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As pressões da rápida urbanização e do crescimento econômico na África resultaram em números crescentes de despejos
dos pobres urbanos de seus bairros. Na maioria dos casos, eles são realocados para áreas periféricas, distantes dos centros
de emprego e oportunidades econômicas. Ao mesmo tempo, mais de 500 milhões de pessoas vivem hoje em favelas e
invasões na África, e esse número está aumentando.
Os governos locais precisam de instrumentos políticos para proteger os direitos de moradia dos pobres urbanos como um
primeiro passo crítico na direção do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio – alcançar melhoria significativa na vida dos
residentes das favelas até 2020. O propósito destes Guias práticos é melhorar a compreensão dos formuladores de políticas
urbanas, nos níveis nacional e local, sobre a habitação e o desenvolvimento urbano em favor dos pobres, no contexto da
redução da pobreza urbana.
Os Guias práticos são apresentados num formato de fácil leitura, estruturado de modo a incluir uma visão geral
de tendências e condições, conceitos, políticas, ferramentas e recomendações para lidar com os seguintes problemas
relacionados à habitação:
(1) África Urbana: construir cidades utilizando o potencial inexplorado (2) Habitação adequada: formas de auxílio à
população pobre na busca por moradia nas cidades africanas (3) Terra urbana: um elemento essencial para promover o
acesso à moradia adequada (4) Despejos: alternativas à remoção de comunidades pobres urbanas de seus locais de origem
(5) Financiamento habitacional: formas de auxílio à aquisição da moradia para a população pobre (6) Organização
comunitária de base: de excluídos a agentes do desenvolvimento (7) Habitação de aluguel: uma alternativa pouco
explorada para os pobres (8) Governos locais: enfrentar os desafios urbanos de forma participativa e integrada.
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Este Guia prático 2 descreve diversas formas para tratar a questão das habitação popular nas cidades africanas nos níveis
de programa e de projeto. Seu foco são métodos testados e aprovados para melhorar o ambiente de moradia e de vida das
pessoas que moram em favelas e assentamentos informais, e fornecer moradias adequadas às futuras gerações de pobres
urbanos. As principais abordagens para tratar o problema das necessidades de moradia dos pobres urbanos são descritas,
e são analisadas estratégias alternativas para o que fazer com as condições de favela e assentamentos informais existentes,
e evitar o surgimento de futuras favelas através da produção de novas moradias.

Mais informações podem ser encontradas no website www.housing-the-urban-poor.net
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Objetivo de Desenvolvimento do
Milênio 7, Meta 11:
“Até 2020, alcançar
melhora significativa na
vida de pelo menos 100
milhões de habitantes de
assentamentos precários,
reconhecendo a urgente
necessidade de destinar
mais recursos para a
construção de moradias
acessíveis e para a
infraestrutura habitacional,
priorizando a prevenção e
o melhoramento de bairros
degradados...”
– Artigo 56.m da resolução da
Cúpula das Nações Unidas de
setembro de 2005

HABITAÇÃO ADEQUADA: FORMAS DE AUXÍLIO À
POPULAÇÃO POBRE NA BUSCA POR MORADIA NAS
CIDADES AFRICANAS
GUIA PRÁTICO PARA FORMULADORES DE POLÍTICAS URBANAS Nº 2
Este guia descreve diversas maneiras de abordar o problema das habitação popular nas cidades
africanas, nos níveis de programa e de projeto. Seu foco são métodos testados e aprovados
para melhorar o ambiente de moradia e de vida dos moradores de favelas e assentamentos
informais, e para fornecer moradias adequadas às futuras gerações de pobres urbanos.
O conceito de “moradias adequadas” está lenta mas certamente se tornando aceito no mundo
inteiro como uma base para políticas e programas voltados às necessidades de comunidades
de baixa renda. A primeira parte deste guia apresenta conceitos essenciais para compreender a
habitação popular e explora as razões que existem por trás da grave falta de moradias decentes
e economicamente acessíveis nas cidades – e, por conseguinte, o problema das favelas
urbanas. Abordagens-chave para satisfazer as necessidades habitacionais dos pobres urbanos
são descritas a seguir, examinando-se estratégias alternativas para o que fazer a respeito das
condições de favelas e assentamentos informais existentes, e como evitar futuras favelas
através da produção de novas casas. Finalmente, o guia examina as principais considerações
necessárias para executar a melhoria dos assentamentos informais e a produção de habitação
adequada e acessível na cidade como um todo.
Este guia não se destina a especialistas, mas pretende ajudar a capacitar funcionários dos
governos nacionais e locais e formuladores de políticas urbanas que precisam aprimorar
rapidamente sua compreensão dos problemas de moradia nas cidades. O guia focaliza o
contexto urbano em particular, uma vez que as situações e necessidades habitacionais das
comunidades rurais são com frequência bastante diferentes daquelas dos habitantes das
cidades.
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Nem todos os pobres da África vivem em
assentamentos informais e favelas, e, de
modo oposto, nem todos que vivem em
assentamentos informais e favelas são pobres.
Entretanto, a má qualidade das casas e a
falta de serviços básicos que são comuns nos
assentamentos informais representam uma
clara dimensão da pobreza urbana. Este guia
vai, portanto, examinar os assentamentos
informais, tendo como foco principal a
habitação popular.
Assentamentos urbanos pobres existem
numa variedade de tamanhos e formas, e
recebem vários nomes. A palavra favela
tradicionalmente descreve um bairro de
casas que já esteve em boas condições, mas
deteriorou-se ou foi subdividido, resultando
num estado de grande aglomeração, e
alugado para grupos de baixa renda. Um
assentamento informal (por vezes também
chamado de invasão), por outro lado, é uma
área de moradias de baixa qualidade, num
terreno ocupado ilegalmente. Um terceiro tipo
de assentamento é uma subdivisão irregular,
na qual o proprietário legal subdivide a terra
em terrenos abaixo do padrão e os vende ou
aluga sem seguir todos os regulamentos de
construção pertinentes.

A ONU-HABITAT define uma família vivendo
em situação de favela como um grupo de
indivíduos morando sob o mesmo teto numa
área urbana, ao qual falta uma ou mais das
seguintes condições: moradia durável, espaço
habitável suficiente, acesso a água limpa,
acesso a saneamento e posse segura da terra.
(Ver Guia prático 1 sobre Urbanização.)
Em muitas cidades africanas, os
moradores de assentamentos informais
rejeitam o uso de termos como moradias
“de baixa renda” ou “informais” para
descrever suas casas. Preferem falar de
“habitação popular” ou “moradias do
povo” – termos que reconhecem o valor
e a dignidade dos domicílios que eles
construíram com o próprio esforço.

O que faz uma comunidade
urbana ser caracterizada
como favela?
s

Faltam serviços básicos, como acesso
adequado a água tratada, calçadas pavimentadas, esgoto, saneamento e outras
infraestruturas essenciais.
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CONDIÇÕES

O QUE SÃO ASSENTAMENTOS INFORMAIS
E FAVELAS?

Contém estruturas de habitação dilapidadas e de baixa qualidade, que violam diversos regulamentos de construção.

s

Apresenta ambiente de vida insalubre e
pode estar localizada em área de risco ou
impossível de desenvolver.

s

É superpovoada ou caracterizada por uma
densidade extremamente alta de residências e população.

s

Seus residentes não detêm a posse segura
e podem ser despejados.

s

Seus residentes vivenciam altos níveis de
pobreza e exclusão social.

FAMÍLIAS QUE VIVEM EM FAVELAS E AS
SUAS CARÊNCIAS HABITACIONAIS
Identificando as privações
vivenciadas pelos pobres
em assentamentos de baixa
renda
Uma família vivendo em situação de favela
é definida como um grupo de indivíduos
morando sob o mesmo teto, ao qual falta
uma ou mais das seguintes condições: acesso
a água tratada; acesso a instalações sanitárias
melhoradas; espaço habitável suficiente
(não mais do que três pessoas dividindo um
cômodo); qualidade estrutural e durabilidade
das casas; e segurança da posse.

Definir as favelas pelas privações de moradia
no nível das famílias, porém, não captura por
completo o grau de privação experimentado
por uma determinada família ou comunidade
da favela, nem suas necessidades específicas
– dimensão importante para os formuladores
de políticas urbanas –, uma vez que isso
mascara quais privações específicas as
famílias vivenciam, bem como a gravidade
dessas privações combinadas. A proporção
de moradores de favelas pode permanecer a
mesma em qualquer dado país, enquanto o
tipo de privação experimentada pelas famílias
pode mudar com o tempo.
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NÃO-FAVELA

MODERADA
(UMA PRIVAÇÃO)

SEVERA
(DUAS PRIVAÇÕES)

EXTREMA
(TRÊS OU MAIS
PRIVAÇÕES)
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nessas categorias de gravidade, a mudança nas
privações das famílias pode ser acompanhada
com mais precisão. Direcionar programas e
políticas para áreas da cidade ou do país onde
as famílias experimentam múltiplas privações
também permite melhorias e aprimoramentos
mais efetivos.1

OS ASSENTAMENTOS INFORMAIS NÃO
SÃO TODOS IGUAIS
Os assentamentos informais nas cidades africanas apresentam-se sob diversas formas e
tamanhos, mas o denominador comum é sua resposta altamente dinâmica e engenhosa
à absoluta falta de opções.
6 fotos de visivelmente diferentes “formas e tamanhos” de assentamentos informais ou favelas
em diversas cidades africanas. O nome da cidade e a natureza do assentamento devem ser
fornecidos para cada foto, para que legendas factualmente específicas (1-2 frases cada uma,
informando sobre as condições das moradias no local) possam ser escritas

África do Sul

Liberia

Nigeria
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CONDIÇÕES

Uma abordagem alternativa simples é
agrupar as famílias vivendo em favelas em
categorias baseadas no número de privações
que experimentam: privação moderada (uma
privação de moradia), privação severa (duas
privações de moradia) e privação extrema (três
ou mais privações de moradia). Estudando a
predominância de famílias vivendo em favelas

CONDIÇÕES
CONDITIONS

AFINAL, POR QUE FAVELAS E
ASSENTAMENTOS INFORMAIS EXISTEM?
Na maioria das cidades, o
principal problema é o acesso
à terra urbana adequada.
Em muitas cidades africanas, favelas e
assentamentos informais servem de lar a mais
de 50% da população da cidade. O fato de
o “crescimento urbano” na África ser quase
sinônimo de “formação de favelas” indica
quantas restrições existem para o provimento
de moradias adequadas nas cidades. Existem
diferentes motivos para isso, mas a principal
causa, na maioria dos casos, é que os pobres
precisam competir com grupos mais fortes
pelo acesso às terras urbanas.
s

Cada vez mais, terras urbanas e mercados imobiliários estão enfrentando
uma enorme concorrência econômica, o
que eleva o custo de todas as moradias,
de modo que mesmo o mais inferior dos
padrões de moradia do setor formal está
fora do alcance dos pobres.

s

Para os pobres, é muito difícil, e com
frequência impossível, ter acesso a
financiamento habitacional para que
possam construir ou comprar moradias
formais. Empreendimentos imobiliários
destinados a famílias de baixa ou nenhuma
renda são muitas vezes “sequestrados”
por compradores de renda média, com
mais acesso a crédito, porque também
existe uma carência de moradias para esse
setor da população urbana.

s

Relações de poder desiguais dentro da
sociedade civil levam à distorção da
criação de moradias públicas e privadas
em favor das necessidades dos grupos
mais poderosos. Em muitas cidades,
o uso e a propriedade da terra são
controlados pelo governo e proprietários
costumeiros, e a alocação de terras pode
nem sempre atender às necessidades dos
pobres urbanos. (Ver Guia prático 1 sobre
Urbanização e Guia prático 3 sobre Terra.)
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s

Muitas comunidades carentes também
enfrentam enormes barreiras no acesso a
terra e moradia por causa do tempo, da
burocracia e das dificuldades envolvidas.

s

Os governos locais e nacionais muitas
vezes não têm vontade política de
promover a estratégia habitacional geral
da cidade ou do país, permitindo, em
vez disso, que as forças de mercado
determinem quem pode ter acesso à terra
e como o financiamento habitacional é
disponibilizado.

s

Os governos não coletam informações
adequadas sobre as condições e
necessidades das pessoas que vivem
em assentamentos informais, e portanto
falham ao planejar uma abordagem
inclusiva para a habitação que aceite
o direito dos pobres de viver em boas
condições na cidade, ao lado de outros
residentes urbanos.

