benefício?__________________________________________________________________ 

                 __________________________________________________________________________________________ 

 

31. Como você vê o papel da Prefeitura nesse contexto? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

32. Caso você não tivesse participado do benefício como estaria sua vida 

hoje?______________________________________________________________________________________ 

 

33. Na sua opinião o que deveria ser feito para melhorar o sistema do 

benefício?__________________________________________________________________________________ 

 

34. Você hoje teve sua casa reconstruída, como se sente ao voltar para sua casa e ser excluído (a) do benefício?  

___________________________________________________________________________________________ 

 

35. Outras informações que julgar importante: 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 



Anexo 9 
 

BENEFICIÁRIOS INCLUSOS EM 2001 
 COM SITUAÇÃO HABITACIONAL DEFINIDA 

 
Entrevistados inclusos no Auxilio Moradia em 2001 e beneficiados com Apartamento 

em Conjunto Habitacional em 2005 
Localidade de Origem:           Vila Monarca 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 5ª série ensino fundamental 

Idade Atual: 60 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Desempregado 

Renda do beneficiário: 
 

Menos de 01 Salário Mínimo 

Motivo de inclusão no benefício: Risco desabamento do talude 

c/desmoronamento do imóvel 

Parentesco c/ titular do benefício Filhos 

Idades dos demais membros da família 11,12, 13 e 15 anos 

Outras rendas familiares xxxx 

Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utilizava o restante do benefício? Não havia sobras 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

De 03 a 05 anos 

Formas de Aquisição do imóvel Invadiu o terreno e construiu 

a casa 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Imóvel de madeira, energia 

de gambiarra e água potável 

pena d’agua. 

Quem mais contribuiu para a recuperação de 
sua situação habitacional? 

A Prefeitura 

 

Como foi incluso no benefício? Através da Codecir 

Conhecia o benefício? Não 

Localização do imóvel alugado Córrego do Botijão 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício 
Eu não tinha nem dinheiro para comer e passei a pagar aluguel. 

O que pensa do Benefício? 
Eu queria continuar no auxílio, por causa da necessidade, mas hoje eu tenho o 

que deixar para meus filhos. 
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Residência Atual 
Apartamento no Conjunto dos Delegados, bairro de Dois Unidos. 



Entrevistados inclusos no Auxilio Moradia em 2001 e beneficiados com Apartamento 
em Conjunto Habitacional em 2005 

Localidade de Origem: Alto do Pereirinha 

 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 3ª série ensino fundamental 

 

Idade Atual: 33 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Empregada Doméstica 

Renda do beneficiário: 
 

Menos de 01 Salário Mínimo 

Motivo de inclusão no benefício: Risco desabamento do talude 

c/desmoronamento do imóvel 

Parentesco c/ titular do benefício Filhos 

Idades dos demais membros da família 10 e 11 anos. 

Outras rendas familiares xxxxxxxxx 

Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? Não. 

Como utilizava o restante do benefício? Não havia sobras 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

Menos de 01 ano 

Formas de Aquisição do imóvel Comprou a casa 

 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel 
de Risco 

Imóvel de madeira, energia de gambiarra 

e água potável pena d’agua. 

Quem mais contribuiu para a recuperação de sua 
situação habitacional? 

A Prefeitura 

 

Como foi incluso no benefício? Através da Codecir 

Conhecia o benefício? Não 

Localização do imóvel alugado Caxangá 

Mudanças ocorridas em sua vida a partir da inclusão no benefício: 
Saí do risco e não fiquei mais me aperreando 

O que pensa do Benefício? 
Se não fosse o benefício não quero nem imaginar, estaria no fundo do poço, 

ninguém para me ajudar. 
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Residência Atual 
Apartamento no Conjunto dos Delegados, bairro de Dois Unidos. 

 
Entrevistados inclusos no Auxilio Moradia em 2001 e beneficiados com Apartamento 

em Conjunto Habitacional em 2005 



Localidade de Origem: Alto do Pereirinha 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 1ª série ensino fundamental 

Idade Atual: 36 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Empregada Doméstica 

Renda do beneficiário: 
 

Menos de 01 Salário Mínimo 

Motivo de inclusão no benefício: Risco desabamento do talude 

c/desmoronamento do imóvel 

Parentesco c/ titular do benefício Filho 

Idades dos demais membros da família 10 anos. 

Outras rendas familiares xxxxxxxxx 

Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utilizava o restante do benefício? Pagava luz 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

De 03 a 05 anos 

Formas de Aquisição do imóvel Comprou a casa 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel 
de Risco 

Imóvel de madeira, energia com contador 

e água potável pena d’agua. 

Quem mais contribuiu para a recuperação de sua 
situação habitacional? 

A Prefeitura 

 

Como foi incluso no benefício? Através da Codecir 

Conhecia o benefício? Sim através da TV 

Localização do imóvel alugado Mesma localidade do 

imóvel de risco. 

Mudanças ocorridas em sua vida a partir da inclusão no benefício: 
Eu nunca ia poder ter uma casa de alvenaria como tenho hoje, sou feliz e penso 

em mim quando vejo hoje as pessoas das enchentes e penso que eu já fui uma 

delas. 

O que pensa do Benefício? 
Se não fosse o AM eu estaria do mesmo jeito, morando no risco. Antes do AM, a 

gente era obrigada a ir para abrigo, só essa idéia de ter uma casa, já é demais, 

foi muito bom. 
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Residência Atual 
Apartamento no Conjunto dos Delegados, bairro de Dois Unidos. 

 



Anexo 10 
 

Entrevistados inclusos no Auxilio Moradia em 2003 e beneficiado com solução 
habitacional em 2005 

Localidade de Origem: Bomba do Hemetério 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 8ª série ensino fundamental 

Idade Atual: 43 anos  

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Desempregado 

Renda do beneficiário: Menos de 01 salário mínimo 

Motivo de inclusão no benefício: Risco de desabamento do imóvel. 

Parentesco c/ titular do benefício 05 pessoas entre marido e filhos. 

Idades dos demais membros da família 48, 17, 15, 8 e 3 anos. 

Outras rendas familiares xxxxxxxxxxxxxxxx 

Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utilizava o restante do benefício? Com despesas de casa. 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

04 anos 

Formas de Aquisição do imóvel Recebeu de herança 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Taipa, com água encanada e 

energia de gambiarra. Eu 

pagava pela água diretamente 

á COMPESA. 

 

Quem mais contribuiu para a recuperação de 
sua situação habitacional? 

Prefeitura. 

 

Como foi incluso no benefício? Através da Codecir. 

Conhecia o benefício? Não 

Localização do imóvel alugado Mesma localidade do imóvel 

de risco. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício: Tudo mudou, 

principalmente a casa, era uma “vãozinho” e hoje eu tenho uma casa. 

O que pensa do Benefício? 

   
   

   
   

   
  

 

Que casos como o meu que reconstruí minha casa sozinha, devia ter podido ficar 

mais tempo no benefício. 
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Residência Atual Reconstruiu o imóvel no local de risco com esforço próprio. 



Entrevistados inclusos no Auxilio Moradia em 2003 e beneficiados com solução 
habitacional em 2005 

Localidade de Origem: Córrego Antonio Rodrigues 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 2º grau completo 

Idade Atual: 34 anos. 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Comércio 

Renda do beneficiário: Menos de 01 e 02 salários mínimos.

Motivo de inclusão no benefício: Risco de desmoronamento do 

talude. 

