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RESUMO 

 

A saúde é uma política pública que integra a seguridade social, sendo transversal 

às demais políticas e cujas vicissitudes afetam a sociedade como um todo, daí a sua 

importância. O acesso à saúde está condicionado às condições de vida, habitação, nível 

de renda, entre outros fatores. Inegavelmente houve um enorme avanço no setor de 

algumas décadas até aqui, porém nem todas as pessoas dispõem da mesma condição de 

saúde.  Com o processo de urbanização a cidade de Manaus ao longo dos anos sofreu um 

intenso inchaço populacional, a ausência de planejamento urbano sistemático bem como 

a falta de controle relacionado ao crescimento da cidade ocasionou sérios problemas, 

principalmente nas margens dos igarapés, onde se instalaram diversas famílias, pois essa 

era a única alternativa que as mesmas encontraram para garantir o direito à habitação. 

Notadamente as pessoas, de baixa renda, que vivem em habitações precárias tem o direito 

à saúde negado. Tal fato, integra uma das preocupações do PROSAMIM, programa que 

teve sua primeira fase iniciada em 2003 como uma “solução” do Governo do Estado do 

Amazonas para a densa ocupação das áreas de igarapés da cidade de Manaus onde viviam 

aproximadamente 21 mil famílias em condições insalubre, retirados dessas áreas e 

reassentados nos conjuntos e parques residenciais. A presente pesquisa buscou pesquisar 

acerca das condições de saúde desses moradores para que fosse possível detectar os 

problemas existentes em relação ao acesso da referida política nas áreas de intervenção 

do PROSAMIM I e II, visto que, um dos aspectos do programa é retirar famílias da área 

de igarapé para que a vulnerabilidade à doença dentre as mesmas fosse reduzida e elas 

tivessem acesso à saúde, uma vez que a mesma é um direito fundamental do ser humano 

e o acesso de todos deve ser garantido independente da classe econômica e local de 

moradia, entre outros fatores. A presente pesquisa utilizou, em uma perspectiva crítica-

analítica, a articulação dos métodos de pesquisa quantitativos e qualitativos, visto que as 

“diferentes maneiras de coletar e analisar os dados buscando as sucessivas aproximações 

para explicação do real. O processo de investigação contou com momentos simultâneos 

e inter-relacionados. Os avanços foram de ordem teórico-metodológica, onde foi feito o 

levantamento bibliográfico pertinente aos temas trabalhados na pesquisa e que serviram 

de suporte teórico-metodológico para a condução da mesma. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Saúde; Urbanização; Habitação; PROSAMIM. 

 



ABSTRACTS 

 

Health is a public policy that integrates social security, and cross to the other 

policies and whose vicissitudes affect society as a whole, hence its importance. Access to 

health care is conditioned living conditions, housing, income level and other factors. 

Undeniably there was a huge breakthrough in the decades sector so far, but not all people 

have the same health condition. With the urbanization process the city of Manaus over 

the years has undergone an intense swelling population, the absence of systematic urban 

planning and lack of control related to the growth of the city caused serious problems, 

especially on the banks of streams, where they settled several families, because that was 

the only alternative that they have found to ensure the right to housing. Notably people 

with low income, living in substandard housing has denied the right to health. This fact, 

part of the PROSAMIM concerns, a program that had its first phase started in 2003 as a 

"solution" of the Amazonas State Government for the dense occupation of the creeks 

areas of the city of Manaus where they lived about 21 thousand families in conditions 

unhealthy, removed these areas and resettled in housing projects and parks. This research 

sought to research about the health conditions of residents to make it possible to detect 

the problems in relation to the said access policy in the areas of intervention PROSAMIM 

I and II, since one aspect of the program is draining area households the stream for the 

vulnerability to disease among them were reduced and they have access to health, since 

it is a fundamental human right and access for all must be guaranteed regardless of 

economic class and place of residence, among other factors. A Gift Search used in a 

Perspective critical - analytical, the Articulation of Quantitative Research Methods and 

qualitative different ways of collecting and analyzing data seeking such approaches 

successive paragraph of real explanation Process Research Attended moments 

simultaneous and related advances were order theoretical - methodological , where was 

Made the relevant bibliographic survey to subjects worked in Research and served as 

theoretical support - methodological for Driving the SAME . 

 

 

KEYS WORDS: Health; Development; Housing; PROSAMIM. 
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INTRODUÇÃO 

 

O projeto intitulado Acesso à saúde dos moradores do Parque Residencial 

Manaus, integra-se nas linhas de pesquisas – políticas públicas - do Grupo 

GETRA/UFAM, sendo um subprojeto de um projeto mais amplo financiado pela 

FAPEAM (Edital n° 021/2011- Universal Amazonas), intitulado A construção do espaço 

urbano em Manaus: O Programa Sócio Ambiental dos Igarapés de Manaus.  

Nos meses dedicados a esta pesquisa os avanços foram de ordem teórico-

metodológica, onde foi feito o levantamento bibliográfico pertinente aos temas 

trabalhados na pesquisa e que serviram de suporte teórico-metodológico para a condução 

da mesma. Foram construídos os instrumentais de pesquisa necessários para a pesquisa 

de campo, contudo, a não autorização por parte do comitê de ética, inviabilizou a pesquisa 

de campo ficando somente a pesquisa documental. Portanto, um dos objetivos específicos 

que visava identificar as dificuldades enfrentadas pelos moradores do Parque 

Residencial Manaus para acessar os serviços de saúde nos três níveis de complexidade, 

não será aqui analisado em sua totalidade, pois tal objetivo seria respondido através da 

avaliação dos próprios moradores enquanto usuários do sistema de saúde.  Não obstante 

isso, o fato de estar inserida na equipe de pesquisa FAPEAM, supramencionada, permitiu-

me efetivar entrevistas com moradores beneficiários do PROSAMIM e que foram 

alocados no Parque Residencial Manaus e poder, assim, inserir a análise de parte de suas 

entrevistas também na presente pesquisa. 

Os temas abordados serão o processo de urbanização, a urbanização no Brasil e 

na cidade de Manaus, a trajetória da política habitacional no Brasil e em Manaus, a 

interferência do mercado imobiliário no direito à moradia e o Déficit habitacional, a 

cidade de Manaus e o programa PROSAMIM e a saúde como um dos fatores 

determinante à habitação: Moradores Removidos pelo PROSAMIM e reassentados no 

Parque Residencial Manaus.  

 O tema central da pesquisa é a área da saúde. A saúde é uma política pública 

que integra a seguridade social, sendo transversal às demais políticas e cujas vicissitudes 

afetam a sociedade como um todo, daí a sua importância. A saúde tem um conceito amplo 

e envolve um conjunto de fatores, não representando, assim, a mesma coisa para todas as 

pessoas. Para alguns, ter saúde é não estar doente, praticar exercícios, manter bons 

hábitos, não estar exposto a riscos ou até mesmo ter uma boa qualidade de vida. Essa 
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ideia é construída com base em vários fatores, como identifica Bartalotti (2006, p.37) ao 

dizer que uma “boa qualidade de vida é oferecer ao indivíduo condições para desenvolver 

sua vida de maneira plena digna e satisfatória”. Ou seja, para se ter saúde, a 

responsabilidade vai além do setor saúde pois exige que se tenha um estilo de vida que 

atinja o bem-estar.  

Inegavelmente houve um enorme avanço no setor saúde ao longo das últimas 

décadas, porém as ferramentas que se dispõem nem sempre são suficientes para avalia-la 

e propor seu aprimoramento. É necessário gerar mais informações para que se possa 

avançar mais e fazer com que essa política esteja ao alcance de todos. De acordo com o 

Ministério da Saúde (2007), o conhecimento e as ferramentas disponíveis nem sempre 

são adequados para resolver os problemas de saúde existentes e há uma necessidade 

constante de gerar novas informações e desenvolver maneiras melhores e mais efetivas, 

de proteger e promover a saúde, além de reduzir as doenças.  

Como visto acima, para ter uma boa saúde é necessário a promoção da equidade, 

a proteção e cobertura das políticas públicas a todos os cidadãos. Isso nos leva aos 

seguintes questionamento: todas essas mudanças nos marcos legais foram de fato 

efetivadas? Os princípios básicos de universalidade, equidade e integralidade do Sistema 

Único de Saúde (SUS) estão sendo concretizados? As pessoas de baixa renda, 

particularmente as que moram e/ou moravam às margens dos igarapés de Manaus e que 

foram beneficiadas pelo Programa Sócio Ambiental dos Igarapés de Manaus 

(PROSAMIM) têm acesso à política de saúde? 

Em 2003 foi iniciada a primeira fase do PROSAMIM, o PROSAMIM I, e de 

acordo com Alves et al (2008), esse programa foi a “solução” do Governo do Estado do 

Amazonas para a densa ocupação das áreas de igarapés da cidade de Manaus – onde 

viviam aproximadamente 21 mil famílias em condições de vida insalubre, retirados dessas 

áreas e reassentados nos conjuntos e parques residenciais. A retirada das moradias no 

entorno de igarapés e a construção do Parque Residencial Manaus e de outros parques 

residenciais (no âmbito do PROSAMIM II e III) trouxeram uma visão esteticamente mais 

bonita e organizada para a cidade. Contudo, Silva e Monteiro (2011, p. 02) corroboram 

com as nossas preocupações quando refletem que 

a produção de moradias para pessoas de baixa renda é um tema amplamente 

debatido e estudado, o que às vezes remete a sensação de que não há nada de 

novo a ser dito. No entanto, as inadequações das soluções habitacionais 

implantadas recentemente demonstram que muito ainda necessita ser pensado 

tanto no âmbito das políticas públicas, como da produção acadêmica. 
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Indubitavelmente, é importante pesquisar acerca das condições de saúde desses 

moradores para que seja possível detectar os problemas existentes em relação ao acesso 

a tal política nas áreas de intervenção do referido programa, visto que a saúde é um direito 

fundamental do ser humano e o acesso de todos deve ser garantido independente da classe 

econômica e local de moradia, entre outros fatores. É preciso averiguar se esse programa 

melhorou realmente as condições de saúde das pessoas, ou se em geral, como cita Oliveira 

(2003), neste processo, a cidade antes lócus da reprodução da vida em sua multiplicidade, 

como espaço por excelência do viver, do comer e do morar torna-se um outdoor, uma 

espécie de vitrine em movimento, produto do marketing imobiliário e do turismo, ou seja, 

se houve apenas uma política de maqueamento da cidade.  

A habitação – “espaço onde a função principal é ter a qualidade de ser 

habitável” (Cohen e col., 2004, p. 809) – abrange múltiplas dimensões, 

destacando-se a física, a cultural, a econômica, a ecológica e a sanitária 

(Siqueira-Batista e Rôças, 2009). Trata-se do locus de sociabilidade do 

indivíduo e de sua família, lugar da construção e da consolidação da vida e da 

saúde (Cohen e col., 2007). Tal concepção sociológica – e também cultural – 

da habitação considera ainda o significado que seus membros atribuem à 

moradia e os usos que dela fazem, bem como os estilos de vida e condutas de 

risco (Cohen e col., 2004). (MAGALHÃES et al, 2013, p. 59).  

Por isso, o objetivo desta pesquisa é analisar o acesso à saúde dos moradores 

removidos pelo PROSAMIM I e II e reassentados no Parque Residencial Manaus. Visto 

que, um dos aspectos do programa é retirar famílias da área de igarapé para que a 

vulnerabilidade à doença dentre as mesmas fosse reduzida e elas tivesse acesso ao direito 

à saúde. Os objetivos específicos da presente pesquisa são: Mapear os recursos de saúde 

existentes na área de intervenção do PROSAMIM I e II, nos três níveis de complexidade, 

para comprovar se de fato a condição de saúde dos moradores melhorou; Identificar quais 

as dificuldades enfrentadas pelos moradores para acessar os serviços de saúde nos 

diversos níveis de complexidade; e Identificar como se efetivou a proposta do 

PROSAMIM I e II no tocante à saúde.  

O presente relatório está estruturado em três capítulos. O primeiro explicita 

como ocorreu o processo de urbanização com um breve contexto mundial e um pouco da 

trajetória no Brasil e mais especificamente na cidade de Manaus; o segundo trata da 

política habitacional no Brasil e em Manaus, abordando também o programa 

PROSAMIM; e o terceiro, por sua vez, aborda a saúde em seu conceito amplo, bem como 

sua importante trajetória e avanços, e relação da saúde com a habitação, os recursos de 

saúde existentes no entorno do Parque Residencial Manaus e conclui com os resultados 
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da pesquisa. Após os três capítulos é feita uma breve conclusão e apresentada as 

referências usadas para a construção do relatório. 

 

CAPÍTULO I 

 

O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO 

O processo de urbanização está estritamente ligado ao desenvolvimento do 

capitalismo e ocorre de forma simultânea ao processo de consecução das transformações 

que marcam a trajetória desse sistema, desde a sua fase industrial como a atual fase do 

capitalismo financeiro. Santos (2008, p. 50) explica que a urbanização desenvolvida com 

o advento do capitalismo aparece na Europa como fato moderno logo depois da 

Revolução Industrial, mais recentemente, e paralelamente à modernização, ela se 

generaliza nos países subdesenvolvidos, por isso, costuma-se associar a ideia de 

urbanização à industrialização. O processo de industrialização ocasionou muitas 

transformações na sociedade, de acordo com Lefebvre (2008) a industrialização 

caracteriza a sociedade moderna, e para apresentar e expor a “problemática urbana”, ela 

torna-se o ponto de partida. Assim:  

Sem possibilidade de contestação, esse processo é, há um século e meio, o 

motor das transformações na sociedade. Se distinguirmos o indutor e o 

induzido, pode-se dizer que o processo de industrialização é indutor e que se 

pode contar entre os induzidos os problemas relativos ao crescimento e à 

planificação, as questões referentes à cidade e ao desenvolvimento da realidade 

urbana, sem omitir crescente importância dos lazeres e das questões relativas 

a “cultura”. (...) Ainda que a urbanização e a problemática do urbano figurem 

entre os efeitos induzidos e não entre as causas ou razões indutoras, as 

preocupações que essas palavras indicam se acentuam de tal modo que se pode 

definir como sociedade urbana a realidade social que nasce a nossa volta. 

(LEFEBVRE, 2008, p. 11). 

Ainda segundo Lefebvre (2008, p. 16) existe historicamente um choque violento 

entre a realidade urbana e a realidade industrial, onde este processo dialético, longe de 

estar elucidado e terminado, provocou situações problemáticas. Houve um intenso 

crescimento populacional impulsionado pelo processo migratório e o número de pessoas 

que passou a viver nas cidades foi sendo cada vez mais expressivo, ocasionando a 

transformação do espaço citadino, como ressaltam Silva e Macêdo (2009) ao afirmar que 

as cidades cresceram em virtude do aumento populacional, como consequência da 

migração de trabalhadores rurais para as áreas urbanas em busca de trabalho e melhores 

condições de vida. Giddens (2005, p. 457), por sua vez, referindo-se à urbanização dos 

Estados Unidos evidencia que 
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A imigração para os Estados Unidos de uma imensa massa de europeus 

provenientes de meios rurais empobrecidos é o exemplo mais óbvio, porém a 

imigração transnacional para as cidades também se difundiu entre países da 

própria Europa. Camponeses e aldeões migraram para as cidades (como 

atualmente acontece, em grande escala, nos países em desenvolvimento) 

devido à falta de oportunidade nas áreas rurais, aliada às aparentes vantagens 

e atrações das cidades, onde as ruas eram “cobertas com ouro” (empregos, 

riqueza, uma ampla gama de mercadorias e serviços). Além do mais, as cidades 

transformaram-se em centros de concentração do poder financeiro e industrial, 

e os empresários, às vezes, criavam outras áreas urbanas quase que do nada.  

Esse processo migratório não pode ser visto apenas como responsável pelo 

aumento populacional, mas também como responsável pela mudança do papel e da 

estrutura das cidades. De acordo com Sposito (2000), a cidade nunca fora um espaço tão 

importante, e nem a urbanização um processo tão expressivo e extenso a nível mundial, 

como a partir do capitalismo.  

Lefebvre (2008, p. 15) aprofundando a análise sobre essa temática afirma que  

as velhas cidades são agora:  mercados, fontes de capitais disponíveis, locais 

onde esses capitais são gerados (bancos), residência dos dirigentes econômicos 

e políticos, reservas de mão-de-obra (isto é, locais onde se pode substituir “o 

exército de reserva do proletariado”, como diz Marx, que pesa sobre os salários 

e permite o crescimento da mais-valia), e apesar disso a cidade, tal como a 

fábrica, permite a concentração dos meios de produção num pequeno espaço: 

ferramentas, matéria-prima, mão-de-obra.  

Portanto, a urbanização gerou um impacto não apenas na estrutura das cidades, 

mas também nos costumes e modos de vida da sociedade. Negri (2010, p.02) afirma que 

uma vez humanizados, esses espaços refletirão na sua arquitetura e na sua organização o 

padrão de desenvolvimento da complexidade das relações sociais.  De acordo com Silva 

e Macêdo (2009) ao mesmo tempo, na medida em que essas populações deslocavam-se 

das áreas rurais paras as áreas urbanas, observava-se o inchamento das cidades e o 

crescimento das desigualdades e da pobreza urbana.  

 

 

As cidades sofreram muitas transformações, pois, o rápido crescimento 

populacional gerava a procura cada vez maior por espaço. Começa-se a ter nesse processo 

Figura 1. Representação da produção do espaço geográfico muito influenciada pela industrialização. 

Fonte:http://exercicios.brasilescola.com/exercicios-geografia/exercicios-sobre-tipos industrializacao.htm 
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a terra como mercadoria. Para Sposito (2000, p.55), o desenvolvimento do modo de 

produção capitalista já tornava, paralelamente, a terra também uma mercadoria, o que 

significava que o acesso a uma parcela do espaço destas cidades estava mediado, pela 

compra ou aluguel de terrenos, com construções ou não. Ainda segundo Sposito (1989, 

p.56) o crescimento das cidades tornou o centro a área antes compreendida como núcleo 

urbano, formando-se ao seu redor uma faixa nova, considerada a periferia, onde 

Loteamentos irregulares e ocupações espontâneas foram abertos em áreas 

periféricas ou com restrição à urbanização (como áreas de risco e de proteção 

ambiental), dando origem a tecidos urbanos com pouca urbanidade, onde estão 

presentes loteamentos irregulares, clandestinos ou favelas, que ganham 

denominações próprias em cada região do país, como alagados, palafitas, vilas, 

invasões e, mais recentemente, comunidades. (PLANO NACIONAL DE 

HABITAÇÃO, 2009, p. 37). 

Negri (2010, p. 01) destaca que é importante ressaltar que a partir daí observa-

se vários problemas de ordem social, econômica, política e ideológica, dentre eles, 

destacam-se: pobreza, miséria, violência, degradação ambiental e social, exclusão, 

desemprego, falta de moradia, favelização, periferização, segregação, insuficiência de 

transporte adequado, entre outros.  

