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Resumo: Este artigo, baseado na experiência profissional cotidiana da autora, bem como em estudo              
bibliográfico e coleta de dados em campo, trata das questões que mais nos inquietam a respeito do direito                  
à moradia para pessoas que vivem nas áreas de risco na cidade de Salvador, Bahia. A metodologia                 
utilizada foi a pesquisa exploratória e descritiva, com tipificação qualitativa O estudo nos permite inferir               
que existe um abismo entre o que determina a lei que trata sobre habitação de interesse social e o que                    
efetivamente se faz para que ela se cumpra. Traz-nos também,um pertinente achado de pesquisa,              
relacionado à falta de conhecimento e informação dessa população sobre como acessar os direitos              
inscritos nesta mesma lei..Ao final desse artigo, espera-se fazer uma analogia entre o direito estabelecido               
em lei e a realidade da vida em comunidades de risco, usando como principal fonte a voz do próprio                   
morador. 

 
Palavras chave: habitação; moradia; direitos sociais; comunidade risco. 

 
Abstract: This article, based on the daily professional experience of the author, as well as bibliographical                
study and data collection in the field, addresses the issues that most concern us about the right to housing                   
for people living in risk areas in the city of Salvador, Ba. The methodology used was exploratory and                  
descriptive, with qualitative classification. The study allows us to infer that there is an abyss between                
what determines the law that deals with housing of social interest and what is effectively done so that it is                    
fulfilled. It also brings a pertinent research finding, related to the lack of knowledge and information of                 
this population on how to access the rights inscribed in this same law..At the end of this article, it is hoped                     
to make an analogy between the law established by law and the reality of life in communities at risk,                   
using as main source the voice of the resident himself. 
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I INTRODUÇÃO 

 
Um ensaio sobre política habitacional e urbanização no Brasil1 sinalizou para o            

fato de que a política de habitação vigente não tem atendido, na íntegra, a seu objetivo                

maior, isto é, o de solucionar o problema da moradia para a população carente. A partir                

dos anos 90, a (re)construção espacial das grandes cidades passou a contar com a              

construção de condomínios fechados, de apartamentos e casas. Os condomínios          

fechados ou tal formato de ocupação do espaço urbano são, na realidade, guetos locais,              

onde a classe média passa a viver confinada, viabilizando a expansão capitalista nas             

áreas urbanas. Realidade também vivenciada na cidade de Salvador. 

Contrapondo ao referido quadro ou realidade, em Salvador, Bahia existe hoje           

mais de 500 comunidades de risco. Quando falamos em risco estamos nos referindo a              

locais não propícios à construção de casas, pois estão sujeitas a desastres naturais como              

desabamentos e inundações. As encostas de morros e as beiras de rios são locais              

considerados como áreas de riscos, onde deve haver um constante monitoramento.  1

Essas áreas estão crescendo devido à ação irregular do homem contra a            

natureza, como a alteração de cursos d’água, ocupação de várzeas e encostas,            

queimadas, produção e deposição inadequada de lixo e desmatamentos, a ausência do            

poder governamental na efetivação dos direitos estabelecidos em lei para essas           

populações e o desconhecimento e falta de informação dos moradores dessas           

comunidades acerca dos riscos e danos ambientais causados por essas intervenções.  2

As referidas comunidades não são consideradas de risco apenas pelas          

condições geográficas e geológicas em que se encontram, mas também porque no            

interior das mesmas encontramos um risco tão danoso quanto o físico, o risco social,              

que agrava a condição de pobreza desta população, tornando-a permanente. 

 

II FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. O retrato da moradia de risco em Salvador 

1 Defesa Civil de Salvador - Manual de Procedimentos e Projeto do NUPDEC– 2016, P.12 
2 Ibidem, p.5. 
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No Brasil, após a revolução de 1930, presenciamos um crescimento urbano 

intenso e desordenado que ocasionou a exclusão sócio-espacial de uma grande maioria da 

população. Este fenômeno tem gerado uma enorme demanda por habitação, emprego e 

renda e, em contrapartida as políticas governamentais tem se mostrado totalmente 

ineficientes para atendê-las. 

