
s últimas décadas têm sido 

Amarcadas por um intenso 
processo de urbanização 

do Brasil, fato que agravou 
inúmeros problemas econômicos, 
sociais e ambientais, desde a 
desigualdade social, a carestia de 
vida, a especulação imobiliária, a 
carência de serviços e espaços 
públicos, a poluição ambiental, 
até a divisão do espaço urbano 
entre ricos e pobres. 
 Em boa parte das cidades 
brasileiras a qualidade de vida é 
prejudicada pela violência, pelo 
trânsito caótico, pela construção 
de arranha-céus gigantescos e 
pe la  ação  da  especulação  
imobiliária, que empurra para as 
favelas e ruas milhões de pessoas. 
A maneira como hoje se adminis-
tra o espaço urbano reflete a 
divisão de classes da nossa 
sociedade: de um lado, os que 
tudo podem, os donos do 
dinheiro; do outro, milhões de 
trabalhadores sem acesso ao 
dire i to  humano de  morar  
dignamente. 
 Nenhuma cidade pode ser feliz 
enquanto milhares de famílias 
sofrem com o aluguel ou não têm 
onde morar. Mais do que nunca, o 
direito à cidade é um desafio para 
a afirmação da própria dignidade 
humana. Propostas e projetos 
para isso existem aos montes. De 
fato, as questões urbanas têm sido 
estudadas e debatidas em profun-
didade por inúmeros especialis-
tas, pelo governo e pela própria 
sociedade brasileira. No entanto, 
apesar dos significativos avanços 
verificados nos últimos 10 anos, 
ainda falta muito. 
 O caminho para isso passa 
pela pressão e pela mobilização 

popular. É preciso transformar 
cada bairro, vila e favela numa 
trincheira de luta por um outro 
tipo de cidade e sociedade.
 Para fortalecer essa ideia, 
realizaremos entre os dias 5 e 7 de 
junho, em Campina Grande (PB), 
e de 12 a 14 de julho, em Belo 
Horizonte (MG), o 1º Encontro 
Nacional do MLB pelo Direito à 
Cidade, onde vamos discutir uma 
proposta de reforma urbana que 
vá além do capitalismo e coloque a 
necessidade de mudar o sistema 
para mudar as cidades.
 O caminho que temos pela 
frente é longo, mas com luta e com 
garra venceremos!

Coordenação Nacional do
Movimento de Luta

nos Bairros, Vilas
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MUDAR O SISTEMA PARA MUDAR A CIDADE

REFORMA URBANA JÁ!
NENHUMA CIDADE PODE SER FELIZ
ENQUANTO MILHARES DE FAMÍLIAS

SOFREM COM O ALUGUEL OU
NÃO TÊM ONDE MORAR



 “Os moradores das favelas passam 
mais fome, têm menor grau de 
escolaridade, menos chances de 
conseguir emprego e sofrem mais com 
doenças do que o resto da população 
da cidade”. É o que afirma relatório do 
Programa Habitat/ONU sobre as 
favelas no Brasil. O relatório cita um 
estudo feito no Rio de Janeiro que 
aponta que morar em favela é uma 
barreira maior na hora de conseguir 
emprego do que ser negro ou mulher.
 Ainda segundo a pesquisa, 52,3 
milhões de brasileiros (cerca de 28% 
da população e quatro vezes mais do 
que reconhece o governo) vivem nas 
16.433 favelas cadastradas no país, 
número que chegará a 55 milhões em 
2020. Se somarmos a isso os morado-
res dos cortiços, loteamentos ilegais, 
ocupações e moradores de rua, o total 
chega a 36,6% da população. Dados 
que retratam a miséria existente no 
país e a ineficiência das políticas 
governamentais  voltados para 
diminuir o déficit habitacional brasile-
iro.
 Qual a causa de tudo isso? Por que 
um país rico em ouro, petróleo e terras 
férteis e com uma indústria tão 
desenvolvida convive com a existência 
de milhões de pessoas em condições 
tão precárias de moradia? 
 