Excluídas do mercado, resta às famílias de baixa
renda apenas uma opção: construir, comprar
ou alugar casas de tamanho relativamente
pequeno, baixa qualidade de construção
e mínimo fornecimento de serviços num
assentamento informal. São, ainda, forçadas
a ocupar o menor espaço possível, o que leva
a densidades muito altas e níveis insalubres de
superpopulação em seus assentamentos.
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CONDIÇÕES

PREDOMINÂNCIA DE FAVELAS NA ÁFRICA, 20052
País

População
urbana (milhões)

Proporção em
favelas

População vivendo
em favelas (milhões)

Maior predominância: 5 primeiros países
2

República Centro-Africana

1,54

94,1%

1,45

3

Chade

2,46

91,3%

2,25

4

Angola

8,50

86,5%

7,35

5

Guiné-Bissau

0,47

83,1%

0,39

28,12

28,7%

8,08

4,67

18,0%

0,24

Menor predominância: 5 últimos países
36

África do Sul

37

Zimbábue

38

Egito

31,66

17,0%

5,41

39

Marrocos

18,47

13,0%

2,42

40

Argélia

20,80

12,0%

2,45
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CONCEITOS

O QUE FAZER COM OS ASSENTAMENTOS
INFORMAIS?
Antes que formuladores de políticas urbanas,
ONGs ou doadores intervenham em
assentamentos informais, é preciso que eles
compreendam a realidade dessas comunidades
Para alguns formuladores de políticas urbanas
e profissionais, os assentamentos informais
e as favelas encarnam tudo o que há de
negativo: doenças, crime, turbulência política,
má conduta e ignorância. Mas pesquisas ao
longo de muitos anos revelaram que esses
assentamentos são altamente organizados,
tanto espacial como socialmente. Seus
ocupantes participam integralmente da
economia urbana, trazendo imensa diversidade
cultural e dinamismo à cidade. Ao contrário da
crença popular, os assentamentos informais e
as favelas não são caracterizados por preguiça
ou delinquência, mas por energia, criatividade,
engenhosidade e capacidade empreendedora.
Alguns assentamentos informais estabelecidos
contêm em si mesmos vibrantes economias
locais completas, com moradias informais
e mercados de terras próprios, bem como
grupos sociais e culturais diversos. Embora
as condições em alguns assentamentos
sejam realmente miseráveis, insalubres,
10

empobrecidas e socialmente excludentes,
essas condições só surgem em decorrência
da falta de alternativas e oportunidades
para seus residentes. Por causa dessa rica
diversidade dos assentamentos informais
dentro das cidades e regiões, é importante
que governos e ONGs procurem, primeiro,
compreender as características de qualquer
favela ou assentamento informal em que
planejem intervir. Seus residentes têm a chave
dessa compreensão, se os “forasteiros” se
dispuserem a escutar o que eles têm a dizer.
Para saber o que fazer, os formuladores de
políticas urbanas devem apreciar a diversidade
existente dentro dos assentamentos e entre
eles. Os moradores têm o maior conhecimento
sobre como seu assentamento funciona,
as características de sua comunidade e a
natureza de suas necessidades e prioridades.
Os governos e, em particular, os serviços
estatísticos nacionais, devem se basear nesse
conhecimento para estabelecer o número
de pessoas que vivem no assentamento,
suas condições de vida, suas necessidades e
aspirações – informações vitais que devem
moldar quaisquer políticas e planos que
venham a afetar o assentamento.
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1. Moradia
Os assentamentos informais contêm uma
ampla variedade de qualidades de moradias e prédios, desde construções de
concreto estáveis, com todos os serviços,
até barracos precários feitos com tábuas,
plástico ou sucata metálica e chapas de
ferro corrugado.
As favelas e os assentamentos informais – e
as pessoas que neles vivem – não são todos
iguais. Existem muitos graus de pobreza em
cada assentamento. Alguns proprietáriosocupantes serão capazes de mobilizar fundos
suficientes para melhorar suas casas até os
padrões de classe média, enquanto outros
continuarão a viver nas cabanas mais básicas,
incapazes de pagar por quaisquer melhorias.
Embora os riscos sanitários e ambientais sejam
maiores, uma vantagem de construir uma casa
num assentamento informal é a liberdade
dos regulamentos das práticas formais de
construção. Como quase todo aspecto de suas
vidas é tecnicamente “ilegal”, em vez de seguir
a ideia de outra pessoa sobre o que deve ser
permitido, os residentes informais são mais ou
menos livres para construir com criatividade (e
aos poucos), de acordo com suas necessidades
e limitações de espaço e orçamento.
2. Infraestrutura
Em muitas cidades, os governos tomaram medidas para fornecer ao menos a
infraestrutura básica aos assentamentos
informais, mas esses programas são com
frequência executados de modo fragmentado, mal planejados e implementados, e
muitos assentamentos acabam excluídos.
As autoridades podem prover algum
abastecimento de água via carros-pipa ou
fontanários públicos; estes, porém, podem secar
durante parte do dia ou da semana, e muitas

pessoas podem não ter acesso a eles. Para os
governos locais, custa pouco instalar medidores
elétricos nos assentamentos informais, mas
muitos residentes têm de comprar a energia
elétrica a preços inflacionados informalmente
de casas e lojas próximas.
O lixo sólido raramente é coletado dentro
dos assentamentos informais, mas, quando
os residentes levam o lixo (às vezes de formas
bastante inovadoras) para latas de lixo em
locais de fácil acesso fora do assentamento,
a coleta municipal normalmente o leva.
Esgoto e saneamento são grandes problemas
nos assentamentos informais, onde a posse
insegura e terras baixas, em encostas íngremes
ou áreas de risco podem fazer a cidades relutar
em investir na instalação de canos e tubulações
de esgoto, deixando para os residentes
informais a solução desses problemas.
3. Localização
A localização das casas é de extrema importância para os pobres urbanos. Eles
quase sempre tentarão permanecer nas
áreas da cidade o mais próximo possível
das oportunidades de geração de renda.
Isto frequentemente significa estar perto dos
centros de comércio das cidades, próximo de
zonas industriais ou de mercados e hubs de
transporte. Há, porém, uma grande demanda
por terrenos nesses locais, o que eleva muito
seu preço, de modo que, se os pobres não
encontram terras para invadir nessas áreas,
provavelmente serão forçados a ocupar
terrenos que por motivos muito bons ninguém
mais quer, tais como áreas de risco propensas
a enchentes ou deslizamentos de terra, à beira
de estradas e ferrovias ou nas margens de
canais e rios.
Como mesmo nessas áreas de alto risco a terra
é valorizada, os assentamentos informais que
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4 ASPECTOS-CHAVE SOBRE O
CRESCIMENTO DA INFORMALIDADE
HABITACONAL

CONCEITOS
se desenvolvem ali tendem a ser densamente
povoados. Como alternativa, algumas famílias
pobres podem optar por se instalar em terrenos
na periferia urbana, distante das redes de
infraestrutura e dos centro de emprego, onde
a terra pode estar disponível, mas empregos e
sobrevivência serão mais difíceis.
4. Segurança de posse da terra
Sem dúvida, um dos problemas mais
graves que milhões de moradores de assentamentos urbanos informais na África
enfrentam é a posse insegura da terra que
ocupam.
Sem permissão legal para ocupar a terra,
eles podem ser despejados pelo proprietário
ou agência pública proprietária de terras
a qualquer momento. Além de tornar a
vida incerta a cada dia, a constante ameaça
de despejo faz
com que os residentes
dos assentamentos informais relutem em
investir em melhorias em suas casas ou no
assentamento. Sem direitos à terra legalmente
reconhecidos, as empresas de serviços
públicos (como concessionárias de água e
energia elétrica) e outros prestadores de
serviço (como agências de crédito) também
relutam em atuar nesses locais. Como
resultado, os assentamentos informais muitas
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vezes permanecem precários e sem nenhuma
melhoria durante anos.
A posse da terra não é simplesmente uma
questão de legalidade ou ilegalidade
A maioria dos países dispõe de um leque de
diversos sistemas de posse da terra, todos
oferecendo diferentes graus de segurança. À
medida que os assentamentos informais se
tornam mais antigos e se consolidam, a menos
que haja sinais muito claros de despejo iminente,
os residentes vão gradativamente se sentindo
mais seguros em relação à possibilidade de
perderem sua terra. Os invasores costumam
reunir documentos e provas de que estão
vivendo no mesmo assentamento por muito
tempo, o que pode às vezes fortalecer sua
reivindicação de permanecer naquela terra.
Além disso, quando as autoridades trazem
para o assentamento infraestrutura básica,
como calçadas, valas, abastecimento de água
e eletricidade medido, isso é muitas vezes
percebido como um maior grau de segurança
– ou pelo menos de reconhecimento –
em relação ao assentamento. Através de
todos esses meios, os invasores tentam
gradativamente consolidar a segurança da
posse da terra, mesmo sem a titularidade da
terra. (Ver Guia prático 3 sobre Terra.)
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Os centros urbanos de rápido crescimento na bacia do Lago Vitória, na África Oriental, estão
desempenhando um papel cada vez mais importante no desenvolvimento econômico da região.
Mas o desenvolvimento urbano não planejado e a intensa pressão sobre a infraestrutura básica
tiveram um considerável impacto negativo nas condições de vida, no meio ambiente natural
e no frágil ecossistema do lago. Os pobres dessas áreas urbanas e periurbanas são as pessoas
mais afetadas.
A Lake Victoria Water and Sanitation Initiative (LVWSI) é um programa que tem o objetivo
de dar uma rápida e substancial contribuição ao fornecimento de água e saneamento em
cidades secundárias na região do Lago Vitória, envolvendo 15 assentamentos urbanos e um
milhão de pessoas em Uganda, Quênia e Tanzânia. A iniciativa inspira-se no conhecimento e
experiências compartilhados da Aliança Global de Parcerias de Operadores de Água, uma rede
de especialistas reunidos pela ONU-HABITAT.
A LVWSI reúne muitos grupos de interessados das cidades na região:
s

homens e mulheres pobres, idosos, jovens, órfãos (em especial os de famílias chefiadas por
crianças) e outros grupos vulneráveis, que frequentemente são excluídos das tomadas de
decisão, mas são os mais afetados pela falta de água e serviços de saneamento;

s

funcionários e liderança eleita das Autoridades Locais, que participam de todos os estágios
da LVWSI para assegurar que sua devida integração ao sistema de planejamento urbano
local;

s

ONGs e OCs responsáveis pela mobilização da comunidade e implantação dos sistemas de
água e saneamento comunitários, bem como pela conscientização comunitária e atividades
de treinamento e educativas. As parcerias com as autoridades locais também criam
oportunidades para contratar ONGs e grupos comunitários para a prestação de serviços;

s

companhias locais de água e saneamento e fornecedores de pequena escala; o projeto
ajuda a capacitá-los nas áreas de elaboração de planos de negócios, gestão financeira,
gestão técnica, incluindo operações e manutenção e gestão de demanda;

s

setor privado local, que será diretamente beneficiado com a Iniciativa do Lago Vitória, uma
vez que as melhorias no suprimento de água, saneamento, drenagem e gestão de resíduos
sólidos em toda a cidade vão atrair investimentos e intensificar as atividades econômicas
locais;

s

Associações de Distribuidores de Água locais atualmente responsáveis pela maior parte da
prestação de serviços às comunidades pobres das cidades participantes;

s

mídia local, comprometida com a conscientização sobre os problemas de nível de água,
saneamento, gerenciamento de resíduos e esgoto na Iniciativa do Lago Vitória em geral,
e nas cidades participantes em particular, entre líderes políticos, formuladores de políticas
urbanas, parceiros de desenvolvimento e comunidades beneficiadas.

A LVWSI também desenvolveu meios de monitorar a cobertura de água e saneamento em
17 cidades como parte do processo, e de capacitar as autoridades locais a manter e atualizar
as informações. O conhecimento local das comunidades pobres está sendo combinado
com métodos de mapeamento por satélite para localizar poços e outras fontes de água nos
assentamentos, como base para planejar sistemas de abastecimento de água que alcançarão
todos os que precisam.3
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NOVAS INICIATIVAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS CIDADES EM CRESCIMENTO:
O PROGRAMA DE ÁGUA E SANEAMENTO NO LAGO VITÓRIA

CONCEITOS

AS MULHERES E A MORADIA DE BAIXA
RENDA
O pleno envolvimento das mulheres é a
maior garantia para o sucesso dos projetos habitacionais
Os interessados-chave em qualquer projeto
habitacional comunitário são sempre as mulheres,
seja o projeto o reassentamento numa nova area
ou a urbanização do assentamento. Portanto,
é importante criar um espaço para as mulheres

desempenharem um papel integral em todos os
estágios de planejamento e implementação. São
elas que têm o conhecimento mais profundo da
comunidade e seus problemas, e são elas que já
têm fortes redes sociais dentro da comunidade
e, portanto, a maior capacidade de mobilizar
apoio – ou oposição – a qualquer intervenção
no assentamento. O envolvimento das mulheres
num processo que traz melhorias na qualidade

PROJETOS COMUNITÁRIOS DE URBANIZAÇÃO LIDERADOS POR MULHERES EM GOBABIS, NAMÍBIA
Cerca de 50% das famílias de Gobabis vivem em moradias informais. Antes, não havia opções na
cidade com terras a preços razoáveis para a construção de casas, uma vez que os terrenos individuais
desenvolvidos eram caros demais. Isso era especialmente problemático para as famílias chefiadas por
mulheres. As trocas facilitadas pelo Namibia Housing Action Group (NHAG) e pela Shack Dwellers
Federation of Namibia (SDFN) permitiram aos membros compartilhar com outras comunidades suas
opções de desenvolvimento e fazer escolhas sobre como atender às suas necessidades. Duas mulheres
locais foram incumbidas de mobilizar o então disperso grupo de poupança e começar um projeto
de poupança para aumentar a confiança e atingir seus objetivos. Ao mesmo tempo, o Município de
Gobabis iniciou projetos para melhorar o acesso a banheiros públicos e água para a comunidade. Para
atender às necessidades de terra e serviços em maior escala, o município também decidiu apoiar os
grupos de poupança.
A coleta das pequenas economias permitiu à comunidade ter acesso a terras e outros recursos financeiros.
O fundo de desenvolvimento da SDFN (Twahangana Fund) ofereceu crédito para geração de renda e
instalação de serviços. Forneceu, ainda, financiamento temporário ao programa descentralizado do
governo “Build Together”, para a construção de casas. O município vendeu um bloco de terras com
acesso a grande parte da infraestrutura por 14% do custo de terrenos urbanizados individuais. Doações
financeiras também foram feitas pelo município e outros indivíduos. A comunidade deu significativa
contribuição humana, reduzindo em 25% os custos de construção, fazendo eles mesmos módulos de
construção e escavações. Os membros gerenciam o projeto, encarregam-se da contabilidade, treinam
outros grupos e mantêm os registros dos materiais de construção.
O NHAG facilitou o treinamento técnico para controle dos registros dos materiais de construção,
produção de módulos de construção e construção das casas. O Grupo de Poupança de Hatago
desenvolveu sistemas financeiros comunitários, com diferentes equipes responsáveis pela contabilidade
e relatórios mensais. As mulheres do grupo assumiram a liderança na cidade e na região para encorajar
outras comunidades a formar grupos de poupança. Seus membros desenharam as plantas quando
receberam as terras, e o grupo de poupança conduziu um recenseamento que coletou informações de
1 380 estruturas informais. As melhorias foram realizadas para o grupo de poupança de 50 famílias,
que asseguraram e ocuparam a própria terra para urbanização progressiva, melhoraram o terreno com
conexões individuais de água e saneamento, e concluíram 32 casas. As mudanças nas estratégias locais
ocorreram à medida que outras cidades aprenderam com as experiências de Gobabis. O Conselho
Municipal de Okakarara está permitindo que a comunidade faça suas próprias ligações com os serviços
de utilidade pública, enquanto o Conselho Municipal de Rehoboth está estudando o desenvolvimento
em blocos como uma estratégia futura para o desenvolvimento da terra.4
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casas e infraestrutura melhorada, isso não só
garante que os novos projetos atendam às reais
necessidades das famílias, mas que as tirem de
suas casas e elevem seu status na comunidade
como atores-chave para o desenvolvimento de
longo prazo de sua comunidade.

DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO NO ACESSO
À TERRA E MORADIA
A igualdade de direitos das mulheres a terra,
moradia e propriedade é parte dos direitos
humanos, reconhecida em vários instrumentos
internacionais, entre os quais o Protocolo à
Carta Africana dos Direitos do Homem e dos
Povos relativo aos Direitos da Mulher. Mesmo
assim, elas enfrentam a discriminação, velada
ou explícita, quando tentam preencher suas
necessidades de moradia e de sua família,
devido a leis e costumes de seus países que
restringem sua capacidade de legalmente
possuir, arrendar, herdar ou controlar o uso
de propriedades, e de obter empréstimos para
financiamento habitacional.
Muitos sistemas de lei consuetudinária na África
limitam o direito da mulher à terra, negandolhe acesso à propriedade de bens através de
sistemas de herança e propriedade marital que
favorecem os homens da família. Mulheres
solteiras ou chefes de família são especialmente
vulneráveis nesses lugares. Como seu acesso à
terra muitas vezes se dá através dos maridos,
pais ou irmãos, elas podem perder esse acesso
ao enviuvarem, divorciarem-se e se forem
abandonadas ou deixadas sós quando seus
maridos ou membros da família masculinos
migram para outro lugar.
Um número cada vez maior de países reconhece
a igualdade de direitos da mulher em sua
Constituição. Entretanto, ainda há países,
como Zimbábue, Zâmbia, Lesoto, Suazilândia
e Quênia, onde a discriminação em questões
de lei costumeira e pessoal (como herança) é
permitida em seu atual sistema legal. No caso
Magaya, no Zimbábue, a Suprema Corte decidiu
que a Sra. Magaya não podia herdar terras,

porque a lei costumeira não faculta tal direito
às mulheres e a Constituição ainda permite
a discriminação nessas questões. Para evitar
que isso ocorra, é essencial que um dispositivo
constitucional proíba a descriminação, inclusive
na lei e na prática costumeiras (conforme
estabelecido nas Constituições de Uganda,
Quênia, África do Sul e Moçambique).
Abordagens inovadoras, tais como a Lei da Terra
da Tanzânia, de 1999, em que a terra ocupada
por ambos os cônjuges é agora presumida
como co-registrada, salvo se de outro modo
indicado pelo casal, oferecem muito mais
proteção aos interesses e às necessidades das
mulheres e de fato implementam seus direitos.
Diversas organizações na África estão
abordando o problema do direito de
propriedade das mulheres, revisando leis de
herança, negociando novas práticas de posse
da terra que protegem seu o acesso à terra e
à moradia, e abrindo espaço para que elas se
envolvam na luta para tornar esses sistemas
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de vida de todos pode também capacitar e
promover a autoconfiança, enquanto eleva seu
status e ajuda a desfazer padrões de desigualdade
arraigados de desigualdade. Quando as mulheres
têm um papel central no planejamento, na
construção e no pagamento de suas novas
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mais equitativos. Estratégias e ferramentas
que podem proteger e fortalecer os direitos
das mulheres à terra e à propriedade incluem:
s

s

s

assessoria técnica sobre como incluir
direitos, preocupações e necessidades das
mulheres nas normas e diretrizes para a
implementação de leis e políticas;
treinamento de juízes, policiais, membros
do parlamento, membros do conselho local,
funcionários de órgãos relacionados à terra,
etc. sobre consciência de gênero e direito
das mulheres à terra e à propriedade;
treinamento de redes de paralegais para
disseminar informações sobre direitos das
mulheres à terra, moradia e propriedade
em suas comunidades, intervir em litígios
e podem com sucesso evitar despejos de
viúvas e outras mulheres vulneráveis;

s

conscientização sobre os instrumentos
internacionais e regionais de direitos
humanos reconhecendo a igualdade de
direitos das mulheres à terra, moradia e
propriedade;

s

associar e apoiar as iniciativas já existentes de
mulheres moradoras de favelas que, através
de abordagens inovadoras, conseguiram
ganhar coletivamente o acesso a terra e
moradia, através de esquemas de poupança
e cooperativas;

s

uma perspectiva de gênero nos projetos
de urbanização e melhorias de favelas
para assegurar que direitos, necessidades
e interesses específicos das mulheres sejam
ativamente levados em conta;

s

inclusão das mulheres em todos os processos
de tomada de decisão sobre melhoramento
e regularização de favelas.5

DESPEJO E REMOÇÃO DE FAVELAS
Despejo forçado é o termo que descreve o
que ocorre quando as pessoas são removidas
de suas casas e comunidades contra sua
vontade – algumas vezes com, mas em geral
sem, providências para reassentá-las em
outro local. Nos piores casos, os despejos
podem ser procedimentos extremamente
violentos e brutais, nos quais casas, pertences,
comunidades, meios de vida e estruturas de
apoio das pessoas são destruídos. Quando
os residentes despejados do assentamento
informal recebem alternativas para viver,
tais locais de realocação são muitas vezes
tão distantes de seus empregos e redes
de apoio, tão mal urbanizados, perigosos
ambientalmente e inadequados para a
sobrevivência humana, que, na prática, as
pessoas se tornam sem-teto.
A demolição de favelas e assentamentos
informais tornou-se prática comum de muitos
governos a partir da década de 1950. Mesmo
16
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Nos últimos anos, a descentralização do poder
para mecanismos do governo local possibilitou
que as autoridades municipais adotassem
políticas de despejo forçado e reassentamento,
com os governos centrais tendo um escopo
restrito para conter esse retrocesso.

ASPECTOS LAMENTÁVEIS SOBRE AS
REMOÇÕES

Remoções forçadas: um ciclo
vicioso
Os despejos forçados podem eliminar os
assentamentos informais e favelas que
ninguém quer ver, mas em nada contribuem
para resolver os problemas habitacionais
de quem é forçado a viver ali – na verdade,
ao deixar as pessoas sem teto, o problema
piora. Quando são despejadas à força de suas
casas sem receber nenhuma acomodação
alternativa, as pessoas tendem a criar novas
invasões ou a se tornarem inquilinas em
assentamentos informais existentes, situações
que só aumentam a densidade populacional
e os problemas dos assentamentos existentes.

(Ver Guia prático 7 sobre Aluguel de
moradias.) Seja qual for o motivo por trás de
um despejo forçado, ele jamais pode justificar
o processo que os caracteriza e só contribui
para aumentar a carência de moradias.

Os despejos predominam sobretudo em
épocas de crescimento econômico, pois
incorporadoras procuram terras e novas
oportunidades de investimento. Durante
recessões econômicas, os despejos forçados
costumam diminuir, e os residentes dos
assentamentos informais têm maior chance
de ter uma boa noite de sono.
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com o reconhecimento internacional de que
os despejos forçados deveriam ser proibidos,
muitos governos continuam, esporádica ou
sistematicamente, a despejar a força famílias
pobres urbanas de suas casas. (Ver Guia
prático 4 sobre Despejo.)

ABORDAGENS & DIRETRIZES

CINCO ALTERNATIVAS PARA PRODUZIR
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
A seguir encontram-se cinco das principais
abordagens para resolver problemas habitacionais urbanos que foram aplicadas, com
variados graus de sucesso, como alternativas ao
despejo das pessoas de favelas e assentamentos
informais:

OPÇÃO 1: PROGRAMAS
DE URBANIZAÇÃO
E MELHORIAS DE
ASSENTAMENTOS
Os programas de urbanização e melhorias
locais consistem em fazer melhorias no meio
ambiente físico, social e econômico de um
assentamento informal, sem deslocar os seus
moradores. Programas de urbanização e
melhorias de assentamentos informais são a
maneira menos dispendiosa e a mais humana
de aumentar o estoque de moradias a preços
razoáveis, em vez de destruí-las.
A maioria das pessoas tende a considerar
os programas de urbanização e melhorias
apenas como programas técnicos para

instalar calçadas, drenos, tubulações de
água, iluminação pública, redes elétricas,
saneamento e disposição de lixo. Esses itens
de infraestrutura estão de fato no topo da lista
do que é preciso fazer. Mas uma versão mais
abrangente de urbanização também pode
ajudar os residentes da comunidade a fazer
muito mais:
s

Casas: fazer melhorias nas casas ou reconstruí-las completamente.

s

Terra: regularizar e garantir a posse da terra de longo prazo em seu assentamento.

s

Rendimentos: melhorar seus empregos,
capacidades de ganho e pequenos negócios.

s

Instalações comuns: aprimorar as instalações – como centros comunitários, praças ou empresas comunitárias.

s

Acesso a serviços públicos: melhorar o
acesso a educação e saúde.

s

Bem-estar social: estabelecer sistemas de
bem-estar social gerenciados pela comunidade que possam acolher seus membros
mais vulneráveis.

PROGRAMAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS DE ASSENTAMENTOS : BOM PARA A
POPULAÇÃO POBRE E PARA AS CIDADES
Ao contrário da realocação, os projetos de urbanização e melhorias causam um transtorno
mínimo na vida das pessoas e às delicadas redes de apoio mútuo das comunidades pobres.
Em geral, o melhoramento envolve algumas mudanças no layout existente da comunidade,
para abrir espaço para a instalação de infraestruturas melhoradas. Essas mudanças, porém,
não precisam ser imensas, a menos que as comunidades optem por reconstruir totalmente o
assentamento e começar do zero com uma nova planta, infraestrutura e casas. As comunidades
podem encontrar maneiras táticas de atender às necessidades das pessoas cujas casas devem
ser demolidas ou trocadas para permitir as melhorias.
Existem muitas opções, e a natureza de qualquer projeto de urbanização e melhorias depende
das prioridades e dos recursos das pessoas que vivem na comunidade.
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s

Os programas de urbanização e melhorias mantém no lugar onde já vivem,
ajudando a consolidar as comunidades,
aumentar a estabilidade social e fortalecer
mecanismos de apoio existentes.

s

Encoraja a participação nos muitos
aspectos do redesenvolvimento de uma
comunidade – primeiro, no planejamento e
na implementação do projeto de urbanização
e melhorias e, depois, em muitas outras
atividades sociais e econômicas decorrentes,
gerenciadas coletivamente dentro da
comunidade.

s

Estimula as pessoas a investir em
melhorias em suas casas e ambientes de
vida, garantindo seus direitos de longo
prazo de ocupar essa terra através da
posse da terra segura de longo prazo.

s

Melhora o bem-estar dos moradores e
suas condições de vida, por melhorar seu
ambiente de casa e de vida, e livrando-as
da constante ameaça de despejo.

s

Aumenta o patrimônio e promove
a valorização dos imóveis — casas e
terrenos — como resultado da maior
segurança da posse da terra. Em situação
de crise, as casas podem ser usadas para
atividades geradoras de renda, alugadas
ou vendidas, ou usadas como garantia
para obter empréstimo.

s

Melhora a organização espacial do
assentamento. Quando são feitas
melhorias em assentamentos superpovoados
e não planejados, é possível reorganizar os
terrenos e abrir espaço para infraestrutura,
creches, praças, clínicas e templos.

s

Promove a confiança e o orgulho entre
os moradores. Melhorar as moradias e os
serviços básicos de uma comunidade carente
não só preenche uma importante função
do governo local, mas também eleva a
confiança, o orgulho, o engajamento cívico
e a ambição das pessoas para investir mais
em suas casas e bairros.

Para cada dólar que o governo investe
na urbanização de uma comunidade,
as famílias pobres investem outros sete
dólares do próprio bolso, os quais colocam
diretamente na melhoria de suas casas.6

s

Aumento dos rendimentos quando as
pessoas podem usar seus imóveis para
complementar a renda: lojas, aluguel de
quartos e oficinas. Ter um endereço legalizado
também facilita na hora de obter empregos
que pagam melhor no setor formal.

“Nós precisamos dessa terra
para outros fins”
Um dos primeiros argumentos contra os
programas de urbanização e melhorias de
assentamentos é que a terra que eles ocupam
é necessária para outros fins. Profissionais
do setor habitacional, porém, estimam que,
na maioria das cidades africanas, não mais
que 20% dos assentamentos informais
existentes encontram-se em terras que são
genuinamente necessárias para fins
de
desenvolvimento público urgente, como novas
ruas, tubulações de drenagem, projetos de
controle de enchentes ou prédios do governo.
E a natureza variável de como megaprojetos
estão sendo vendidos, financiados e
projetados nas cidades africanas significa que
mesmo esses projetos são muitas vezes mal
planejados e poderiam ser ajustados para
evitar o despejo das comunidades carentes.
Os outros 80% dos assentamentos informais
fornecem um estoque muito necessário de
moradias de preço razoável para pessoas
cujo trabalho está alimentando o crescimento
econômico da cidade. Permitir que essas
comunidades permaneçam onde já estão (em
vez de despejá-las para construir um shopping
center, uma franchise de lanchonete ou um
condomínio de apartamentos caros) constitui
um uso razoável da terra pública.
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POR QUE OS PROGRAMAS DE
URBANIZAÇÃO E MELHORIAS DE
ASSENTAMENTOS SÃO A MELHOR OPÇÃO?

ABORDAGENS & DIRETRIZES

A QUESTÃO DOS PADRÕES DE
QUALIDADE DOS PROJETOS

Os padrões dos projetos de urbanização
e melhorias de assentamentos têm sido
motivo de controvérsia. Enquanto as agências
doadoras buscam reduzi-los a fim de garantir
a oferta mais ampla possível de moradias,
além de aumentar a acessibilidade econômica,
as agências do governo estão concentradas
em impor altos padrões em todos os projetos
de construção – na melhor das hipóteses
porque querem reduzir custos de manutenção
e, na pior, porque aspiram a uma visão utópica
altamente formalizada de suas cidades.
O Primeiro Projeto Urbano (1978), financiado
pelo Banco Mundial em Burkina Faso, por
exemplo, foi adiado porque o governo insistiu
em aumentar o tamanho dos terrenos de 300
para 375 metros quadrados. Além do atraso,
essa insistência em padrões mais altos causou
consideráveis excessos de custo.
De forma semelhante, a decisão de aumentar
a largura das estradas no Projeto Nylon, em
Camarões, em 1984, deslocou um grande
número de famílias. O projeto das estradas
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foi baseado numa previsão otimista no plano
diretor de Duala, durante um período de
crescimento nacional. Em vez de melhorar
a vida dos residentes locais, o projeto
efetivamente tornou-se um veículo para
melhorar a infraestrutura principal da cidade,
resultando num excesso de custo de 56%.
Com as lições aprendidas, a tendência geral
tem sido reduzir os padrões nos projetos de
urbanização e melhorias de assentamentos.
Em Gana e Zâmbia, por exemplo, os padrões
foram deliberadamente reduzidos a fim de
beneficiar uma área mais ampla e manter os
custos baixos. Em Riverdene, um novo projeto
habitacional em Durban, África do Sul, o
município foi pioneiro no desenvolvimento
de uma inovadora “via de acesso” – estrada
estreita, cuja largura fica entre a da entrada de
uma casa e uma rua residencial – para reduzir
os custos de infraestrutura. Hoje, essas vias de
acesso fazem parte da hierarquia das estradas,
reduzindo tanto os custos de construção
como o tamanho do terreno necessário para
acomodar a estrada.7
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1. Deve ser participativo. O projeto
de urbanização e melhorias deve ser
um processo participativo, que aborde
primeiro e sobretudo as necessidades
da comunidade, conforme identificadas
coletivamente por seus membros. Esta é a
chave para a sustentabilidade do projeto.
Sem essa participação, as melhorias de
infraestrutura não serão conservadas, as
condições se deteriorarão, as pessoas se
decepcionarão com o governo local e o
investimento em melhorias será perdido.
Quanto mais a comunidade participar
de cada estágio do processo, mais bemsucedido será o resultado. O aspecto
central dessa participação é a coleta de
dados sistemática sobre o assentamento
por quem o conhece melhor – a
comunidade –, através de recenseamentos
e outros métodos, como base para decidir
quais melhorias são necessárias.