A Lei 11.124 dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse            3

Social – SNHIS, e tem entre seus objetivos viabilizar para a população de menor renda               

o acesso a terra urbanizada e a habitação digna e sustentável, além de implementar              

políticas e programas de investimento e subsídios que viabilizem o acesso à habitação             

para essa população. 

Baseada em princípios que envolvem a compatibilidade entre as políticas de           

habitação nas instâncias federal, estadual e municipal; a moradia digna como direito e             

vetor da inclusão social; democratização, descentralização, controle social e         

transparências do processo decisório e a garantia de coibição da especulação           

imobiliária, a lei estabelece diretrizes que envolvem a priorização de áreas dotadas de             

infraestrutura e quotas para idosos, deficientes e famílias chefiadas por mulheres. 

Os recursos do SNHIS são oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador –             
FAT, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, Fundo Nacional de Habitação              
de Interesse Social – FNHIS e outros fundos ou programas incorporados do SNHIS.  4

Porém, existe um abismo entre o que diz a letra da lei e a realidade da                
habitação para pessoas de menor renda. O que assistimos hoje é uma precariedade no              
sistema de habitação e um aumento cada dia maior de construções irregulares em áreas              
de risco, conforme descreve Maricato. 

 
Enquanto isso, a população vem buscando formas alternativas de         
sobrevivência no meio urbano, ocupando áreas de risco situadas na periferia,           
com salubridade precária, ambientes miseráveis e com tensões sociais, onde          
edificam suas moradias feitas de material de baixo custo, geralmente colhidos           
do lixo como restos de madeiras, papelão, plásticos, espumas,         
eletrodomésticos, metais e de material de construção. Para sobreviverem         
nessa precariedade, vem explorando o máximo do meio para garantir sua           
sobrevivência dentro dos mínimos possíveis, muitas vezes de forma insalubre          
para eles e predatória para a natureza (MARICATO, 1994, p.15). 

3 Lei 11.124 de 16/06/2005 – Sancionada pela Presidência da República. 
4 Conforme Art. 6º da mesma Lei 
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Agrava essa situação, a ausência do poder governamental na efetivação dos           

direitos estabelecidos em lei para essas populações e o desconhecimento dos moradores            

acerca dos riscos e danos ambientais causados por essas intervenções. 

A prefeitura Municipal de Salvador, através da Defesa Civil Municipal –           

CODESAL, possui hoje um projeto denominado NUPDEC - Núcleo de Proteção e            

Defesa Civil, que visa criar uma parceria entre o órgão e os moradores das comunidades               

de risco, a fim de que os mesmos sejam capacitados para atuar dentro da sua               

comunidade. As capacitações são realizadas dentro da própria comunidade e são           

divididas em três módulos que abordam: defesa civil institucional, percepção de risco e             

primeiros socorros, ministradas por assistentes sociais, engenheiros e o Corpo de           

Bombeiros Militar – CBM,parceiros neste projeto. 

O Projeto NUPDEC tem um efeito extremamente positivo para a comunidade,           

pois leva até eles conhecimento e informação para lidar com as dificuldades que             

enfrentam cotidianamente nas áreas em que residem. 

Embora não se possa questionar o valor desse projeto como ação educativa,            

informativa e preventiva para a redução de desastres em áreas de risco, o que se               

questiona é o alcance do mesmo, haja vista que existem mais de 500 comunidades de               

risco em Salvador e em 2017, pela falta de capacidade estrutural, apenas 21 dessas              

foram atendidas, sendo esse número considerado o mais elevado desde a criação do             

projeto. 