1.1.Urbanização no Brasil 

De acordo com Gaspar (2011) o conceito de urbanização recobre realidades 

distintas, mas perfeitamente assimiláveis tendo em conta os respectivos contextos 

geográficos, econômicos, sociais, políticos e culturais, onde existe sempre uma alteração 

de modo de vida, através de um processo complexo, que implica a assunção de valores e 

comportamentos decorrentes de novas formas de produção e de consumo, que vão 

originar novas formas de habitar, com mudanças nos padrões de uso do tempo e do 

espaço. Segundo Bezerra e Lima (2011) o intenso processo de urbanização está 

relacionado com a reprodução de desigualdades sociais, expressa pela falta de acesso a 

equipamentos e serviços públicos, com moradias precárias, a violência urbana, entre 

outros. Bacelete (2010, p. 02) salienta que a 

(...) principal forma de expansão é do tipo horizontal, materializada em 

sucessivas periferias, ocupadas, em seu centro, por atividades de comércio e 

serviços, com déficit nos sistemas de drenagem e saneamento, equipamentos 

de saúde e educação, áreas de lazer e espaços verdes.  

O Brasil, igualmente aos demais países da América Latina, como analisa 

Maricato (2001) apresentou um intenso processo de urbanização, que se tornou 

determinante para a constituição de sua sociedade moderna. Tal processo relaciona-se à 
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forma como ocorreu a ocupação e o povoamento, onde surgiram primeiramente as 

instâncias, os povoados e depois as cidades, mas também aos ciclos econômicos, que têm 

as cidades como parte de sua história desde o princípio. Afirma a autora: 

As reformas urbanas, realizadas em diversas cidades brasileiras entre o final 

do século XIX e início do século XX, lançaram as bases de um urbanismo 

moderno “à moda” da periferia. Realizavam-se obras de saneamento básico 

para a eliminação das epidemias, ao mesmo tempo em que se promovia o 

embelezamento paisagístico e eram implantadas as bases legais para um 

mercado imobiliário de corte capitalista. A população excluída desse processo 

era expulsa para os morros e franjas das cidades. Manaus, Belém, Porto Alegre, 

Curitiba, Santos, Recife, São Paulo e especialmente o Rio de Janeiro são 

cidades que passaram por mudanças que conjugaram saneamento ambiental, 

embelezamento e segregação territorial, neste período. (MARICATO, 2001, p. 

17).  

Brito e Pinho (2012) identificam que a novidade do processo de urbanização no 

Brasil foi a sua enorme velocidade, muito superior à dos países desenvolvidos, que fez 

coincidir, no tempo, os processos de urbanização, concentração da população urbana nas 

grandes cidades e a metropolização. Os autores concebem, ainda, que: 

Foi a grande expansão da economia cafeeira, e o expressivo surto de 

industrialização substitutiva de importações de bens de consumo não duráveis, 

que possibilitaram uma ampliação das articulações entre esses arquipélagos 

regionais. Contudo, as conexões entre eles não deixaram de ser frágeis. O 

Brasil ainda estava distante de se ter uma rede de cidades nacionalmente 

integrada. Diversos fatores eram determinantes, entre os quais as precariedades 

dos sistemas de transporte e comunicações diante do enorme território com 

suas particularidades ecossistêmicas. (BRITO e PINHO, 2012, p. 06). 

Motta (2011) destaca que o fim da escravidão fez com que milhares de negros 

fossem expulsos do campo e migrassem para a cidade. Concomitantemente, imigrantes 

europeus chegaram ao Brasil para trabalhar no campo e também na nascente indústria 

brasileira. O processo de urbanização no país está estritamente ligado à migração, uma 

vez que, a exploração dos recursos naturais atraiu pessoas de todo o mundo, o que fez 

gerar um aumento significativo na população das cidades, fato esse que acarretou uma 

demanda por moradia, transporte e demais serviços urbanos, até então inédita 

(MARICATO, 1997). Ávila (2012) ressalta que a temática da habitação surge no Brasil 

a partir do povoamento das cidades, muitas erguidas de forma desordenada em função da 

abolição da escravatura e das atividades industriais. 
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Porém, as habitações coletivas eram consideradas uma ameaça à ordem pública 

e posteriormente essas construções foram demolidas deixando diversas famílias sem 

moradia, o que as levou a ocuparem espaço em zonas periféricas. Maricato (1997) toma 

como exemplo de tal fato a cidade do Rio de Janeiro, mas o mesmo pode ser aplicado a 

outras capitais: 

(...) tendo como referência os ideais positivistas, o novo poder republicano 

realiza, no início do século XX, uma reforma urbana no Rio de Janeiro para 

melhorar a circulação de mercadorias, serviços e pessoas na cidade. Foram 

demolidos 590 prédios velhos para construção de 120 novos edifícios, o que 

significou a expulsão de diversas famílias pobres de suas moradias, a ocupação 

dos subúrbios e a formação das primeiras favelas do Rio de Janeiro. 

Com isso, o Estado viu a necessidade de criar medidas de controle, assim aliou-

se às empresas privadas para a construção de moradias, como explicita Motta (2011, p. 

01): 

Inicialmente, a primeira medida do governo brasileiro foi oferecer crédito às 

empresas privadas para que elas produzissem habitações. Todavia, os 

empresários não obtiveram lucros com a construção de habitações individuais, 

devido à grande diferença entre os preços delas e das moradias informais. 

Alguns passaram a investir em loteamentos para as classes altas, enquanto 

outros edificaram prédios para habitações coletivas, que passaram a figurar 

como a principal alternativa para que a população urbana pobre pudesse 

permanecer na cidade, especificamente no centro, onde estariam próximos das 

indústrias e de outras possibilidades de trabalho. 

O agravo das condições de moradia aconteceu com a chegada da Primeira Guerra 

Mundial. Mais tarde, ainda devido a esse processo de urbanização e o consequente 

aumento populacional viu-se a necessidade de construir habitações em grandes 

quantidades. As questões levantadas na Europa nesse contexto chegam a influenciar o 

Brasil no que se refere à produção dos conjuntos habitacionais. Assim Baron (2011, p. 

03) informa que 

As discussões sobre as moradias foram temas de debates nos Congressos 

Internacionais de Arquitetura Moderna – CIAMs, a partir de 1928. Estes foram 

criados com o intuito de reunir arquitetos preocupados com qualidade física-

Figura 2. Imigrantes chegando ao Brasil 

Fonte:portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26382 
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espacial das cidades em função da consolidação dos processos industriais, e 

como estes poderiam ocorrer em relação à construção de edificações. O 

segundo CIAM, Frankfurt - 1929, teve como tema à “La Vivienda para el 

Mínimo Nível de Vida”, levantando os fatores pertinentes à concentração em 

massa da população. O Mínimo Nível de Vida diz respeito ao mínimo 

biológico, ou seja, a saúde e as formas de sociabilidade necessárias para o 

homem viver com qualidade e dignidade, bem como, ao mínimo nível de vida 

relacionado às questões de ordem financeira. O tema do terceiro CIAM, 

realizado em Bruxelas em 1930, foi Métodos Construtivos Racionais – Casas 

Baixas, Médias e Altas; procurando não só expor teoricamente os assuntos, 

mas muitas vezes mostrando os métodos de cálculos que serviriam de base 

para a escolha da tipologia habitacional correta.  

Este processo começou a ocorrer no Brasil desde o século XX até meados dos 

anos 50 e perpassa os dias atuais. De acordo com Baron (2011, p. 103), 

a necessidade de construir habitações em grandes quantidades está diretamente 

relacionada com o processo de urbanização das cidades e o consequente 

crescimento populacional. Em muitos países os processos de urbanização e 

industrialização se misturam. A produção de conjuntos habitacionais foi uma 

das soluções fornecidas pelo poder público, como também, por 

empreendedores privados, tanto no Brasil como na Europa para suprir a 

demanda habitacional.  

Apesar dos conjuntos habitacionais serem uma das soluções dadas pelo poder 

público e privado tanto no Brasil quanto na Europa e as ideias europeias terem sido 

incorporadas no Brasil para suprir a demanda habitacional, como cita Baron (2011), o 

contexto brasileiro em que se viu a necessidade da criação de moradias é diferente do 

europeu. Contudo, diversas cidades brasileiras tiveram o problema de habitação 

agravado, devido à ineficiência do poder público. Harvey (2008, p. 01) explicita que 

vivemos num mundo onde os direitos de propriedade privada e a taxa de lucro se 

sobrepõem a todas as outras noções de direito. Assim pode-se afirmar de acordo com 

Villaça (2011) que o maior problema do Brasil não é a pobreza, mas a desigualdade e a 

injustiça a ela associada.  

 

1.2. O processo de urbanização da cidade de Manaus 

 

Manaus foi planejada e construída para atender a uma demanda do capital 

internacional, como identifica Dias (2007), e foi em meio a essas iniciativas que a cidade 

apresentou um impulso significativo para o seu processo de urbanização.  

De acordo com Mesquita (2009), dialeticamente, a cidade gera as imagens que 

orientam o seu contínuo processo de construção. Da cidade nascem às instituições e 

tradições que constroem e definem os espaços, que por sua vez, impregnam de 

significados as imagens, e estas representações visuais assumem um estatuto de bula, no 
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sentido de orientar a construção da cidade idealizada. Assim, a ideia de cidade pensada 

para Manaus foi guiada pelo ideário da modernização capitalista. As transformações 

referentes, por exemplo, ao trabalho, alteraram significativamente as especificidades da 

cultura amazônica, pois os indígenas que aqui viviam e que constituíram a maior parte 

classe trabalhadora foram profundamente impactados pela implantação desse ideário.  

 

 

A relação que os índios tinham com o trabalho era outra, a do valor de uso, eles 

ainda não eram dominados pela nova racionalidade econômica de produção. E cabe 

explicitar que o conceito de valor de uso aqui adotado é o de Silva (2010) que o explica 

com base na tradição marxista, como sendo o que se refere a utilidade ou propriedade 

material que um produto possui para satisfazer as necessidades humanas. O valor de troca, 

por sua vez, seria uma relação quantitativa de troca de valores de usos diferentes que 

abstrai esses valores. Tal compreensão conceitual ajuda-nos a entender a informação que 

se segue. 

Durante muito tempo grande parte da população de Manaus foi formada por 

índios que representavam o maior contingente de trabalhadores, dedicando-se 

à navegação, agricultura, coleta de drogas e serviços domésticos. (...) Embora 

os índios constituíssem a maior parte da classe trabalhadora, isso não significa 

que exercessem as atividades impostas sem sofrer com as alterações 

provocadas com a vida na cidade. Na verdade, as reações contra a ruptura de 

seu modo de vida se manifestam sob as mais diferentes formas de 

comportamento, sendo uma das mais frequentes o abandono das atividades, 

sem ao menos se importarem em receber os salários vencidos. (DIAS, 2007, p. 

32). 

A capital amazonense passou, basicamente, por três ciclos econômicos: o ciclo 

das Drogas do Sertão, o ciclo da Borracha e o ciclo da Zona Franca de Manaus. Pereira 

(2006, p. 70-71) caracteriza que o ciclo das drogas do sertão representou a:  

Euforia da corrida às novas ervas nobres descobertas na imensa floresta 

tropical, a transformação da região num potencial polo produtor dessas ervas 

e a possibilidade de implantação do primeiro modelo agrícola de nível 

internacional no Novo Mundo.  

Figura 3. Indígenas voltando da caça. 

Fonte:povosindigenas.com/george-huebner/ 
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Logo após o ciclo das drogas do sertão iniciou-se o ciclo da borracha, por volta 

de 1890 quando a cidade sofre o primeiro grande surdo de urbanização (DIAS, 2007). 

Antes do apogeu da borracha, Manaus era uma cidade onde conviviam pessoas de 

diferentes classes sociais, etnias e cor, sem distinção ou exclusão e tudo girava em torno 

do centro. A partir dos anos 1890 a capital do Amazonas começa a sofrer transformações 

e um surto de urbanização ocasionado pelo recebimento do intenso fluxo migratório 

consequência dos investimentos tidos pela acumulação do capital devido à economia do 

látex, uma vez que, como aborda Mesquita (2009) a mão de obra na região era um 

problema: 

Desde os primeiros anos da Província, a carência de mão-de-obra era uma das 

lamentações mais constantes nos relatórios dos administradores públicos, e 

desde aquela época investiu-se na propaganda para promover um fluxo 

migratório para a região. (MESQUITA, 2009, p. 231). 

Os administradores locais viram a necessidade de adequar a cidade a uma 

perspectiva de modernização. De acordo com Mesquita (2009), os problemas de 

infraestrutura ganharam importância no projeto de reformulação da imagem da cidade 

não somente por sua necessidade, mas, sobretudo, porque a sua solução se constituiria, 

convenientemente, num atrativo para o lugar. Foi feito um projeto para atrair investidores 

para a cidade, projetando uma imagem de cidade moderna e limpa com medidas de 

embelezamento e iniciativas para afastar do centro os menos favorecidos.  

Segundo Dias (2007, p. 28) a ideia de modernidade, civilização e progresso para 

o Amazonas, na verdade, já tinha sido construída há algum tempo, pelos observadores 

que estiveram na região pelos anos cinquenta do século XIX. Para a autora, foi necessário 

urbanizar e adequar Manaus as novas exigências e para que a estrutura fosse compatível 

com o ideal da modernidade, daí a necessidade de aterrar igarapés do centro para dar lugar 

as avenidas e ao alargamento de ruas. Diz a autora: 

A modernidade em Manaus não só substituiu a madeira pelo ferro, o barro pela 

alvenaria, a palha pela tenha, o igarapé pela avenida, a carroça pelos bondes 

elétricos, a iluminação a gás pela luz elétrica, mas também transforma a 

paisagem natural, destrói antigos costumes e tradições, civiliza índios 

transformando-os em trabalhadores urbanos, dinamiza o comercio, expande a 

navegação, desenvolve a imigração. É a modernidade que chega ao porto de 

lenha, com sua visão transformadora, arrasando o atrasado e feio, e construindo 

o moderno e belo. (DIAS, 2007). 

Conforme Mesquita (2009) esse conjunto de intervenções urbanas e 

arquitetônicas constituíram La Belle Vitrine, ou simplesmente a bela vitrine, a cidade de 

imagem embelezada e cujas inovações muitas vezes não passavam de artifícios que 

atraiam o interesse econômico para o espaço amazônico. O poder público privatizou o 
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espaço urbano em nome da civilização, da modernidade e do crescimento econômico, 

com isso, a população pobre perdeu seu espaço e algumas comunidades foram se 

formando ao redor do centro. Como reflete Azevedo (2008, p. 12):  

Retrata-se, neste processo, o desprezo pela cultura local e imposição de uma 

cultura supostamente superior, com a remoção dos obstáculos para dar lugar 

na selva a uma cidade ‘digna’ e sem os males dos trópicos para receber os 

‘civilizados’, produzindo, assim, como excluídos os pobres, índios e caboclos.  

A cidade com uma nova aparência, feita aos moldes das sociedades europeias, 

não era privilegio de todos, apenas a classe mais alta desfrutava da cidade moderna. 

Houve uma divisão da cidade e os menos favorecidos foram afastados do centro e 

excluídos da modernização, uma vez que estes, não tinham acesso nem mesmo aos 

serviços básicos. Agravou-se a miséria e a desigualdade socioeconômica. Surgem 

regulamentações e proibições no tocante à construção de habitações e são criados 

confinamentos como asilos, hospitais e albergues para os excluídos. De acordo com 

Harvey (2008, p. 02), pode-se dizer que a urbanização sempre foi um fenômeno de classe, 

já que o excedente é extraído de algum lugar e de alguém, enquanto o controle sobre sua 

distribuição repousa em umas poucas mãos. 

Dias (2007) entende que Manaus não estava pronta para se tornar a capital 

mundial da borracha, pois a cidade apresentava uma estrutura precária com prédios 

arruinados e construídos fora dos padrões de modernidade, pontes e calçadas irregulares 

construídas de madeira, falta de saneamento, rede de esgoto e luz elétrica a gás, sistema 

de navegação ineficiente e um porto em péssimas condições, ou seja, a cidade precisava 

ser reconstruída, pois a mesma não apresentava a estrutura das ditas cidades modernas, a 

maioria das ruas eram irregulares, estreitas, onduladas e cortadas por igarapés.  

 

 

 

Figura 4. Av. Eduardo Ribeiro – Manaus da Belle Époque.  

Fonte: https://igarapesdemanaus.wordpress.com/manaus-e-suas-origens/ 
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Com o início do ciclo da borracha, Manaus adquire uma nova face, sofre 

mudanças tanto na sua aparência quanto no seu número populacional. São feitas as 

adequações e mudanças para torná-la uma cidade moderna. Essas adequações vão 

provocar tanto os impactos sociais como ambientais, a exemplo do aterramento de 

igarapés que eram grandes fornecedores de água e faziam parte da vida daquela 

população. Com o aterramento dos igarapés passa-se a ter a escassez de agua, visto que a 

população aumentou e os reservatórios criados não eram suficientes para suprir as 

necessidades. Além disso, houve como evidencia Mesquita (2009, p. 214), 

a instalação de serviços como iluminação pública através da eletricidade, o 

fornecimento de água potável, rede de esgoto, transporte coletivo através de 

bonds elétricos, além de uma rede telefônica eram fundamentais para a nova 

cidade. Eram símbolos que atribuíam ao lugar o status de centro civilizado. 

Dias (2007) informa que se em 1852 a cidade de Manaus contava com uma 

população de 8.500 habitantes, em 1890 tem sua população ampliada para 50.300, sendo 

o processo migratório o principal responsável por este crescimento. Chegavam pessoas 

de diversas nacionalidades e os administradores públicos criavam cada vez mais 

propagandas para atrair atenção, e com a chegada dos imigrantes, expandiam-se cada vez 

mais as atividades comerciais. Porém, essa Manaus foi criada para atender a poucos, 

apenas a classe que vinha para realizar negócios. Os trabalhadores da cidade e os não 

inseridos no processo produtivo viviam sob condições precárias, eram afastados de todos 

os benefícios da modernização, não tinham condições dignas de morar, viver e trabalhar. 

Nos termos da autora: 

Em se tratando dos trabalhadores, e, para os marginalizados do processo 

produtivo, o poder público desenvolveu uma política de reclusão em ambientes 

afastados e fechados, tais como: penitenciarias, hospitais, asilos de mendigos, 

hospício e colônias agrícolas. As ações de iniciativa privada também 

colaboraram para manter a imagem da cidade isenta de perturbações (...). 

(DIAS, 2007, p. 44). 