A verdadeira dimensão
do problema

 Os números sobre favelas no Brasil 

são impressionantes: de acordo com o 
IBGE, entre 1991 e 1996 houve um 
aumento de 16,6% no número de 
domicílios em favelas; entre 1999 e 
2001, esse número foi de 900 mil para 
mais de 2,3 milhões. Do total, 1,6 
milhão (70%) estão localizados nas 32 
maiores cidades brasileiras, aquelas 
com mais de 500 mil habitantes.
 Em São Paulo, em 1971, apenas 1% 
da população morava em favelas; em 
1980 esse número salta para 4%, 
chegando a 8% no início da década de 
1990. Entre 1991 e 2000, surgiram em 
São Paulo 464 favelas, ou seja, uma a 
cada oito dias. Hoje, um em cada seis 
paulistanos vive em favela e somente 
na Grande São Paulo estima-se que 
cerca de 20% dos habitantes moram 
em áreas públicas ocupadas.
 Em Belém (PA), a quantidade de 
favelas mais que quadruplicou entre 
1991 e 2000, passando de 20 para 93, 
concentrando 35% dos habitantes da 
capital paraense. Outras cidades 
também registraram um crescimento 
significativo no número de favelas, 
entre elas Brasília (400%), João 
Pessoa (265%) e Teresina (93,2%). 

Insegurança

 A violência também é um problema 
que domina a vida de quem mora em 
favelas. Dona Helena, moradora do 
complexo da Maré, no Rio de Janeiro, 
perdeu um filho com bala perdida em 
tiroteio. E para os que pensam que a 

presença ostensiva da polícia deixa os 
moradores mais tranquilos, dona 
Helena trata logo de explicar: ‘‘No 
tráfico há briga, há violência ente eles, 
mas quando a polícia está presente é 
muito mais porque eles não respeitam, 
e todos que moram na favela são 
considerados marginais. Eu perdi um 
amigo que estava chegando do 
trabalho quando teve uma invasão de 
policiais encapuzados. Morreu porque 
a polícia não quis saber se era bandido 
ou não e saiu atirando’’, diz.

A ausência do Estado

 Atualmente, a maior parte dos 
recursos destinados à construção de 
moradia é reservada para atender 
famílias com renda mensal superior a 
cinco salários mínimos. Quando o 
assunto é a construção de moradias 
populares o que não falta é burocracia. 
Mesmo o Minha Casa, Minha Vida 
não consegue atender às necessidades 
existentes graças aos vários problemas 
que enfrenta (veja quadro ao lado). 
 Logo, não há outra maneira de se 
melhorar a vida das pessoas que vivem 
nas favelas que não seja rompendo 
com a política econômica dos banquei-
ros e utilizando todas as riquezas 
produzidas pelos trabalhadores para 
melhorar a vida de todo o povo.
 Apenas assim conseguiremos pôr 
fim às dificuldades que hoje são 
impostas a quem vive nas muitas 
favelas espalhadas pelo país. 
 