2. Deve ser executado em parceria.
Planejar e implementar um projeto de
projeto de urbanização e melhorias é
sempre mais eficiente quando executado
pela comunidade e pelo governo local em
estreita colaboração. ONGs também podem
desempenhar um papel crucial no apoio às
organizações comunitárias, fornecendo-lhes
o apoio técnico necessário para projetar
melhorias para as casas ou para desenvolver
projetos de geração de renda.
3. Deve oferecer segurança de posse da
terra. Fornecer a posse segura é parte
vital do projeto de urbanização e melhoria
de uma comunidade. Sem ela, a contínua
vulnerabilidade das pessoas ao despejo
as deixará relutantes em investir em suas
casas e ambiente de vida. Às vezes a posse
é concedida a famílias individuais na forma
de títulos de propriedade ou contratos de

DIREITOS SOBRE A TERRA: INDIVIDUAIS OU COLETIVOS?
Em comunidades das áreas centrais das cidades, com alta densidade populacional e pequenos
terrenos para casas, a posse comunal da terra está se tornando a primeira opção para os
pobres em cidades do mundo inteiro, por muitas razões.
No passado, a maioria dos programas de regularização de assentamentos informais
concedia direitos de posse a famílias individuais. Mas regularizar a posse concedendo títulos
de propriedade individuais pode ser demorado, caro e sujeito à corrupção. E uma grande
desvantagem dos sistemas de posse individual é que eles fragmentam as comunidades e
torna mais fácil para os especuladores comprar os residentes individualmente, deixando as
comunidades carentes em terrenos cobiçados no centro da cidade vulneráveis às forças de
mercado e à gentrificação. Quando os direitos de posse da terra (por título de propriedade
ou contrato de arrendamento) pertencem, coletivamente, a uma organização comunitária ou
cooperativa habitacional, podem ser uma poderosa defesa contra essas forças de mercado,
dando às comunidades uma razão estrutural para se manterem unidas, e asseguram que a
terra continuará disponível para alojar as pessoas que precisarem, no longo prazo. (Ver Guia
prático 3 sobre Terra.)
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SETE PRINCÍPIOS PARA O SUCESSO
DE UM PROJETO DE URBANIZAÇÃO E
MELHORIAS DE ASSENTAMENTOS
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arrendamento, depois que as delimitações
tiverem sido medidas e registradas. Outorgar
os direitos de posse à mulher chefe de
família em lugar do homem pode protegêla e a seus filhos da ameaça de abandono
e falta de teto, e fornecer-lhes um bem que
pode ser usado para a geração de renda.
Cada vez mais a posse da terra está sendo
concedida coletivamente, a comunidades
como um todo, como um meio de
evitar a gentrificação e de construir uma
organização comunitária mais forte.
(Ver quadro sobre “Direitos sobre a terra
individuais ou coletivos, na próxima
página.)
4. As comunidades precisam contribuir. É
essencial que a comunidade contribua de
alguma forma para o custo da urbanização. A experiência mostra que isso fortalece o senso comunitário de propriedade
do processo de urbanização e melhorias.
A contribuição pode ser financeira (monetária ou empréstimos comunitários) ou
sob a forma de mão de obra ou materiais
de construção, ou uma mistura dos dois.
O projeto de urbanização e melhoria funciona melhor quando a contribuição da
comunidade é suplementada por algum
tipo de subsídio, seja doações ou financiamento de projetos. (Ver Guia prático 5
sobre Financiamento habitacional.)

são misturados, incluindo as contribuições
dos membros das comunidades, subsídios
e empréstimos do governo, e talvez apoio
de organizações internacionais ou de desenvolvimento local. Para assegurar que a
infraestrutura urbanizada seja bem conservada e gerenciada ao longo do tempo, é
importante que sua construção ocorra de
modo a desenvolver a coesão e a organização da comunidade (Ver Guia prático
6 sobre Organizações Comunitárias) e a
promover o desenvolvimento econômico
local.
7. Deve ser parte de uma estratégia de
desenvolvimento urbano mais amplo.
Projetos de urbanização e melhorias de assentamentos devem ser vistos como uma
parte importante da visão mais ampla que
a cidade tem de seu futuro desenvolvimento. Os projetos não devem ser iniciativas emergenciais implementadas isoladamente, mas sim parte de planos para a
gestão urbana geral que busquem solucionar os problemas habitacionais da cidade
como um todo.

5. O projeto de urbanização e melhorias
deve ser economicamente viável. A
quantia com que as famílias podem contribuir ajudará a determinar o escopo e o
teor do dos investimentos em melhorias.
Se os programas de urbanização e melhorias vêm acompanhados de impostos altos
ou taxas de usuário que as pessoas não podem pagar, elas provavelmente não usarão
nem conservarão as instalações, ou podem
simplesmente se mudar para assentamentos mais acessíveis em termos de custo.
6. O projeto deve ser financeiramente
sustentável. A sustentabilidade é, em
parte, decorrente de como o projeto de
urbanização e melhorias é financiado. O
melhor é quando fundos de diversas fontes
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Upgrading keeps people together in the
“But we need that land for
same place where
already live, so it
PROJETOS
DEthey
URBANIZAÇÃO
E MELHORIAS DE
other purposes”
helps to consolidate communities, enhance
ASSENTAMENTOS
FINANCIADO
POR MORADORES DA
social stability and build on existing support
COMUNIDADE
NO SENEGAL One of the first arguments against upgradmechanisms.

ing informal settlements in situ is that the
land they occupy is needed for other purposes. But housing professionals estimate
that in most African cities, no more than
20% of the existing informal settlements are
on land that is genuinely needed for urgent
public development purposes, such as new
roads, drainage lines, flood control projects
s It stimulates people to invest in improveor government buildings. And the changments to their housing and living environing nature of how mega-projects are being
ments, by endorsing their long-term rights
marketed, financed and designed in African
to occupy that land through long-term, secities means that even these projects are ofcure land tenure.
ten poorly planned and could be adjusted to
s It improves people’s wellbeing and living
avoid evicting poor communities. The other
conditions by improving their housing and
of the informal
settlements
Os primeiros projetos de urbanização e melhorias de80%
assentamentos
do Senegal,
em Dalifortprovide
(1987– a
living environments, and by freeing them
1990), deram origem a um modo inovador de ligar much-needed
a participação dastock
comunidade
nas tomadas
de
of affordable
housing
from the
threat of financeiras.
eviction. Os Grupos de Interesse Econômico (GIEs) foram criados
decisão
comlooming
as contribuições
for the people whose hard work is fuelling
uma assets
forma de
associação
comunitária
em projetos de urbanização e melhorias de
s como
It builds
and
enhances
the valueeofreplicados
the city’s economic growth. Enabling these
assentamentos subsequentes. O GIE participa das tomadas de decisão relativas a quais opções técnicas
people’s houses and land, by improving
communities
to estay
where
already
devem ser oferecidas, define as necessidades prioritárias
da comunidade
levanta
fundosthey
de todos
os
their land
Asurbanização
assets, the
are (rather
than uniformemente
evicting thementre
to todos
put up
residentes.
Os tenure
custos dosecurity.
projeto de
e melhorias
são divididos
os a
houses can
be used
forobrigados
income-generating
membros,
que são
também
a pagar uma taxa
inicial de filiação.
sempre ofranchise
GIE mostrou-se
shopping
mall, aNem
fast-food
or an
activities,
rented de
orrecuperação
sold in a crisis,
or used
acessível
em termos
total dos
custos, mas
o comprometimento
por parte
da maioria a
up-market
apartmentativo
complex)
constitutes
as habitantes
collateral to
a loan. um sucesso. Por exemplo, o GIE do bairro de Medina Fass M’Bao em
dos
foi get
considerado
reasonable use of public land.
Dacar ainda está ativo e continua a buscar investimentos em melhorias. O GIE foi particularmente bems

It encourages participation in the many
aspects of a community’s redevelopment –
first in the planning and implementation of
the upgrading project, then later in many
other spinoff social and economic activities managed collectively within the community.

s sucedido
It improves
settlement
layouts.fundamentais:
When peo- reunir as economias dos residentes.
em um
de seus objetivos
ple upgrade crowded, unplanned settlecan reorganize
plots
and
make inovadora para canalizar esses fundos. Um Fund
O ments,
Senegalthey
também
experimentou
uma
abordagem
forspace
Upgrading
and the Legalization
of LandplayTenure (FOREFF) foi criado por decreto federal em 1991.
for infrastructure,
preschools,
A grounds,
intenção era
de que
dinheiro
clinics
andoplaces
of recuperado
worship. dos beneficiados devia ser direcionado diretamente para
o FOREFF, evitando o Tesouro e o sistema centralizado de cobrança de rendimentos. No entanto, a

s implantação
It builds morale
and de
pride.
Upgrading
a
de um fundo
urbanização
e melhorias
exclusivo encontrou grandes obstáculos e atrasos,
community’s
housing
and
basic service poor
levantou
dúvidas quanto
ao seu
potencial
de sucesso.
es not only fulfils an important function of
Em
países
onde a principal
depeople’s
urbanização tem sido a concessão da posse segura, os preços
local
government,
but estratégia
also raises
das
terras formaram
a maior
parte dos custos
que as pessoas tiveram de pagar. No entanto, em termos
morale,
pride, civic
engagement
and amde acessibilidade econômica, os preços oficiais das terras podem diferir substancialmente dos praticados
bition to invest further in their houses and
no mercado informal. Oficialmente, em Burkina Faso, um terreno é vendido por 500 francos CFA
neighbourhoods.
(USD0,70)
por metro quadrado; como o tamanho médio do terreno é de 300 metros quadrados, o
médio oficial
de umwhen
terreno
é de apenas
150 000 francos CFA (USD210). No entanto, por causa
s preço
It improves
incomes
people
can use
detheir
uma improved,
grande especulação
urbana, for
os terrenos
secure houses
income-podem ser comprados no mercado informal por até um
milhão de francos CFA (USD1 430). No Senegal, os preços oficiais das terras são muito mais elevados,
earning: shops, room rentals and home
mais próximos dos preços do mercado informal de Burkina Faso. No projeto de Dalifort (1987–1990), o
workshops.
a em
legal
address
preço
do terrenoHaving
foi fixado
3 000
francosalso
CFA por metro quadrado, além de um custo inicial para
makes
it aeasier
to get do
better-paying
jobs inEconômico. Aproximadamente 75% da receita da terra
entrar
para
comunidade
Grupo de Interesse
formal para
sector.
foithe
reservada
recuperar os custos de infraestrutura, e os 25% restantes, para os custos da terra.
Na Costa do Marfim, onde ocorreu a regularização das terras, as vendas foram diretamente ligadas
aos investimentos nas infraestruturas comunitárias através de um fundo exclusivo gerido pelos próprios
moradores, assim como no projeto Sokoura, em Aboisso.8
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O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER
NUM PROJETO DE DE URBANIZAÇÃO E
MELHORIAS DE ASSENTAMENTOS
O que fazer:
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O que não fazer:

Promover a boa governança urbana nos
projetos, tanto nas comunidades como na
cidade.

Pressupor que os assentamentos informais
vão automaticamente desaparecer com o
crescimento econômico.

Estabelecer marcos institucionais
habilitadores que envolvam todos os
parceiros e interessados no processo.

Subestimar a importante contribuição que
autoridades locais, proprietários de terras,
líderes comunitários ou moradores do
assentamento podem fazer ao processo de
urbanização e melhorias.

Implementar e monitorar estratégias
desenvolvimento da cidade em favor dos
pobres.

Separar o projeto de urbanização
e melhorias dos investimentos em
planejamento e gestão urbana.

Encorajar iniciativas dos moradores de
assentamentos informais e reconhecer o
papel das mulheres.

Ignorar as necessidades específicas
dos grupos vulneráveis no processo de
urbanização e melhorias.

Garantir a posse segura, consolidar os
direitos de ocupação e regularizar os
assentamentos informais.

Realizar despejos ilegais.

Envolver inquilinos e proprietários na
busca de soluções para abordar interesses
coletivos.

Discriminar pessoas em moradias alugadas
ou promover uma só opção de posse.

Adotar uma abordagem mais incremental no
projeto de urbanização e melhorias.

Impor padrões e normas fora da realidade
que não funcionam para os pobres.

Associar financiamento municipal,
subvenção cruzada e contribuições de
beneficiados para assegurar a viabilidade
financeira do projeto de urbanização e
melhorias.

Depender de subsídios governamentais
ou da recuperação total de custos dos
moradores dos assentamentos informais.

Projetar e negociar planos de realocação
apenas quando absolutamente necessário,
como último recurso.

Investir recursos públicos em grandes
esquemas de habitação social.

Combinar o projeto de urbanização e
melhorias com geração de emprego e
desenvolvimento econômico local.

Considerar o projeto de urbanização e
melhorias de favelas unicamente como um
problema social.

Desenvolver novas áreas urbanas
disponibilizando terras e infraestrutura
básica.