Como estratégia de controle, no que se refere também à habitação, o segmento 

pobre foi afastado da área central da cidade, visto que essa área era tida como lugar de 

negócios, essas pessoas ficaram proibidas de permanecer no local de moradia anterior, 

que era mais próximo do lazer, do local de trabalho e das áreas de abastecimento, como 

menciona Dias (2007), e quem desobedecesse sofria punições. Nesse contexto começam 

a surgir os cortiços, construções sem nenhuma estrutura, sem condições de higiene, 

iluminação precária e alugados a altos preços para quem quisesse permanecer morando 

na área central. Manaus, assim como outras cidades brasileiras passou a vivenciar 
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a falta de coleta de lixo, de rede de água e esgoto, as ruas estreitas para a 

circulação, a poluição de toda ordem, moradias apertadas, falta de espaço para 

o lazer, enfim, insalubridade e feiura eram problemas urbanos, na medida em 

que se manifestavam de forma acentuada nas cidades, palco de transformações 

econômicas, sociais e políticas. [...] Esta desordem não pôde perdurar por 

muito tempo, porque começou a incomodar até mesmo os mais ricos. As áreas 

residenciais ricas afastaram-se do centro à procura de ares mais limpos, e as 

famílias de maior poder aquisitivo passaram a construir suas casas distanciadas 

da linha da rua (SPOSITO, 1989, p. 58-59). 

 

 

 

Porém o apogeu da borracha foi passageiro, sementes da seringueira foram 

levadas para fora do Brasil e esse fato deu início à decadência da economia da borracha. 

Manaus sofreu um fluxo migratório das áreas de extração já que os envolvidos não tinham 

condições financeiras de voltar aos seus locais de origem, o que fez aumentar os 

problemas habitacionais com o grande número de moradias precárias especialmente no 

curso dos igarapés. 

 Após esse ciclo, surge a Zona Franca de Manaus - ZFM com o objetivo de atrair 

investimentos externos e promover o desenvolvimento regional. A capital então, voltou 

a experimentar um súbito crescimento demográfico, ganhou um comércio de importados 

e depois um polo industrial, onde até hoje se concentram inúmeras fábricas.  

A criação da Zona Franca de Manaus, segundo Seráfico (2005), foi justificada 

pela ditadura militar com a necessidade de se ocupar uma região despovoada. Era 

necessário, portanto, dotar a região de “condições de meios de vida” e infraestrutura que 

atraíssem para ela a força de trabalho e o capital, nacional e estrangeiro, vistos como 

imprescindíveis para a dinamização das forças produtivas locais, objetivando instaurar na 

região condições de “rentabilidade econômica global”. A propósito, da implantação da 

ZFM, pode-se afirmar que: 

Figura 5. Vista do Igarapé de Manaus da Ponte Romana I, atual Parque Jefferson Peres. 

Fonte: http://manaus-sua-historia.blogspot.com.br/ 
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Os primeiros anos da implantação da ZFM foram de grande proveito para os 

setores comercial e industrial, o setor agropecuário, o turismo de compras 

cresceu, principalmente, entre os turistas nacionais. Desta forma, surgiram 

grandes supermercados, novas lojas, bancos comerciais e de investimentos, 

universidades públicas e particulares, o setor de serviços foi o que mais cresceu 

com as crises nacionais e internacionais, além do número de desempregados. 

Neste ínterim, já se evidenciava em Manaus, novas infraestruturas, 

equipamentos urbanos, e Manaus como uma cidade de consumo, e a 

favelização, a violência e a falta de recursos para investir na saúde, educação 

e moradia, se consumavam. (SUFRAMA, 2009). 

De acordo com Santos (2009, p. 214) a implantação do Distrito Industrial de 

Manaus (DIM) e do livre comércio da Zona Franca de Manaus (ZFM) evidenciou a nova 

configuração do urbano, considerando a relação industrialização versus urbanização. 

Todavia, a Zona Franca causou um forte impacto econômico e social na cidade, segundo 

Figueiredo (2002, p. 109), pois 

a cidade de Manaus [...] transformou-se numa “cidade problema”. Movida por 

uma maciça propaganda oficial que alardeava suas esperançosas qualidades, a 

Zona Franca de Manaus atraiu uma massa de imigrantes de todas as regiões do 

país, principalmente dos beiradões dos rios amazônicos. Inchada e sem 

condições de receber tão grande fluxo de pessoas, o resultado desse processo 

foi um completo desastre do ponto de vista social, econômico e ambiental. Sem 

áreas suficientes e sem política de assentamentos, os imigrantes ocuparam 

terras impróprias para fixar suas moradias, levantando seus casebres em 

lixeiras e leitos de igarapés que cortam a cidade, causando danos irreparáveis 

nestes ambientes. 

A cidade de Manaus, conforme Nascimento (2010), teve sua população 

quintuplicada entre 1970 e 2003, passando de mais de 300 mil para aproximadamente 2 

milhões de habitantes. E em meio a este ritmo intenso de crescimento vegetativo, se 

comparado com outras cidades brasileiras, homens e mulheres de diversas partes do país, 

principalmente nordestinos, ocuparam as margens e os leitos dos igarapés de Manaus. 

Segundo Garrido (2011) a ausência de planejamento urbano sistemático bem 

como a falta de controle relacionado ao crescimento da cidade ocasionaram sérios 

problemas ambientais, principalmente nas comunidades localizadas nas áreas de igarapés, 

onde se instalaram diversas famílias. A ocupação inadequada à margem dos corpos 

hídricos favorece a instalação de processos erosivos e põe em risco a integridade física 

dos habitantes locais.  

Com base em Garrido (2011) pode-se afirmar que as moradias eram construídas 

de forma totalmente inadequada e muitas eram multifamiliares; a iluminação era precária, 

feita através de ligações clandestinas; e as vias de locomoção eram construídas pelos 

próprios moradores, com estruturas perigosas e precárias. No mesmo espaço onde se 

efetuavam os escoamentos de resíduos fecais e era jogado o lixo, retirava-se água para o 

consumo e era espaço de lazer da população que se encontrava mais vulnerável a doenças. 
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De acordo com Paiva (2002, p.02) os prejuízos à saúde da população tornam-se mais 

expressivos nestas áreas visualizados pelos altos índices de doenças de veiculação hídrica, 

como diarreias agudas, dengue, malária, leptospirose, doença gastrointestinal, 

esquistossomose, verminose, cólera e hepatite infecciosa.   

 

 

Para ter uma moradia descente é necessário, em grande parte das vezes, ter que 

pagar por ela, o que se torna uma dificuldade para os indivíduos. Sposito (1989, p. 73) 

concebe que a troca desigual apoia-se no fato de que os trabalhadores de todo o mundo 

capitalista recebem salários diferentes para produzir riquezas de mesmo valor.  

De acordo com Costa (2007, p. 02) “a moradia é uma necessidade básica do 

viver humano. O homem mora. Sua casa representa seu abrigo físico e seu lar, abrigo da 

intimidade, da vida em família, das memórias. Mas a necessidade de morar é uma 

necessidade que depende da terra, do espaço físico, para ser exercida”. Portanto,  

proporcionar Habitação para a população urbana não significa somente 

possibilitar o acesso a unidades habitacionais, entendidas simplesmente como 

abrigos. A Habitação constitui um conjunto de elementos além da unidade 

propriamente dita, supondo a existência de infraestrutura urbana (redes de água 

e esgoto, iluminação pública, drenagem pluvial, pavimentação, redes de 

informação, etc.) e serviços urbanos (transporte, saúde, educação, coleta de 

lixo, lazer, cultura, etc.). Este conceito da “unidade + infraestrutura urbana + 

serviços urbanos” sempre esteve presente nas discussões sobre a produção 

habitacional, embora, nem sempre foram efetivadas. (BARON, 2011, p. 106). 

É diante desse contexto que se percebe o desafio imposto ao poder público no 

que se refere às correções das desigualdades sociais, pois como diz Garrido (2011) o 

crescimento não conduz automaticamente à justiça social, sendo contraditório à cidadania 

no momento em que se percebe um número crescente de pessoas habitando áreas urbanas 

vivenciando problemas sócios ambientais cada vez mais próximos, como por exemplo, a 

falta de saneamento, poluições atmosféricas, sonoras e das águas, o que torna o território 

Figura 6. Moradia Precária em Manaus. 

Fonte:http://noticias.uol.com.br/album/2012/03/15/chuvas-pelo-brasil.htm 
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a maior causa de desigualdade entre os homens, pois os que moram no entorno de igarapés 

são discriminados e não são considerados cidadãos. Tendo em vista as condições de 

moradia e expansão desorganizada das cidades, o Estado começou sua intervenção, como 

forma de controlar a produção de habitações. (GARRIDO, 2011). 
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CAPÍTULO II 

TRAJETÓRIA DA POLÍTICA HABITACIONAL NO BRASIL 

 

 

A trajetória da política habitacional no País tem sido marcada por mudanças na 

concepção e no modelo de intervenção do poder público no setor que ainda não logrou 

êxito, especialmente no que se refere ao equacionamento do problema da moradia para a 

população de baixa renda (PNH, 2004). 

Segundo Botega (2008) O período Getulista, a partir do ano 1930, modificou 

profundamente a estrutura das cidades brasileiras ao dar início a uma grande 

industrialização baseada no modelo de substituição de importações, principalmente 

porque a industrialização vem acompanhada da urbanização, como já foi posto 

anteriormente. Nesse contexto, começou-se a pensar na crise da habitação que afetava 

principalmente as classes menos favorecidas, em especial àquelas que migraram do meio 

rural para o meio urbano em busca de melhores condições de vida.  

Ainda de acordo com Botega (2008) entre as décadas de 1940 a 1960 a resposta 

dada para a política de habitação, mais especificamente da aquisição da casa própria 

consistia na oferta de crédito imobiliário pelas Caixas Econômicas e pelos Institutos de 

Aposentadorias e Pensões (IAPS) ou por bancos incorporadores imobiliários. A criação 

de um órgão centralizador da política habitacional ocorreu em 1946, no governo do 

General Eurico Gaspar Dutra com a criação da Fundação da Casa Popular. Esta consiste 

na 

primeira política nacional de habitação, criada em 1946  [e] revelou-se ineficaz 

devido à falta de recursos e às regras de financiamento estabelecidas, o que 

comprometeu o seu desempenho no atendimento da demanda, que ficou 

restrito a alguns Estados da federação e com uma produção pouco significativa 

de unidades. (POLITICA NACIONAL DE HABITAÇÃO, 2004)  

Segundo Ribeiro (2007, p. 03) a partir da década de 60, com o aumento da 

necessidade das construções de casas populares, devido ao agravamento da questão 

urbana e da questão habitacional pelo modelo capitalista atual que atinge principalmente 

as classes mais pobres, são criados o BNH (Banco Nacional de Habitação) e o SFH 

(Sistema Financeiro de Habitação) para financiá-las. Sobre esse novo sistema Botega 

(2007, p. 05) ressalta que 

Em 1964, após o Golpe Militar que derrubou o governo João Goulart, o novo 

governo que se estabelece cria o Sistema Financeiro de Habitação juntamente 

com o Banco Nacional de Habitação (SFH/BNH) com a missão de “estimular 

a construção de habitações de interesse social e o financiamento da aquisição 
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da casa própria, especialmente pelas classes da população de menor renda”.  O 

SFH tem a sua importância aumentada em 1967, já sob o governo de Costa e 

Silva, quando o BNH recebe a gestão dos depósitos do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço e com a implementação do Sistema Brasileiro de Poupança 

e Empréstimos, o que ampliou significativamente o capital do banco fazendo 

com que este se tornasse uma das principais instituições financeiras do país a 

maior instituição mundial voltada especificamente para o problema da 

habitação. 

O BNH, portanto, teria tudo para ser a solução para o déficit habitacional, 

contudo, como revela Botega (2007) o SFH/BNH era na verdade um eficaz agente de 

dinamização da economia nacional desempenhando um importante papel junto ao capital 

imobiliário nacional, fugindo do seu objetivo principal, pelo menos o que era dito, de ser 

o indutor das políticas habitacionais para superação do déficit de moradia. 

 O SFH/BNH passou então, a investir nas classes mais dominantes e deixou de 

lado a construção das habitações populares. Ribeiro (2007) salienta que com a ausência 

de uma proposta clara de intervenção no setor habitacional, o BNH é extinto em 1986, 

passando a ser incorporado pela Caixa Econômica Federal. Segundo a Política Nacional 

de habitação (2004) O modelo de política habitacional implementado a partir de 1964, 

pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), baseava-se em um conjunto de características 

que deixaram marcas importantes na estrutura institucional e na concepção dominante de 

política habitacional nos anos que se seguiram. Essas características podem ser 

identificadas a partir dos seguintes elementos fundamentais 

(...) primeiro, a criação de um sistema de financiamento que permitiu a 

captação de recursos específicos e subsidiados, o Fundo de Garantia de Tempo 

de Serviço (FGTS) e o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), 

que chegaram a atingir um montante bastante significativo para o investimento 

habitacional. O segundo elemento foi a criação e operacionalização de um 

conjunto de programas que estabeleceram, em nível central, as diretrizes gerais 

a serem seguidas, de forma descentralizada, pelos órgãos executivos. Terceiro, 

a criação de uma agenda de redistribuição dos recursos, que funcionou 

principalmente em nível regional, a partir de critérios definidos centralmente. 

E, por último, a criação de uma rede de agências, nos estados da federação, 

responsáveis pela operação direta das políticas e fortemente de pendentes das 

diretrizes e dos recursos estabelecidos pelo órgão central. 

Nos anos 1990, Fernando Collor de Mello assume a presidência e dá início no 

Brasil à era neoliberal, o que causa um aprofundamento da crise no setor habitacional. 

Segundo Botega (2008) enquanto o governo Collor começava a era neoliberal, o Brasil 

chegava a um número de 60 milhões de cidadãos de rua, em uma realidade no qual 55,2% 

das famílias que se encontravam em déficit habitacional recebiam até dois salários 

mínimos. Ribeiro (2007, p. 03) evidencia ainda que 

no governo de Collor (1990-1992), com o confisco das cadernetas de 

poupança, deu-se a estagnação na poupança e no FGTS, comprometendo 
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severamente a política habitacional do Brasil. O Estado reduziu sua 

participação no mercado de terras, o que dificultou ainda mais o acesso das 

classes subalternas à habitação. A ausência do Estado acentuou-se cada vez 

mais, tendo em vista que o acesso a terra passou a ter como referência tão 

somente as leis de mercado. Ainda durante seu conturbado governo, 

aconteceram mudanças pouco expressivas no SFH (facilitação da quitação dos 

imóveis e a mudança no mecanismo de correção das prestações, e por 

programas na área da habitação popular).  

Segundo Azevedo (1996) o principal programa, que com a extinção do 

Ministério do Interior passou para o controle do Ministério da Ação Social – o Plano de 

Ação Imediata para a Habitação (PAIH) – lançado em 1990, consistia na construção, em 

caráter emergencial, de aproximadamente 245 mil unidades habitacionais em 180 dias, 

por meio da contratação de empreiteiras privadas, objetivo este que não se concretizou. 

Assim como o programa anterior, o PAIH estava direcionado ao capital privado. De 

acordo com esse fato, pode-se dizer que 

A análise histórica da realidade urbana brasileira, observada do ponto de vista 

das políticas urbanas adotadas, demonstra que, desde a adoção da política do 

encilhamento, a lógica de subordinar a política urbana e habitacional aos 

interesses da reprodução das relações capitalistas de produção tem orientado a 

ação do Estado. Esta lógica tem se demonstrado ao mesmo tempo uma forte 

fonte de lucro para o capitalismo mobiliário e extremamente incompatível com 

as necessidades das classes populares, gerando uma sociedade urbana 

excludente e uma estrutura de cidade fortemente segregada, que tem na falta 

de moradia uma de suas características principais. (BOTEGA, 2008, p.13) 

Em 1992, ocorre o impeachment de Collor devido a vários movimentos como 

o Movimento pela Ética na Política e o Movimentos dos Caras-Pintadas, e através da 

organização da sociedade civil, toma posse o vice-presidente Itamar Franco que 

governará até 1994 (RIBEIRO, 2007). Nesse período a política de habitação sofreu 

importantes alterações. Ainda segundo Ribeiro (2007), os programas na área de habitação 

popular, agora sob o controle do Ministério do Bem-Estar Social, foram redesenhados e 

passaram a exigir a participação de conselhos gestores estaduais de política pública de 

habitação, com participação comunitária dos governos locais e uma contrapartida 

financeira desses últimos aos investimentos da União.  

A respeito desse período, Silveira (2005) identifica que essas mudanças 

aumentaram consideravelmente o controle social e a transparência da gestão dos 

programas em questão, sendo este um ponto de inflexão importante na condução das 

políticas públicas na área de habitação popular. Contudo, 

(...) do ponto de vista político, os programas apresentaram um avanço quanto 

à gestão da política habitacional através dos conselhos e a constituição de 

fundos específicos para a habitação. Do ponto de vista operacional, de redução 

do déficit habitacional, pouca efetividade. (AZEVEDO, 1996, p. 88). 
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Posteriormente, nos anos 1995, Fernando Henrique Cardoso (FHC) assume a 

presidência e realizará uma reforma no setor habitacional. Para Oliveira (2000), o 

supracitado presidente irá empreender uma reforma mais efetiva do setor, promovendo 

uma ampla reorganização institucional com a extinção do Ministério do Bem Estar Social 

e com a criação da Secretaria de Política Urbana (SEPURB), no âmbito do Ministério do 

Planejamento e Orçamento (MPO), esfera que ficaria responsável pela formulação e 

implementação da Política Nacional de Habitação.  

Tais modificações são frutos da pressão ocorrida por partes dos diversos 

movimentos populares, em especial, do Movimento Nacional pela Moradia, como explica 

(SILVA, 2002, p. 157):   

Nos anos 90, os movimentos populares de moradia que atuam no Fórum 

Nacional de Reforma Urbana (FNRU) apresentaram no Congresso Brasileiro, 

uma iniciativa popular subscrita por um milhão de eleitores, criando o Fundo 

Nacional de Moradia Popular e o Conselho Nacional de Moradia Popular, com 

o objetivo de implantar uma política habitacional nacional para os extratos 

mais empobrecidos das classes subalternas. O projeto continha a concepção de 

um sistema descentralizado e democrático, em que Estados e Municípios 

também deveriam constituir seus próprios Fundos de Moradia a serem geridos 

por Conselhos, com a participação popular. Para utilizar os recursos destes 

fundos, Estados e Municípios deveriam desenvolver programas de habitação 

de interesse social tendo como agentes promotores: as organizações 

comunitárias, associações de moradores e as cooperativas habitacionais 

populares ou de sindicatos. A população beneficiária seria aquela que vive em 

condições precárias de habitabilidade, em favelas, loteamentos clandestinos ou 

cortiços. 

No governo FHC foram criados novos viés para o financiamento habitacional e 

foram instituídos vários programas, a exemplo, da Carta de Crédito Individual e 

Associativismo, e se deu continuidade a outros, como o Pró-Moradia e Habitar Brasil 

(RIBEIRO, 2007). 