52,3 MILHÕES DE BRASILEIROS
VIVEM EM FAVELAS 



 Quando o Minha Casa, Minha 
Vida (MCMV) foi lançado, há 4 
anos, milhares de famílias pobres 
passaram a alimentar a esperança 
de finalmente conquistar uma 
moradia digna.
 Entretanto, o que era sonho e 
alegria logo se transformou em 
decepção, pois o plano era 
construir apenas um milhão de 
unidades habitacionais (o déficit 
ultrapassava 7,9 milhões).  
Dessas, somente 400 mil seriam 
destinadas às famílias com renda 
entre zero e três salários mínimos, 
que representam 90% do déficit.
 Por isso, e por combater mais a 
crise da construção civil do que a 
crise de moradia, o Minha Casa, 
Minha Vida recebeu duras 
crít icas de especial istas  e  
movimentos que lutam pela 
reforma urbana. A professora 
Raquel Rolnik, relatora da ONU 
para o direito à moradia, disse na 
época que uma política eficiente 
de combate ao déficit habitacional 
não podia prescindir de uma 
estratégia fundiária e urbanística. 
E afirmou: “Se não for assim, vai 
haver um grande aumento no 
preço dos terrenos, com duas 
possíveis consequências: o 
subsídio do governo vai escorrer 
para os donos das terras ou as 
famílias pobres vão ser alocadas 
nos terrenos mais afastados das 
cidades. Ou seja, vamos produzir 
um montão de casas sem cidade”.
 Dito e feito. Nos últimos anos, 
construtoras e empreiteiras 
tiveram inúmeros incentivos 
fiscais e o crédito facilitado pelo 
governo, decidindo onde, quando 
e o que construir. Como resultado, 
essas empresas passaram a 
investir apenas em obras onde 
terão lucro. Ao mesmo tempo, o 
déficit habitacional não para de 
crescer, e mesmo as novas 
moradias construídas pelo 
MCMV não escaparam da lógica 
de “um montão de casas sem 
cidade”.
 Os empresários argumentam 
que a falta de terrenos bem 
localizados, com boa infraestrutu-
ra e baratos para construir 

moradias para pessoas de baixa 
renda encarece a obra, levando-os 
a economizar em outros itens a 
fim de não terem seus lucros 
reduzidos. É por isso que vemos 
tantas obras malfeitas, que 
chegam a  comprometer  a  
segurança e a qualidade de vida 
das pessoas.
 Exemplo disso foi o que 
ocorreu em março desse ano com 
dois empreendimentos do MCMV 
no Rio de Janeiro que sofreram 
sérios danos com as chuvas que 
caíram sobre o Estado. No 
primeiro, dois prédios ainda em 
construção do conjunto Zilda 
Arns II, em Niterói, foram 
demolidos depois de condenados 
por apresentarem rachaduras e 
paredes desalinhadas. O conjunto 
é destinado aos sobreviventes dos 
deslizamentos do Morro do 
Bumba, em 2010, que até hoje 
aguardam a conclusão das obras. 
A Caixa, responsável pelo financi-
amento, informou ainda não ter 
prazo para a reconstrução dos 
blocos demolidos. O valor total do 
empreendimento é de quase R$ 
21,9 milhões.
 O segundo problema se deu 
em Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense. Lá, casas entregues a 
famílias que saíram de áreas de 
risco foram inundadas pelo 
temporal da madrugada do dia 18 
de março e estão cheias de 
rachaduras. As 389 casas dos 
condomínios Santa Lúcia e Santa 
Helena custaram R$ 17,4 milhões 
e foram entregues há menos de 
um ano.
 Aliás, enquanto economiza na 
construção de moradias para o 
povo pobre e em outras obras 
necessárias, o governo gasta mais 
de R$ 86 bilhões com as obras dos 
estádios para a Copa do Mundo e 
destinará este ano 42% do 
orçamento federal ao pagamento 
da dívida pública brasileira.