Parentesco c/ titular do benefício 05 pessoas entre Irmã, filhos 

sobrinhos e companheiro. 

Idades dos demais membros da família 24, 15,09 02 e 40 anos 

Outras rendas familiares xxxxxxxxxxxxxxxx 

Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? Não 

Como utilizava o restante do benefício? xxxxxxxxxxxxxx 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

Aproximadamente 20 anos. 

Formas de Aquisição do imóvel Comprou 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Alvenaria Encanada Contador 

Quem mais contribuiu para a recuperação de 
sua situação habitacional? 

Prefeitura e esforço pessoal 

Como foi incluso no benefício? Procurou a Codecir após o 

deslizamento do talude. 

Conhecia o benefício? Sim, através da TV 

Localização do imóvel alugado Rio Doce, bairro de Olinda. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício 
Não mudou nada, ajudou por causa da situação que eu estava passando. O AM é 

dado para pagar o aluguel e nisso é de grande ajuda 

O que pensa do Benefício? 
A Prefeitura está cumprindo o papel social dela 
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Residência Atual 
Retornou ao local de origem, após a Prefeitura ter realizado obra de contenção de 

barreira em regime de “Coletiva”. 

 

 
 
 



Entrevistados inclusos no Auxilio Moradia em 2003 e beneficiados com solução 
habitacional em 2005 

Localidade de Origem: Bomba do Hemetério 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 8ª série ensino fundamental 

Idade Atual: 43 anos  

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Desempregado 

Renda do beneficiário: Menos de 01 salário mínimo 

Motivo de inclusão no benefício: Risco de desabamento do imóvel. 

Parentesco c/ titular do benefício 05 pessoas entre marido e filhos. 

Idades dos demais membros da família 48, 17, 15, 8 e 3 anos. 

Outras rendas familiares xxxxxxxxxxxxxxxx 

Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utilizava o restante do benefício? Com despesas de casa. 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

10 anos 

Formas de Aquisição do imóvel Recebeu de herança. 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Imóvel de Taipa, com água  

Encanada e energia elétrica. 

Quem mais contribuiu para a recuperação de 
sua situação habitacional? 

Prefeitura e familiares. 

 

Como foi incluso no benefício? Através da Codecir. 

Conhecia o benefício? Sim, através da TV 

Localização do imóvel alugado Mesma localidade do imóvel 

de risco 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício 
Eu pude pagar tudo e não fiquei devendo nada. 

O que pensa do Benefício? Ótimo, bom demais. 
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Residência Atual 
 

Reconstruiu o imóvel no local de risco e considera que sem o benefício não teria 

hoje uma casa com segurança. 

 

 
 
 
 



Entrevistados inclusos no Auxilio Moradia em 2003 e beneficiada com solução 
habitacional em 2005 

Localidade de Origem: Bomba do Hemetério 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 8ª série ensino fundamental 

Idade Atual: 43 anos  

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Desempregado 

Renda do beneficiário: Menos de 01 salário mínimo 

Motivo de inclusão no benefício: Risco de desabamento do imóvel. 

Parentesco c/ titular do benefício 05 pessoas entre marido e filhos. 

Idades dos demais membros da família 48, 17, 15, 8 e 3 anos. 

Outras rendas familiares xxxxxxxxxxxxxxxx 

Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utilizava o restante do benefício? Com despesas de casa. 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

Mais de 05 anos. 

Formas de Aquisição do imóvel Recebeu de herança. 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Imóvel de alvenaria. Com 

água encanada e energia 

elétrica. 

Quem mais contribuiu para a recuperação de 
sua situação habitacional? 

Prefeitura e familiares. 

 

Como foi incluso no benefício? Eu solicitei uma vistoria e fui 

inclusa. 

Conhecia o benefício? Sim, através do vizinho. 

Localização do imóvel alugado Mesma localidade do imóvel 

de risco 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício 
Saí do risco e fui morar num lugar melhor”. 

O que pensa do Benefício? 
“Excelente, só o fato de receber, já foi suficiente para mim”. 
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Residência Atual 
“Ainda estaria morando no local de risco. Hoje, apesar da casa, me sinto arrasada, 

pois o Auxílio estava servindo para construção da casa que o marido havia 

comprado”. 

 
 



Entrevistados inclusos no Auxilio Moradia em 2003 e beneficiada com solução 
habitacional em 2005 

Localidade de Origem: Bomba do Hemetério 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 8ª série ensino fundamental 

Idade Atual: 43 anos  

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Desempregado 

Renda do beneficiário: Menos de 01 salário mínimo 

Motivo de inclusão no benefício: Risco de desabamento do imóvel. 

Parentesco c/ titular do benefício 05 pessoas entre marido e filhos. 

Idades dos demais membros da família 48, 17, 15, 8 e 3 anos. 

Outras rendas familiares xxxxxxxxxxxxxxxx 

Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utilizava o restante do benefício? Com despesas de casa. 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

Mais de 05 anos. 

Formas de Aquisição do imóvel Comprou 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Imóvel de taipa, com água 

encanada e energia elétrica. 

Quem mais contribuiu para a recuperação de 
sua situação habitacional? 

Prefeitura 

Como foi incluso no benefício? “Houve um acidente em uma 

casa vizinha à minha com 

vítimas e a Codecir, mandou 

que eu também saísse da 

minha casa”. 

Conhecia o benefício? Sim. 

Localização do imóvel alugado Alto Santa Terezinha. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício 
“Alívio e tranqüilidade, eu pensava que ia morrer junto com minha família 

O que pensa do Benefício? 
“Hoje me sinto feliz, porque agora com a obra, não tenho mais medo de dormir na 

minha casa e só de saber que não corro mais risco é muito bom”. 
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Residência Atual 
Retornou ao local do antigo imóvel depois de conclusão de obra de contenção de 

talude realizada pela Prefeitura. 

 
 



 
Entrevistados inclusos no Auxilio Moradia em 2003 e beneficiada com solução 

habitacional em 2005 
Localidade de Origem: Bomba do Hemetério 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 8ª série ensino fundamental 

Idade Atual: 43 anos  

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Desempregado 

Renda do beneficiário: Menos de 01 salário mínimo 

Motivo de inclusão no benefício: Risco de desabamento do imóvel. 

Parentesco c/ titular do benefício 05 pessoas entre marido e filhos. 

Idades dos demais membros da família 48, 17, 15, 8 e 3 anos. 

Outras rendas familiares xxxxxxxxxxxxxxxx 

Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utilizava o restante do benefício? Com despesas de casa. 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

Mais de 05 anos. 

Formas de Aquisição do imóvel Comprou 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Imóvel de taipa com água 

encanada e energia elétrica. 

Quem mais contribuiu para a recuperação de 
sua situação habitacional? 

Prefeitura 

Como foi incluso no benefício? Os técnicos foram fazer uma 

vistoria e viram os riscos da 

barreira. 

Conhecia o benefício? Sim, através de vizinhos. 

Localização do imóvel alugado Mesma localidade do imóvel 

de risco. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício 
“Estou fora do perigo”. 

O que pensa do Benefício? 
“Bom, porque ajuda na alimentação e execução da barreira. É muito bom o 

trabalho deles. Se não fosse o Auxílio, tava ruim, pois não sou aposentada e os 

meus filhos não tem emprego. Acho que deveriam aumentar o valor do benefício. 