Ainda segundo Ribeiro (2007, p. 06), no segundo governo de Fernando Henrique 

Cardoso (1999-2002) a área da habitação, através do Programa Habitar Brasil, passa a 

receber financiamento internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

e o Programa Habitar Brasil passa a ser denominado Programa Habitar Brasil BID 

(HBB)1. Porém, esse programa também não atingiu as pessoas das classes mais baixas. 

Por fim, pode-se dizer ainda a propósito desse governo que houve a manutenção de  

um sistema centralizado, com linhas de crédito sob seu controle, sem uma 

política definida para incentivar e articular as ações dos Estados e Municípios 

                                                           
1 De acordo com Couto (2002) o BID participa de projetos das três esferas do governo, principalmente das 

empresas estatais, com apoio da União, como energia e transporte, mas também na pesquisa e crédito 

agrícola e, nos programas sociais. Patrocina programas educacionais para brasileiros no exterior e ainda 

promove seminários, estudos e discussões das questões do desenvolvimento. 
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no setor de habitação. O que se observa nesse período é a desarticulação 

institucional ou até mesmo a extinção de várias Companhias de Habitação 

(COHAB) estaduais e a dependência quase completa dos recursos federais 

pelos governos para o enfrentamento dos problemas habitacionais, 

verificando-se, inclusive, quase ou nenhuma priorização por parte de muitos 

Estados à questão habitacional. (POLITICA NACIONAL DE HABITAÇÃO, 

2004). 

Em 2003, toma posse o presidente Luís Inácio Lula da Silva. Neste governo é 

criado o Ministério das Cidades, com as atribuições que já constam da Constituição 

Federal de 1988 e que foram regulamentadas pela Lei n. 10.257/2001, que remete aos 

municípios a competência sobre o uso e a ocupação do solo, o planejamento urbano, 

vinculado à aplicação do Estatuto da Cidade (lei nº10. 257/01), assim como a orientação 

da política fundiária e imobiliária são atribuições municipais, desde que não interfiram 

em aspectos do meio ambiente, protegidos por legislação. 

De acordo com Ferreira (2012),  

no século XXI, a chegada do Partido dos Trabalhadores (hoje, já na sua terceira 

gestão consecutiva) ao poder, representará um novo momento da política no 

Brasil. No âmbito da política urbana, foi criado o Ministério das Cidades, 

reivindicação antiga. Ampliaram-se os canais institucionais para a participação 

social na gestão das políticas, instituindo-se o processo de conferências e o 

Conselho das Cidades (em 2004), expandindo assim a atuação dos movimentos 

sociais urbanos nas esferas institucionais (os quatro movimentos populares 

estão fortemente representados no Conselho das Cidades, bem como as 

entidades profissionais e de pesquisa e as organizações não governamentais do 

campo da reforma urbana). (FERREIRA, 2012, p. 06) 

Ferreira (2012, p. 10) informa que no governo Lula o primeiro programa voltado 

para os movimentos sociais urbanos foi o Programa Crédito Solidário, em 2004. Tal 

programa tinha como objetivo “o financiamento habitacional a famílias de baixa renda 

organizadas em associações, cooperativas, sindicatos ou entidades da sociedade civil 

organizada”. No mesmo ano foi aprovada a Política Nacional de Habitação (PNH). 

 Como explicitado na PNH (2004) a Política de Habitação se inscreve dentro da 

concepção de desenvolvimento urbano integrado, no qual a habitação não se restringe à 

casa, incorpora o direito à infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade e transporte 

coletivo, equipamentos e serviços urbanos e sociais, buscando garantir direito à cidade.  

Segundo Bonduki et. al. (2009), a PNH tem por objetivo tratar a moradia como 

um direito e não como uma mercadoria, pois o importante é garantir a moradia digna no 

sentido de promover a inclusão social. Os autores explicam o que se segue: 

A política é viabilizada por meio do Sistema Nacional da Habitação (SNH) e 

também pelo Desenvolvimento Institucional, Sistema de Informação, 

Avaliação e Monitoramento, Plano Nacional da Habitação– PLANAB e pela 

regulamentação do Estatuto da Cidade. O SNH, por sua vez, divide-se em 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, voltado à 
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população com renda entre 0 a 5 s.m, e em Sistema de Habitação de Mercado, 

que atende, principalmente, às classes de renda entre 5 a 10 s.m.  

Pode-se dizer que nos anos 2000 o Brasil conquistou um arcabouço legal 

bastante avançado no âmbito da política urbana. Após a aprovação do Estatuto da Cidade, 

em 2001 e do Sistema e Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (Lei 

11.124/2005) foi aprovada, em 2007, a lei que estabelece a Política Nacional de 

Saneamento Ambiental (Lei 11.445/2007), em 2010, a lei que estabelece a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) e, mais recentemente, em 2012, a 

Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012). Vale ressaltar, ainda, que  

O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social pretende, entre outros 

objetivos, viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra 

urbanizada e à habitação digna e sustentável.  Cabe ao Sistema Nacional, 

presidido pelo Ministério das Cidades, a centralização de todos os programas 

e projetos destinados à habitação de interesse social, dando-lhes maior 

coerência e mais eficiência. Ao Fundo de Habitação, de natureza contábil, cabe 

centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados 

no âmbito do Sistema, enquanto que o Conselho Gestor, uma reivindicação das 

entidades populares, terá voto de qualidade e será composto, de forma 

paritária, por órgãos do Poder Executivo e representantes da Sociedade Civil. 

(RIBEIRO, 2007, p. 06). 

De acordo com Ferreira (2012) no Governo Lula o Estado volta a ter papel 

central na gestão das políticas públicas, porém a implementação destes marcos legais, 

contudo, ainda é bastante frágil e insuficiente para alterar de fato a realidade excludente 

das cidades brasileiras.  

Uma forma de tentar mudar tal realidade e estimular o crescimento econômico 

do país, foi o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em 2007, 

pelo governo federal. Costa (2014, p. 05) explicita que o principal objetivo deste 

programa consiste em aquecer a economia nacional com o foco voltado para o social. A 

autora diz ainda que o programa,  

(...) contempla investimentos setoriais em infraestrutura energética, logística 

e urbana, além de ampliar a transferência de recursos para a habitação social, 

e a inclusão do eixo “urbanização de assentamentos precários” visava 

extrapolar as políticas de cunho apenas compensatório, voltadas para o campo 

da habitação, reforçando o direito à cidade e à moradia digna. São ações que 

procuram promover uma “melhoria do ambiente de investimentos” e definir 

no país uma carteira de projetos de infraestruturas. 

Nos anos posteriores, o Brasil passa por uma crise financeira que de acordo com 

Costa (2014) teve origem no mercado de hipotecas norte americano no ano de 2008 

promoveu um retrocesso na formulação da política habitacional de interesse social que 

vinha sendo construída desde o Projeto Moradia. Com a finalidade de estimular o 

crescimento econômico, dentre as alternativas que o governo implementou está a criação 
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da primeira etapa do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A respeito desse 

programa, criado pela lei n.12.424/2011, é importante informa o que se segue: 

o PMCMV tem por finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e 

aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis 

urbanos se produção ou reforma de habitações rurais. O programa, em sua 

primeira versão, na área urbana, é dividido por 3 faixas de renda mensal: até 

R$ 1.600 (faixa 1), até R$ 3.100 (2) e até R$ 5 mil (3). Na área rural, as faixas 

de renda são anuais: até R$ 15 mil (1), até R$ 30 mil (2) e até R$ 60 mil (3). 

Para as faixas 1 e 2, a meta é produzir 400 mil unidades habitacionais. Já a 

faixa 3 tem por meta construção de 200 mil unidades habitacionais. (COSTA, 

2014, p. 06) 

O Programa Minha Casa Minha Vida tornou-se o principal programa 

habitacional do governo desde 2009, contudo, como cita Costa (2014, p. 07) o PMCMV, 

ao ser colocado como o principal programa habitacional do governo Federal adotou a 

maior parte da provisão habitacional de interesse social no Brasil, atuando fora do marco 

do FNHIS, e “colocando em segundo plano, como orientador da política habitacional para 

as famílias de mais baixa renda, o Plano Nacional de Habitação” (KRAUSE, et. al., 2013, 

p. 7). 

Conforme Costa (2014, p. 08), 

o PMCMV provocou uma inflexão na trajetória do reconhecimento da moradia 

enquanto direito constitucional e vem contribuindo para a efetivação do 

processo de mercantilização da cidade. Nesse processo, o Estado tem 

abandonado as necessidades da população de baixa renda por uma moradia 

digna e protegido os interesses da acumulação urbana (proveniente da ação dos 

agentes privados). Em outras palavras, a política de habitação de interesse 

social, inicialmente entendida como um mecanismo facilitador para que a 

população mais pobre tivesse acesso ao abrigo adequado, vem sendo utilizada 

como um instrumento voltado para a acumulação de capital. 

É de fundamental importância que o poder público construa políticas urbana e 

habitacional efetivas que ofereçam melhor qualidade de vida à população como um todo, 

e em especial a classe menos favorecida, como ressalta Ribeiro (2007), devendo ser 

articuladas e realizadas pelas três esferas de governo: federal, estadual e municipal, com 

a efetiva participação da sociedade.  

 

2.1.Interferência do mercado imobiliário no direito à moradia e o Déficit 

habitacional 

Parte-se da premissa de que a habitação é um direito básico. Esta visão é 

corroborada por Santos (2009) quando ele afirma que a habitação é uma necessidade 

humana básica e consiste na ocupação de um espaço que dê oportunidade para satisfação 

de outras necessidades. E quando se pensa no assunto é preciso considerar todos os fatores 
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que levam o indivíduo a ter uma moradia digna, pois a habitação abrange um conjunto de 

elementos necessários para subsistência do ser humano. Para Carlos (2007, p. 94) o ato 

do habitar implica, também, um conjunto de ações que articulam planos e escalas espaço-

temporais que incluem o público e o privado, o local e o global, através da vida que se 

realiza pela mediação do outro, em que os indivíduos, imersos em uma teia de relações, 

constroem uma história particular que é, também, uma história coletiva.  

Bessa (2000) diz que o direito à moradia pode ser definido como o direito a uma 

habitação digna, com dimensões adequadas, que garanta a seus moradores privacidade, 

tranquilidade e salubridade, bem como o acesso ao transporte, aos locais de trabalho e de 

lazer, aos equipamentos urbanos e comunitários e aos serviços públicos, de acordo com 

as necessidades e os interesses da população. Rangel e silva (2009, p.02) citam que o 

direito à moradia é um dos núcleos que possibilita a consecução da dignidade da pessoa 

humana, razão pela qual deve ser implementado em todos os níveis.  Lima (2011, p. 01) 

destaca ainda que a moradia que garante o exercício de direitos deve assegurar uma 

condição de ocupação estável, dotada de infraestrutura e acesso a equipamentos coletivos, 

entretanto, o que se assiste nas cidades é um processo de precarização, segregação sócio 

territorial e violação dos direitos; em ações pautadas pelo descaso do Estado.  

O direito à moradia é cercado de outras atribuições, Rangel e Silva (2009, p. 09) 

salientam que a moradia não possui apenas a conotação de habitação, mas envolve 

diretamente a qualidade de vida, dotada de condições adequadas de higiene e conforto, e 

que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar, em suma, requer uma 

habitação digna e adequada. Costa (2007) salienta que neste qualificativo “adequada” se 

incluem diversos aspectos, desde os técnicos até os jurídicos e culturais, e por isso a 

moradia adequada deverá corresponder também ao um conceito de moradia digna, uma 

vez que serve ao ser humano. O mesmo autor concebe que:  

Dignidade é um conceito que depende do conceito de pessoa. É um valor a que 

se tem recorrido frequentemente a fim de dar ao direito uma interpretação que 

favoreça o ser humano levando em conta a sua dimensão de pessoa acima de 

qualquer outra, esforço que tem sido imprimido pelo direito contemporâneo, 

tanto no aspecto normativo quanto no aspecto jurisdicional, numa 

movimentação direcionada a uma atuação ética.  (COSTA, 2007, p. 08). 

 

Mesmo sendo esta uma das necessidades básicas do ser humano a precariedade 

da habitação ainda é um problema constante na atual conjuntura. Muitas pessoas vivem 

em precárias condições, pois essa é a única alternativa que as mesmas encontram para 

garantir o direito à habitação, uma vez que como evidencia Motta (2011) por mais de um 
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século populações em situação de vulnerabilidade social foram simplesmente ignoradas 

por seus representantes, e isto está sendo sentido hoje através dos problemas urbanos 

existentes em todas as cidades do país. Ferreira (2012, p. 15), ressalta que 

O abandono pelo Estado e a consequente falta de políticas públicas e de 

alternativas habitacionais levam a população a construir informalmente sua 

própria casa, muitas vezes em encostas inseguras, em áreas de mananciais ou 

em beiras de córregos de grande fragilidade ambiental. As marcas dessa 

urbanização são a alta vulnerabilidade às calamidades naturais, a falta de 

perspectivas de trabalho próximo à residência, a ausência de transportes e de 

conexão com as áreas mais centrais, a falta de equipamentos de educação e 

saúde, e a violência, que aumenta na mesma proporção em que o Estado se faz 

ausente. 

Segundo Bacelete (2007), sem moradia é negado ao cidadão o direito a uma 

existência digna, uma vez que assegurar a moradia é assegurar dignidade, cidadania, 

melhores condições de saúde, inserção social, trabalho, conhecimento e identidade, 

assim, a habitação satisfatória consiste em pressuposto para a dignidade da pessoa 

humana. Todavia, como direito social, a moradia só foi incluída na proteção 

constitucional por meio da Emenda Constitucional nº 26, de 14/02/2000, que alterou o 

artigo 6º da Constituição da República de 1988 e tornou esta um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil, como exposto abaixo,  

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 

à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

(CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988) 

Nesse contexto Lopes (2007) ressalta que esse direito vem expresso no artigo 6º 

da Constituição Federal e, como tal, deve ser resguardado pelo Estado de forma positiva, 

através de políticas públicas visando a assegurar que todos tenham um teto sob o qual se 

abrigar. Rangel e Silva (2009) explicitam que a Constituição Federal de 1988 representa, 

após longos anos de totalitarismo da ditadura militar, um marco importante no que diz 

respeito ao reconhecimento de direitos e garantias fundamentais, tanto de índole 

individual, como social. Fruto de um intenso debate entre diversos setores da sociedade, 

a Constituição Federal tornou-se um importante fórum democrático de efetivação dos 

valores fundamentais de uma sociedade aberta. No Brasil,   

a Carta Magna de 1988, o Estatuto da Cidade de 2001 e os Planos Diretores, 

conquistas dos movimentos sociais que se mobilizam na luta pela construção, 

aprovação e implementação desses instrumentos legais, são exemplos dos 

avanços na política habitacional brasileira, com possibilidade de estruturação 

tardia de um sistema amplo de proteção social para a habitação. Todavia, o que 

se observa atualmente é que ainda não existe a materialização das premissas 

legais que tratam dessa questão, permanecendo inconclusas e gerando diversas 

dificuldades às populações vítimas das desigualdades socioeconômicas e 
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territoriais no país, restringidas ao acesso universal a bens de consumo 

coletivos e direitos sociais. (LIMA, 2011, p. 02) 

De acordo com Bacelete (2007) é a primeira vez, na história constitucional 

brasileira, em décadas, que o Estado existe em função da pessoa, e não o contrário, uma 

vez que, o homem é a finalidade precípua, e não um mero meio de atividade estatal. É o 

reconhecimento de que todos os homens e mulheres são titulares de direitos que devem 

ser respeitados por todos, bem como pelo Estado, em virtude, tão somente, da sua 

condição biológica, independentemente de eventuais diferenças de cor, orientação 

religiosa, idade etc.   

Porém, como coloca Triana Filho (2006) deve-se observar e compreender a 

política habitacional brasileira a partir de sua inserção no contexto maior do 

desenvolvimento econômico, por isso, não se pode efetivar uma leitura da política 

habitacional que emergiu no Brasil, principalmente a partir dos anos 1930, como 

expressão de uma real preocupação do Estado centrado no problema da moradia.  

Segundo Lopes (2007, p. 02) verifica-se que, apesar da expressão de valores e 

princípios humanísticos no bojo da Constituição formal, a desigualdade social é uma 

realidade em nosso país, num abismo que se aprofunda com a precariedade do sistema 

educacional, com a péssima distribuição da renda que agiganta a miséria e concentra o 

poder econômico nas mãos de pouquíssimos privilegiados. Andretta (2013), por sua vez, 

atesta que na maioria das cidades do país, a exclusão socioespacial característica do 

modelo socioeconômico vigente, que acentua as desigualdades de renda das famílias, 

induz as populações mais carentes a procurarem os terrenos de menor valor, geralmente 

em encostas íngremes ou áreas alagadiças, impróprios à ocupação. 

O ato de morar não pode ser fragmentado, pois, como concebe Rodrigues (2009) 

morar é um ato contínuo, por isso o ser humano necessita de um espaço para habitação 

ou de um domicilio para habitar, como forma de assegurar sua sobrevivência. Grande 

parte da população fica excluída por não conseguir financiar imóveis, pois os preços altos 

limitam o acesso apenas a uma parte da população, visto que as condições 

socioeconômicas são extremamente desiguais. No mesmo sentido, Santos (2009) 

esclarece que a população pobre fica excluída do mercado imobiliário porque não 

consegue sequer o direito ao financiamento de uma casa popular e passa a recorrer a 

formas alternativas para assegurar a habitação.  
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Para Santos (2009) o trato da questão habitacional no Brasil tem se limitado 

historicamente a uma política habitacional, que atinge uma esfera urbana e o mercado 

imobiliário, e não o campo da cidadania e da democratização do direito à moradia.  

O Brasil, no que se refere à habitação, é comandado pelo mercado imobiliário 

que apresenta as melhores localidades de moradia para aquelas pessoas que podem pagar 

mais, e as pessoas que não podem pagar são obrigadas a buscar outras possibilidades para 

garantir o direito à habitação, segundo Jorge (2011) a ocupação nos locais rejeitados pelo 

setor imobiliário, passando a morar em áreas de encostas e margens de canais. 

A expansão urbana juntamente com a falta de planejamento adequado contribui 

significativamente para a ocupação em áreas ilegais. Na medida em que ocorre a expansão 

do setor urbano, ocorre também o aumento dos problemas no planejamento que torna-se 

mais visível com o crescente número de moradias ilegais, suscetíveis a riscos, onde as 

pessoas passam a estar em situação de vulnerabilidade. Para Oliveira et al (2009) de 

maneira geral, o processo de urbanização brasileira reflete, entre outros aspectos, a 

dificuldade de acesso ao solo urbano e sobretudo de incorporação de parcelas da 

população, que passaram a habitar o espaço urbano de maneira precária, frequentemente 

em áreas impróprias para moradia, pois  

as classes mais expostas a esses fenômenos são as menos favorecidas, cuja 

distribuição espacial está ligada a desvalorização do espaço, como no caso de 

áreas alagáveis. Não é todos que tem possibilidade de adquirir terreno para um 

padrão de vida aceitável, em área com coleta de lixo, água encanada, 

saneamento básico entre outros serviços básicos. A questão é que estes 

pressupostos valorizam a terra e consequentemente eleva os preços das 

moradias. (SAMPAIO ET. AL, 2012, p. 03). 