Questiona-se, no entanto, a necessidade de obras estruturais que demandam um           

investimento governamental e que dependem da vontade política dos gestores que,           

frequentemente, preferem investir em áreas de maior relevância para interesses que são            

contraditórios aos interesses da população das áreas de risco. 
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Avaliando os resultados dos dados levantados pela Pesquisa Nacional por          

Amostra de Domicílios - PNAD , acende-se um alerta para a forma como essas             5

pesquisas são realizadas, pois a mesma é fonte essencial para a análise das condições              

habitacionais e vai dar suporte à formulação e ao gerenciamento de projetos, planos e              

políticas públicas de habitação. 
A procura por um entendimento mais abrangente das condições de vida da            
população levou à elaboração de novos modelos e abriu diferentes          
perspectivas de estudo sobre o fenômeno habitação. Assim, partindo do          
conceito de assentamentos humanos, hoje os serviços urbanos e a habitação           
são entendidos como processos que se relacionam entre si e com o meio             
ambiente, coparticipantes que são do desenvolvimento sustentável       
(MASSENA, 2002, p.9). 

Identificamos aqui, um pensamento equivocado de que as políticas públicas          

podem ser trabalhadas isoladamente, cada projeto atendendo a uma demanda específica.           

No entanto, torna-se impossível atender às reais necessidades da população sem           

pensarmos uma política de habitação transversal às políticas de saúde, educação,           

transporte, saneamento básico e outras, pois habitação não contempla somente os           

serviços prestados dentro da unidade domiciliar, mas também em seu entorno. 

Em função disso, a PNAD demandou novos requisitos que tem como objetivo a             

obtenção de dados de fundamental importância para o desenvolvimento de análises de            

caráter transversal, onde a habitação está associada à saúde, mobilidade, das economias            

locais e a disponibilidade de serviços públicos adquire uma importância ímpar na            

redução da pobreza urbana. 

A realidade da moradia das famílias que vivem nas áreas de risco pesquisadas             

é, conforme dados da PNAD, a ausência de esgotamento sanitário e drenagem,            

insalubridade, condições inadequadas de construção, lixo e entulhos descartados         

indevidamente gerando as mais diversas doenças, falta de segurança e outros fatores.            

Esses fatores, acrescidos pelos problemas ambientais e comprovador in loco, nos levam            

a constatar que os moradores dessas comunidades, para além do risco físico, também             

vivem em constante risco social e psicológico, afetando o sistema familiar que é a base               

para uma vida saudável e feliz. 

5 Ano 2000 e 2001. 
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Segundo JACOBI (1990), a qualidade da habitação decorre das condições em           

que o imóvel se encontra e condições inadequadas afetam o bem-estar da população.             

Por isso, “observa-se uma relação estreita entre doenças respiratórias e gripes e            

moradias com alta umidade, infiltração e inadequada isolação e ventilação como é o             

caso de dormitórios sem janelas”. 

Diante do exposto, questiona-se a contradição entre o que diz a lei sobre             
viabilizar para população de menor renda a habitação digna e saudável e o que enfatiza               6

a Política de Habitação de Interesse Social – PHIS que concebe a moradia digna como               7

direito social, independente de renda, educação, cultura e posição social e o que             
assistimos na prática e que pode ser visto nos dados relatados abaixo. 

 
III PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Para a realização do presente artigo foi utilizada a pesquisa exploratória e            

descritiva, com tipificação qualitativa, a fim de identificar o perfil social das famílias             

entrevistadas e demais informações pertinentes ao tema. 

O universo para realização desta pesquisa, foi as comunidades da cidade de            

Salvador, Bahia, localizadas em diferentes territórios e atendidas por diferentes          

Subprefeituras, nos bairros de Alto da Terezinha, Sussuarana e Capelinha do São            

Caetano. 

Os sujeitos da pesquisa foram os moradores dessas comunidades, através de           

abordagem individual e escolhidos de forma aleatória. 