Hoje eu me sinto bem segura”. 
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Residência Atual: Retornou ao local de risco, após execução de obra de 

contenção de talude realizada pela PCR. 

 



Anexo 11 
 

Entrevistados inclusos no Auxilio Moradia em 2002 
Localidade de Origem: Córrego Antonio Rodrigues 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 5ª série ensino fundamental 

Idade Atual: 53 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Desempregado 

Renda do beneficiário: 
 

Menos de 01 salário mínimo 

Risco desmoronamento do talude 

c/ desabamento do imóvel 

Motivo de inclusão no benefício: 

Marido Parentesco c/ titular do benefício 

58 Idades dos demais membros da família 

Biscates Outras rendas familiares 

Sim Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? 

 
 
 

Como utilizava o restante do benefício? Fazia uma feirinha 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

03 Anos 

Formas de Aquisição do imóvel Terreno cedido pelo vizinho 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Imóvel de taipa, água através 

de pena d´água, e energia 

elétrica de gambiarra. 

Quem mais contribuiu para a recuperação de 
sua situação habitacional? 

Prefeitura 
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Não Conhecia o benefício? 

No mesmo local do imóvel de 

risco 

Localização do imóvel alugado 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício 
 Eu ter paz, sair do risco com minha família 

O que pensa do Benefício? 
Eu sinto muita falta, eu fazia uma feirinha, me ajudou muito o AM. 
 

Residência atual: 

  Conjunto dos Delegados em Dois Unidos. 



 

 

Entrevistados inclusos no Auxilio Moradia em 2002 
Localidade de Origem: Alto do Pascoal 

Analfabeto Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 

38 anos Idade Atual: 

Desempregado Ocupação do beneficiário na época da inclusão: 

Menos de 01 salário mínimo. Renda do beneficiário: 
 

Motivo de inclusão no benefício: Desabamento do imóvel. 

Parentes que vivem com titular do 
benefício 

10 pessoas entre marido e filhos 

 

 

36,14, 13,11, 11, 10, 05, 04 e 02  Idades dos demais membros da família 

  

Gari Outras rendas familiares 

Sim Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? 

Como utilizava o restante do benefício? Feira 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

03 anos 

Formas de Aquisição do imóvel Recebeu de herança 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Imóvel de madeira, luz de 

gambiarra e energia elétrica 

pena d´’agua. Fa
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Não houve recuperação Quem mais contribuiu para a recuperação de 
sua situação habitacional? 

A liderança da minha área 

chamou a Codecir.  

Como foi incluso no benefício? 

Conhecia o benefício? Sim 

Localização do imóvel alugado No mesmo local do imóvel de 

risco. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício 
 Não mudou nada. 

O que pensa do Benefício? 
Foi bom recebê-lo, porém não foi suficiente para pagar minha casa própria 
 

 Residência atual: Voltou ao local de risco. 



Entrevistados inclusos no Auxilio Moradia em 2002 
Localidade de Origem: Córrego da Padaria. 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 4ª série ensino fundamenta 

Idade Atual: 55 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Desempregado 

Renda do beneficiário: Menos de 01 salário mínimo 

Motivo de inclusão no benefício: Desabamento do imóvel 

Parentesco c/ titular do benefício Xxxxxxxxxxxxxxx 

Idades dos demais membros da família Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Outras rendas familiares Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utilizava o restante do benefício? Xxxxxxxxxxxxxx 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

Mais de 05 anos 

Formas de Aquisição do imóvel Invadiu o terreno e construiu 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Imóvel de taipa, água pena 

d´’agua e energia de 

gambiarra. 

Quem mais contribuiu para a recuperação de 
sua situação habitacional? 

Prefeitura 

Como foi incluso no benefício? Os vizinhos acionaram a 

Codecir. 

Conhecia o benefício? Sim 

Localização do imóvel alugado No mesmo local do imóvel de 

risco. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício 
Tudo melhorou para mim. 

O que pensa do Benefício? 
Muito bom. Tranqüilo, por pagar o aluguel e regularizar sua situação. 
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Residência atual: Reconstruiu a casa no local. 

 
 
 
 
 
 
 



Entrevistados inclusos no Auxilio Moradia em 2002 
Localidade de Origem: Alto do Pascoal 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 2ª série ensino fundamental 

Idade Atual: 60 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Aposentado 

Renda do beneficiário: Um salário mínimo 

Motivo de inclusão no benefício: Desabamento do imóvel 

Parentesco c/ titular do benefício Morava sozinho 

Idades dos demais membros da família Xxxxxxxxxxxxxxxx 

Outras rendas familiares Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utilizava o restante do benefício? Não havia sobras 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

Mais de 05 anos 

Formas de Aquisição do imóvel Recebeu de herança 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Imóvel de madeira, água 

pena d´’agua e energia de 

gambiarra. 

Quem mais contribuiu para a recuperação de 
sua situação habitacional? 

Prefeitura e amigos 

Como foi incluso no benefício? A liderança da minha área 

chamou a Codecir.  

Conhecia o benefício? Sim 

Localização do imóvel alugado No mesmo local do imóvel de 

risco. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício:  

Passei a viver melhor, comecei a sentir paz, tinha muito medo de depois de 

velha ir para um asilo. 
. 

O que pensa do Benefício? 
Para mim ele foi ótimo.  Aluguei uma casa e com a diferença, esforço e ajuda de 

amigos consegui organizar uma forma de reconstruir minha casa. 
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Residência atual: Reconstruiu a casa de alvenaria no local. 

 
 
 



Entrevistados inclusos no Auxilio Moradia em 2002 
Localidade de Origem: Alto Santa Terezinha 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 5ª série 

Idade Atual: 61 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Desempregado 

Renda do beneficiário: 
 

Menos de um salário mínimo. 

Motivo de inclusão no benefício: Desabamento do imóvel 

Parentesco c/ titular do benefício 05 pessoas residiam com o titular, 

entre marido e filhos menores. 

Idades dos demais membros da família 56, 14, 12,16 e 15. 

Outras rendas familiares Biscates  

Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utilizava o restante do benefício? Comprava alimentos. 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

03 anos 

Formas de Aquisição do imóvel Invadiu o terreno e construiu 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Imóvel de madeira, água 

pena d´’agua e energia de 

gambiarra. 

Quem mais contribuiu para a recuperação de 
sua situação habitacional? 

Prefeitura 

Como foi incluso no benefício? A CODECIR foi fazer uma 

vistoria e retirou a família. 

Conhecia o benefício? Sim 

Localização do imóvel alugado Córrego do Botijão – Vasco 

da Gama. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício 
Senti grande inquietação, no momento não tive alegria. 
. 

O que pensa do Benefício? 
Reconstruiu a casa de alvenaria no local, após a realização da obra de 

contenção do talude pela Prefeitura. 
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Residência atual: Mesmo local de origem. 

 
 



Entrevistados inclusos no Auxilio Moradia em 2002 
Localidade de Origem: Alto do Pascoal. 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 3ª série ensino fundamental 

Idade Atual: 30 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Desempregado 

Renda do beneficiário: 
 

Menos de um salário mínimo. 

Motivo de inclusão no benefício: Risco de desabamento do talude. 

Parentesco c/ titular do benefício 04 pessoas entre marido e filhos 

 

 

Idades dos demais membros da família 35,10 e 11. 

Outras rendas familiares Catador de resíduos sólidos 

Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utilizava o restante do benefício? xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

Mais de 05 anos 

Formas de Aquisição do imóvel Invadiu o terreno e construiu 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Imóvel de madeira, água 

pena d´’agua e energia de 

gambiarra. 