Com a violação do direito à moradia, o direito ao acesso de outras políticas acaba 

também sendo a ser comprometido. Indivíduos que residem em áreas consideradas ilegais 

têm o direito ao acesso aos serviços públicos violados, pois, de acordo com Kowarick 

(2009, p. 165) esses terrenos ilegais do ponto de vista da legislação urbana representavam 

a desobrigação dos poderes públicos em realizar investimento. Pode-se dizer então que 

É negado ao cidadão brasileiro sem moradia o direito a uma existência digna, 

uma vez que assegurar a moradia é assegurar dignidade, cidadania, melhores 

condições de saúde, inserção social, trabalho, conhecimento e identidade. 

Assim, a habitação satisfatória consiste em pressuposto para a dignidade da 

pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 

(BACELETE, 2010, p. 02). 

De acordo com Oliveira e Costa (2007) a ação do Estado na construção de 

moradias populares, apesar do crescimento do número de unidades oferecidas nos anos 

noventa, sequer consegue atender ao segmento inserido no mercado de trabalho e que 
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preenche as condições exigidas pelo sistema de financiamento da casa própria, e para 

além destes, há outra parcela da população que não preenche tais condições e busca o 

acesso à moradia por meio das ocupações espontâneas. 

(...) O que se observa atualmente é que ainda não existe a materialização das 

premissas legais que tratam dessa questão, permanecendo inconclusas e 

gerando diversas dificuldades às populações vítimas das desigualdades 

socioeconômicas e territoriais no país, restringidas ao acesso universal a bens 

de consumo coletivos e direitos sociais. (LIMA, 2011, p. 02) 

De acordo com a visão corrobada por Girelli (2009), o Estado ao programar 

políticas públicas que deveriam beneficiar as pessoas que estão morando em ocupações 

irregulares, acaba favorecendo a exclusão destas dos centros das cidades, que cada vez 

mais estão habitando as áreas mais afastadas, desprovidas de serviços públicos e 

infraestrutura urbana.  

Outro fator que favorece o problema do déficit habitacional é a injusta 

distribuição de renda, o que leva os indivíduos a habitar lugares em condições subumanas, 

Costa (2007, p.02) salienta que  

a grande concentração de pessoas no espaço urbano faz com que as políticas 

destinadas a promover a habitação regular não consigam dar conta de suprir as 

necessidades, isso sem contar que a má distribuição de renda favorece a 

exclusão de pessoas pobres dos padrões de regularidade, fazendo com que 

estas pessoas passem a habitar em condições subumanas de existência. Não é 

difícil verificar que nas áreas onde a moradia é irregular e indignamente 

exercida não há a adequada presença do Estado, o que tem por consequência o 

estabelecimento de núcleos de violência, e, em muitos casos, estas moradias 

ocupam áreas de proteção ambiental, prejudicando todos os habitantes da 

cidade, e também áreas de risco à própria integridade física de seus habitantes.  

A má distribuição de renda no Brasil gera muitos problemas sociais e isso 

consequentemente influencia na moradia digna. Osório (2006, p. 18) concebe que a 

desigual distribuição de terras na América Latina é um dos fatores responsáveis pelo 

aumento da marginalização dos segmentos mais vulneráveis da população, que têm seu 

acesso à terra e aos serviços essenciais de infraestrutura diminuídos, situação que 

contribui para a proliferação dos assentamentos precários e irregulares e das condições 

impróprias de moradia. De acordo com o pensamento de Bacelete (2010) a precariedade 

da habitação é, lamentavelmente, um dos problemas mais graves da sociedade brasileira, 

em um país com população predominantemente pobre e com capacidade comprometida 

para investimentos públicos, a habitação popular usualmente apresenta soluções 

temerárias, muito ruins do ponto de vista da habitabilidade. Rangel e Silva (2009, p. 02) 

dizem que um dos mais nítidos efeitos da exclusão social e do desnível de renda entre as 
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famílias brasileiras é o déficit habitacional e a moradia precária em áreas de risco. Assim, 

Costa (2010, p. 13) cita também que 

(...) muitas pessoas no mundo ficam excluídas do acesso à terra, ocupando-a 

de forma irregular, e a moradia então passa a constituir um problema para a 

cidade e um desafio a quem busca efetivar este direito. (COSTA, 2007, p.13) 

Oliveira (2003, p. 88) esclarece que a questão da moradia e a maneira como a 

terra urbana foi apropriada determinam a segregação social que define os diversos lugares 

da cidade e determinam as formas e os conteúdos sócio espaciais. Essas pessoas são 

também muitas das vezes discriminadas por habitarem esses locais, como afirma Garrido 

(2011) qualquer que fosse o tempo de moradia no entorno do igarapé o indivíduo era 

discriminado pela ausência de serviços, não sendo considerado como cidadão.  Santos 

(2007, p.107) vai mais longe na explicação quando concebe que 

Cada homem vale pelo lugar onde está: o seu valor como produtor, 

consumidor, cidadão depende de sua localização no território. Seu valor vai 

mudando, incessantemente, para melhor ou para pior, em função das diferenças 

de acessibilidade (tempo, frequência, preço), independentes de sua própria 

condição. Pessoas com as mesmas virtualidades, a mesma formação, até 

mesmo o mesmo salário têm o valor diferente segundo o lugar em que vivem: 

as oportunidades não são as mesmas. Por isso, a possibilidade de ser mais, ou 

menos, cidadão, depende, em larga proporção, do ponto do território onde se 

está. Enquanto um lugar vem a ser condição de sua pobreza, um outro lugar 

poderia, no mesmo momento histórico, facilitar o acesso àqueles bens e 

serviços que lhe são teoricamente devidos, mas que, de fato, lhe faltam.  

Sampaio (2012) corroba que normalmente no contexto das cidades brasileiras, 

essas áreas correspondem a núcleos habitacionais de baixa renda ditos assentamentos 

precários ou subnormais. Ainda segundo a mesma autora, vários são os fatores que 

permeiam ou definem a permanência da comunidade nestas localidades e, normalmente, 

tal cenário é decorrente falta de política habitacional para grupos baixa renda.  

De acordo com dados do Ministério das Cidades, no Brasil, há uma carência 

de 5.572 milhões de domicílios, dos quais 83% estão localizados nas áreas 

urbanas. A falta de moradia digna gera um índice denominado de déficit 

habitacional, que leva em conta o total de famílias em condições de moradia 

inadequadas. São consideradas inadequadas aquelas construções que precisam 

ser inteiramente repostas, porque foram feitas com material precário, como  as 

favelas; os casos em que mais de uma família mora na mesma casa, a 

coabitação; o adensamento excessivo, quando mais de três pessoas dividem o 

mesmo quarto; ou o ônus excessivo de aluguel, em que uma família 

compromete mais de 30% da renda com aluguel. (RANGEL E SILVA, 2009, 

p. 09) 

No que tange a cidade de Manaus, as moradias irregulares são construídas no 

período de seca dos igarapés, quando essas áreas parecem mostrar segurança. Nesse 

contexto, as pessoas por falta de alternativa passam a morar em locais inadequados, como 

ressalta Baron (2011), a população passa a abrigar moradias sem condições físicas e 
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higiênicas adequadas, devido ao aumento de densidade, surgindo uma nova disposição de 

moradias, agrupadas e concentradas, ocorreu uma mudança de unidades unifamiliares 

para as unidades multifamiliares. 

A cidade de Manaus é cortada por inúmeros cursos d´água (os igarapés). De 

acordo com Nascimento (2010), Manaus, capital do Estado do Amazonas - o maior 

Estado brasileiro em extensão-, é banhada pela maior bacia hidrográfica do planeta, fica 

à margem esquerda do rio Negro e é toda entrecortada por pequenos braços de rio 

chamados de igarapés. Para Azevedo (2008), os igarapés tradicionalmente servem para 

muitas atividades cotidianas da população, contudo, a história do desenvolvimento 

econômico da cidade tem como marco uma relação de “extermínio” desses recursos 

hídricos e também pela drástica remoção das populações residentes nesses locais. Assim, 

ainda de acordo com o mesmo autor 

 O primeiro grande ciclo econômico vivido no Estado do Amazonas - o período 

da borracha - trouxe para Manaus a concepção de cidade da Belle Époque, onde 

os igarapés representavam um obstáculo ao avanço da cidade e portanto 

deveriam ser aterrados. No segundo grande ciclo econômico - a Zona Franca 

de Manaus - mais uma vez os igarapés tornaram-se um obstáculo, não mais por 

impor limites físicos à cidade, mas porque a sua ocupação destoava da imagem 

da cidade concebida pelo Poder Público. (AZEVEDO, 2008, p. 01). 

Na cidade de Manaus um dos principais problemas enfrentados é a ocupação 

desordenada dos igarapés, Segundo Moura e Moreira (2001) o crescimento desordenado 

da cidade de Manaus nos últimos anos provocou mudanças na paisagem urbana. Surgiram 

novos bairros, novas favelas, as “invasões” tornaram-se frequentes, desencadeando 

assim, uma cidade desigualmente desenvolvida e consequentemente com graves 

problemas socioeconômicos. Com o aumento do contingente urbano houve o 

agravamento de diversos problemas. Nos termos de Bentes, 

até a década de 1970 se tinha um quadro de ocupação do espaço urbano da 

cidade de Manaus concentrados nas zonas Sul, Centro Sul, Oeste e Centro 

Oeste. Destaca-se que neste processo as margens dos igarapés também foram 

densamente povoadas. Com o advento da criação da Zona Franca de Manaus, 

que contribui para o êxodo rural na região, esse quadro ocupação urbana é 

ampliado com expansão para as zonas Leste e Norte da cidade, que começa a 

receber ocupações regulares e/ou irregulares (invasões). (BENTES et al, 2007, 

p. 05). 

Os igarapés da cidade de Manaus sempre foram considerados sem valor 

imobiliário, desde a época da borracha quando os igarapés representavam um obstáculo 

para o avanço da cidade e deveriam ser aterrados. Azevedo (2008) afirma que a história 

do desenvolvimento econômico da cidade de Manaus é marcada por uma relação de 

proximidade com esses recursos hídricos. O autor assim se expressa: 
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Ocupados há décadas pela população excluída, que outrora encontrou fonte de 

água para os mais diversos fins e também um local para habitar, tornaram-se 

grandes bolsões de pobreza encravados na área central da cidade. O aumento 

da ocupação dos igarapés e ausência de saneamento básico nestes locais 

ocasionou a poluição das águas e colocaram esta população em vulnerabilidade 

quanto às doenças de veiculação hídrica. (AZEVEDO, 2008, p. 01). 

Bentes (2005, p. 75) esclarece que a ocupação das áreas dos igarapés/canais e de 

terrenos públicos e particulares passou a constituir-se na única alternativa que a população 

pobre encontrou para a garantia do direito à cidade. Essas áreas passam a ser espaços de 

reprodução da pobreza, abrigando as camadas pobres da população, estando à margem do 

sistema legal de propriedade e da legislação urbana. 

 

 

Na cidade de Manaus muitas das moradias, principalmente as palafitas, apresentam 

infraestrutura inadequada. Garrido (2011, p. 08) relata que  

Muitas moradias eram construídas somente com as paredes laterais, ou seja, 

em forma retangular, com madeiras não adequadas. As divisórias eram feitas 

por cortinas e geralmente a sala também se constituía como a cozinha. Um 

segundo cômodo se entendia como quarto. Os banheiros, na sua maioria, 

despejavam os resíduos fecais a céu aberto, ou seja, direto no igarapé. Vale 

ressaltar que muitas dessas moradias eram multifamiliares. 

De acordo com Barbosa e Oliveira (2007) dentre as muitas relações engendradas 

pelo homem no espaço urbano, certamente a mais evidente, ao menos na cidade de 

Manaus, concerne à produção das moradias populares, pois, a capital amazonense, possui, 

com a produção das ocupações urbanas (invasões ilegais de terras), no período referente 

as décadas de1970,1980 e 1990, um espaço urbano configurado à margem de 

intervenções públicas.  

Para a cidade de Manaus o auge do problema habitacional ocorreu com 

implantação da Zona Franca, que atraiu a população do interior e de outros estados para 

a área urbana do município. Garrido (2011) cita que como consequência do crescimento 

Figura 7. Ocupação das áreas de igarapé em Manaus 

Fonte: http://eleicoes.uol.com.br/2012/album/2012/10/02/candidato-usa-helicoptero-para-ganhar-voto-da-periferia.htm 
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e desenvolvimento, Manaus se transformou. Em relação a esse fato, Lefebvre (2001, p. 

58) afirma que  

A cidade se transforma não apenas em razão de “processos globais” 

relativamente contínuos (tais como o crescimento da produção material no 

decorrer das épocas, com suas consequências nas trocas, ou o desenvolvimento 

da racionalidade) como também em função de modificações profundas no modo 

de produção, nas relações “cidade-campo”, nas relações de classe e de 

propriedade. 

Segundo Oliveira e Costa (2007) O espaço da moradia produz dialeticamente a 

fragmentação e a articulação da cidade, em que se aproximam e se afastam contradições 

entre ricos e pobres. Ainda de acordo com a visão corrobado pelos autores, Manaus 

apresenta grande contingente populacional residindo em áreas inadequadas, igarapés, 

encostas, em moradias precárias e com acesso inadequado aos serviços urbanos. Nessa 

mesma perspectiva, Silva (1989) apud Lima (2011, p. 02) afirma que 

A questão habitacional nas cidades se constitui como fenômeno sócio 

histórico, gerado pelas necessidades de reprodução do capital e reflete não a 

falta de espaços ou construções suficientes para responder o número de 

demandantes por terra, mas a ausência de condições materiais desses em arcar 

com os altos custos da aquisição ou aluguel de uma casa. Disso, pode-se inferir 

que a crise da moradia é questão estrutural do modelo de sociabilidade do 

capital, uma vez que é oriunda das desigualdades estruturais desse sistema; que 

quer dizer que a crise da habitação não é puramente conjuntural, mas 

representa uma defasagem funcional de caráter estrutural do modo de produção 

capitalista.  

Duarte (2011, p.13) afirma que o sonho da casa própria sempre representou 

grande significação no imaginário social da população brasileira. Contudo, como grande 

parte da população, desde o início do processo de urbanização no país, não podia pagar 

para ter acesso a uma moradia adequada devido aos altos preços tanto de um imóvel 

próprio quanto de alugado, começaram a ser deslocadas para áreas periféricas da cidade 

onde os preços eram menores, mesmo que sem os mínimos serviços básicos. Kowarick 

(2009) salienta que se tratava de um sistema habitacional eficiente e barato, pois libertava 

os moradores do pagamento do aluguel, já que eles mesmos construíam sua residência, 

localizada na maioria das vezes em glebas rurais, vendidos a preços baratos, uma vez que, 

eram desprovidos de serviços públicos. Segundo Duarte (2011) pode-se dizer que a 

periferia passa a representar, diante dos problemas da área habitacional, a realização do 

sonho de construir a casa própria, sonho que representou mais do que a ocupação física 

do espaço, principalmente a ideia de inserção social nas cidades.  

Uma nova modalidade na produção do espaço urbano esboçou-se nos anos de 

1930, mas só na década seguinte ela se expandiu, apoiada no lote “clandestino” 

ou “ilegal”, pois desrespeitava os regulamentos exigidos pelo poder público, e 

na autoconstrução de moradia, realizada pela família detentora do terreno, cuja 
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confecção perdura anos e redunda na casa própria: é o assim chamado padrão 

periférico de crescimento urbano até os anos 1950. (KOWARICK, 2009, p. 

164) 

Girelli (2009, p. 40) afirma que muitos indivíduos optam por morar em áreas 

ilegais, pois é a única alternativa que encontram para possuir a casa própria, assim, 

mercado informal de moradias cresce em números alarmantes, dando origem à 

segregação urbana que favorece a exclusão social, aumentando as desigualdades, 

dividindo cada vez mais as pessoas pelo espaço que elas ocupam. Kowarick (2009) 

corroba que o processo de construir a própria residência é longo e penoso, pois, envolve 

um acentuado esforço físico e leva anos no processo de construção, e a esta pequena área 

construída, vão sendo agregados cômodos, conforme a disponibilidade financeira e as 

necessidades da família é um processo que depende da capacidade de poupança da família 

e decorre do somatório de trabalho que for capaz de injetar na confecção de sua moradia. 

 Davi aput Girelli (2009) descreve os mecanismos da produção em massa das 

moradias precárias em várias cidades do mundo, pois os “invasores” trocam a segurança 

física e a saúde pública por alguns metros quadrados de terra e alguma garantia contra o 

despejo. Kowarick (2009) a opção pela casa própria ocorre em um quadro de alternativas 

habitacionais bastante estreitos, uma vez que, as favelas, cortiços ou o aluguel de uma 

casa nas periferias talvez sejam as únicas oportunidades de moradia para os que ganham 

até poucos salários por mês. Kowarick (2009, p.170) atesta ainda que 

Há ainda a questão das doenças ou dos acidentes de trabalho e trânsito, ou o 

desemprego, acontecimentos que imobilizam a continuidade do pagamento do 

aluguel. Neste sentido, a casa própria é um abrigo que defende as pessoas 

contra intempéries que sobre elas podem desabar e tende a conformar uma 

modalidade de vida que possa trazer maior proteção às precárias condições de 

existência da maioria que aciona as engrenagens produtivas. Trata-se, sem 

dúvida, de uma estratégia penosa, mas que, em face das outras, pode trazer 

vantagens comparativas.     

Lima (2011) coloca ainda que em uma conjuntura de ofensiva neoliberal e crise 

estrutural do capitalismo, assiste-se atualmente a um acirramento do processo de 

mercantilização da moradia. 

Dentre os programas implantados para a problemática da moradia estão os 

financiados pelo BNH, onde se destaca o Programa das Companhias de Habitação 

(COHABs). Segundo Moura et al. (2008) no Amazonas este programa foi implantado pelo 

então governador Arthur Cezar Ferreira Reis, através Lei nº. 226 de 27 de junho de 1996, a 

COHAB-AM (Atual Superintendência de Habitação do Amazonas - SUHAB) foi criada com 

a finalidade de estudar as questões relacionadas com a habitação de interesse social e de 
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executar as suas soluções, de acordo com a Lei Federal 4.380/64, do Sistema Financeiro de 

Habitação. 