Fornecer infraestrutura e serviços pelos quais
os pobres não podem pagar.
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1. Selecionar o assentamento
Decidir qual assentamento urbanizar
primeiro envolver pesar prioridades.
Normalmente, cabe aos planejadores do
governo identificar os assentamentos
adequados para o projeto de urbanização
e melhorias, muito influenciados pela
política local. Mas é melhor se as
comunidades carentes locais, ONGs e
outros interessados estiverem envolvidos.
O que deve ser considerado nessa
seleção? A disposição de participação de
uma comunidade, as condições físicas
específicas de um assentamento, custos,
problemas de posse da terra e o contexto
mais amplo do desenvolvimento urbano.
Produzir um bom efeito demonstração
também pode ser um fator na escolha
da comunidade, especialmente se o
projeto será inovador de algum modo.
Muitas vezes, assentamentos informais ou
favelas que são mais fáceis de urbanizar
podem ser escolhidos primeiro. Nisso
se incluem assentamentos com títulos
de terra transferíveis, com organizações
comunitárias bem estabelecidas ou
aquelas facilmente ligadas à infraestrutura
básica. Alternativamente, assentamentos
em condições de mais extrema pobreza
ou com os níveis mais altos de degradação
ambiental podem ser prioritários.
2. Fortalecer a organização comunitária
O fortalecimento da organização interna de
uma comunidade é uma etapa importante
no processo de urbanização. Para ser um
ator-chave, a comunidade deve ser capaz
de assegurar que o processo atenda às
necessidade de todos os membros da
comunidade, não apenas de uns poucos.
E deve ser capaz de negociar com os
planejadores do governo local, identificar
e articular suas necessidades e participar

de todas as fases do planejamento, da
implementação e da manutenção.
Às vezes, pode ser preciso formar uma
nova organização comunitária onde
ainda não existe uma. (Ver Guia prático 6
sobre Organizações Comunitárias.) Mas o
projeto tem grande vantagem se já houver
algum tipo de organização comunitária
que possa se tornar um parceiro no projeto
e habilitar os membros da comunidade
a participar integralmente no processo
de melhorias. Em alguns casos, o projeto
pode incluir mais de uma organização
comunitária, tais como grupos de jovens,
grupos de minorias ou étnicos, grupos de
pais ou de idosos, ou grupos de inquilinos.
As ONGs podem desempenhar um papel
vital na capacitação dessas organizações
comunitárias.

Um projeto de urbanização e melhorias
pode ser uma excelente oportunidade
para as comunidades desenvolverem
sua força coletiva através de atividades
práticas concretas, e ao mesmo tempo
estabelecer um melhor relacionamento
com os governos locais..

3. Organizar reuniões para envolver os
interessados
Uma série de reuniões com os interessados
serão a ferramenta mais útil para ajudar a
dar partida no programa de urbanização e
melhorias, assegurando que todos saibam o
que o programa oferece, e estabelecendo os
mecanismos que serão utilizados durante os
estágios de planejamento e implementação
do projeto. É importante que essas reuniões
tenham agenda e duração abertas, para
que as pessoas tenham liberdade para dizer
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ABORDAGENS & DIRETRIZES

Quanto mais espaço as comunidades
tiverem para trazer suas necessidades e
ideias para o processo de planejamento de
um projeto de urbanização e melhorias,
melhor será a qualidade dos planos finais.
Planos já prontos, importados de fora,
têm pouca chance de serem aceitos pelos
membros da comunidade, que não tiveram
envolvimento em sua elaboração.

o que pensam e trazer suas ideias para a
mesa. O que não deve acontecer é uma
pessoa apresentar um pacote de melhorias
predeterminado, que os interessados só
podem aprovar ou rejeitar.
Às vezes é útil se um leque de opções
esquemáticas de urbanização e melhorias
for apresentado pelos organizadores e
discutido na reunião, como um meio de
quebrar o gelo e fazer as pessoas pensar.
Os membros da comunidade e outros
interessados podem discutir as ideias.
Com uma pequena ajuda técnica sensível
da parte de arquitetos e organizadores
comunitários, eles podem desenhar suas
próprias opções de planejamento, com
ideias sobre moradias, infraestrutura, layout
do assentamento e ambiente natural.
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4. Fazer um levantamento detalhado
sobre a comunidade
A próxima etapa é conduzir um levantamento
e mapeamento detalhados da comunidade e
elaborar um bom mapa do assentamento,
mostrando todas as casas, pontos de água,
comodidades e áreas problemáticas. Esse
é um modo de obter informações físicas e
socioeconômicas precisas.
Essas informações terão um papel vital
no desenvolvimento dos planos de
urbanização e melhorias. De fato, os
membros da comunidade conhecem seu
assentamento melhor do que ninguém.
Portanto, a melhor forma de conduzir
esse tipo de levantamento é permitir que
a organização comunitária o realize. Esse
é outro modo de aumentar o espaço de
participação das pessoas e desenvolver
suas habilidades para compreender os
próprios problemas coletivamente. Um
simples suporte técnico de ONGs ou do
governo local pode ajudar os residentes a
elaborar um bom questionário, desenhar
mapas precisos do assentamento e reunir
dados essenciais para a urbanização. Esse
processo de levantamento e mapeamento
capacita os residentes da comunidade, ao
mesmo tempo estimulando o interesse de
todos e fortalecendo suas organizações.
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Na década de 1990, a Urban Foundation (UF) da África do Sul decidiu urbanizar o Acampamento
de Bester, assentamento informal no norte de Durban que datava dos anos 1960. A fundação
comprometeu-se a causar o mínimo de transtorno aos delicados padrões urbanos que haviam
surgido no assentamento, acreditando que estes representavam as intrincadas redes sociais que
haviam evoluído em 30 anos. O projeto enfatizava o planejamento “do solo para cima”, sendo
o ponto de partida a configuração social e física do assentamento. Os limites do local foram
estabelecidos e trilhas foram definidas ao redor dos barracos, causando um mínimo de perturbação
aos moradores e ao denso padrão urbano que se desenvolvera organicamente com o tempo.
Esse sensível processo de planejamento foi realizado através de uma estreita colaboração entre
planejadores e residentes. Todos os dias os planejadores iam ao local para definir junto com
os residentes onde os limites acordados com seus vizinhos se localizavam. Estes eram, então,
desenhados numa fotografia aérea. Depois que todos esses limites foram estabelecidos, o
planejador projetou calçadas para cada lote, caminhando entre os barracos. Quando essa planta
estava quase pronta, o responsável pelo levantamento marcou os lotes com base na planta,
usando pontos de referência para lançar as cavilhas. Em seguida, os residentes tiveram alguns dias
para confirmar que as cavilhas estavam corretamente posicionadas. Um processo de resolução de
litígios foi criado para os poucos casos em que surgiram discussões.
Ao longo da vida do projeto, de cerca de 15 anos até agora, houve uma significativa transferência
de poder. O projeto começou como um projeto da UF. A UF estabeleceu um fideicomisso que foi
dominado pela UF com alguns representantes da comunidade, mas alguns anos depois um novo
fideicomisso foi estabelecido com maioria de fiduciários da comunidade. Hoje, todos os fiduciários
pertencem à comunidade. Esses 30 representantes eleitos administram o projeto, apontando
consultores quando necessário.9

5. Projetar todos os aspectos do plano de
melhorias
Esta etapa inclui preparar os planos físicos
finais para o layout e a infraestrutura
da comunidade, projetando casas e
comodidades comunitárias, estabelecendo
o cronograma de construção e sistema
de contratação de mão de obra, além de
sistemas dentro da comunidade para manter
essas melhorias após o fim do projeto. Este
estágio também inclui a elaboração de planos
financeiros, estimativas de custos detalhadas
e planos para financiar todo o projeto:
s

Quanto cada item vai custar.

s

Quem vai pagar o quê.

s

Como será o fluxo desses fundos.

s

Quem vai comprar os materiais.

s

Como as finanças serão gerenciadas.

É melhor quando todo esse planejamento
é realizado em conjunto por membros da
comunidade, ONGs e agências do governo
local. Quando as comunidades organizam
comitês para gerenciar vários aspectos
desse planejamento, este serve como
um teste para o gerenciamento de longo
prazo do desenvolvimento coletivo da comunidade nos anos futuros. Quanto mais
espaço houver para as comunidades se encarregarem desse planejamento, maiores
as chances de sucesso do projeto.
6. Executar as obras de melhorias
Esse é o empolgante estágio em que o
trabalho realmente é feito, e uma favela
é transformada numa nova comunidade,
limpa e bem organizada. Durante esse
estágio, as casas são construídas ou
melhoradas, os drenos são instalados,
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as redes de tubulações de água são
enterradas e ligadas às casas individuais, as
ruas são pavimentadas, os postes elétricos
são instalados, as árvores são plantadas e
as cercas, pintadas.
Há várias maneiras de executar esse trabalho.
Num extremo, todo o trabalho pode ser
contratado por licitação a uma construtora
ou ONG. No outro, todo o projeto pode ser
executado por membros da comunidade, que
contribuem com seu trabalho e gerenciam
tudo coletivamente. Muitas vezes, o trabalho
final é feito por uma combinação das duas
abordagens, com as pessoas fazendo elas
mesmas a maior parte do trabalho possível e
contratando apenas as tarefas mais pesadas,
especializadas ou tecnicamente difíceis das
obras de urbanização e melhorias.
7. Continuar com as reuniões como uma
plataforma para trabalhos futuros
O processo comunitário não deve se
encerrar quando o trabalho físico de
urbanização e melhorias estiver pronto. A
manutenção de longo prazo das melhorias
também é uma tarefa importante. Um
bom projeto de urbanização e melhorias de
assentamento pode encher de confiança
as comunidades e inspirá-las a planejar e
executar todos os tipos de outros projetos
de desenvolvimento – não só melhorias
físicas, mas sociais e econômicas também,
como empresas comunitárias, esquemas de
bem-estar social geridos pela comunidade,
instalações esportivas, sistemas de saúde,
atividades para jovens e grupos de idosos.
As reuniões comunitárias podem se tornar
uma plataforma para o planejamento e a
colaboração permanentes com governos
locais e ONGs.
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COMUNIDADES TOMAM A INICIATIVA
EM LUANDA, ANGOLA
O Luanda Urban Rehabilitation and
Micro-Enterprise Programme (LURE) em
Angola teve início após mais de 40 anos
de conflitos e guerra. As condições de
vida de muitas comunidades locais eram
desoladoras: dependiam de caminhõespipa particulares e não tinham outros
serviços básicos. Essas comunidades não
contavam com representação clara ou
voz formal na política urbana. O foco do
programa foi estabelecer a organização
da comunidade, visando apoiar as pessoas na definição e atendimento de suas
necessidades. Nas reuniões comunitárias,
as pessoas falavam de suas necessidades,
priorizando-as através de longas deliberações. Por fim, o processo resultou
num trabalho conjunto dos membros da
comunidade com as autoridades para
fornecer colunas de água, conexões elétricas e a construção de uma escola. As
contribuições da comunidade incluíram
levantamento de fundos e mão de obra
– por exemplo, construindo eles mesmos
as salas de aula da escola ou assumindo
total responsabilidade pelo financiamento e construção de uma subestação elétrica. As autoridades contribuíram com
o financiamento e os principais insumos
de infraestrutura, e, no caso da escola,
forneceram o quadro de professores.
Durante essa interação, os prestadores
de serviço passaram a ver a comunidade
como uma cooperativa e a fazer parte da
solução de desenvolvimento.10
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1. Sobre como começar
s

Como o projeto se encaixa nos planos mais abrangentes de desenvolvimento da cidade?

s

Como o projeto considera um aumento de escala?

s

O projeto trata de problemas de sustentabilidade?

s

É sensível a fatores culturais?

s

As capacidades institucionais e de pessoal são adequadas ao escopo e à escala do projeto?

s

O local é apropriado para urbanização ?

s

A estrutura organizacional inclui coordenação e apoio político suficientes?

s

É viável financeiramente? Existem recursos financeiros suficientes para concluir o
programa?

s

A escala é economicamente acessível às famílias, e estas estão dispostas a pagar pelos
melhoramentos?

s

Leis e regulamentos precisam ser modificados?

s

Quais serão os sistemas de posse?

2. Sobre a elaboração do projeto
s

Quais são os problemas básicos e contrapartidas-chave do programa de urbanização e
melhorias?

s

Que tipo de estrutura institucional vai gerenciar o projeto?

s

As diferentes necessidades de mulheres e homens da comunidade foram adequadamente
consideradas?

s

Como o projeto vai lidar com locatários e locadores do assentamento?

s

Quais são as políticas e os procedimentos para realinhamento, reajustamento e legalização
de lotes individuais?

s

Quais são as opções para financiar a instalação de serviços básicos e infraestrutura?

s

Como os custos serão recuperados?

s

Como os pagamentos serão cobrados?

s

Como os empréstimos para melhoria das casas serão estruturados: dinheiro/materiais,
garantia, reembolso?

s

O que vai acontecer se as pessoas não pagarem os empréstimos?

s

Que padrões de serviço serão usados?

s

Quais são as opções de serviço alternativo, como usar fornecedores de pequena escala
do setor informal?
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3. Sobre a execução do trabalho
s

O processo apoia iniciativas locais no processo de construção?

s

Como assegurar continuidade do quadro de pessoal e representantes comunitários?

s

Quais são os papeis de vários setores públicos interessados durante a construção?

s

Qual o papel de ONGs e membros da comunidade durante a implantação?

s
4. Sobre monitoramento, avaliação e aprendizado
s

Como as lições aprendidas com o projeto estão sendo anotadas e registradas? Quem faz
isso?

s

Como as lições estão sendo incorporadas?

s

Quais são os indicadores para os avaliadores? Os interesses de quem estão sendo atendidos? Quem paga?

s

Como o sistema de relatórios será montado?

s

Quais são as políticas sobre deslocamento e transbordamento?11

OPÇÃO 2:
REASSENTAMENTO EM
TERRENOS ADEQUADOS
O reassentamento não deve
ser a primeira escolha
Remover as pessoas de suas casas em
assentamentos informais e realojá-las em
locais alternativos nunca deve ser a primeira
opção para os formuladores de políticas
urbanas. O reassentamento quase sempre
destrói redes sociais, divide comunidades,
reduz drasticamente a capacidade de
rendimento das pessoas, eleva seus custos
de transporte, interrompe os estudos de seus
filhos e geralmente aumenta sua pobreza.
Como o estoque de habitação popular é
escasso, demolir favelas e assentamentos
informais e realocar seus habitantes causa a
perda de uma rede de moradias que ninguém
consegue repor, e aumenta os problemas da
falta de casas.
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Em alguns casos o reassentamento de
comunidades informais é inevitável.
Quando essa é a única opção, deve sempre
ocorrer com a concordância da maioria dos
residentes. Nos últimos anos, grandes projetos
em muitas cidades africanas deslocaram
milhares de famílias pobres. Muitos desses
projetos são financiados por agências
multilaterais como o Banco Mundial, que
têm diretrizes rigorosas para assegurar que
as pessoas sejam reassentadas apropriada
e voluntariamente. Ainda assim, a maioria
desses projetos não ganhou a cooperação ou
apoio dos reassentados.