O processo de análise dos dados coletados se aportou na análise hermenêutica            

dialética,pois os dados foram considerados dentro da realidade e do contexto social da             

população estudada, através do estudo das falas expostas e das informações obtidas nas             

entrevistas, por compreender que, segundo Minayo (1994, p.12), “a metodologia inclui           

as concepções teóricas de abordagem, as técnicas que possibilitam a construção da            

realidade e o sopro divino do potencial criativo do investigador”. 

 

6  Art. 2º da Li 11.124 de 16 de junho de 2005. 
7 Título VI – Habitação, Capítulo I da Lei 7400/2008 - Plano de Desenvolvimento Urbano do Município de 
Salvador – PDDU 2007 
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IV RESULTADO DA PESQUISA COM MORADORES 

 
4.1.Perfil sócio econômico dos moradores 

 
Os sujeitos da pesquisa conformam 12 moradores, sendo observada a          

predominância do sexo masculino, como apresenta a Tabela 1. Questiona-se a visão de             

habitação saudável, uma vez que entre os homens é mais comum uma preocupação com              

a parte estrutural da habitação, enquanto as mulheres se preocupam com as condições de              

localização, higiene e salubridade. 

 
 TABELA Nº 01 

SEXO  

  

Sexo f 
Masculino 7 
Feminino 5 

  

Total 12 
FONTE: Comunidade Alto Terezinha, Sussuarana, Capelinha, S. Caetano. Salvador, Ba, 2017.1. 

 

Quanto à idade, os números demonstram que existe uma variação de faixa            

etária que nos permitiu acessar diferentes gerações de moradores dessas áreas de risco.             

Os moradores mais antigos relatam um estilo de vida mais saudável, com extensas áreas              

verdes, árvores frutíferas e cachoeiras e riachos, o que evidencia a imensa degradação             

ambiental existente hoje, enquanto os mais jovens enfatizam mais a presença do tráfico             

de drogas e ausência de oportunidades de trabalho. 

 
  TABELA Nº 02 
 FAIXA ETÁRIA  

   

 Idade f 
 18 – 30 anos 4 
 31 – 50 anos 3 
 Maior de 50 anos 5 
   

 Total 12 
FONTE: Comunidade Alto Terezinha, Sussuarana, Capelinha, S. Caetano. Salvador, Ba, 2017.1. 
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Observa-se que, com relação à renda familiar, existe uma concentração de           

moradores na faixa de menos de 1 salário mínimo. Dos que apresentaram renda menor              

de um salário, encontramos os beneficiados pelos programas de distribuição de renda do             

governo federal.Estes números denotam uma condição financeira precária tornando-se         

comum, além das privações econômicas, privações de origem social, emocional e           

cultural, que tendem a se agravar, pois a maioria das pessoas que compõem a renda               

familiar dos entrevistados, são vítimas da precarização do trabalho, do trabalho           

informal, da revogação da política salarial e da flexibilização da jornada de trabalho             

(Borges, 2012)  8

  TABELA Nº 03 
 RENDA FAMILIAR  

   

 Renda f 
 Menos de 1 SM 9 
 1 a 2 SM 3 
 3 a 4 SM 0 
 Acima de 5 SM 0 
   

 Total 12 
FONTE: Comunidade Alto Terezinha, Sussuarana, Capelinha, S. Caetano. Salvador, Ba, 2017.1. 

 
4.2. Percepção de como se sentem vivendo em área de risco 

 
Quando questionados acerca da referida temática, a maioria respondeu que “se           

sentia mal”,alegando/declarando a falta de segurança pelo risco de desabamentos, pelo           

tráfico de drogas e pela falta de acesso a serviços públicos adequados como transporte,              

saúde e coleta de lixo. 

Dentre os que responderam que “se sentiam bem”a maioria relatou “se sentir            

assim por ter nascido e se criado no local”. Confirma-se aqui a necessidade de políticas               

transversais como citado no início deste artigo. 

 
 
 

8 Para um maior aprofundamento sobre mercado de trabalho, emprego, desigualdades de gênero e faixa etária, ver BORGES, Ângela. O 
Emprego no Brasil Urbano nos anos 2000: recuperação e reconfiguração. In: Revista em Pauta, v.10, nº 30, p. 17-34, Rio de Janeiro, 2012. 
 