O problema habitacional de Manaus não pode ser suficientemente apreendido 

sem levar em conta a demolição da Cidade Flutuante e a implantação da Zona 

Franca de Manaus. Esses dois eventos foram responsáveis pelas 

transformações urbanas que se operaram na cidade a partir de 1966, 

culminando com a criação da COHAB-AM. (SALAZAR, 1985, p. 204). 

O déficit habitacional do Amazonas é o maior do país. Cavalcante e Assis (2013) 

citam que dados do Ministério das Cidades dão conta de que Manaus possuía um déficit 

de 68.483, em 2009, se há um déficit reconhecido através de índices oficiais na cidade de 

Manaus, as pessoas, homens e mulheres, que vem para a cidade nas levas migratórias vão, 

necessariamente, se inserir nas ocupações ilegais.  

Na cidade de Manaus grande parte das moradias inadequadas estão localizadas 

em áreas próximas a igarapés, como já foi colocado mais acima. Sendo assim, os 

indivíduos que residem nessas áreas sofrem com vários problemas, tais como a alagação, 

presença de animais, ausência de saneamento básico, e a falta de acesso de aos serviços 

públicos. De acordo com Garrido (2011) a iluminação era precária, a estrutura construída 

pelos próprios moradores oferecia perigos, a agua era contaminada por resíduos fecais e 

lixo, e os moradores estavam mais vulneráveis as doenças de veiculação hídrica.  A autora 

acentua ainda que no caso de Manaus,  

(...) as moradias, principalmente as palafitas, não apresentavam infraestrutura 

adequada. Muitas moradias eram construídas somente com as paredes laterais, 

ou seja, em forma retangular, com madeiras não adequadas. As divisórias eram 

feitas por cortinas e geralmente a sala também se constituía como a cozinha. 

Um segundo cômodo se entendia como quarto. Os banheiros, na sua maioria, 

despejavam os resíduos fecais a céu aberto, ou seja, direto no igarapé. Vale 

ressaltar que muitas dessas moradias eram multifamiliares. (GARRIDO, 2011, 

p. 08) 

A falta de alternativa habitacional, gerada principalmente intenso processo de 

urbanização e baixa renda, como cita o Plano nacional de habitação (2009) levou 

inúmeras famílias a viver em assentamentos precários e informais. Segundo Santos Júnior 

(2000) a expansão urbana em Manaus está associada à crise econômica instalada no final 

da década de 80, que gerou a diminuição de empregos nas indústrias da Zona Franca, e 

vem, constantemente, aumentando o número de áreas de risco na capital. Sampaio et. al 

(2012, p. 02) fortalece essa visão afirmando que a medida que o tecido urbano se expande 

traz consigo alguns problemas ligados ao ineficiente planejamento urbano, refletindo na 

ocupação desordenada de áreas impróprias à habitação, que associada a ausência de 

fiscalização e implementação de legislação ambiental na política de uso do solo urbano, 
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propicia a formação de ambientes fragilizados, considerados como “áreas de risco”, por 

serem extremamente suscetíveis a desastres naturais. 

A ocupação desordenada dos igarapés representa um dos principais problemas 

na área urbana de Manaus. O uso indiscriminado e inadequado do solo urbano, 

aliado a falta de infraestrutura de saneamento básico devido à dificuldade de 

fornecer estes serviços na mesma velocidade em que a ocupação se processava, 

levou ao atual cenário de degradação dos corpos d’água e as áreas do entorno, 

e de risco social a que estão sujeitas as populações que ali vivem. 

(RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL, 2004) 

Nogueira (2002) afirma que populações pobres, essencialmente aquelas vivem 

em assentamento subnormais, convivem diretamente com probabilidade de serem 

atingidos por desastres naturais que acabam afetando o cotidiano bem como a capacidade 

de reconstrução decorrente dos acidentes, atingindo completamente a sociedade. Enfatiza 

que, nestes casos a reconstrução se torna ainda mais difícil, pois a maioria dessas pessoas 

dispõe de poucos recursos financeiros além de estarem abalados e receosos de que o 

acidente ocorra novamente.  

Garrido (2011) afirma que sabe-se que a ocupação inadequada nas margens dos 

corpos hídricos favorece a instalação de processos erosivos que colocam em risco a 

integridade física dos habitantes destas áreas e propiciam alterações no regime de 

escoamento da água, culminando com a geração de áreas alagadas, que agravam as condições 

ambientais e sociais.   

O Governo do Estado, como forma de intervenção nos igarapés, tomou medidas, 

para a retirada das famílias que moravam as margens dos igarapés construindo habitações 

que deslocariam esses moradores, para áreas localizadas na zona norte da cidade, ou 

apartamentos construídos próximos à área afetada pela intervenção. O principal programa 

criado foi o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (PROSAMIM).  

 

2.2.A cidade de Manaus e o programa PROSAMIM 

Azevedo (2008) entende que o PROSAMIM a versão atual dos projetos de 

revitalização dos igarapés de Manaus, e para justificar a criação do programa, o Governo 

do Estado alega que a ocupação desordenada dos igarapés representa um dos principais 

problemas na área urbana de Manaus. Este programa tem como público-alvo indivíduos 

que têm em comum o mesmo histórico de vida em relação às condições anteriores de 

moradia e que eram inseridos em um espaço ambiental degradado que comprometia a 

qualidade de vida.  
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Historicamente vem se buscando a solução deste problema e se processando 

principalmente ações emergenciais e mitigadoras, porém sem solução em 

longo prazo. Em 2003 o Governo do Estado do Amazonas passa a estruturar 

uma política fundiária para a cidade no sentido de conter as invasões e o 

crescimento do número de novas moradias ás margens dos igarapés. As duas 

principais bacias da cidade da cidade passam a serem tratadas com prioridade 

sendo que é es colhida a Bacia dos Educandos, por reunir um maior contingente 

populacional ribeirinho em área de risco e os maiores índices de doenças de 

veiculação hídrica, dentre outros indicadores socioambientais. O Governo do 

Estado do Amazonas pretende abordar a problemática existente de forma 

integrada a partir da implantação do Programa Social e Ambiental dos Igarapés 

de Manaus - PROSAMIM. (RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL, 

2004) 

Garrido (2011) informa que o programa está articulado a vários entes como 

Governo do Estado do Amazonas, Órgãos Estaduais, Órgãos municipais, Sociedade Civil 

Organizada, Órgãos Federais, Caixa Econômica Federal e BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento). Para intervir frente ao problema das moradias irregulares construídas 

às margens dos igarapés, o governo estadual contraiu empréstimos junto ao Banco 

Internacional de Desenvolvimento – BID, para a implementação do Programa Social e 

Ambiental dos Igarapés de Manaus – PROSAMIM, abaixo detalhado. 

 

 

Este grande projeto de intervenção para as áreas de igarapés da cidade está 

orçado no valor de US$: 200 milhões, sendo 70% financiado pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o restante, 30% custeados com 

recursos do Governo do Estado podendo recorrer ao setor privado, a ser 

executado em 8 anos, sendo que, a sua primeira fase, objeto da nossa pesquisa, 

com duração de 4 anos se concentra na Bacia Hidrográfica Urbana do 

Quarenta-Educandos, na área central da cidade e “corta” dois bairros 

consolidados com o início do processo de ocupação do século XIX, o de 

Cachoeirinha e o de Educandos. (ALVES et al, 2008, p. 02). 

Figura 8. Organograma do PROSAMIM 

Fonte: http://prosamim.am.gov.br/o-prosamim/organograma-prosamim/ 
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De acordo com Bentes et al. (2007) o objetivo deste programa é melhor a 

qualidade de vida da população e a recuperação da área, estando estruturado em três 

componentes: Infraestrutura Sanitária; Recuperação Ambiental e Urbanística e o 

Desenvolvimento Institucional dos agentes públicos. 

Azevedo (2008) ressalta que o PROSAMIM consiste em uma proposta de 

urbanização através da “revitalização”, que integra promoção do saneamento, 

desassoreamento e utilização racional do uso do solo às margens dos igarapés, associada 

tanto à manutenção do desenvolvimento socialmente integrado quanto ao crescimento 

econômico ambientalmente sustentável.  

O tema revitalização urbana, como cita Carlos (2007) aponta um modo de pensar 

praticamente a cidade, isto é, a cidade enquanto prática sócio espacial, o que coloca 

desafios. 

As marcas do rápido processo de transformação que vivemos atualmente, em 

meio a constituição do processo de mundialização da sociedade, estão 

impressas tanto na paisagem, como na consciência. A efemeridade das formas, 

produto das metamorfoses urbanas, faz da cidade uma recriação constante e a 

constituição da mundialidade, por sua vez, com seus novos padrões culturais, 

invade a vida cotidiana recriando, constantemente, novos valores, novos 

signos, novos comportamentos, enquanto destroem símbolos, transformam os 

modos de uso do espaço, mudam as relações entre os cidadãos e destes com a 

cidade. O processo de reprodução do espaço, a partir do processo de 

reprodução da sociedade, se realiza produzindo novas contradições suscitadas 

pela extensão do capitalismo. (CARLOS, 2007, p. 87). 

Pelo exposta acima, entendemos que o Estado intervém no espaço urbano 

capitalista a fim de assegurar a continuidade da reprodução do capital. E no caso da 

proposta apresentada para Manaus, o discurso da revitalização dos igarapés está sempre 

presente (CORREA, 1996). Contudo, revitalizar os igarapés, entre outras coisas, significa 

retirar as pessoas que moram às margens ou sobre igarapés, removendo-as para outros 

lugares, como se a presença das pessoas nesses lugares representasse por si só uma 

situação de degradação ambiental, assim como o lixo que se acumula nos leitos dos 

igarapés. Assim, Azevedo (2008, p. 15) evidencia bem a questão, quando afirma que 

A concepção de “revitalização” está no sentido de criar um novo conteúdo para 

as áreas dos igarapés. Um conteúdo que reflita a concepção da pós-

modernidade em relação à natureza, ou seja, a de que a natureza deve ser 

transformada para ser melhor controlada, mesmo reconhecendo nela um valor. 

Nesse novo conteúdo não há espaço, como antes também não tinha, para a 

presença das populações atuais, geralmente consideradas culpadas pela 

poluição dos igarapés. 

De acordo com o Relatório de Impacto Ambiental (2012) o objetivo geral do 

Programa PROSAMIM é contribuir para resolver os problemas ambientais, urbanísticos 

e sociais que afetam a cidade de Manaus, em particular os moradores das microbacias dos 
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igarapés Educandos/Quarenta e São Raimundo, proporcionando melhores condições de 

qualidade de vida da população residente na área de abrangência do Programa, no entorno 

urbano e consequentemente na cidade de Manaus. E os objetivos específicos 

compreendem, 

a elaboração e execução de projetos envolvendo as áreas de Participação 

Comunitária; Engenharia; Sócio Econômica (viabilidade); Fortalecimento 

Institucional; Habitação; Saneamento Básico e outros aspectos. Dentre os 

múltiplos objetivos específicos que podem ser enumerados para a terceira fase 

do Programa, destacam-se os seguintes:  

a) Melhoria das condições ambientais e de saúde na área de intervenção 

através da reabilitação e/ou implantação dos sistemas de drenagem, 

abastecimento de água potável, coleta e disposição final de lixo e águas 

servidas;  

b)  Melhoria das condições de moradia da população que vive na área 

objeto do Programa, mediante o ordenamento urbano, regularização da posse 

do solo, soluções habitacionais adequadas, implantação de áreas de lazer e 

educação sanitária e ambiental da população; e  

c) c) Aumento da capacidade operacional e de participação comunitária 

no processo decisório. (RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL, 2012). 

O exposto anteriormente evidencia que as obras abrangem a remoção das 

palafitas implantadas e o reassentamento das famílias em novas unidades habitacionais. 

Essa iniciativa é um esforço para se corrigir o que é esclarecido por Osório (2006, p. 27) 

quando diz que “a falta de acesso a uma moradia digna pelas populações pobres (...) está 

associada ao padrão de urbanização e desenvolvimento das cidades”. 

 

                    

 

 

 

As áreas selecionadas para a intervenção do PROSAMIM são caracterizadas por 

dois espaços ambientais distintos: um determinado pela ocupação irregular por 

populações de baixa renda e pelas condições de degradação ambiental, habitacional, 

Figura 9. Áreas de intervenção do PROSAMIM 

Fonte: http://prosamim.am.gov.br/o-prosamim/organograma-prosamim/ 
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urbana e socioeconômica que definem um quadro de exclusão em relação à “cidade 

regular”; e a outra determinada pelos espaços onde as comunidades serão transferidas em 

função d e processos de reassentamentos para unidades habitacionais dispostas de forma 

organizadas em espaços especialmente desenhados (NASCIMENTO, 2010). 

 

 

 

 

O programa está estruturado em três grandes áreas de acordo com a proposta do 

Governo do Estado do Amazonas:  

I. Infraestrutura sanitária: com o objetivo de contribuir para a melhoria das condições 

sanitárias, reduzindo a incidência de enfermidades de veiculação hídrica.  

II. Recuperação ambiental: com o objetivo de contribuir para a melhoria das condições 

ambientais e habitacionais, mediante saneamento e recuperação das áreas inundáveis 

durante as épocas de chuvas e cheias do Rio Negro.  

III. Sustentabilidade social institucional: com o objetivo de favorecer a capacidade 

operativa e de gestão dos órgãos envolvidos no programa, mediante o estabelecimento 

das condições necessárias para a sua sustentação e expansão futura para outras áreas da 

cidade. 

Os componentes do citado programa estão legitimados sobre quatro aspectos: 

(1) Social: saúde, habitação, geração de renda e educação; (2) Ambiental: saneamento 

básico, recuperação de áreas degradada se recuperação de Igarapés; (3) Engenharia: 

construção de habitações, parques urbanos, sistemas de drenagem e esgoto recuperação 

de patrimônio;(4) Institucional: fortalecimento de instituições para sustentabilidade do 

programa e aspectos legais (UGPI, 2010).  

Para alcançar o propósito do programa foram previstas as seguintes obras:  

 Terraplanagem e Pavimentação das Vias Marginais dos Igarapés;  

Figura 10. Parque Bittencourt: Antes e depois. 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1071647 
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 Macro drenagem dos Igarapés: Galerias Celulares e Tubulares em Canal 

a “Céu aberto”;  

 Construção de Unidades Habitacionais em Quadras Bairro;  

 Implantação de projetos de Urbanização.  

A propósito dessas obras Garrido (2011) salienta que as famílias que serão 

reassentadas ou redirecionadas para outras áreas da cidade, diferentes da antiga área do 

entorno dos igarapés, passarão a usufruir condições habitacionais e sociais mais dignas 

que as anteriores, contudo, ao deixarem suas moradias deixarão também, de certa forma, 

uma história de vida.  

Apesar do programa elencar como umas de suas preocupações a participação dos 

moradores, esse fator é totalmente negligenciado, pois segundo Azevedo (2008) há a 

ausência de um processo que abra espaço para a participação; o cria as condições para 

que o Estado atue de forma autoritária, desrespeitando os direitos fundamentais das 

pessoas atingidas por esses programas. No caso do PROSAMIM, ainda de acordo com 

Azevedo (2008), o direito à participação, que é de extrema importância para decidir os 

seus próprios destinos, foi relegado ao segundo plano, apesar do discurso oficial dizer que 

o programa experimentaria novas formas de participação e organização da comunidade. 

O programa proporcionou melhores condições habitacionais, mas será que todos os 

objetivos do programa foram cumpridos? Parece que não, pelo menos é esta a visão de 

Azevedo (2008, p.17), que assim comenta: 

O discurso governamental assegura que o programa é para melhorar a vida das 

pessoas que moram nos igarapés. A realidade mostra que tal discurso só serviu 

como justificativa para receber vultuosos investimentos do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID. Em nome dessa suposta promoção 

do direito à saúde, a meio ambiente ecologicamente equilibrado e de uma 

cidade sustentável, outros direitos fundamentais são relegados à segunda 

categoria. Direitos à dignidade, à inviolabilidade do lar, de organização, de 

participação, entre outros, são totalmente esquecidos pelo Governo do Estado 

e seus funcionários públicos. Até mesmo os direitos que são usados como 

justificativa para a criação do PROSAMIM são desconsiderados. 
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CAPÍTULO III 

 

SAÚDE COMO UM DOS FATORES DETERMINANTES À HABITAÇÃO: 

MORADORES REMOVIDOS PELO PROSAMIM E REASSENTADOS NO 

PARQUE RESIDENCIAL MANAUS 

  

A saúde está diretamente relacionada ao modo como as pessoas vivem e a 

habitação, por sua vez, é um dos espaços privilegiados para a promoção de saúde. De 

acordo com Cohen e Col (2007), a habitação saudável está relacionada com os materiais 

usados em sua construção e condições de saneamento, incorporando ainda a qualidade 

ambiental do seu entorno e as inter-relações, devendo fazer parte da agenda de saúde dos 

seus moradores – ou seja, a habitação deve apresentar condições mínimas que contribuam 

para saúde e bem-estar de seus membros e para dignidade humana.  

A habitação abrange múltiplas dimensões, destacando-se a física, a cultural, a 

econômica, a ecológica e a sanitária e a relação entre saneamento e saúde é 

frequentemente correlacionada à ocorrência de doenças infecciosas (MAGALHÃES et 

al, 2013). De acordo com Cohen e Col (2013) a moradia trata-se do locus de sociabilidade 

do indivíduo e de sua família, lugar da construção e da consolidação da vida e da saúde. 

Ainda de acordo com Cohen e Col (2004) a principal função da habitação é ser habitável.  

A saúde não tem o mesmo significado para todas as pessoas. Scliar (2007, p. 30) 

diz que o conceito de saúde reflete a conjuntura social, econômica, política e cultural, ou 

seja, saúde não representa a mesma coisa para todos, dependerá da época, do lugar, da 

classe social, de valores individuais, de concepções científicas, religiosas, filosóficas.  Ao 

longo dos anos a sociedade brasileira passou por inúmeras mudanças, como cita o 

Ministério da Saúde (2006) mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais, que 

ocorreram desde o século XIX e que se intensificaram no século passado, produziram 

alterações significativas para a vida em sociedade. E a política de saúde sendo parte da 

sociedade acompanhou essas mudanças. O processo de transformação da sociedade é 

também o processo de transformação da saúde e dos problemas sanitários (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2006, p. 06). Nas últimas décadas, 

tornou-se mais e mais importante cuidar da vida de modo que se reduzisse a 

vulnerabilidade ao adoecer e as chances de que ele seja produtor de 

incapacidade, de sofrimento crônico e de morte prematura de indivíduos e 

população. Além disso, a análise do processo saúde-adoecimento evidenciou 

que a saúde é resultado dos modos de organização da produção, do trabalho e 
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da sociedade em determinado contexto histórico e o aparato biomédico não 

consegue modificar os condicionantes nem determinantes mais amplos desse 

processo, operando um modelo de atenção e cuidado marcado, na maior parte 

das vezes, pela centralidade dos sintomas. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006, p. 06) 

Essa concepção de saúde como resultado dos modos de organização da 

produção, do trabalho e da sociedade é efeito de uma longa trajetória de avaliação das 

políticas públicas na área da saúde. Nesse sentido, “pensar outros caminhos para garantir 

a saúde da população significou importantes e perceptíveis modificações em tal política. 