“A experiência mostra que custa 10 a
15 vezes mais construir novas casas do
que melhorá-las, melhorar os ambientes
de vida e os assentamentos nos quais as
pessoas já vivem e já investiram.”12
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Membros da comunidade de um assentamento informal carregando ou descarregando estruturas de
moradias como parte de um processo de reassentamento pacífico e organizado

Promover a participação da
população nos processos de
reassentamento
A maioria das comunidades carentes não
deseja obstruir um projeto de desenvolvimento
urbano importante que ameaça deslocá-las se
o projeto for realmente para o bem público
maior. Mas, se suas necessidades não forem
respeitadas, e o processo de realocação a fim
de abrir caminho para esse projeto for feito
sem sua participação, sua disposição para
cooperar pode diminuir.
Os residentes devem participar de todos
os aspectos do planejamento, incluindo
a marcação de datas para a mudança,
organização de transporte, escolha do local de

realocação, projeto do layout da comunidade,
das casas e dos sistemas de infraestrutura, e
gerenciamento do processo de atribuição. Eles
também devem ser apoiados para organizar
seus pequenos grupos de área que podem
gerenciar a mudança, ajudar a desmontar
as casas antigas e levar com eles quaisquer
materiais de construção que possam ser
reaproveitados nas casas novas.
Quando as comunidades afetadas estão no
centro do planejamento, o reassentamento
pode ser um processo amigável e cooperativo
que preserva os meios de vida, os grupos sociais
e a dignidade das pessoas. E a negociação do
reassentamento em si pode ser um processo
empoderador da comunidade, promovendo
organizações comunitárias mais coesas,
confiantes e engenhosas ao longo do tempo.
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GESTÃO PARTICIPATIVA DO PROCESSO
DE REASSENTAMENTO
REASSENTAMENTO ATRAVÉS DE PARCERIAS EM KAPUTEI TOWN, QUÊNIA
O reassentamento não precisa ser marcado por conflitos e oposição, se o novo assentamento
oferece moradias e oportunidades econômicas melhores do que o lugar onde os pobres vinham
morando na cidade. No Quênia, o grupo de microcrédito Jamii Bora Trust ajuda famílias pobres
a se reassentar em moradias melhores, num ambiente em que existem possibilidades sociais e
econômicas para que melhorem de vida.
Iniciado como um clube de 50 pessoas muito pobres em 1999, o Jamii Bora Trust transformouse no maior instituto de microcrédito do Quênia, com mais de 170 000 membros. Funciona
em favelas e assentamentos informais em todo o país, dando assistência a seus membros para
saírem da pobreza fornecendo acesso a serviços essenciais — como moradias a preços razoáveis
e educação — e oferecendo uma rede de apoio, a fim de permitir o autoempoderamento
econômico.
Recentemente, o Jamii Bora Trust lançou Kaputei Town, um projeto de planejamento urbano
pioneiro, 60 km ao sul de Nairóbi, concebido para ser ecológico e conter bairros residenciais e
centros comerciais, culturais e sociais, bem como uma usina de reciclagem de águas residuais
das terras alagadas. Novos residentes incluirão pequenos empresários locais que podem trazer
suas empresas para Kaputei Town a fim de gerar uma microeconomia interna. A construção
de novas cidades como Kaputei vai contribuir muito para retirar a pressão do centro da cidade
e criar novos ecossistemas econômicos com microeconomia própria e que complementam as
comunidades vizinhas e a indústria local.13

Os transtornos causados pelo reassentamento
afeta sobremaneira todos os moradores
do assentamento. Portanto, é importante,
para quem quer que esteja gerenciando
o reassentamento, que a confiança seja
rapidamente estabelecida. Como isso pode
ser feito? Se os residentes se opõem ao
reassentamento e se recusam a deixar suas
casas, tentar demoli-las constitui despejo
forçado. A estratégia mais essencial para a
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criação da confiança é envolver os residentes
em todos os aspectos do planejamento
da mudança, desde o primeiro aviso até
a mudança final para as novas casas. A
participação comunitária é essencial para
evitar a destruição dos meios de vida das
pessoas e de suas redes sociais, que as ajudam
a sobreviver. Apenas com a participação pode
um processo de reassentamento ser realizado
com um mínimo de conflito.
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O assentamento de Maweni situa-se em Voi, 160 km a oeste de Mombasa, Quênia. A maioria de seus
moradores migrou de áreas rurais vizinhas devido a grave conflito homem-natureza, à subdivisão da
terra em tamanhos pouco econômicos para a produção de alimentos, a secas rigorosas e ao fim de
importantes fazendas de sisal. No início da década de 1990, Maweni crescera tanto que começou
a experimentar os problemas comuns dos assentamentos informais de superpopulação e falta
de infraestrutura básica, com os residentes vivendo em constante medo do despejo forçado pelo
governo, que era o proprietário da terra. Embora a maioria dos residentes fosse, e ainda é, pobre,
mesmo aqueles que podiam pagar para investir em suas condições de vida estavam relutantes
em fazê-lo, devido a essa insegurança. Além disso, não havia água potável suficiente e a preços
razoáveis no bairro, forçando mulheres e crianças a caminhar longas distâncias para pegar água
do sazonal Rio Voi. Entretanto, surgiu a oportunidade para as pessoas se mudarem para um local a
menos de 100 m do CBD no Município de Voi – uma situação muito atraente.
Num esforço para assegurar os direitos sobre a terra, os assentados informais de Maweni
formaram e registraram um Grupo de Autoajuda no Ministério de Serviços Sociais em junho
de 1993. Seu principal objetivo foi oferecer uma distribuição mais equitativa e democrática dos
terrenos residenciais e comerciais em Maweni para facilitar a oferta de moradias decentes para os
invasores, através de uma abordagem de autoajuda. Isso envolveu identificar e fornecer moradias
de interesse social para os invasores, estabelecendo um sistema de gerenciamento e meios de
controle, incluindo o estabelecimento de padrões de construção mínimos, e negociar a aquisição
de terras do governo.
Com a assistência técnica do GTZ Small Towns Development Project, a Comissão de Residentes,
o Encarregado Distrital de Planejamento Físico e o Encarregado Distrital de Terras prepararam e
concluíram um Plano de Desenvolvimento em Partes, as subdivisões e o loteamento das terras.
Os membros apoiaram-se numa rede de amigos para obter mão de obra e outros recursos; 77%
dos recursos financeiros foram mobilizados a partir de contribuições dos membros. Usando a
Build-Together Approach (BETA), grupos de invasores concordaram, por maioria de votos, em
levantar fundos adicionais necessários para fornecer serviços suplementares dentro de sua área. A
Comissão de Residentes normalmente cobra o “imposto” e o repassa à BETA, que então emprega
os fundos para melhorar as instalações e os serviços comuns, tais como limpeza de ruas, coleta de
lixo, reparo de vazamentos de água e escavação de latrinas.
Em 1997, o governo deu ao Grupo o aforamento da terra que ocupam. Essa terra só podia
acomodar 188 famílias, deixando de fora milhares de outras famílias sem-terra. A comissão
inscreveu-se para obter mais terras do governo. Isso foi concedido, na condição de que o grupo
fosse registrado como uma cooperativa habitacional. A Voi Maweni Housing Cooperative Society
Ltd (VOMACH) foi formada e registrada em 1998.
A maioria das casas é construída informalmente, ou seja, fora do marco formal dos regulamentos
de construção do Quênia. As casas são construídas gradativamente; começando com um cômodo
de 25 m2, os residentes fazem ampliações de acordo com sua capacidade. Novos membros são
admitidos e podem operar com base num arrendamento com custo recuperável pelo primeiro ano.
Uma vez que estes demonstraram capacidade e disposição de se tornarem residentes permanentes
de Maweni realizando melhorias em sua moradia, recebem empréstimos da cooperativa e são
incentivados a construir casas.
A experiência de Maweni mostra que a participação e o envolvimento da comunidade dá muitos
frutos em termos de incentivar a autoajuda mútua e de desenvolver abordagens inovadoras para
a criação de empregos, a construção de moradias e o financiamento habitacional.14
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REASSENTAMENTO PARTICIPATIVO E URBANIZAÇÃO PROGRESSIVA EM VOI, QUÊNIA
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O LOCAL DO REASSENTAMENTO

A terra escolhida pode significar o sucesso ou o fracasso de um projeto de reassentamento

Se a nova terra for de boa qualidade e tiver
boa localização, será mais fácil conseguir a
cooperação e a participação dos residentes
atingidos. Tentativas de reassentar as pessoas em
terras distantes das oportunidades de emprego
sempre serão recebidas com hostilidade,
levando a níveis menores de confiança entre
residentes e autoridades do governo.
Dentro de todas as cidades, terrenos vagos
são mantidos por órgãos públicos de vários
setores. As negociações entre agências
públicas, grupos comunitários e ONGs para
identificar boas terras para o reassentamento
perto da antiga favela podem demorar. Mas
é possível para as comunidades terminar
com um pedaço de terra decente para seu
reassentamento se elas se organizarem e se
prepararem, procurarem terrenos dos quais
gostem e tiverem perseverança para concluir
essas negociações.
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DOIS ASPECTOS CHAVES PARA UM
PROCESSO DE REASSENTAMENTO
BEM-SUCEDIDO SÃO:
1. Qualidade: Um terreno adequado
para o reassentamento deve oferecer às
pessoas atingidas acesso a infraestrutura
básica e não deve apresentar risco físico,
ambiental ou sanitário.
2. Localização: A nova terra deve
permitir que as pessoas mantenham ou
reconstruam seus meios de vida, redes
sociais e estratégias de sobrevivência
com um mínimo de transtorno;
portanto, o local deve ficar próximo a
oportunidades de emprego, com fácil
acesso a serviços públicos como escolas,
clínicas, bancos e ligações de transporte.
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OPÇÃO 3: MORADIA
PÚBLICA PROVIDA PELO
GOVERNO
A crença de que os governos devem assumir
a responsabilidade pela construção de
casas para famílias urbanas pobres tem sido
surpreendentemente durável. Quando os
governos projetam, constroem e entregam
habitação popular (para venda ou aluguel),
isso é visto como um modo de assegurar que
a moradia é de boa qualidade e desenvolvida
de maneira “organizada”.
No entanto, a fim de que os pobres possam
pagar por essas moradias públicas, os custos
para construí-las e gerenciá-las devem ser
pesadamente subsidiados. São raros os governos
municipais ou federais com vontade política
ou recursos financeiros para pagar por esse
subsídio, ou para construir casas suficientes para
atender ao menos uma fração das necessidades
habitacionais dos pobres da cidade.
Apesar dessas desvantagens, muitos governos
continuaram a exercer políticas de moradias
construídas pelo Estado, e grandes projetos
de moradias públicas subsidiadas continuaram
a surgir aqui e ali nas cidades, enquanto os
sistemas financeiros para captar poupança e
gerar recursos para pagar por esses programas
habitacionais continuam a ser implantados.

O triste, porém, é que o impacto desses
programas convencionais foi mínimo, suas
metas ambíguas não foram atingidas e seus
custos foram altos demais. Pouco ou nenhum
subsídio por unidade foi dado para que
mais unidades pudessem ser construídas.
Muitas vezes as novas moradias se tornam
caras demais, e só podem ser pagas por
famílias relativamente abastadas. Ao mesmo
tempo, se um subsídio unitário maior fosse
concedido, o que permitiria aos grupos mais
pobres pagar pelas moradias, isso significaria
que relativamente menos unidades poderiam
ser construídas.

Criando favelas construídas
pelo Estado
Também houve muitas queixas sobre
inacessibilidade econômica, serviços precários,
maus projetos e construções abaixo do padrão
em muitos programas construídos pelo Estado.
Em muitos projetos, as pessoas entram e saem
muito depressa, com grupos de renda mais
alta invariavelmente entrando e os pobres
saindo e retornando às invasões. Onde essa
gentrificação não ocorreu, as moradias se
degradaram e se transformaram num novo
tipo de favela, devido à falta de manutenção
pelo Estado e ao desinteresse dos moradores.
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PODEM OS GOVERNOS FORNECER
MORADIA PARA TODOS?
A experiência mostra que a entrega em larga
escala de moradias públicas não é uma solução
Os programas em larga escala para construir
casas subsidiadas, padronizadas e completas
para famílias pobres existentes e futuras são
caros demais para os governos da maioria dos

países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Os recursos públicos são mais bem gastos
se empregados para melhorar o estoque
existente de moradias de preço razoável (não
importa se abaixo do padrão) e implementar
uma série de abordagens inovadoras e flexíveis
para criar um novo estoque.