Quem mais contribuiu para a recuperação de 
sua situação habitacional? 

Prefeitura 

Como foi incluso no benefício? A liderança da minha área 

chamou a Codecir. 

Conhecia o benefício? Não 

Localização do imóvel alugado Na mesma localidade. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício 
Uma mistura de alívio e medo. 

O que pensa do Benefício? 
Sem o Auxilio eu não sei o que seria da minha vida e da minha família. 
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Residência atual: Reconstruiu a casa no local 
 

 
 
 



Entrevistados inclusos no Auxilio Moradia em 2002 
Localidade de Origem: Córrego da Padaria 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 4ª série ensino fundamental 

Idade Atual: 38 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Desempregado 

Renda do beneficiário: Menos de um salário mínimo. 

Motivo de inclusão no benefício: Desabamento do imóvel 

Parentesco c/ titular do benefício 01, o companheiro. 

Idades dos demais membros da família 38 anos 

Outras rendas familiares Biscates 

Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utilizava o restante do benefício? xxxxxxxxxxxx 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

03 anos 

Formas de Aquisição do imóvel Invadiu o terreno e construiu 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Imóvel de madeira, água 

pena d´’agua e energia de 

gambiarra. 

Quem mais contribuiu para a recuperação de 
sua situação habitacional? 

Prefeitura e amigos da Igreja. 

Conhecia o benefício? Não 

Localização do imóvel alugado Alto do Maracanã. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício 
O Auxílio foi muito bom para mim, sem ele, eu estaria em abrigo ou embaixo da 

ponte. 

. 

O que pensa do Benefício? 
Reconstruiu a casa de alvenaria no local com a ajuda de amigos da Igreja. 
 

 

Fa
m

íli
a 

07
 

Residência atual:  
Local de origem 

 
 
 
 
 
 

Entrevistados inclusos no Auxilio Moradia em 2002 



Localidade de Origem: Alto do Pascoal 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: Analfabeto 

Idade Atual: 45 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Biscates 

Renda do beneficiário: 
 

Menos de um salário mínimo. 

Motivo de inclusão no benefício: Desabamento do imóvel 

Parentesco c/ titular do benefício Xxxxxxxxxxxx 

Idades dos demais membros da família Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Outras rendas familiares Xxxxxxxxxxxxxxx 

Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utilizava o restante do benefício? xxxxxxxxxx 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

02 anos 

Formas de Aquisição do imóvel Comprou a casa 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Imóvel de madeira, água 

pena d´’agua e energia de 

gambiarra. 

Quem mais contribuiu para a recuperação de 
sua situação habitacional? 

Prefeitura. 

Como foi incluso no benefício? Os vizinhos chamaram a 

Codecir. 

Conhecia o benefício? Não 

Localização do imóvel alugado Na mesma localidade. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício 
 Alívio, chorei muito. 

O que pensa do Benefício? 
Quando comprei a casa, planejava melhorá-la, mas o dinheiro não dava. Com 

as chuvas a situação foi piorando, queria mudar, mas não tinha para onde. 

Não sei o que seria de mim, sem o Auxílio 
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Residência atual: Reconstruiu a casa de alvenaria no local 

 
 
 
 
 
 
 



Entrevistados inclusos no Auxilio Moradia em 2002 
Localidade de Origem: Córrego Antonio Rodrigues 

5ª série ensino fundamental Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 

42 Idade Atual: 

Desempregado Ocupação do beneficiário na época da inclusão: 

Menos de  01 salário mínimo. Renda do beneficiário: 

Desabamento do imóvel Motivo de inclusão no benefício: 

05 pessoas, entre Marido e filhos. Parentesco c/ titular do benefício 

38,19,14,15 e 54. Idades dos demais membros da família 

Biscates Outras rendas familiares 

Sim Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? 

xxxxxxxxxxxxxxxx Como utilizava o restante do benefício? 

Mais de 05 anos Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

 
 
 
 
 
 

Formas de Aquisição do imóvel Adquiriu a casa numa troca 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Imóvel de alvenaria, água 

pena d´’agua e energia de 

gambiarra. 

Quem mais contribuiu para a recuperação de 
sua situação habitacional? 

 Prefeitura Fa
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Saímos por conta própria 

para casa de amigos e de lá 

chamamos a Codecir. 

Como foi incluso no benefício? 

Conhecia o benefício? Não 

Localização do imóvel alugado Na mesma localidade. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício 
Alívio, porque pude pagar o aluguel.. 

O que pensa do Benefício? 
Considero o Auxílio razoável, porque é pouco, acho que poderia melhorar. Mas, 

se não fosse ele, estaria morando na casa dos outros. 

 Residência atual:  Reconstruiu a casa de alvenaria no local 



Entrevistados inclusos no Auxilio Moradia em 2002 
Localidade de Origem: Alto do Deodato 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: Analfabeto 

Idade Atual: 36 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Desempregado 

Renda do beneficiário: Menos de 01 salário mínimo. 

Motivo de inclusão no benefício: Desabamento do imóvel 

Parentesco c/ titular do benefício 02 pessoas entre Mulher e filho 

Idades dos demais membros da família 32 e 14 

Outras rendas familiares Desempregado 

Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utilizava o restante do benefício? xxxxxxxxxxxxxx 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

Mais de 10 anos 

Formas de Aquisição do imóvel Recebeu de herança 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Imóvel de madeira, água 

pena d´’agua e energia de 

gambiarra. 

Quem mais contribuiu para a recuperação de 
sua situação habitacional? 

Prefeitura. 

Como foi incluso no benefício? Os vizinhos chamaram a 

Codecir. 

Conhecia o benefício? Não 

Localização do imóvel alugado Na mesma localidade. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício 
. Foi ótimo, não sei o que seria da minha família, sem o Auxílio. 

O que pensa do Benefício? 
Se não fosse a ajuda da Prefeitura estaria embaixo da ponte com minha família. 
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Residência atual: Reconstruiu a casa de madeira no local. 

 
 
 
 



Anexo 13 
 

BENEFICIÁRIOS DO AUX.MORADIA AINDA SEM VIABILIZAÇÃO 
 DE SITUAÇÃO HABITACIONAL. 

Localidade de Origem: Córrego do Deodato 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 6ª série 

Idade Atual: 32 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Camelô. 

Renda do beneficiário: 01 salário mínimo. 

Tempo de inclusão no benefício: 03 anos 

Motivo de inclusão no benefício: Risco de desabamento do imóvel. 

Núcleo familiar: 04 pessoas, entre Esposa e filhos 

Idades dos demais membros da família 28, 06, 04 e 03 

Outras rendas familiares Não 

Valor do Auxílio é suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utiliza o restante do benefício? Pagamento da água, luz e 

compra de alimentos. 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

Mais de 05 anos. 

Formas de Aquisição do imóvel Cedido 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Misto, taipa e alvenaria, com 

água e luz. 

Você pagava pelos serviços de água e luz? Não 

Você gosta do local do imóvel alugado? Sim 

Como foi incluso no benefício? 
A Equipe Técnica da Codecir passou na área, viu a situação da casa e analisou a 

inclusão. 
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Não Conhecia o benefício? 
Mesmo do imóvel de risco. Localização do imóvel alugado 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício: Melhorou bastante, foi 

uma grande ajuda. Não sei onde estaria hoje se não fosse o Auxílio Moradia 

O que pensa do Benefício? Acho muito bom, chegou na hora certa. 