Segundo o Ministério da Saúde (2006, p. 07) no Brasil, pensar outros caminhos para 

garantir a saúde da população significou pensar a redemocratização do país e a 

constituição de um sistema de saúde inclusivo. Em 1986, a 8ª Conferência Nacional de 

Saúde (CNS) tinha como tema “Democracia é Saúde” e constituiu-se em fórum de luta 

pela descentralização do sistema de saúde e pela implantação de políticas sociais que 

defendessem e cuidassem da vida. No final da década de 70 houve mobilizações e 

movimentos a fim de democratizar a saúde e implantar o projeto da Reforma Sanitária, 

no sentido a seguir explicitado: 

(...) O Projeto de Reforma Sanitária tem como base o Estado democrático de 

direito, responsável pelas políticas sociais e, consequentemente, pela saúde. 

Destacam-se como fundamentos dessa proposta a democratização do acesso; a 

universalização das ações; a melhoria da qualidade dos serviços, com a adoção 

de um novo modelo assistencial pautado na integralidade e equidade das ações; 

a democratização das informações e transparência no uso de recursos e ações 

do governo; a descentralização com controle social democrático; a 

interdisciplinaridade nas ações. Tem como premissa básica a defesa da “saúde 

como direito de todos e dever do Estado” (BRAVO, 1999; BRAVO; MATOS, 

2001). 

Os novos rumos da política de saúde estavam condizentes com um conceito de 

saúde que é amplo e envolve inúmeras discussões. De acordo com a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), a saúde apresenta-se como um completo bem estar físico, social e 

mental e consequentemente, não significa apenas ausência de doenças. Há, assim, uma 

evolução desse conceito, visto que, o mesmo em sua visão mais ampliada é o resultado 

das condições de alimentação, moradia, educação, meio ambiente, trabalho e renda, 

transporte, lazer, liberdade e, principalmente, acesso aos serviços de saúde, conforme 

preconiza a VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada no Brasil, em 1986.  

O fato marcante e fundamental para a discussão da questão Saúde no Brasil, 

ocorreu na preparação e realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, 

realizada em março de 1986, em Brasília - Distrito Federal. O temário central 

versou sobre: I A Saúde como direito inerente a personalidade e à cidadania; 

II Reformulação do Sistema Nacional de Saúde, III Financiamento setorial. A 

8ª Conferência, numa articulação bem diversa das anteriores, contou com a 

participação de cerca de quatro mil e quinhentas pessoas, dentre as quais mil 
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delegados. Representou, inegavelmente, um marco, pois introduziu n o cenário 

da discussão da saúde a sociedade. (BRAVO, 2006, P. 09) 

  A 8º CNS contou com a participação de técnicos do setor saúde, de gestores e 

da sociedade organizada, propondo um modelo de proteção social com a garantia do 

direito à saúde integral. Em seu relatório final, a saúde passa a ser definida como o 

resultado não apenas das condições de alimentação, habitação, educação, trabalho, lazer 

e acesso aos serviços de saúde, mas, sobretudo, da forma de organização da produção na 

sociedade e das desigualdades nela existentes. (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2007). 

 O Relatório final da 8ª Conferência, 

traduziu as principais conclusões predominantes na quase totalidade dos 

grupos de trabalho, que foram aprovadas por expressiva votação na plenária 

final. Materializaram-se sem maiores dificuldades o consenso em torno da 

conceituação de saúde, seus determinantes, sua incorporação ao direito da 

cidadania, o consequente dever do Estado, a criação do Sistema Único de 

Saúde, a interdependência entre política social e econômica (com os entraves 

existentes no caso brasileiro), assim como a caracterização dos serviços de 

saúde como bens públicos e essenciais, propondo- se várias alterações no 

relacionamento com o setor privado. (NASCIMENTO, 2003). 

 

O relatório final da 8º CNS lançou também os fundamentos da proposta do 

Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com o Ministério da Saúde (2006) na base do 

processo de criação do SUS encontram-se: o conceito ampliado de saúde, a necessidade 

de criar políticas públicas para promovê-la, o imperativo da participação social na 

construção do sistema e das políticas de saúde e a impossibilidade do setor sanitário 

responder sozinho à transformação dos determinantes e condicionantes para garantir 

opções saudáveis para a população, nesse sentido, o SUS, como política do Estado 

brasileiro pela melhoria da qualidade de vida e pela afirmação do direito à vida e à saúde, 

dialoga com as reflexões e os movimentos no âmbito da promoção da saúde.  

Entende-se que a promoção da saúde apresenta-se como um mecanismo de 

fortalecimento e implantação de uma política transversal, integrada e 

intersetorial, que faça dialogar as diversas áreas do setor sanitário, os outros 

setores do Governo, o setor privado e não governamental e a sociedade, 

compondo redes de compromisso e corresponsabilidade quanto à qualidade de 

vida da população em que todos sejam partícipes na proteção e no cuidado com 

a vida. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006) 

            O fundamento legal do Sistema Único de Saúde (SUS) é a Constituição 

Federal de 1988, regulamentado na Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 

dispõe sobre a organização e regulação das ações de saúde, e na Lei Federal n.º 8.142, de 

28 de dezembro de 1990, que trata do financiamento da saúde e da participação popular. 

Segundo a Norma Operacional Básica do SUS (1996, p. 04) com a Lei Nº 8.080/90, fica 
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regulamentado o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecido pela Constituição Federal 

de 1988, que agrega todos os serviços estatais − das esferas federal, estadual e municipal 

− e os serviços privados (desde que contratados ou conveniados) e que é responsabilizado, 

ainda que sem exclusividade, pela concretização dos princípios constitucionais. De 

acordo com a Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado. 

E a Lei Federal n. 8.080/1990, que regulamentou o SUS, prevê em seu Artigo 7º, como 

princípios do sistema, entre outros: 

I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência; II – integralidade de assistência, entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e dos serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de 

complexidade do sistema; (...). 

 

A Constituição Federal de 1988 e o Sistema Único de Saúde (SUS), instituído 

pela Lei nº 8.080/90, que regulamenta o art. 02 da Carta Magna são conquistas 

fundamentais no âmbito das políticas públicas e esses marcos legais estabelecem que cabe 

ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, sendo a saúde um 

direito fundamental do ser humano. 

Anteriormente se via apenas situações estáticas e sua finalidade eram trabalhos 

em busca de curas de doenças. Scliar (2007) diz que assim como o conceito de saúde 

varia na concepção de cada indivíduo, o mesmo acontece com o conceito de doença. 

Aquilo que é considerado doença varia muito (SCLIAR, 2007). Em tempos antigos, a 

doença era considerada castigo divido para aqueles que desobedecessem os 

mandamentos, como posto abaixo: 

A doença era sinal de desobediência ao mandamento divino. A enfermidade 

proclamava o pecado, quase sempre em forma visível, como no caso da lepra 

Trata-se de doença contagiosa, que sugere, portanto, contato entre corpos 

humanos, contato que pode ter evidentes conotações pecaminosas. (SCLIAR, 

2007, p. 30) 

 Hoje se almejam políticas mais dinâmicas, pautadas em um conceito mais amplo 

de saúde, que abarca os princípios de universalidade, integralidade e equidade. 

 A política de saúde está estruturada sobre três níveis de complexidade, sendo 

eles o nível básico ou de baixa complexidade, o nível de média complexidade e o nível 

de alta complexidade, em outras palavras o Ministério da Saúde (2004) diz que os serviços 

assistenciais do SUS organizam-se em ações da Atenção Básica e em ações da Média e 

Alta Complexidade, que envolvem a assistência ambulatorial e hospitalar de todas as 

especialidades. A portaria nº 648/2006, define a atenção básica em saúde como 
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(...) ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção 

e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício 

de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob forma de 

trabalho em equipe, e dirigidas a populações de territórios bem delimitados, 

pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade 

existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de 

elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de 

saúde de maior frequência e relevância em seu território. É o contato 

preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios 

da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo 

e da continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da 

equidade da participação social. (...). A atenção básica tem a Saúde da Família 

como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do 

Sistema Único de Saúde. 

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde (2004) Visando à promoção dos 

direitos sociais da saúde consagrados na Constituição Federal com observância aos 

princípios/diretrizes da regionalização e da hierarquização da atenção à saúde, a 

Coordenação-Geral de Média e Alta Complexidade responde pela elaboração de 

programas, normas, diretrizes e orientações para a execução de procedimentos de Média 

e Alta Complexidade nos serviços de saúde do SUS, relativamente às políticas sob sua 

responsabilidade direta. Salienta-se, por oportuno, que há procedimentos relacionados a 

essa temática que estão disseminados nas mais diversas políticas do Ministério da Saúde. 

Vasconcelos e Pasche (2006) comentam que o SUS não se resume a um sistema de 

prestação de serviços assistenciais. Ele é um sistema complexo, que tem a 

responsabilidade de articular e coordenar ações promocionais e de prevenção, com as de 

cura e reabilitação.  

Não obstante a ampliação do escopo da política de saúde com a implantação do 

SUS, as pessoas ainda não dispõem das mesmas condições de acesso à saúde. Há diversos 

fatores que dificultam esse acesso e contradizem o princípio segundo o qual a saúde é um 

direito de todos. E nesse sentido, as 

(...) considerações sobre equidade de saúde (ligada mais ao conceito de 

“justiça” que ao de “igualdade”) são centrais, seja a saúde vista como 

um direito, seja como saúde pública ou em uma perspectiva de 

desenvolvimento econômico. A promoção da equidade requer que se 

assegure a todas as pessoas, independentemente de sua formação, etnia, 

gênero, local de moradia, raça ou posição social, a proteção adequada 

contra os fatores de adoecimento; o acesso a conhecimentos, produtos 

e serviços que as habilitem a reduzir os fatores de risco e a obter 

aconselhamento e tratamento; e a certeza de que não serão impedidas, 

por falta de recursos ou por outros obstáculos, de utilizarem o que está 

disponível para que alcancem e mantenham a boa saúde e otimizem o 

desenvolvimento pessoal. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007, p. 07) 

A política de saúde apesar de ter passado por muitas reformas ainda apresenta 

questões que comprometem a sua efetividade enquanto política pública. Como Bravo 
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(2006, p. 14) ressalta, a proposta de Política de Saúde construída na década de 1980 tem 

sido desconstruída, a saúde fica vinculada ao mercado, enfatizando-se as parcerias com a 

sociedade civil, responsabilizando a mesma para assumir os custos da crise.  

Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), apesar das declarações oficiais 

de adesão ao mesmo, verificou-se o descumprimento dos dispositivos 

constitucionais e legais e uma omissão do governo federal na regulamente ação 

e fiscalização das ações de saúde em geral. Algumas questões comprometeram 

a possibilidade de avanço do SUS como política social, cabendo destacar: o 

desrespeito ao princípio da equidade na alocação dos recursos públicos pela 

não unificação dos orçamentos federal, estaduais e municipais; afastamento do 

princípio da integralidade, ou seja, indissolubilidade entre prevenção e atenção 

curativa havendo prioridade para a assistência médico– hospitalar em 

detrimento das ações de promoção e proteção da saúde. A proposta de Reforma 

do Estado para o setor saúde ou contra reforma propunha separar o SUS em 

dois: o hospitalar e o básico.  

O Parágrafo Único, do Art. 02, da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 

também trata a respeito da saúde, preconiza ações que se destinam a garantir às pessoas 

e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social, que promovam a saúde, 

sendo esta promoção entendida como, 

uma das estratégias de produção de saúde, ou seja, como um modo de pensar 

e de operar articulado às demais políticas e tecnologias desenvolvidas no 

sistema de saúde brasileiro, contribui na construção de ações que possibilitam 

responder às necessidades sociais em saúde. No SUS a estratégia de promoção 

da saúde é retomada como uma possibilidade de enfocar os aspectos que 

determinam o processo saúde-adoecimento em nosso país como, por exemplo: 

violência, desemprego, subemprego, falta de saneamento básico, habitação 

inadequada e/ou ausente, dificuldade de acesso à educação, fome, urbanização 

desordenada, qualidade do ar e da água ameaçada, deteriorada; e potencializar 

formas mais amplas de intervir em saúde. (SARAIVA, 2006, p. 07). 

O Art. 03 da mesma Lei também faz referência à saúde afirmando ter esta como 

fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer 

e o acesso aos bens e serviços essenciais. Ou seja, os níveis de saúde da população 

expressam as condições de vida, bem como a organização social e econômica do país. 

Nessa perspectiva é inserida a leitura acerca das condições de saúde a qual estão expostos 

os indivíduos que residiam em área de igarapé e foram alocados no Parque Residencial 

Manaus. 

 

4. Metodologia 

 

A presente pesquisa utilizou, em uma perspectiva crítico-analítica, com a 

articulação dos métodos de pesquisa quantitativos e qualitativos, visto que as “diferentes 
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maneiras de coletar e analisar os dados (qualitativa e quantitativamente) permite uma 

ideia mais ampla e inteligível da complexidade de um problema” (GOLDENBERG, 

2001), buscando as sucessivas aproximações para explicação do real. O processo de 

investigação contou com momentos simultâneos e inter-relacionados. A seguir elencamos 

as atividades realizadas: 

 

 Levantamento do referencial teórico-metodológico relacionado à temática da pesquisa; 

 Pesquisa documental, a fim de aprofundar o conhecimento sobre o programa 

PROSAMIM, diretrizes, objetivos, metas, instituições parceiras, dados estatísticos, 

relatórios, dentre outras informações relevantes; 

 Discussão e registro do material selecionado; 

 Análise dos dados/informações fazendo afim de possibilitar desvendar a partir do material 

empírico os objetivos do projeto. 

 Elaboração de relatório parcial e final. 

 

Nos meses dedicados a esta pesquisa os avanços foram de ordem teórico-

metodológica, onde foi feito o levantamento bibliográfico pertinente aos temas 

trabalhados na pesquisa e que serviram de suporte teórico-metodológico para a condução 

da mesma. Foram construídos os instrumentais de pesquisa necessários para a pesquisa 

de campo, contudo, a não autorização por parte do comitê de ética, inviabilizou a pesquisa 

de campo ficando somente a pesquisa documental. 

 

5. Resultados e Discussões  

 

O Parque Residencial Manaus localiza-se onde antes se tinha parte do Igarapé 

Manaus, primeira obra promovida pelo programa. Gilhon (2011) cita que o igarapé que 

guarda o nome da cidade é denominado assim por ter sido, durante muitos anos, o divisor 

de limites da região urbana de Manaus. A mesma autora salienta, como base em dados da 

UGPI (Unidade de Gerenciamento do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de 

Manaus), que o projeto urbanístico para o igarapé de Manaus teve como objetivo a 

requalificação de sua ocupação, criação de áreas de lazer e de parques, e solucionar 

problemas de circulação viária das ruas adjacentes ao igarapé.  
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Segundo Gilhon (2011, p. 144) a 1º etapa de execução das unidades habitacionais 

na área do Igarapé Manaus, ocorreu no trecho da Rua Ipixuna e a rua Ramos Ferreira, 

com o igarapé aterrado em galeria, foi construído no solo criado, 567 unidades 

habitacionais, perfazendo 91. 220,74m², entregues em outubro de 2007 à população, no 

ano seguinte, a 2 e 3 etapas estavam prontas e novas famílias receberam mais 252 

unidades habitacionais, somando 819 moradias sobrepostas no Parque Residencial 

Manaus. De acordo com Costa (2012) o Parque Residencial Manaus conta atualmente 

com 819 unidades habitacionais. Os dados do RIMA (2004) dizem que cada unidade 

habitacional possui uma área útil de 54m², divididos em sala, 2 quartos, copa e cozinha, 

área de serviço e banheiro.  

 

 

Os moradores removidos pelo PROSAMIM e reassentados no Parque 

Residencial Manaus são aqueles que eram donos imóveis na área de abrangência do 

Figura 11. Delimitação do Parque Residencial Manaus 

Fonte: https://marcosocosta.wordpress.com/2012/11/25/o-programa-de-saneamento-dos-igarapes-de-manaus-prosamim/ 

 

 

 

Figura 12. Apartamentos do Parque Residencial Manaus 

Fonte:marcosocosta.wordpress.com/2012/11/25/o-programa-de-saneamento-dos-igarapes-de-manaus-prosamim/ 
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programa, e optaram pelo apartamento como a solução para que os mesmos deixassem a 

áreas de igarapé na qual moravam. De acordo com informações obtidas pelo RIMA (2004, 

p. 39) na área do PROSAMIM 75% dos habitantes são oriundos do Estado do Amazonas, 

sendo 45,4% da capital, e os outros quase 30% dos demais municípios do interior do 

Estado, distribuídos entre nove mesorregiões. 

 

 

O RIMA (2004) informa que na área de intervenção direta do programa 48% da 

população é do sexo masculino e 52% feminino, sendo estas últimas as que ocupam de 

forma predominante o papel de chefes de família, com um percentual de 68%. No que 

tange à faixa etária pode-se destacar que: 

 i) os grupos em idade produtiva apresentam-se em quantidade acentuada; ii) o 

índice da faixa considerada de dependência – idosos acima de 65 anos 

representa 8,39% do total populacional, o que vem a ser um percentual bastante 

significativo. As mulheres são maioria em quase todas as faixas etárias da 

pesquisa, exceção das quatro escalas a seguir: 5 aos 9 anos, 10 a 14 anos, 30 a 

34 anos e 36 a 39 anos. Nas outras 12 faixas da pesquisa há predominância de 

mulheres. Nas faixas etárias dos 60 anos e até 80 anos há uma significativa 

predominância de pessoas do sexo feminino – 7,0% em relação ao universo 

masculino de 5,2%; o que representa uma diferença de 34,65 pró-mulheres 

(RIMA, 2004, p. 43). 

 

Ainda segundo o RIMA (2004) pode-se perceber que grande parte das casas, mais 

precisamente 86,4%, abriga uma família constituindo-se de casas unifamiliares, seguidos 

de 11,8% dos domicílios que abrigam duas famílias e 1,8% de domicílios que têm três ou 

mais famílias em um mesmo habitat, constituindo assim casas multifamiliares.  

Em relação ao emprego e renda, o RIMA (2004) evidencia que 34,4% das 

famílias da área direta do programa tem uma renda familiar situada entre 1 a 2 salários 

mínimos, sendo esta não suficiente para suprir as necessidades da família, os indivíduos 

são obrigados a buscar outras alternativas para o sustento da família através de atividades 

informais para obtenção de uma renda complementar que chega a mais ou menos R$ 

Figura 13. Origem da população do PROSAMIM. 

Fonte: RIMA, 2004 
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300,00. No que tange a emprego e renda pode-se dizer ainda, segundo o RIMA (2004, p. 