MORADIAS SOCIAIS EM MARROCOS: URBANIZAÇÃO E MELHORIAS DE FAVELAS
A urbanização de favelas tem sido uma prioridade em Marrocos desde os anos 1980,
quando foi criada a Agence Nationale de le Lutte contre l’Habitat Insalubre (ANHI),
organização paraestatal que assumiu o papel de uma incorporadora de terras públicas
para reassentar moradores de favelas em novos projetos de moradias de renda mista.
Progresso considerável foi feito, apesar da rápida urbanização. Em 2003, 900 000
famílias, um terço dos moradores urbanos, viviam em moradias abaixo do padrão.
Dessas, 212 000 famílias urbanas residiam em 885 favelas em 70 áreas urbanas, a mais
alta concentração do triângulo Casablanca-Fez-Tânger.
Em 2004, o governo lançou um agressivo programa de urbanização e melhorias de
favelas com o objetivo de fornecer a todas as famílias unidades melhoradas até 2010
e de atender às necessidades de formação das famílias. Esse ambicioso programa
envolve o setor privado no desenvolvimento de 100 000 casas de preço acessível e
lotes urbanizados por ano. Um levantamento de moradores de favelas constatou que
apenas um terço dos residentes conseguiu pagar por novos apartamentos subsidiados.
Por conseguinte, são oferecidas quatro opções de moradia: programa de urbanização
e melhorias de assentamentos (29%), lotes parcialmente urbanizados (15%), lotes
totalmente urbanizados (35%) e apartamentos (21%).
Até 2006, 693 projetos envolvendo 560 800 unidades foram lançados. A conclusão foi
mais lenta do que o esperado, e apenas 24 500 unidades foram distribuídas até o fim de
setembro de 2005; outras 11 000 permaneceram por vender a moradores de favelas que não
puderam ou não quiseram comprar. Um Fundo de Solidariedade para a Habitação foi criado,
financiado por transferências do orçamento do Estado e das receitas de impostos sobre o
cimento, para subsidiar o acesso às opções de moradia oferecidas. O governo garante até 70%
dos empréstimos imobiliários, encoraja o microcrédito para habitação e subsidia programas
de poupança habitacional. Como resultado, houve um rápido declínio na porcentagem de
famílias vivendo em favelas de 1992 a 2004. Em Casablanca e Rabat, as proporções caíram
de 32,9% para 12,9% e de 28% para 9%, respectivamente. Em 2004, nenhuma família
tinha mais de duas privações de moradia, e a vasta maioria tinha apenas uma, amplamente
relacionada à superpopulação. Acesso a água, saneamento e moradias duráveis é hoje quase
universal nessas cidades. Para 2008, as prioridades do governo eram demolir mais 50 000
unidades em favelas, fornecer mais 150 000 unidades sociais e declarar 14 novas cidades como
Cidades sem Favelas.15

36

GUIAS PRÁTICOS PARA FORMULADORES DE POLÍTICAS URBANAS 2: HABITAÇÃO ADEQUADA

ABORDAGENS & DIRETRIZES

O PROGRAMA DE HABITAÇÃO SOCIAL DA ÁFRICA DO SUL
Em 1994, o primeiro governo democrático
da África do Sul introduziu uma nova política
habitacional, cuja intenção era assegurar a
oferta progressiva de moradias adequadas para
todos os cidadãos e residentes permanentes
da África do Sul. A política teve por base o
fornecimento de subsídios únicos em capital a
famílias com renda abaixo de um determinado
nível. Os principais programas de subsídio,
com o propósito de oferecer uma série de
necessidades habitacionais, são:16
s

subsídio associado ao projeto, na forma de
financiamento para a aquisição de terras
e provisão de infraestrutura e moradias. Este programa, que é, de longe, o maior programa de
subsídios habitacionais, teve seu conceito reformado como Programa de Desenvolvimento Residencial
Integrado. Atualmente, os padrões mínimos são de uma casa de 40 m2 num terreno de propriedade
individual, com abastecimento de água e saneamento adequados;

s

subsídio individual para comprar uma casa ou um terreno e construir a casa; em geral está ligado ao
crédito imobiliário de um banco;

s

o Programa de Urbanização e melhorias de Assentamentos Informais, que fornece financiamento
para urbanização progressiva de assentamentos informais e para a oferta de casas para famílias que
preenchem certos critérios;

s

subsídio de consolidação, para famílias que possuem terrenos urbanizados (um programa de “lotes
urbanizados” de larga escala foi implementado na África do Sul no início da década de 1990);

s

subsídio institucional para aluguel ou moradias cooperativas pertencentes a instituições
habitacionais. Diversos tipos de habitação social e auxílio-aluguel para instituições habitacionais
foram subsequentemente introduzidos;

s

subsídio rural, para famílias com direitos informais incontestes sobre a terra, em áreas onde não existe
a propriedade individual (ou seja, áreas com posse costumeira);

s

bolsas de estabelecimento do Processo de Habitação do Povo, que assumem a forma de uma quantia
adicional de dinheiro para financiar os custos organizacionais e de apoio para que os beneficiados
pelos projetos habitacionais se envolvam na construção ou na organização da construção das novas
casas. Esses projetos podem ser financiados por quaisquer dos tipos de subsídio acima;

s

Programa Emergencial de Assistência à Habitação, para providenciar o reassentamento ou outras
intervenções no caso de desastres naturais ou despejos.

O governo sul-africano dedica regularmente uma quantia relativamente grande de dinheiro à oferta de
moradias subsidiadas, e a entrega dessas moradias tem sido impressionante em termos quantitativos.
Cerca de 2,3 milhões de unidades foram entregues na África do Sul de abril de 1994 a maio de 2009.17
No entanto, isto não foi suficiente para reduzir o déficit habitacional. O número de famílias vivendo em
assentamentos informais e barracos de quintal aumentou durante esse período, de cerca de 1,5 milhão
em 1996 para aproximadamente 1,8 milhão em 2007.18
Além disso, tem havido problemas com a qualidade de algumas das casas e projetos. Cada vez
mais o governo vem tratando essas questões, como casas malconstruídas, mal-localizadas e
falta de instalações, e a política habitacional da África do Sul continua a evoluir na resposta à
necessidade de criar opções de moradia para os que ainda vivem em favelas e assentamentos
informais em todo o país.
GUIAS PRÁTICOS PARA FORMULADORES DE POLÍTICAS URBANAS 2: HABITAÇÃO ADEQUADA

37

ABORDAGENS & DIRETRIZES

OPÇÃO 4: “LOTES
URBANIZADOS” E
DESENVOLVIMENTO
PROGRESSIVO DA
HABITAÇÃO
Como uma reação à incapacidade da
maioria dos governos para oferecer moradias
adequadas e prontas para morar a todas as
famílias pobres urbanas necessitadas, houve
uma mudança na maneira de pensar em todo
o mundo, deixando-se de ver o Estado como
um provedor de moradias para vê-lo como
um facilitador dos esforços de moradia por
iniciativa própria dos pobres. Uma forma que
essa facilitação assume é quando os governos
fornecem os terrenos e serviços básicos de
maneira planejada, mas deixa que as pessoas
construam as próprias casas nessa terra. São
os chamados sistemas de “lotes urbanizados”.
A estratégia nos sistemas de lotes urbanizados
é dividir entre o Estado e as pessoas a
responsabilidade pelo fornecimento de moradias
decentes e a preços razoáveis na cidade. As
agências governamentais assumem apenas
a responsabilidade de preparar os terrenos e
fornecer certa infraestrutura básica. Os terrenos
individuais são então vendidos, arrendados
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ou alocados às famílias beneficiadas, cuja
responsabilidade é construir suas casas – às vezes
com empréstimos a juros reduzidos, materiais de
construção básicos e apoio técnico fornecido
pelo projeto, e por vezes utilizando apenas
recursos próprios. Em alguns projetos com uma
abordagem de recuperação de custos, as pessoas
podem ter de reembolsar, gradativamente, os
custos da terra e do desenvolvimento, mas em
outros isso é fornecido gratuitamente, como
um subsídio público. Os benefícios oferecidos às
famílias varia com o projeto: em alguns, apenas
um terreno vazio é fornecido, enquanto outros
podem oferecer um piso já construído com as
conexões para os serviços de utilidade pública,
telhados ou “casas-embrião” de um cômodo.
Os serviços de utilidade pública também
variam, desde latrinas comuns e colunas d’água
compartilhadas no nível mais básico, a serviços
totalmente canalizados para os terrenos
individuais.

Os benefícios dos programas
de lotes urbanizados
s

Permitem aos governos dividir a
responsabilidade pelo fornecimento de
moradias com os grupos de baixa renda,
e assim economizar os escassos recursos
públicos.

s

Como são sistemas planejados, a
infraestrutura e os serviços são mais
baratos de construir e manter.

s

Os beneficiados controlam o andamento e
a forma de construção das casas.

s

Os sistemas podem atingir grandes números
de pessoas, mantendo ao mesmo tempo
padrões mínimos de segurança e saúde
pública.

s

Podem ser úteis para atender a projetos de
reassentamento essenciais.

s

Se devidamente planejados e implementados,
podem oferecer uma maneira flexível de
atender a futuras necessidades de habitação.
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1. Fornecer terras bem localizadas.
A localização de um projeto de lotes
urbanizados pode torná-lo um sucesso
ou um desastre. A terra deve ser próxima
de centros de emprego, a fim de oferecer
oportunidades de ganhos viáveis para seus
moradores. Também deve ficar perto de
redes de distribuição de infraestrutura, a
fim de reduzir os custos de se levar essas
redes até o projeto.
2. Reconhecer que os locais não precisam
necessariamente ser imensos nem
na periferia da cidade. Os esquemas
de lotes urbanizados são muitas vezes
executados em grandes terrenos e em
áreas marginais externas da cidade, onde
grande número de terrenos, escolas
e comodidades recreacionais e sociais
podem ser desenvolvidos de modo
planejado. Mas, na verdade, a maioria das
cidades dispõe de muitos locais menores
disponíveis bem dentro da cidade, com
acesso mais fácil à infraestrutura e aos
serviços existentes. Esses locais dentro da
cidade podem ser desenvolvidos a custos
mais baixos, sem a necessidade de se
investir em caras extensões das principais
infraestruturas.
3. Manter os terrenos pequenos. Assim,
mais pessoas podem ser acomodadas e os
custos, mantidos baixos. Ao determinar o
tamanho dos terrenos, é melhor planejar
o atendimento a várias necessidades e
estudar como as famílias de baixa renda
usam o espaço doméstico e de quanta
terra eles precisam, no mínimo. Com
frequência os padrões e regulamentos
existentes são inadequados e têm de ser
mudados, a fim de possibilitar projetos
financeiramente acessíveis aos pobres e
evitar que sejam gentrificados no futuro.
4. Reduzir custos dos serviços através de
bom planejamento. O custo da instalação

da infraestrutura nos sistemas de lotes
urbanizados pode ser reduzido em muito
pelo planejamento de terrenos retangulares
de frente estreita. Terrenos quadrados são
os menos econômicos de todos. O projeto
de estradas, ruas, abastecimento de água,
esgoto e eletricidade deve ser definido com
base no quanto ele é acessível e socialmente
aceitável para os moradores. Como em todas
os projetos de habitação popular, a chave
para que isso aconteça é a total participação
dos beneficiários em seu planejamento,
implementação e manutenção.
5. Desenvolver habitação progressivamente para reduzir os custos para as
pessoas. Um modo de tornar os projetos de
lotes urbanizados mais acessíveis economicamente e mais flexíveis é desenvolvê-los em
fases, iniciando com a infraestrutura básica
que pode ser aprimorada com o tempo. Para
que isso dê certo, é preciso ter em mente
a dimensão mínima de uma infraestrutura
que assegure a boa saúde, a segurança e o
bem-estar das pessoas. Os projetos devem
planejar escolas, clínicas, templos religiosos
e delegacias de polícia, mesmo se não forem
construídos de imediato. Essa abordagem incremental é especialmente útil em sistemas
de lotes urbanizados cujo alvo são migrantes
vulneráveis novos na cidade.

Os problemas dos programas
de loteamento urbanizado
Apesar das boas possibilidades oferecidas
pelos sistemas de lotes urbanizados para
atender às necessidades habitacionais em
larga escala nas cidades, muitos desses
projetos experimentaram sérios problemas.
Muitos acham que essa abordagem baseiase em alguns conceitos errados sobre as
necessidades das famílias pobres urbanas,
sobre o que elas podem pagar e o que podem

GUIAS PRÁTICOS PARA FORMULADORES DE POLÍTICAS URBANAS 2: HABITAÇÃO ADEQUADA

39

ABORDAGENS & DIRETRIZES

CINCO MANEIRAS DE FAZER OS
PROGRAMAS DE LOTEAMENTO
URBANIZADOS FUNCIONAREM MELHOR:
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SISTEMAS DE LOTES URBANIZADOS EM PARCELLES ASSAINIES, DAKAR, SENEGAL
Antes da criação do projeto de lotes urbanizados em Parcelles Assainies, a maioria das famílias de
baixa renda trabalhando no setor informal não conseguia acesso à terra nem aos empreendimentos
habitacionais promovidos pelas imobiliárias. Os objetivos do projeto eram limpar e instalar
serviços em extensas redes de terrenos de modo que os terrenos para construções de baixo preço
pudessem ser disponibilizados para pessoas com salários baixos ou médios ou trabalhadores do
setor informal. Uma campanha de conscientização realizada através da imprensa e agentes de
divulgação ajudaram a montar associações de poupança voltadas para a compra de terrenos
melhorados.
Para a primeira fase do projeto, o Banco Mundial forneceu a parte do leão dos recursos – 67%
dos fundos; a agência de implementação OHLM (hoje SNHLM), 25%; e os beneficiários, 8%. O
ministério do Planejamento Urbano e Habitação desempenhou o papel principal na concepção
dos objetivos. A OHLM liderou a implementação da iniciativa.
Entre 1973 e 1996, o projeto ajudou a garantir 22 861 terrenos para construção dotados de
infraestrutura básica (ruas, água potável, eletricidade, etc.) e serviços básicos (escolas, clínicas
comunitárias), bem como reservas de terra separadas para instalações adicionais, a uma taxa de
quase 1 000 terrenos por ano.
O projeto contribuiu para modernizar áreas periurbanas e para deter a expansão de bairros ilegais.
Quando conseguem adquirir terrenos em áreas já dotadas de comodidades essenciais, as famílias
não estabelecem bairros insalubres e ilegais nos subúrbios da cidade. O projeto também estimulou
o desenvolvimento da autoconstrução, uma vez que contribuiu para a assimilação da ideia de
poupança progressiva antes da aquisição do terreno e, por extensão, da ideia de construir a casa
progressivamente ao longo do tempo. Uma indústria de construção genuína surgiu, pois construir
casas requer um grande número de empregos. O sistema de associações de poupança galvanizou
ainda mais a energia dos participantes e deu nova esperança aos menos abastados, que não
tinham esperança de poder pagar por uma casa na capital. Essa lição principal parece ter sido
compartilhada por todas as outras iniciativas de habitação social em Dakar.
Mas o projeto também experimentou alguns problemas significativos. Um deles foi que a terra
disponibilizada não foi suficiente. No passado, o Estado era o único provedor de terras. Hoje,
após a transformação da OHLM numa empresa nacional, embora o Estado ainda seja o principal
fornecedor de terras, o projeto também pode comprar e desenvolver terras privadas.
A especulação imobiliária também teve efeitos adversos, uma vez que famílias de baixa renda
podiam ficar tentadas a vender seus lotes. A maioria dos terreno que sucumbiram à especulação
está localizada ao longo de rodovias importantes, em áreas comerciais. No fim de 1997, 1 031
terrenos de um total de 12 732 (8,1%) do projeto Camberene haviam sido vendidos pelos
beneficiários originais a novos compradores. Mais tarde, foram tomadas medidas para controlar
a especulação, incluindo a proibição da venda de lotes por cinco anos após a data da alocação,
para que as famílias tenham tempo de desenvolvê-los, e a cobrança de impostos para transferir
a propriedade.
Em geral, o projeto foi bem-sucedido, e seu futuro está garantido. Os clientes recebem lotes
urbanizados depois de assinarem contratos com a SNHLM, e pagam parcelas mensais. O
sistema assegura a recuperação dos fundos investidos para que possam ser usados para novas
incorporações. O projeto já foi ampliado para quatro outras Comunas (Pikine, Dakar, Thies e
Kaolack). O financiamento externo não é mais necessário, uma vez que o projeto é capaz de
financiar a si mesmo.19
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Desenvolvimento progressivo
da habitação
Outra abordagem que por vezes é mais
adequada às cidades africanas sem recursos
para financiar os programas de lotes
urbanizados é a urbanização progressiva da
terra. Trata-se de disponibilizar a terra para
famílias de baixa renda, que em seguida
assumem a responsabilidade por construir suas
casas e adquirir serviços de infraestrutura. Para
esta abordagem dar certo, é necessário que
esteja ligada à disponibilidade de microcrédito
que permita às famílias comprar materiais de
construção; e os custos e a qualidade desses
materiais devem ser regulados pelos governos,
para que sejam acessíveis às comunidades
carentes e para que as casas construídas sejam
duráveis.
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realizar. Muitos sistemas de lotes urbanizados
não conseguiram ser acessíveis aos grupos
mais carentes, que eram seu alvo. Além
disso, muitos sistemas são prejudicados por
uma recuperação de custo deficiente. Num
momento em que perderam empregos e
rendimentos após se mudarem para o projeto,
os residentes também precisam pagar pela
terra e para construir uma nova casa. Os
custos de transporte, água e eletricidade
só aumentam esse ônus. Problemas de
recuperação de custos também surgem
quando os serviços são atrasados, quando os
métodos de cobrança do reembolso não dão
certo e quando não há vontade política de
exigir o pagamento.