Mudar o sistema para
mudar as cidades

 Entretanto, obras malfeitas e 
distantes do centro das cidades 

não existem por acaso, nem são 
culpa da falta de bons terrenos. 
Estes, ao contrário do que dizem, 
existem em grande quantidade, 
ainda mais num país do tamanho 
do nosso. O problema é que essas 
áreas são propriedade privada e 
estão a serviço de interesses 
particulares. Somadas a isso, a 
crescente especulação imobiliá-
ria, a ganância dos empresários da 
construção civil, a corrupção e a 
falta de planejamento e controle 
social sobre os recursos existentes 
são as verdadeiras causas dos 
problemas enfrentados pelo 
Minha Casa, Minha Vida.
 De fato, nos últimos anos, as 
grandes cidades brasileiras têm 
sido tratadas pelos governos 
como empresas ou mercadorias. 
Logo, o que prevalece é a concor-
rência e a busca do lucro, 
principalmente nas cidades que 
sediarão a Copa e as Olimpíadas. 
Nesses lugares, a especulação 
imobiliária se desenvolve sem 
controle: privatiza a cidade, 
corrompe e controla políticos, 
aumenta indiscriminadamente o 
preço dos imóveis e aluguéis e 
passa por cima de qualquer um 
que atrapalhe seus negócios. Ali, 
quem não tiver dinheiro está 
condenado a viver nos grotões, 
pelas ruas ou debaixo das pontes. 
 Ao mesmo tempo, em nome do 
“crescimento da cidade”, aumenta 
o número de incêndios crimino-
sos em favelas, adota-se a política 
de internação forçada dos 
viciados em drogas e crescem a 
repressão às ocupações urbanas e 
os despejos de comunidades 
inteiras, inclusive indígenas e 
quilombolas, cujo único crime é 
lutar por um pedaço de chão para 
morar.
 Está claro, portanto, que é 
preciso uma profunda reforma 
urbana que vá além do capitalis-
mo, pois o problema de organizar 
racionalmente as cidades e pôr 
seus recursos em função das 
necessidades e interesses do povo  
só será resolvido por uma socieda-
de organizada de acordo com isso. 
Em outras palavras, uma cidade 
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O déficit habitacional do 
Brasil é um dos maiores do 
mundo. Em sua opinião, por 
que isso acontece?
 O Brasil tem cerca de 7,2 
milhões de famílias sem-teto, ou 
seja, 33% do total de famílias 
brasileiras. Acredito que isso 
acontece primeiramente porque 
vivemos numa sociedade capita-
lista, onde o que prevalece é o 
lucro, e não o bem estar das 
pessoas. Segundo, porque a atual 
política habitacional do país não 
está voltada para resolver o 
problema das famílias mais 
pobres, que representam 90% do 
déficit brasileiro, mas para salvar 
da crise as grandes empresas da 
construção civil que, apesar de 
receberem milhões, não têm 
interesse em construir moradias 
populares e investem quase todo 
esse dinheiro em habitações para 
a classe média.

Nesse sentido, qual é o 
balanço que o MLB faz do 
Programa Minha Casa, 
Minha Vida?
 Achamos uma iniciativa 
importante, mas ainda insuficien-
te. Ao longo da nossa história 
praticamente todos os programas 
habitacionais do governo foram 
voltados para atender a demanda 
da classe média, enquanto que a 
saída para o povo pobre foi a 

ocupação desordenada do espaço 
urbano; por isso o crescimento tão 
rápido das favelas pelo país. 
 Em 2009, com a crise mundi-
al do capitalismo, o governo 
percebeu que investir na constru-
ção de moradias poderia salvar as 
grandes empresas da construção 
civil da falência. Foi lançado, 
então, o Programa Minha Casa, 
Minha Vida, que tinha o objetivo, 
na época, de construir 1 milhão de 
casas financiadas com recursos 
federais e do FGTS e atenderia a 
demanda de famílias com renda 
entre 1 e 10 salários mínimos. Na 
hora de dividir as casas entre as 
faixas de renda, apenas 400 mil 
foram destinadas a quem ganhava 
até 3 salários mínimos, ou seja, a 
parcela da população que mais 
sofre com a falta de moradia ficou 
com a menor parte do bolo, 
demonstrando o caráter ainda 
elitista do programa.
 Na época, denunciamos essa 
inversão de prioridade e na 
campanha presidencial de 2010 a 
Dilma prometeu que iria construir 
2 milhões de casas até 2014 e que 
daria prioridade às famílias mais 
pobres. Entretanto, já estamos em 
2013 e ainda falta muito para essa 
meta ser cumprida. O pior é que as 
coisas não estão andando rápido. 
Em 2011, por exemplo, foram 
contratadas apenas 425.005 
unidades, ou seja, 23% da meta. 