 

O que você pensa do papel da Prefeitura nesse momento? Ta trabalhando 

bastante, resolvendo o problema de muita gente, se não fosse ela, talvez minha 

família não teria um lar hoje. 



 
BENEFICIÁRIOS DO AUX.MORADIA AINDA SEM VIABILIZAÇÃO 

 DE SITUAÇÃO HABITACIONAL. 
Localidade de Origem: Alto do Pascoal 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: Analfabeto 

Idade Atual: 23 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Empregada 

doméstica. 

Renda do beneficiário: 01 salário mínimo 

Tempo de inclusão no benefício: 04 anos 

Motivo de inclusão no benefício: Risco de desabamento do imóvel 

Núcleo familiar: 02 filhos 

Idades dos demais membros da família 14 e 16 anos 

Outras rendas familiares Não. 

Valor do Auxílio é suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utiliza o restante do benefício? Pagamento da água, luz e 

compra de alimentos 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

Mais de 03 anos. 

Formas de Aquisição do imóvel Comprou 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Madeira 

Você pagava pelos serviços de água e luz? Sim 

Você gosta do local do imóvel alugado? Sim 

Conhecia o benefício? Não 

Localização do imóvel alugado Mesmo do imóvel de risco. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício: Melhorou tanto para 

mim, como para meus filhos. Eu fiquei tranqüila. 

O que pensa do Benefício? 
Achei ótimo, só que agora que ir para minha casa. 
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O que você pensa do papel da Prefeitura nesse momento? Essa Prefeitura 

está sendo ótima para nós. 

 
 
 
 



 
BENEFICIÁRIOS DO AUX.MORADIA AINDA SEM VIABILIZAÇÃO 

 DE SITUAÇÃO HABITACIONAL. 
Localidade de Origem: Alto do Deodato 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 6ª série 

Idade Atual: 25 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Desempregado. 

Renda do beneficiário: Menos de 01 salário mínimo. 

Tempo de inclusão no benefício: 02 anos 

Motivo de inclusão no benefício: Risco de desmoronamento do 

talude. 

Núcleo familiar: 02 filhos

Idades dos demais membros da família 06 e 04 ANOS 

Outras rendas familiares Não 

Valor do Auxílio é suficiente para pagamento do aluguel? sim 

Como utiliza o restante do benefício? Pagamento da água, luz e 

compra de alimentos. 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

Mais de 05 anos. 

Formas de Aquisição do imóvel Herança 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Taipa 

Você pagava pelos serviços de água e luz? Não 

Você gosta do local do imóvel alugado? Sim 

Conhecia o benefício? Sim. Um vizinho chamou a 

Codecir 

Localização do imóvel alugado Mesmo do imóvel de risco 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício:. Melhorou tudo, eu 

estava sem casa, sem emprego, sem nada. 

O que pensa do Benefício? 
Muito bom, para mim e muita gente. Mesmo que não esteja na minha casa ainda, 

sei que logo estarei lá e isso é muito bom 
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O que você pensa do papel da Prefeitura nesse momento? 
A Prefeitura fez uma coisa boa para a população carente, para os que realmente 

precisam. 

 
 



BENEFICIÁRIOS DO AUX.MORADIA AINDA SEM VIABILIZAÇÃO 
 DE SITUAÇÃO HABITACIONAL. 

Localidade de Origem: Córrego Antonio Rodrigues. 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: Analfabeto. 

Idade Atual: 42 anos. 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Desempregado. 

Renda do beneficiário: Menos de 01 salário mínimo. 

Tempo de inclusão no benefício: 04 anos. 

Motivo de inclusão no benefício: Risco de desabamento do imóvel. 

Núcleo familiar: 04 pessoas, entre esposa e filhos. 

Idades dos demais membros da família 48, 22, 15 e 14 anos. 

Outras rendas familiares Não. 

Valor do Auxílio é suficiente para pagamento do aluguel? Sim. 

Como utiliza o restante do benefício? xxxxxxxxxxxxxx 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

Mais de 06 anos. 

Formas de Aquisição do imóvel Herança 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Taipa. 

Você pagava pelos serviços de água e luz? Não 

Você gosta do local do imóvel alugado? Não. 

Conhecia o benefício? Não. 

Localização do imóvel alugado Água Fria. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício:.Fiquei mais sossegada, 

mas eu quero é voltar para minha casa com segurança. 

O que pensa do Benefício? É muito bom para pessoas que como eu não tem 

para onde ir e resolve morar em áreas de barreiras. 
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O que você pensa do papel da Prefeitura nesse momento? É importante, mas 

vai ficar melhor ainda quando resolverem meu problema e eu puder voltar para 

minha casa. 

 
 
 
 
 
 
 



 
BENEFICIÁRIOS DO AUX.MORADIA AINDA SEM VIABILIZAÇÃO 

 DE SITUAÇÃO HABITACIONAL. 
Localidade de Origem: Alto do Pereirinha 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 4ª série 

Idade Atual: 56 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Biscates 

Renda do beneficiário: Menos de 01 salário mínimo. 

Tempo de inclusão no benefício: 03 anos 

Motivo de inclusão no benefício: Risco de desmoronamento do 

talude. 

Núcleo familiar: Formado por 04 pessoas, entre 

Esposa e filhos

Idades dos demais membros da família 48, 22, 15 e 14 

Outras rendas familiares Não 

Valor do Auxílio é suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utiliza o restante do benefício? xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

Mais de 03 anos 

Formas de Aquisição do imóvel Comprou 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Alvenaria 

Você pagava pelos serviços de água e luz? Sim 

Você gosta do local do imóvel alugado? Sim. 

Conhecia o benefício? Não 

Localização do imóvel alugado Beberibe 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício:. Passei a ter paz. 

É muito bom, mas eu tenho medo de um dia não ter mais como pagar o aluguel. 

Eu quero mesmo é voltar para minha casa. 
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O que você pensa do papel da Prefeitura nesse momento? É muito importante 

para os pobres. 

 
 
 
 
 
 



 
BENEFICIÁRIOS DO AUX.MORADIA AINDA SEM VIABILIZAÇÃO 

 DE SITUAÇÃO HABITACIONAL. 
Localidade de Origem: Córrego da Padaria. 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 3ª série 

Idade Atual: 68 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Pensionista 

Renda do beneficiário: 01 salário mínimo 

Tempo de inclusão no benefício: 04 anos 

Motivo de inclusão no benefício: Risco de desabamento do imóvel. 

Núcleo familiar: 03 pessoas, entre filha e netos

Idades dos demais membros da família 22, 14 e 09 anos 

Outras rendas familiares Não 

Valor do Auxílio é suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utiliza o restante do benefício? Compra de remédios e 

alimentos 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

Mais de 10 anos  

 

Formas de Aquisição do imóvel Comprou 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Misto 

Você pagava pelos serviços de água e luz? Sim 

Você gosta do local do imóvel alugado? Sim 

Conhecia o benefício? Não. Os vizinhos chamaram a 

Codecir quando a chuva 

começou a ficar mais forte e a 

casa apresentou “estalos”. 

Localização do imóvel alugado Mesmo do imóvel de risco. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício:. Saí do risco com minha 

família. Se não fosse o Auxílio, não sei o que seria de mim. 