URBANIZAÇÃO PROGRESSIVA EM
ISMAILIA, EGITO
No Egito, muitas cidades fazem uso da
urbanização progressiva da terra para
fornecer moradias de interesse social.
Em Ismailia, por exemplo, conquanto
que paguem um aluguel pelo terreno
conhecido como hikr, os residentes
formais são livres para ampliar suas
casas e usá-las para aumentar a renda
e seus bens de capital. Há trinta anos,
muitas famílias em Ismailia começaram
a construir quartos básicos para alugar,
o que fornecia moradia a um preço
razoável para migrantes pobres e um
renda valiosa para os proprietários. Desde
então, os programas de urbanização
progressiva oferecem oportunidades
de moradia e emprego para os pobres,
ao mesmo tempo aumentando os
rendimentos e o valor dos bens em base
sustentável.20
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OPÇÃO 5: ESTRATÉGIAS
HABITACIONAIS PARA
TODA A CIDADE
Desenvolvimento e implementação de
estratégias para atender todas as famílias
pobres em toda a cidade
Caso se decida por uma abordagem que inclua
toda a cidade para resolver problemas de
habitação popular, você terá muito trabalho pela
frente. Além de lidar com o déficit acumulado
de anos de escassez de moradias e melhorar
todas as área suburbanizadas da cidade, você
também terá de atender às necessidades
futuras de moradia. As necessidades atuais
de moradias a preços acessíveis na maioria
das cidades são tão grandes que o desafio de
atender às futuras necessidades habitacionais
pode parecer uma missão impossível. Mas,
na verdade, resolver todos os problemas de
moradia numa cidade é algo possível. No
entanto, se quiser fazê-lo – em toda a cidade –
diversas medidas são necessárias:
1. Mais ligações horizontais entre as
comunidades carentes: Redes de
apoio recíproco e aprendizado mútuo
entre comunidades carentes, dentro
dos países e entre eles, são essenciais.
Algumas das iniciativas habitacionais
mais inovadoras, hoje, nas cidades de
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todo o mundo, não vêm de engenheiros,
arquitetos, políticos ou burocratas – mas
das próprias comunidades. Quando estas
desenvolvem algo que funciona, essas
experiências precisam ser compartilhadas
e disseminadas, para que as outras não
precisem reinventar a roda.
2. Mais espaço para a inovação no ambiente político: As políticas locais e nacionais sobre terra e habitação precisam ser
relaxadas e ajustadas, a fim de abrir espaço
para a inovação em como os pobres podem ter acesso a terra e moradia, e como
os assentamentos de baixa renda que já
existem podem ser melhorados de formas
práticas e sustentáveis.
3. Mais investimentos públicos para infraestrutura: Esses investimentos, em
toda a cidade, também podem ser estimulados por ajustes nas políticas e normas
urbanas e nacionais.
4. Mais investimentos em capacitação e
construção de visão: Para atingir a larga
escala que é essencial para evitar que os
problemas da habitação popular piorem,
enormes investimentos são necessários –
na própria habitação e na capacitação de
comunidades, arquitetos, ONGs, governos
e todos os demais grupos interessados
para implementar iniciativas habitacionais
de larga escala.
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ABORDAGENS & DIRETRIZES

O PROJETO DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS DO BAIRRO DE BISSAU-PMBB, GUINÉ-BISSAU
Em Bissau, os moradores pobres de alguns bairros conseguiram formular suas prioridades para
melhorar seus assentamentos. No bairro de Cupilom de Cima, os habitantes definiram itens
que foram considerados essenciais para melhorar suas condições de vida, na seguinte ordem
de prioridade: (1) construção de uma casa; (2) emprego; (3) melhoria da casa; (4) ampliação
da casa. Também definiram uma lista de prioridades para melhorar o bairro: (1) melhoria
da casa; (2) construção de um centro de saúde; (3) construção de fontanários públicos; (4)
pavimentação das ruas; (5) eletricidade; e (6) escola.
As escolhas dos habitantes refletem uma visão integrada dos problemas de desenvolvimento,
com a casa como principal prioridade. Isso é compreensível, considerando o estado de
decadência do estoque de moradias da cidade, os altos custos dos materiais de construção (a
maioria importados), como cimento e chapas corrugadas, e a falta de um sistema de crédito
para estimular a produção de moradias no setor popular. A mesma tendência era evidente em
outros bairros da cidade.
Para responder aos problemas dos bairros de Bissau, um projeto foi elaborado e vem sendo
implementado desde 1986, com o apoio de agências doadoras – o Projecto de Urbanização e
melhorias de Bairros de Bissau (PMBB). Os bairros de Mindará, Belém e Cupilom de Cima foram
selecionados como os primeiros bairros-alvo, cobrindo uma população de 25 000 habitantes.
Primeiramente, o PMBB priorizou a resolução dos problemas de fornecimento de infraestrutura
inadequada, principalmente abastecimento de água, esgoto e ruas. Lentamente, após 1989,
o projeto passou a ter uma abordagem mais integrada, para tentar resolver problemas
relativos a planejamento físico, moradias, saneamento, infraestrutura básica e envolvimento
da comunidade. A falta das mínimas condições de habitação foi observada como um entrave
a qualquer outro desenvolvimento no âmbito do bairro. Foi dada ênfase ao treinamento de
mão de obra e à organização do processo de implementação. Brigadas de trabalho foram
organizadas, as quais criaram oportunidades de emprego para os residentes locais. As
atividades em torno do programa mostraram que as moradias tinham um papel catalítico em
comparação ao trabalho ligado a infraestruturas, talvez por causa da imediata percepção pelos
residentes dos benefícios reais e diretos trazidos por uma casa nova e melhorada.
A população se envolveu no processo através das organizações locais existentes. Com relação
ao controle das fontes de água, os residentes de cada grupo de 40–50 casas foram organizados
em comissões que tinham de eleger um vigia e decidir sobre a quantia que cada casa devia
pagar para manutenção e operação do sistema. O mesmo vigia mobilizava os residentes e
usuários de cada fonte para manter as valetas de esgoto passando através de sua zona. Uma
campanha, incluindo teatro de marionetes e a elaboração e o desenho de projetos, foi lançada
nas escolas locais para educar as crianças sobre manter o bairro livre de lixo, e outros projetos
de urbanização e melhorias de assentamentos.
Essa abordagem integrada de urbanização e melhorias de bairros mostra como o
desenvolvimento de uma cidade inteira pode ocorrer fornecendo-se infraestrutura básica,
usando-se uma planta do assentamento como ferramenta de legalização da posse e seguindo
um modelo participativo para promover o melhoramento das casas com fontes disponíveis de
financiamento habitacional. Ela depende da capacidade do governo local de planejar, gerenciar
e implementar projetos de desenvolvimento em larga escala, e do envolvimento duradouro e
organizado dos residentes locais no planejamento e melhoramento de seus bairros.21
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ABORDAGENS & DIRETRIZES

URBANIZAÇÃO E MELHORIA DE FAVELAS EM TODA A CIDADE DE LUSAKA
A década pós-independência dos anos sessenta trouxe uma rápida urbanização para a capital
da Zâmbia, Lusaka. Em 1968, 15% da população da cidade vivia em invasões não urbanizadas.
Em 1974, esse percentual subira para 42%, e o problema reclamava uma solução. Daí surgiu
uma iniciativa habitacional urbana de interesse social e larga escala, o First Lusaka Sites and
Services Project. O projeto foi concebido para fornecer moradias urbanas de interesse social,
em larga escala, usando o conceito de construção por mutirão, com ênfase na avaliação.
Seus componentes incluíam: melhoria das invasões existentes; sistema de lotes urbanizados;
distribuição de materiais de construção para as famílias; construção de infraestrutura primária;
instalações comunitárias; e consultoria técnica com plantas de infraestrutura, gerenciamento
e a provisão de uma agência executora autônoma. O projeto cobriu uma área de 1 400 ha, e
alcançou 145 000 beneficiários.
O projeto teve grande participação da comunidade, e portanto quase não houve oposição.
Outra razão para seu sucesso foi o uso de uma equipe interdisciplinar de gerenciamento do
projeto, e uma equipe de campo que forneceu uma ligação eficaz entre a equipe de projeto
e a comunidade. O uso de mão de obra contratada local ajudou a economia local e ajudou a
reputação do projeto.
É importante notar que o projeto teve como alvo diversos setores de renda, tornando-o
atraente como opção de moradia para uma “substancial proporção da população urbana”.
Com isso, as casas projetadas para famílias de baixa renda eram menos propensas a serem
sequestradas por residentes de renda média também precisando de moradia.
Alguns aspectos do projeto tiveram menos sucesso. A ideia inicial de que as pessoas
construiriam com materiais feitos por elas não funcionou, pois ninguém tinha tempo nem
inclinação pra fazê-lo, preferindo comprar os materiais de fontes comerciais. Houve também
falta de interesse em fazer empréstimos para materiais de construção por falta de publicidade
e pela pequena escala do crédito disponível. O reembolso dos créditos habitacionais e das
taxas de serviço não foi adequado. Havia uma constante necessidade de reavaliar os limites
de renda de potenciais participantes do programa devido à inflação, tornando difícil atingir a
população-alvo.
Na avaliação do projeto, foi acordado que mais atenção devia ter sido dada ao “quadro maior”
do contexto urbano de Lusaka. Famílias de baixa renda podiam resistir a pagar pelos serviços,
usando o argumento de que os habitantes abastados de Lusaka não tinham de pagar por suas
casas nem por serviços, então por que o grupo de rendimento mais baixo seria obrigado a
pagar por isso – especialmente quando seu nível de serviço era muito mais baixo do que o das
áreas de renda mais elevada (com frequência o lixo não era coletado na área do projeto)? A
maioria dos beneficiários tinha meios para pagar, mas não via motivos para fazê-lo.
Os centros comunitários fornecidos como parte do projeto foram subutilizados, ou usados
como pré-escolas, porque o projeto não era apropriado para as necessidades da comunidade.
Dado que a ênfase do projeto era na autossuficiência, esses centros podiam ter sido projetados
e construídos pelos residentes. Em projetos de urbanização e melhorias de assentamentos
em larga escala, é importante incluir a participação da comunidade em todos os aspectos do
projeto e do planejamento de serviços e estruturas.22
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1. Vontade política: Solucionar problemas
habitacionais abrangendo toda a cidade
requer vontade política da parte do
governo e da parte da sociedade como um
todo.
2. Abordagens integradas e uma visão
da cidade: O planejamento habitacional
de longo prazo e sustentável deve ser
impulsionado pelas necessidades, e estas
são diferentes em áreas diferentes. (Ver
Guia prático 1 sobre Urbanização.)
3. Ambiente político local favorável:
Incluindo uma boa base de informações
sobre
os
assentamentos
informais
da cidade. Gargalos regulatórios e
processuais, tais como regulamentos de
construção e uso do solo, que tornam difícil
para as comunidades carentes planejar e
implementar suas próprias casas, devem
ser ajustados e flexibilizados.
4. Um marco regulatório nacional
apropriado: É preciso haver um marco
regulatório nacional que estimule os
projetos de urbanização e melhorias
de assentamentos e o fornecimento de
serviços para os pobres, incluindo direitos
efetivos à moradia e à terra, bem como
sistemas de registro de terras, padrões
de infraestrutura flexíveis, planejamento
formal que reconheça a participação
informal, responsabilidades claras para
supervisão e avaliação pós-projeto e
normas que tornem mais fácil para as
instituições financeiras emprestar dinheiro
aos pobres.
5. Políticas efetivas de terras e habitação:
É preciso haver mecanismos para liberar
terras públicas ociosas para habitação
popular nas cidades – para as necessidades
atuais e futuras. (Ver Guia prático 3 sobre
Terra e Guia prático 7 sobre Aluguel de
Moradias.)

6. Políticas para garantir a posse da terra:
Políticas e procedimentos para ajudar as
comunidades dos assentamentos informais
a regularizar e garantir a posse de suas
terras são essenciais. (Ver Guia prático 3
sobre Terra.)
7. Mecanismos para a sustentabilidade
financeira: Sistemas de subsídios e
estratégias de recuperação de custos
claras e transparentes tornam um
programa habitacional mais sustentável
financeiramente. (Ver Guia prático 5 sobre
Financiamento habitacional.)
8. Alianças estratégicas: Grandes problemas
de moradia são impossíveis para qualquer
grupo isolado resolver sozinho. Soluções
abrangendo a cidade toda exigem parcerias,
e devem incluir comunidades carentes,
autoridades locais, concessionárias de
serviços públicos, proprietários de terras,
incorporadoras formais e informais, ONGs,
acadêmicos, grupos religiosos e setor privado.
(Ver Guia prático 6 sobre Organizações
Comunitárias.)
9. Instituições fortes e bem coordenadas:
Desenvolver arranjos institucionais em
cidades que efetivamente apoiem soluções
de moradia para toda a cidade requer uma
coordenação forte, que seja aceitável por
todas as partes.
10. Capacidade técnica: Soluções de moradia
para toda a cidade requerem uma ampla
variedade de serviços especiais: apoios
social e técnico para as comunidades,
planejamento, arquitetura e engenharia
participativas,
orientação
sobre
as
tecnologias adequadas, coordenação do
programa, gerenciamento do projeto e
do contrato, habilidades de construção
que preencham necessidades em áreas
informais, engenharia e construção,
materiais de construção de preço acessível
e serviços de microcrédito.
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