59) que aproximadamente ¼ ou 25,5% dos respondes são trabalhadores autônomos que 

não recolhem as contribuições previdenciárias, identifica-se também um expressivo 

percentual de trabalhadores sem emprego – 18,3% - ocupando a segunda posição, e, em 

terceiro lugar, os trabalhadores formalmente empregados que representam 15,4% do total 

de respondentes, número este próximo dos aposentados e pensionistas que atingem 9,1% 

(RIMA, 2004, p. 59).  

Dados sobre a escolarização dos indivíduos da área de abrangência do programa, 

ainda de acordo com o RIMA (2004) é que 

 a grande maioria das pessoas concentram-se nos grupos de 4a 7anos de estudo 

e no de 11a14 anos de estudos, tendo, por conseguinte concluído o ensino 

fundamental e o ensino médio (...) Cerca de 92% das crianças de 5-9 anos estão 

frequentando a escola nas séries correspondentes a sua faixa etária. Na faixa 

de 10 – 14anos temos 100% das crianças frequentando a escola, dessas 61% 

estão nas séries correspondente a sua faixa etária, sendo que 37,9% estão 

desperiodizados, estando frequentando séries inferiores as correspondentes a 

essa faixa etária. Na faixa etária de 15 a 19 anos 99% estão na escola, sendo 

que 61,7% estão desperiodizados e somente 37,8% estão frequentando ou 

concluíram a série correspondente (...) Na área, 1,32%dos adultos declararam 

somente saber ler. Quanto aos analfabetos temos que 2,4% é analfabeta. 

Quanto ao acesso ao ensino superior temos este grau como privilégio de uma 

minoria, pois se constata que somente 0,78% da população da área frequentam 

o ensino superior (RIMA, 2004, p. 50). 

Sampaio et. al (2012, p. 12) atesta que as populações residentes em áreas de risco 

apresentam condições socioeconômicas relativamente baixas a muito baixas, por isso não 

tem condições de deixar as áreas vulnerabilidade. A Política Nacional de Defesa Civil 

(2000, p.6) aponta alguns tipos de vulnerabilidades dentre elas a vulnerabilidade social 

que se distingue em aspectos socioeconômicos como, nível de renda e as condições 

estruturais dos domicílios, os aspectos socioculturais e sociopolíticos, tal afirmação 

comprova a complexidade e carência destes ambientes no que se refere às questões 

educacionais, culturais, sociais e econômicas.  

Antes de serem alocados no parque, os habitantes residiam em área de igarapé. 

Lemos (2010, p. 34) coloca que antes das intervenções a área hoje denominada Parque 

Residencial Manaus era chamada de “Buraco do Pinto”, por se caracterizar pela grande 

quantidade de lama depositada sob as residenciais construídas.  

Eram moradias sem infraestrutura, com forte odor de dejetos emitidos por 

esgotos a céu aberto. As vias de acesso se davam por rústicas passarelas de 

madeiras construídas pelos próprios moradores para circularem aos vários 

pontos da localidade a pé, uma vez que não era possível o acesso de veículos. 

(LEMOS, 2010, p. 34) 
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 Segundo Lemos (2010) no período das cheias da cidade de Manaus, ocorriam 

as alagações que invadiam essas residências, e havia com isso, a infestação de insetos e 

outros animais como ratos, cobras e jacarés. De acordo com o RIMA(2004) pode-se 

concluir que esses moradores estavam em contato permanente com as águas dos igarapés 

e, por conseguinte, vulneráveis às contaminações. Guilhon (2011, p. 137) ressalta que 

com os leitos dos igarapés ocupados, as águas invadiam as palafitas e criavam condições 

favoráveis para a proliferação de doenças de veiculação hídrica. Fato este que pode se 

confirmar com a fala de moradores entrevistados na pesquisa do GETRA/UFAM (2014), 

que moravam em área de igarapé e por vezes acabavam sendo vítimas das alagações, 

como posto abaixo: 

No período de alagação (...) mana, era horrível. Porque você via aquele poço 

de agua fedorenta, aquela água fedida e você via os ratos (...) [eu] tinha medo, 

todo dia eu tinha que escaldar minhas vasilhas, eu tinha que lavar e depois de 

escaldar eu jogava álcool, porque eu tinha medo. (ENTREVISTADO Nº 02, 

2014). 

(...) tinha problema ali, principalmente em termo de... tudo. As alagações que 

tinha, os odores por causa do igarapé... Ratos. (...) Mana, era horrível, tu não 

sabia [sic] o que era rua e o que era igarapé. (...)Às vezes, era de madrugada, 

quando você pensava que não, começava a chover e você não dormia. Olhava 

assim e a água já tava [sic] no assoalho, aí era acorda menino, tira menino. E 

enquanto tava [sic] tirando menino as coisas tão molhando, eu perdi sofá, perdi 

colchão, tá entendendo? Mas graças a Deus, com a gente não aconteceu nada.  

(ENTREVISTADO Nº 33, 2014). 

O RIMA (2004, p. 53) salienta que é importante lembrar que além da 

necessidade de uma adequada infraestrutura de serviços de saúde, as condições 

econômicas e a salubridade ambiental são de suma importância para que a população 

tenha um bom nível geral de saúde. 

As condições socioambientais e culturais da população que tem por habito 

depositar lixo e entulho nos igarapés, aliadas à falta de saneamento encontradas 

na área, são fatores que contribuem para a proliferação de vetores e propiciam 

condições para a proliferação de doenças de veiculação hídrica e transmitidas 

por insetos e outro animais indesejáveis. As enchentes dos rios e os altos 

índices de precipitação pluviométrica também se constituem fatores que 

contribuem para o agravamento do quadro. O meio aquático pode ser visto 

como ecossistema que propicia o surgimento de doenças causadas por parasitas 

para as populações das comunidades que ali se desenvolvem. (RIMA, 2004, p. 

54) 

Segundo o RIMA (2004), as principais doenças que atingem os moradores de área 

de igarapé são as de veiculação hídrica. A tabela abaixo mostra as estatísticas de doenças 

que atingiram os moradores da área de abrangência do programa em 2003, antes de serem 

reassentados no parque residencial. 
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Diante do exposto acima explica-se um dos objetivos do PROSAMIM que visa 

solucionar tal problema com a melhoria das condições de moradia e de saúde da 

população na área de intervenção do Programa, por meio da recuperação e ou implantação 

de sistemas de drenagem, abastecimento de água, redes de esgotamento sanitário, coleta 

e disposição final de lixo e recuperação ambiental das bacias dos igarapés. 

(http://prosamim.am.gov.br/o-prosamim/o-programa/).  

Como visto acima, para ter uma boa saúde é necessário a promoção da equidade, 

a proteção e cobertura das políticas públicas a todos os cidadãos. Isso nos leva aos 

seguintes questionamento: Será que com a mudança para o Parque Residencial Manaus 

todas essas mudanças nos marcos legais foram de fato efetivadas? Os princípios básicos 

de universalidade, equidade e integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS) estão 

sendo concretizados? As pessoas de baixa renda, particularmente as que moravam às 

margens dos igarapés de Manaus e que foram beneficiadas pelo Programa Sócio 

Ambiental dos Igarapés de Manaus (PROSAMIM) têm acesso à política de saúde? 

Como ressalta o Estudo de Avaliação Ambiental Estratégica (2004) a política de 

saúde em Manaus efetiva-se através de um conjunto articulado de ações desenvolvidas 

através da unidades e/ou entidades prestadoras de serviços oferecidos em cada zona da 

Figura 14. Doenças comuns em moradores de área de igarapé. 

Fonte: RIMA, 2004 

 

 

 

http://prosamim.am.gov.br/o-prosamim/o-programa/
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cidade de Manaus, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado e Saúde do Amazonas 

(SUSAM) e da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA).  

Atualmente, de acordo com os dados da SEMSA(2015) os levantamentos dos 

primeiros quatro meses de 2015 mostram que houve alteração no padrão epidemiológico 

das doenças de veiculação hídrica, os casos de diarreias, por exemplo, que têm um número 

máximo esperado de cerca de 2 mil casos /mês, atingiram um registro em torno de 1,8 

mil casos/mês, houve redução quanto às hepatites A e E, em que os casos notificados e 

confirmados da doença caíram em 44,6% e em 46,1%, respectivamente, em relação ao 

mesmo período do ano anterior, e a situação é semelhante com a leptospirose em redução 

de 10,3% nos casos confirmados.  

Na área do PROSAMIM I e II a população tem disponível unidades de 

atendimento de saúde que oferecem diversas formas de assistência quanto a sua 

complexidade, como relata o RIMA (2004), quando afirma que na cidade de Manaus a 

área do PROSAMIM I e II é uma das que apresenta maior concentração espacial de 

Serviços de Saúde, nessas unidades além da medica curativa são desenvolvidos 

programas de medicina preventiva e campanhas de educação sanitária para a população.  

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), o Parque 

Residencial Manaus conta com sete unidades de saúde de atenção primária no seu 

entorno, ou seja, sete Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), sendo elas, a UBS S 10, UBS 

S 11, UBS S 12, UBS S 32, UBS Dr. Waldir Bugalho de Medeiros e UBS Vicente Palloti.  

 

 

 

Figura 15. Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) próximas ao Parque Residencial Manaus. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/search/ubs+manaus/@-3.134176,-59.9885699,14z. 
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Dados SUSAM informam que próximo ao Parque Residencial Manaus os 

moradores contam também com unidades de saúde de média e alta complexidade, sendo 

elas os SPA’s (Serviço de Pronto Atendimento) da Zona Sul e do São Raimundo; 

Policlínicas Gilberto Mestrinho e Cardoso Fontes; CAIC (Centro de Atenção Integral à 

criança) Crisólita Torres; CAIMI (Centro de atenção integral à melhor idade) Paulo Lima; 

Maternidade Estadual Balbina Mestrinho; Hospital infantil Dr. Farjado; e Hospital e 

Pronto Socorro 28 de Agosto.  

Figura 16. Endereço das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) próximas ao Parque Residencial Manaus. 

Fonte: http://semsa.manaus.am.gov.br/ 
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Os moradores do Parque Residencial dispõe de várias unidades de saúde no 

entorno do parque. Como se pode perceber também na fala de alguns habitantes do local, 

obtidas através de pesquisas do grupo GETRA: 

Saúde? Bem, aqui tem uma casinha desse lado bem ali. Ali depois da esquina 

ali em cima também tem, é cheio de hospital aqui, menina. (ENTREVISTADO 

Nº 22, 2014)  

Figura 17. Endereço das unidades de saúde próximas ao Parque Residencial Manaus. 

Fonte: http://www.saude.am.gov.br/ 
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Inaugurou uma UBS aqui na Tarumã, você vai ali direto aqui no final da rua, 

você subiu a escada, você dá de frente com uma UBS ali, então não é problema 

não. Tem SAMU, o SAMU é bem aqui. (ENTREVISTADO Nº 11, 2014) 

 

Sem dúvida, houve consideráveis mudanças na vida dessas pessoas quanto ao 

local de moradia. Lemos (2010) salienta ainda que hoje eles moram no Parque 

Residencial Manaus e não mais no “buraco do pinto”, um nome dado em referência a 

grande quantidade de lama que existia em baixo da casa no ciclo da seca. Contudo, apesar 

de dispor de unidades de saúde próximas, existe uma enorme precarização da saúde 

pública, que não é igual para todos, e os usuários sofrem com tal fato, como cita o 

Entrevistado nº 25 (2014): “a única coisa que tá faltando é médico, que aqui não tem, 

tem casinha da saúde, tem ali a mais linda de bonita, mas não tem médico. A gente precisa 

de médico, não tem”.  

O Estado “solucionou” o problema habitacional das pessoas que viviam em área 

de igarapé, porém, não criou serviços públicos para atender as necessidades básicas 

desses moradores. Vale ressaltar que oferecer melhores condições de vida não é apenas 

retirar as pessoas do local em que moravam e reassenta-las em outro ambiente, é preciso 

oferecer o mínimo de estrutura, ou seja, atender as principais necessidades básicas, tal 

como o acesso à saúde, pois a saúde deve ser apreendida, como sinaliza Saraiva (2006, p. 

06), como uma esfera da vida de homens e mulheres em toda sua diversidade e 

singularidade (...) o processo de transformação da sociedade é também o processo de 

transformação da saúde e dos problemas sanitários. 

Os moradores do Parque Residencial Manaus dispõem de unidades de saúde 

próximas porque foram alocados em apartamentos em área central da cidade, mas, se 

tivessem ido para áreas periféricas, não teriam acesso aos serviços básicos, como explica 

um dos moradores: 

Nada disso aconteceu, nada disso na prática realmente aconteceu. A gente 

recebe uma assistência que já existia né? Tem escola, tem transporte, tem 

hospital, tem segurança porque a gente mora no centro, não tem como escapar 

disso aí. Então a gente esperava eu viesse uma segurança melhor, que evitasse 

mais os problemas sociais que tivesse assim realmente um apoio melhor pra 

dá condições, uma creche, olha um posto policial, um posto de saúde que a 

gente tinha, hoje num tem. Na prática a gente ainda não conquistou ainda esses 

benefícios públicos, nós tamos [sic] usando uma coisa que já existia. Se a gente 

estivessem morando em um outro conjunto como por exemplo o João Paulo, 

os moradores estariam totalmente desamparados quando à serviços públicos. 

É, desamparados porque lá tem uma assistência muito pouca. 

(ENTREVISTADO Nº 28, 2014). 

Lemos (2010, p. 59) salienta que ao se referirem estar “perto de tudo” quer dizer 

facilidade e acesso aos serviços públicos como disponibilidade de transportes coletivos, 
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escolas, postos de saúde, serviços bancários e de correios entre outros e privados; É ter 

visibilidade enquanto cidadão que pode usufruir de seus direitos, é ainda fazer parte 

socialmente de um grupo ativo, que tem altivez em enquanto cidadão, é não ser 

marginalizado pelo governo do Estado que muitas vezes não atende as demandas das 

populações que moram na periferia. 

Mesmo diante de constantes infortúnios como doenças, desemprego e moradia 

precária e insegura, morar no centro ainda é melhor. Pois, assim, eles teriam 

maiores chances de resolver e suprir suas necessidades mais prementes. Seria 

uma forma de não se sentir mais inseguro como cidadão, visto que o papel do 

Estado não vem sendo cumprido, uma vez que, este não cria condições de 

maiores igualdades sociais entre as populações dos diversos segmentos sociais. 

(LEMOS, 2010, p. 59). 

A realidade mostra que tal discurso só serviu como justificativa para receber 

vultuosos investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Em nome 

dessa suposta promoção do direito à saúde, a meio ambiente ecologicamente equilibrado 

e de uma cidade sustentável, outros direitos sociais foram relegados à segunda categoria. 
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6. Conclusão 

O avanço do capitalismo mundial e o processo de industrialização 

impulsionaram diversas cidades ao processo de urbanização e modernização. Muitas 

cidades viram, com esse processo, a necessidade de se adequar a esse novo modelo de 

sociedade, que ocasionou diversas mudanças. Na cidade de Manaus, o processo de 

urbanização trouxe, dentre as várias mudanças, o aumento populacional, pois as pessoas 

iam para as cidades com a perspectiva de melhores condições de vida. Contudo, a 

modernização não era para todos, e os indivíduos mais pobres ficaram a margem dessas 

iniciativas e sofreram com o processo de segregação que os afastava cada vez mais do 

centro e da “modernização”. Várias pessoas, por vários fatores, passaram a viver à 

margem dos igarapés da cidade em condições precárias, fato esse que perpassa os dias 

atuais.   

É diante dessa realidade em que vivem várias pessoas da cidade de Manaus que 

foi justificada a proposta do PROSAMIM. O programa tem por objetivo, melhorar a 

qualidade de vida da população que reside na área de abrangência do programa, bem 

como melhorar as condições sanitárias. As obras abrangem a retirada das palafitas e o 

reassentamento de famílias em novas unidades habitacionais. De acordo com Nascimento 

(2010), as áreas selecionadas pelo PROSAMIM são identificadas por dois espaços 

ambientais diferenciados: 

(...) um determinado pela ocupação irregular por populações de baixa renda e 

pelas condições de degradação ambiental, habitacional, urbana e 

socioeconômica que definem um quadro de exclusão em relação à “cidade 

regular”; e outro determinado pelos espaços onde as comunidades serão 

transferidas em função de processos de reassentamentos para unidades 

habitacionais dispostas de forma organizadas em espaços especialmente 

desenhados (NASCIMENTO, 2012, p. 03) 

Vale destacar que são quatro os componentes do programa: social, ambiental, 

engenharia e institucional, onde dentro do aspecto social encontra-se o setor saúde, visto 

que no local de moradia anterior, os indivíduos estavam mais vulneráveis a doenças e não 

poderiam desenvolver ali uma vida saudável, sendo esse um dos principais motivos 

justificados na implantação do programa para a retirada dessas pessoas de áreas de risco 

e do reassentamento em outros locais. 

Nessa pesquisa, nosso pressuposto é que oferecer melhores condições de vida 

não é apenas retirar as pessoas do local em que moravam e reassenta-las em outro 

ambiente, é preciso oferecer o mínimo de estrutura, ou seja, atender as principais 
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necessidades básicas, tal como o acesso à saúde, o que também é um dos objetivos 

explicitados no programa. 

Nessa perspectiva, foi proposta a leitura acerca das condições de saúde a qual 

estavam expostos os moradores desses locais que estão hoje alocados no Parque 

Residencial Manaus. O conceito de saúde é amplo e não está mais restrito apenas à 

ausência de doenças, mas sim a um conjunto de fatores que contribuem para que se tenha 

boas condições de saúde. Através das análises feitas, pôde-se perceber que os moradores 

do parque tiveram uma perceptível melhora na condição sanitária do local de moradia, 

pois não estão mais expostos as alagações e suas consequências. Houve também a 

diminuição do número de doenças, principalmente as de veiculação hídrica a qual essas 

pessoas estavam expostas nas áreas de igarapé.  

No tocante a preocupação central dessa pesquisa identificamos que os moradores 

dispõe de várias unidades de saúde próxima do parque, contudo, sofrem com a 

precarização do SUS, como todos os usuários do sistema, e fazem uso de unidades de 

saúde que já existiam antes, pois, o parque localiza-se na área central da cidade. O 

PROSAMIM melhorou as condições sanitárias dessas pessoas, contudo não 

disponibilizou serviços públicos para os indivíduos, eles fazem uso de algo já existente 

naquela área, se tivessem sido alocados em áreas mais distantes, estariam desprovidos de 

serviços públicos, uma vez que, programas como esse não planejam melhorar as 

condições de vida em todos os aspectos, apenas visam atender seus objetivos com base 

no sistema capitalista. A política de saúde está precarizada, apesar de ter várias unidades 

disponíveis as pessoas sofrem com os efeitos dessa precarização.  
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