8 



 
TABELA Nº 04 

 
COMO SE SENTE VIVENDO EM ÁREA DE RISCO 

 
 Bem-estar F 
 Bem 5 
 Muito bem 0 
 Mal 7 
 Muito mal 0 
   

 Total 12 
FONTE: Comunidade Alto Terezinha, Sussuarana, Capelinha, S. Caetano. Salvador, Ba, 2017.1. 

 

Inquiridos sobre o desejo de se mudar para outro local, metade dos            

entrevistados disseram sim e metade disseram não. A maioria dos que disseram sim             

relataram a falta de segurança gerada pelo tráfico de drogas, a ausência de serviços              

públicos e a condição de insegurança para quem vive nas encostas por falta de obras de                

infraestrutura. A maioria dos que disseram não alegaram ser feliz na comunidade, gostar             

de estar perto da família e dos vizinhos e desejar melhorias para continuar vivendo no               

local. Destaca-se aqui um fato importante: para os que disseram não é de suma              

importância a rede de apoio e proteção dada pela família, vizinhos e a igreja. 

TABELA Nº 05 
 

DESEJO DE DEIXAR DE MORAR EM ÁREA DE RISCO 
 

 Mudança de área f 
 Sim 6 
 Não 6 
   
 Total 12 

FONTE: Comunidade Alto Terezinha, Sussuarana, Capelinha, S. Caetano. Salvador, Ba, 2017.1. 
 

4.3 Percepção quanto ao direito de acesso à habitação 
 

Os números demonstram que a maioria têm consciência do direito a uma            

moradia com mais qualidade fornecida pelo poder público. Dos 10 entrevistados que            

responderam “sim” 8 alegaram que tinham direito, pois trabalhavam e pagavam           

impostos. 
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Embora a maioria dos entrevistados tenham dito sim quanto ao direito de            

acesso à moradia, a maioria deles, ao serem questionados sobre conhecer como alcançar             

esse direito, responderam que “não”. Entendemos que essa discrepância pode ser gerada            

pela falta de informação, baixa escolaridade das comunidades pesquisadas e dificuldade           

de acesso aos direitos, características comumente encontradas nas áreas de risco. 

 
TABELA Nº 06 

 
DIREITO A MORADIA FORNECIDA PELO PODER PÚBLICO 

 
 Direito à moradia F 
 Sim 10 
 Não 1 
 Não sei 1 
   

 Total 12 
FONTE: Comunidade Alto Terezinha, Sussuarana, Capelinha, S. Caetano. Salvador, Ba, 2017.1. 

 
Ao serem questionados sobre estarem cadastrados no programa de habitação          

Minha Casa Minha Vida, apenas “2 moradores responderam sim” e a grande maioria,             

“10 moradores, responderam não”. 

Os números acima mostram uma contradição entre os resultados da Tabela 04            

onde a maioria diz se sentir mal vivendo em área de risco e da Tabela 06 onde a maioria                   

afirma ter direito à moradia com mais qualidade dada pelo poder governamental.            

Questiona-se aqui, a confiança das populações que vivem nessas áreas com relação às             

políticas públicas de habitação. 

TABELA Nº 07 
 

CADASTRO EM PROGRAMA DE HABITAÇÃO 
 

 Minha casa minha vida F 
 Sim 2 
 Não 10 
   

 Total 12 
FONTE: Comunidade Alto Terezinha, Sussuarana, Capelinha, S. Caetano. Salvador, Ba, 2017.1. 
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Um relatório produzido em 2015 pela Comissão de Direitos Humanos da           

Organização das Nações Unidas considera que a falta de moradia adequada constitui            9

grave violação dos direitos humanos, já que interfere na garantia de outros direitos             
fundamentais para a manutenção de uma vida digna, como segurança e saúde. 

O Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV tem por finalidade criar            10

mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou            
requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais. 

Em seu Art. 3º, inciso III, determina “prioridade de atendimento às famílias            

residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas”. Esta             

determinação, quando vista à luz da realidade relatada nos resultados da pesquisa            

anteriormente citada, perde totalmente o sentido. 

Outros dados da pesquisa confrontam com a forma de adoção do programa e             

merecem destaque. A grande maioria dos moradores de área de risco que disseram não              

estar cadastrados no programa, questionaram a seriedade deste e a falta de fiscalização.. 

Essa população também sofre, de forma perversa, com a especulação          

imobiliária que acontece em torno dos programas de habitação, promovido por donos de             

construtoras e comerciantes do ramo da construção civil. 

Não existe, portanto, dispositivos institucionais que possam normatizar e         

desburocratizar a questão da habitação em áreas de risco e muito menos um programa              

humanizado que possa tirar essas pessoas dos locais onde nasceram, viveram e criaram             

seus filhos e levá-los para uma nova experiência de moradia com o apoio e a               

infraestrutura que uma mudança dessa natureza demanda. 

 
V.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Na maioria das comunidades de risco de Salvador, pessoas vivem sob a            

proteção simbólica de uma casa, pois as condições são tão precárias que os mínimos              

intempéries da natureza podem deixá-las desabrigadas. 

9 Revista RADIS Nº 165, JUN 2016 – Reportagem de capa: Cidadania de papelão 
10 Lei 12.424 de 16/06/2011 
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Ninguém escolhe viver em áreas risco e é impossível garantir dignidade           

humana a pessoas que não têm seus direitos efetivados através das políticas públicas             

que, embora estejam inscritas na lei, não se efetivam na prática. 

Em síntese, os resultados encontrados, fruto da análise dos dados coletados           

nessa pesquisa, confirmam a necessidade de políticas públicas mais efetivas, não           

somente de habitação, mas também as demais políticas destinadas à população de renda             

menor, para o atendimento a aqueles que vivem em comunidades de risco. 

O que podemos afirmar é que inúmeras famílias hoje vivem um processo de             

precariedade e exclusão social expressos nas péssimas condições de vida, no que diz             

respeito à alimentação, moradia, saúde, educação, higiene, segurança e saneamento          

básico. 

Esta constatação nos faz reafirmar que não basta uma política de habitação            

legislativamente perfeita se não houver intersetorialidade entre as mesmas, para que           

assim possam atender a população de forma efetiva. 

Os achados dessa pesquisa nos deixa ver que a política de habitação adotada             

hoje é ineficaz e não atende às reais necessidades da população que vive em              

comunidades de risco. 

Percebe-se sim, que o beneficiado pelos programas de habitação “deve” se           

sentir privilegiado e feliz por ter sido contemplado, “sem questionar” a forma como isso              

acontece. O que assistimos, portanto, é uma inversão de valores, onde as políticas             

públicas tomam um caráter de favor e o cidadão de direito deve aceitá-las como vierem               

e ainda agradecer. Infelizmente, esse posicionamento é muitas vezes encontrado e           

difundido nos meios em que essas políticas são gestadas. 

Entendemos que para que se estabeleça uma garantia efetiva de cidadania, é            

preciso superar a demanda fragmentada por habitação e trabalhar para a concretização            

da universalização desse direito, dentro de um processo humanizado e respeitoso para            

com aqueles que acessarem essa política. 
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Espera-se que os resultados dessa pesquisa possam contribuir para construção          

de um novo olhar para com o sujeito e aqui especialmente para com os moradores de                

comunidade de risco, bem como para com as dificuldades que os mesmos encontram             

para acessar o seu direito à moradia digna; e que assim, abre-se espaço para o debate                

sobre a atuação dos mais diversos profissionais na área da habitação e que, por fim,               

possa ser utilizado como base para que novos estudos e pesquisas sejam desenvolvidos. 
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