O que pensa do Benefício? Para mim foi a salvação, eu não teria dinheiro para 

alugar uma casa e estaria hoje vivendo de favor na casa de parentes 
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O que você pensa do papel da Prefeitura nesse momento? Acho muito 

importante. 

 



 
BENEFICIÁRIOS DO AUX.MORADIA AINDA SEM VIABILIZAÇÃO 

 DE SITUAÇÃO HABITACIONAL. 
Localidade de Origem: Alto do Deodato 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 5ª série 

Idade Atual: 48 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Desempregado 

Renda do beneficiário: 01 Salário Mínimo 

Tempo de inclusão no benefício: 03 anos 

Motivo de inclusão no benefício: Risco de desabamento do imóvel. 

Núcleo familiar: 02 pessoas, entre esposo e neto  

Idades dos demais membros da família 50 e 06 

Outras rendas familiares Sim. 

Valor do Auxílio é suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utiliza o restante do benefício? Compra de alimentos. 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

Mais de 03 anos. 

Formas de Aquisição do imóvel Herança 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Taipa 

Você pagava pelos serviços de água e luz? Sim 

Você gosta do local do imóvel alugado? Sim 

Conhecia o benefício? Não. A liderança solicitou uma 

vistoria. 

Localização do imóvel alugado Mesmo do imóvel de risco. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício:. Minha vida mudou, 

porque passei a ter paz 

O que pensa do Benefício? Se não fosse o Auxílio eu estaria de favor na casa 

dos outros. 
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O que você pensa do papel da Prefeitura nesse momento? Está sendo ótimo, 

mas eu quero que reconstruam minha casa. 

 
 
 
 



 
BENEFICIÁRIOS DO AUX.MORADIA AINDA SEM VIABILIZAÇÃO 

 DE SITUAÇÃO HABITACIONAL. 
Localidade de Origem: Córrego do Deodato. 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 2ª série 

Idade Atual: 26 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Desempregado 

Renda do beneficiário: 04 anos 

Tempo de inclusão no benefício: Menos de 01 salário mínimo. 

Motivo de inclusão no benefício: Risco de desabamento do imóvel 

por má conservação. 

Núcleo familiar: Xxxxxxxx

Idades dos demais membros da família xxxxxxxxxxx 

Outras rendas familiares xxxxxxxxxxx 

Valor do Auxílio é suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utiliza o restante do benefício? Compra de alimentos. 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

Mais de 10 anos 

Formas de Aquisição do imóvel Comprou 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco madeira 

Você pagava pelos serviços de água e luz? Não. 

Você gosta do local do imóvel alugado? Não. 

Conhecia o benefício? Não. 

Localização do imóvel alugado Mesmo do imóvel de risco. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício:. Passei a dormir, a ter 

tranqüilidade 

O que pensa do Benefício? 
Foi muito bom para mim, se não fosse o Auxílio eu não teria para onde ir. 
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O que você pensa do papel da Prefeitura nesse momento? A Prefeitura ajudou 

muito, mas eu quero minha casa. 

 
 
 
 
 
 



 
BENEFICIÁRIOS DO AUX.MORADIA AINDA SEM VIABILIZAÇÃO 

 DE SITUAÇÃO HABITACIONAL. 
Localidade de Origem: Alto do Pascoal 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 4ª série 

Idade Atual: 36 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Desempregado. 

Renda do beneficiário: Menos de 01 salário mínimo. 

Tempo de inclusão no benefício: 03 anos 

Motivo de inclusão no benefício: Risco de desabamento do imóvel. 

Núcleo familiar: Formado por 02 pessoas, entre 

esposo e filho. 

Idades dos demais membros da família 42 e 18 anos. 

Outras rendas familiares Sim. 

Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? Sim. 

Como utiliza o restante do benefício? Pagamento da água e luz. 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

Mais de 10 anos 

Formas de Aquisição do imóvel Comprou 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Madeira 

Você pagava pelos serviços de água e luz? Sim 

Você gosta do local do imóvel alugado? Sim 

Conhecia o benefício? Os vizinhos chamaram a 

Codecir. 

Localização do imóvel alugado Mesmo do imóvel de risco. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício:. Mudou tudo, passei a 

ter paz. 

O que pensa do Benefício? 
Graças a Deus surgiu o Auxílio na minha vida 
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O que você pensa do papel da Prefeitura nesse momento? A Prefeitura faz 

muito, eu acho. 

 
 
 
 



BENEFICIÁRIOS DO AUX.MORADIA AINDA SEM VIABILIZAÇÃO 
 DE SITUAÇÃO HABITACIONAL. 

Localidade de Origem: Alto do Pascoal 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 4ª série 

Idade Atual: 56 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Pedinte (*) 

Renda do beneficiário: Menos de 01 salário mínimo. 

Tempo de inclusão no benefício: 03 anos. 

Motivo de inclusão no benefício: Risco de desabamento do imóvel 

Núcleo familiar: 05 pessoas, entre esposa, filhos e 

netos. 

Idades dos demais membros da família 53, 25, 22, 12, 05 anos. 

Outras rendas familiares Não.  

Valor do Auxílio é suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utiliza o restante do benefício? Compra de alimentos e 

remédios para meus filhos 

doentes. 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

Mais de 05 anos 

Formas de Aquisição do imóvel Ocupou a área e construiu a 

casa. 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Taipa 

Você pagava pelos serviços de água e luz? Não. 

Você gosta do local do imóvel alugado? Sim 

Conhecia o benefício? Não. Os vizinhos chamaram a 

Codecir. 

Localização do imóvel alugado Córrego do Morcego 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício:. Passei a ter paz, 

sossego. 

O que pensa do Benefício? 
Acho bom, a gente não tem como pagar se não for o Auxílio. 
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O que você pensa do papel da Prefeitura nesse momento? A Prefeitura e 

Jesus ajudam muito. Só queria que o Auxílio aumentasse uma coisinha. 

(*) O beneficiário é pedinte, e vive da ajuda dos amigos da Igreja com a família, dois de 
seus filhos, são portadores de necessidades especiais. 



 
BENEFICIÁRIOS DO AUX.MORADIA AINDA SEM VIABILIZAÇÃO 

 DE SITUAÇÃO HABITACIONAL. 
Localidade de Origem: Córrego do Deodato 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 3ª série 

Idade Atual: 71 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Aposentado 

Renda do beneficiário: Mais de 01 SM 

Tempo de inclusão no benefício: 02 anos 

Motivo de inclusão no benefício: Risco de desabamento do imóvel. 

Núcleo familiar: Formado por mais 01 pessoa, 

esposa.

Idades dos demais membros da família 68 anos. 

Outras rendas familiares Não. 

Valor do Auxílio é suficiente para pagamento do aluguel? Sim. 

Como utiliza o restante do benefício? Pagamento de água e luz. 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

Mais de 20 anos 

 

 

Formas de Aquisição do imóvel cedido 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Taipa 

Você pagava pelos serviços de água e luz? Não. 

Você gosta do local do imóvel alugado? Sim 

Conhecia o benefício? Não. Os vizinhos chamaram a 

Codecir. 

Localização do imóvel alugado Mesmo do imóvel de risco. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício:. Estava em risco e se eu 

não saísse a casa poderia cair em cima de mim e de meu companheiro 

O que pensa do Benefício? 
Estou mais tranqüila, mas não vejo a hora de ir para meu lugar, minha casa. 
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O que você pensa do papel da Prefeitura nesse momento? Se não fosse a 

Prefeitura, não sei como ia ser... 