Dessas, a minoria 
era destinada para 
f a m í l i a s  c o m  
renda abaixo de 
três salários.
 U m  d o s  
a r g u m e n t o s  
u s a d o s  p e l o  
governo e pelas 
construtoras é de 
que o preço dos 
t e r r e n o s  n a s  
grandes cidades 
está muito caro e 
que para atender a 
essa demanda seria necessário 
construir em terrenos mais 
baratos. O problema é que esses 
terrenos estão todos localizados 
na periferia das cidades, em 
regiões afastadas do centro e sem 
nenhuma infraestrutura. O 
resultado é que estamos reeditan-
do a velha política de afastar o 
povo pobre da cidade. Isso não é 
direito à cidade, isso é exclusão. 

Além disso, quais os outros 
problemas do programa?
 Em primeiro lugar, o fato de 
ainda não ser uma política de 
Estado, mas um programa de 
governo. Por isso, os movimentos 
que lutam pela reforma urbana 
defendem a chamada PEC da 
Moradia (Projeto de Emenda 
Constitucional Nº 285/2008), 
que determina que o governo 
federal destine 2% do orçamento 
da União e os governos estaduais e 
municipais 1% de seus recursos 
para a moradia popular. 
 Outro problema sério é que o 
Minha Casa, Minha Vida ainda 
não atingiu a base da pirâmide, o 
povo pobre. Para isso, falta 
vontade política dos governos de 
desapropriar os terrenos e 
imóveis que não cumprem sua 
função social e destiná-los para a 
construção de moradias popula-
res, assim como determina o 
Estatuto das Cidades. Só para ter 
uma ideia, hoje existem cerca de 6 
milhões de imóveis vazios sem 
nenhuma utilidade no Brasil. Se 
fossem desapropriados, reduzi-

ríamos sensivel-
mente o déficit 
habitacional do 
país.
 O terceiro  
problema mais 
grave é a burocra-
cia. A lentidão é 
tão grande que às 
vezes são necessá-
rios dois ou três 
anos para que o 
processo comece a 
andar na Caixa 
E c o n ô m i c a  

Federal, que é a responsável pela 
avaliação e repasse dos recursos. 
Uma pressão grande está sendo 
feito pelos movimentos sociais e já 
percebemos algumas mudanças, 
mas ainda falta muito.

Diante disso, o que as famíli-
as que não têm casa devem 
fazer? Esperar?
 De jeito nenhum! Se quise-
rem conquistar o direito humano 
de morar dignamente têm que 
lutar, e muito. O primeiro passo 
deve  ser  se  organizar  no  
movimento, pois quem luta 
organizado luta melhor e tem 
mais chance de vencer. As 
famílias do MLB são exemplo 
disso.  Através da luta  do 
movimento milhares já conquis-
taram suas moradias em todo o 
país e agora estão lutando por 
mais direitos, por educação de 
qualidade, saúde, emprego. Nesse 
processo vamos explicando e 
educando o povo de que a lutar 
maior é a luta por uma nova 
sociedade, onde as cidades não 
sejam privilégio de quem tem 
dinheiro, nem os trabalhadores 
sejam obrigados a viver nas 
condições em que vivem hoje. Por 
isso, sempre dizemos que além de 
lutamos todos os dias para 
garantirmos a nossa moradia, 
temos que lutar para construir-
mos outra sociedade, uma 
sociedade dos trabalhadores. Para 
nós, essa sociedade tem nome e 
sobrenome, se chama sociedade 
socialista, e por isso é que o MLB 

12 a 14 de julho de 2013  
Belo Horizonte/MG

7 a 9 de junho de 2013  
Campina Grande/PB

MUDAR O SISTEMA PARA MUDAR A CIDADE!

Entrevista especial

WELLINGTON BERNARDO, COORDENADOR DO MLB:

“FALTA VONTADE POLÍTICA PARA A
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES”

ellington Bernardo é coordenador nacional do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas 

W(MLB). Nessa entrevista concedida ao jornal A Verdade, que agora reproduzimos, Wellington 
analisa a situação de moradia dos trabalhadores, denuncia as principais limitações dos 

programas habitacionais do governo e defende as propostas do MLB para a reforma urbana no Brasil.
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