 
 
 



 
 
 
 

BENEFICIÁRIOS DO AUX.MORADIA AINDA SEM VIABILIZAÇÃO 
 DE SITUAÇÃO HABITACIONAL. 

Localidade de Origem: Córrego do Deodato 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 3ª série  

Idade Atual: 56 anos. 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Biscate. 

Renda do beneficiário: Menos de 01 salário mínimo. 

Tempo de inclusão no benefício: 03 anos. 

Motivo de inclusão no benefício: Risco de desmoronamento do 

talude 

Núcleo familiar: 02 pessoas, filhos.

Idades dos demais membros da família 16 12 anos. 

Outras rendas familiares Xxxxxxxxxxxxxxx 

Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utilizava o restante do benefício? Faço feira. 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

15 anos 

Formas de Aquisição do imóvel Herdou 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Taipa . 

Você pagava pelos serviços de água e luz? Não. 

Você gosta do local do imóvel alugado? Sim 

Conhecia o benefício? Sim; 

Localização do imóvel alugado Alto do Pascoal. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício:.Passei a ter paz. 

O que pensa do Benefício? Acho que é muito importante, mas estou ansiosa 

para voltar para minha casa. 
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O que você pensa do papel da Prefeitura nesse momento? Acho muito 

importante, o que eles estão fazendo pelos pobres. 

 
 
 



 
 
 

BENEFICIÁRIOS DO AUX.MORADIA AINDA SEM VIABILIZAÇÃO 
 DE SITUAÇÃO HABITACIONAL. 

Localidade de Origem: Alto do Pereirinha 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 6ª série 

Idade Atual: 43 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Ambulante 

Renda do beneficiário: 01 salário mínimo. 

Tempo de inclusão no benefício: 03 anos 

Motivo de inclusão no benefício: Desabamento de parte do imóvel 

por má conservação. 

Núcleo familiar: 03 pessoas, entre esposa e filhos.

Idades dos demais membros da família 38, 06 e 04 anos. 

Outras rendas familiares Xxxxxxxxxxxxxxxx 

Valor do Auxílio é suficiente para pagamento do aluguel? Sim 

Como utiliza o restante do benefício? Pagmento de água e luz. 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

10 anos. 

Formas de Aquisição do imóvel Comprou 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Alvenaria 

Você pagava pelos serviços de água e luz? Sim. 

Você gosta do local do imóvel alugado? Sim. 

Conhecia o benefício? Sim. 

Localização do imóvel alugado Alto do Mandú, em Casa 

Amarela. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício:.Fiquei mais tranqüilo. 

O que pensa do Benefício? Acho que é muito importante para pessoas que como 

eu tem poucas oportunidades. 
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O que você pensa do papel da Prefeitura nesse momento? Acho fundamental. 

 
 



 
BENEFICIÁRIOS DO AUX.MORADIA AINDA SEM VIABILIZAÇÃO 

 DE SITUAÇÃO HABITACIONAL. 
Localidade de Origem: Córrego do Deodato 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: Analfabeto 

Idade Atual: 56 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Biscate 

Renda do beneficiário: Menos de 01 salário mínimo. 

Tempo de inclusão no benefício: 02 anos. 

Motivo de inclusão no benefício: Ameaça de queda do talude. 

Núcleo familiar: Xxxxxxxxxxxxxxx 

Idades dos demais membros da família Xxxxxxxxxxxx 

Outras rendas familiares xxxxxxxxxxxxxx 

Valor do Auxílio é suficiente para pagamento do aluguel? Sim. 

Como utiliza o restante do benefício? Compro alimentos. 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

12 anos. 

Formas de Aquisição do imóvel Ocupou o terreno e construiu a 

casa. 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Mista 

Você pagava pelos serviços de água e luz? Não 

Você gosta do local do imóvel alugado? Sim. 

Conhecia o benefício? Sim. 

Localização do imóvel alugado O mesmo do imóvel de risco. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício:. Fiquei mais tranqüilo, 

mas eu quero mesmo ir para minha casa. 

O que pensa do Benefício? Acho importante. 
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O que você pensa do papel da Prefeitura nesse momento? Acho muito bom, 

pelo menos não fui para abrigo, por causa da barreira, mas eu quero ir para minha 

casa. 

 
 
 
 
 
 



 
BENEFICIÁRIOS DO AUX.MORADIA AINDA SEM VIABILIZAÇÃO 

 DE SITUAÇÃO HABITACIONAL. 
Localidade de Origem: Alto Santa Terezinha 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 2ª série 

Idade Atual: 46 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Desmpregado 

Renda do beneficiário: Menos de 01 salário mínimo. 

Tempo de inclusão no benefício: 03 anos 

Motivo de inclusão no benefício: Risco de desmoronamento do 

talude. 

Núcleo familiar: 02 pessoas, esposa e filho 

Idades dos demais membros da família 32 e12anos. 

Outras rendas familiares Xxxxxx 

Valor do Auxílio é suficiente para pagamento do aluguel? Sim. 

Como utiliza o restante do benefício? xxxxxx 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

Mais de 03 anos 

Formas de Aquisição do imóvel Comprou 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Alvenaria 

Você pagava pelos serviços de água e luz? Não 

Você gosta do local do imóvel alugado? Sim 

Conhecia o benefício? Sim, mas foi a liderança que 

chamou a codecir 

Localização do imóvel alugado Mesmo do imóvel de risco. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício:. Tranqüilidade por sair 

do risco. 

O que pensa do Benefício? Quero logo a minha casa 
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O que você pensa do papel da Prefeitura nesse momento? Está agindo de 

forma correta, ajudando a quem precisa. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

BENEFICIÁRIOS DO AUX.MORADIA AINDA SEM VIABILIZAÇÃO 
 DE SITUAÇÃO HABITACIONAL. 

Localidade de Origem: Alto do Pereirinha 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 3ª série. 

Idade Atual: 45 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: 10 anos. 

Renda do beneficiário: 01 salário mínimo. 

Tempo de inclusão no benefício: 02 anos. 

Motivo de inclusão no benefício: Desmoronamento de talude 

próximo a residência. 

Núcleo familiar: 03 pessoas, esposa, filha e neta.

Idades dos demais membros da família 10, 23 e 02 anos. 

Outras rendas familiares Xxxxxxxxxxxxx 

Valor do Auxílio é suficiente para pagamento do aluguel? Sim. 

Como utiliza o restante do benefício? Xxxxxxxxxxxxxxx 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

12 anos. 

Formas de Aquisição do imóvel Comprou. 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Misto, taipa e alvenaria. 

Você pagava pelos serviços de água e luz? Não. 

Você gosta do local do imóvel alugado? Sim. 

Conhecia o benefício? Sim.  

Localização do imóvel alugado O mesmo do imóvel de risco. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício:.Passei a ter paz e 

diminuiu minha revolta com os políticos. 

O que pensa do Benefício? É muito bom para nós. 
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O que você pensa do papel da Prefeitura nesse momento? Finalmente, estão 

pensando em quem tem pouco e ainda corre o risco de perder, como eu. 

 
 



 
 
 

BENEFICIÁRIOS DO AUX.MORADIA AINDA SEM VIABILIZAÇÃO 
 DE SITUAÇÃO HABITACIONAL. 

Localidade de Origem: Córrego do Deodato. 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 6ª série. 

Idade Atual: 74 anos. 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Pensionista. 

Renda do beneficiário: 01 salário mínimo. 

Tempo de inclusão no benefício: 02 anos. 

Motivo de inclusão no benefício: Ameaça de queda do imóvel por má 

conservação. 

Núcleo familiar: Vive sozinha. 

Idades dos demais membros da família xxxxxxxxxxxxxxxx 

Outras rendas familiares xxxxxxxxxx 

Valor do Auxílio é suficiente para pagamento do aluguel? Sim. 

Como utiliza o restante do benefício? Compro alimentos e remédios.

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

Quase 20 anos. 

Formas de Aquisição do imóvel Ocupou o local e construiu a 

casa com o marido, hoje 

falecido. 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Taipa. 

Você pagava pelos serviços de água e luz? Não. 

Você gosta do local do imóvel alugado? Sim. 

Conhecia o benefício? Sim; 

Localização do imóvel alugado O mesmo do imóvel de risco. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício:.Eu fiquei mais tranqüila, 

quando começava a chover eu tinha muito medo, ficava chorando sozinha. 

O que pensa do Benefício? Acho importante. 
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O que você pensa do papel da Prefeitura nesse momento? 
Não sei o que dizer. 

 



 
 
 

BENEFICIÁRIOS DO AUX.MORADIA AINDA SEM VIABILIZAÇÃO 
 DE SITUAÇÃO HABITACIONAL. 

Localidade de Origem: Córrego Antonio Rodrigues. 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 6ª série. 

Idade Atual: 54 anos. 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Biscate. 

Renda do beneficiário: Menos de 01 salário mínimo. 

Tempo de inclusão no benefício: 02 anos. 

Motivo de inclusão no benefício: Ameaça de desmoronamento do 

talude. 

Núcleo familiar: Formado por mais 03 pessoas, 

entre esposa e filhos. 

Idades dos demais membros da família 46,14 e 09 anos. 

Outras rendas familiares Não. 

Valor do Auxílio é suficiente para pagamento do aluguel? Não 

Como utiliza o restante do benefício? xxxxxxxxxxx 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

05 anos. 

Formas de Aquisição do imóvel Comprou. 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Alvenaria. 

Você pagava pelos serviços de água e luz? Sim. 

Você gosta do local do imóvel alugado? Sim. 

Conhecia o benefício? Não. A liderança da área, foi 

quem chamou a Codecir. 

Localização do imóvel alugado O mesmo do imóvel de risco. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício:. Fiquei mais tranqüilo, 

afinal tenho filhos pequenos e temia mais por eles. 

O que pensa do Benefício? Acho muito bom. 
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O que você pensa do papel da Prefeitura nesse momento? 
Acho muito importante por pensar em nós, que não temos muitas oportunidades. 

 



 
 

BENEFICIÁRIOS DO AUX.MORADIA AINDA SEM VIABILIZAÇÃO 
 DE SITUAÇÃO HABITACIONAL. 

Localidade de Origem: Córrego da Padaria. 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 7ª série. 

Idade Atual: 32 anos. 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Trabalhava como 

doméstica. 

Renda do beneficiário: 01 salário mínimo. 

Tempo de inclusão no benefício: Quase 04 anos. 

Motivo de inclusão no benefício: Ameaça de queda do imóvel por má 

conservação. 

Núcleo familiar: Formado por mais 02 crianças.

Idades dos demais membros da família 12 e 08 anos. 

Outras rendas familiares Não. 

Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? Sim. 

Como utiliza o restante do benefício? Compro alimentos. 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

10 anos. 

Formas de Aquisição do imóvel Herdou dos pais. 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Mista. 

Você pagava pelos serviços de água e luz? Só pela luz. 

Você gosta do local do imóvel alugado? Sim. 

Conhecia o benefício? Sim. 

Localização do imóvel alugado O mesmo do imóvel de risco. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício:. Fiquei mais tranqüila, 

pois as condições da casa poderia ter causado a morte de meus filhos. 

O que pensa do Benefício? Acho muito bom. 
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O que você pensa do papel da Prefeitura nesse momento? 
Acho muito importante o que eles estão fazendo, mas o que eu quero mesmo é 

reconstruir minha casa e voltar para ela. Aí sim, vou ter paz. 

 
 
 



 
 

BENEFICIÁRIOS DO AUX.MORADIA AINDA SEM VIABILIZAÇÃO 
 DE SITUAÇÃO HABITACIONAL. 

Localidade de Origem: Alto Santa Isabel. 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: Analfabeto. 

Idade Atual: 49 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Desempregado. 

Renda do beneficiário: Menos de 01 salário mínimo. 

Tempo de inclusão no benefício: 03 anos. 

Motivo de inclusão no benefício: Queda de barreira, com risco de 

atingir a casa. 

Núcleo familiar: Mais 01 pessoa, esposa. 

Idades dos demais membros da família 41 anos. 

Outras rendas familiares Catador de materiais reciclados. 

Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? Sim. 

Como utiliza o restante do benefício? Comprando alimentação. 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

15 anos. 

Formas de Aquisição do imóvel Ocupou o terreno e construiu a 

casa. 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Taipa. 

Você pagava pelos serviços de água e luz? Não 

Você gosta do local do imóvel alugado? Sim. 

Conhecia o benefício? Sim. 

Localização do imóvel alugado O mesmo do imóvel de risco. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício:. Passei a dormir 

tranqüilo, eu tinha muito medo que a barreira caísse e me matasse com minha 

esposa. 

O que pensa do Benefício? Para mim, é muito bom, eu só tenho medo de 

amanhã haver mudanças na Prefeitura e eles não darem mais o benefício. 
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O que você pensa do papel da Prefeitura nesse momento? 
Acho muito importante, mas quero uma solução de vez para meu problema. 

 



 
BENEFICIÁRIOS DO AUX.MORADIA AINDA SEM VIABILIZAÇÃO 

 DE SITUAÇÃO HABITACIONAL. 
Localidade de Origem: Fundão. 

Nível de Escolaridade do Chefe da Família: 3ª série. 

Idade Atual: 52 anos 

Ocupação do beneficiário na época da inclusão: Biscate. 

Renda do beneficiário: Menos de 01 salário mínimo 

Tempo de inclusão no benefício: 02 anos 

Motivo de inclusão no benefício: Ameaça de queda do imóvel por má 

conservação. 

Núcleo familiar: Formado por 03 pessoas, esposa e 

02 filhos.

Idades dos demais membros da família 48, 14 e 11 anos. 

Outras rendas familiares Não 

Valor do Auxílio era suficiente para pagamento do aluguel? Sim. 

Como utilizava o restante do benefício? Xxxxxx 

Há quanto tempo residia no local quando foi 
retirado pela CODECIR? 

10 anos. 

Formas de Aquisição do imóvel Herdou do pai. 

Tipo e Infra-Estrutura do Imóvel de Risco Misto. 

Você pagava pelos serviços de água e luz? Só pela luz 

Você gosta do local do imóvel alugado? Sim. 

Conhecia o benefício? Sim. 

Localização do imóvel alugado Água Fria. 

Mudanças ocorridas a partir da inclusão no benefício:.Fiquei mais tranqüilo. 

O que pensa do Benefício? É muito importante para todo mundo que precisa. 
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O que você pensa do papel da Prefeitura nesse momento? 
Acho muito bom, principalmente porque está pensando em quem não tem como 

resolver seu problema de moradia. 
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