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CAPÍTULO 1. 

A MORADIA EM ESTUDO
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Neste capítulo apresentamos a participação do Subprograma XIV, HABYTED, 

do Programa de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento CYTED, no tema da 

moradia para os grupos sociais menos favorecidos na América Latina. Descrevemos 

também a situação em que se encontra a problemática da moradia dos grupos sociais 

menos favorecidos, indo do geral ao particular, na América Latina, México, Chiapas e 

Tuxtla Gutiérrez, com o fim de orientar ao leitor sobre a situação atual que vivem os  

grupos sociais marginalizados, considerando que a moradia é um direito universal, 

enunciado pelos diferentes organismos internacionais e reconhecido pelos diferentes 

países. 

O programa HABYTED do CYTED tem como objetivo principal “Criar, 

consolidar e/ou reforçar as capacidades multidisciplinares de desenvolvimento científico 

e tecnológico e atividades de serviço, priorizando o apoio aos setores de baixos recursos 

e marginalizados no campo do hábitat iberoamericano” (Subprograma XIV, op. cit., p. 

6), pois que os projetos que se tem desenvolvido têm orientado seus esforços e atenção 

em moradias sociais, prioritariamente aquela que necessita o setor social mais 

desfavorecido na América Latina.

Neste contexto que se desenvolveu o projeto XIV. 5 CON – TECHO, no qual

manteve como objetivo principal a “Busca de soluções concretas e alternativas para 

tetos de moradias de baixo custo. Soluções de: Materiais, Componentes, Elementos e

Sistemas para Tetos” (Ibid. p. 13).

O tema central do projeto XIV.5 é a geração de soluções para tetos, sempre 

visando as moradias de grupos sociais marginalizados, que na América Latina são 
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responsáveis pelo gerenciamento e auto construção de sua própria moradia, os quais, 

por suas condições socioeconômicas não possuem acesso ao crédito no mercado formal 

e se vêem obrigados a participar do mercado informal (Salas, 1992).

Para tanto a moradia que fazemos referência no presente trabalho está fora dos

programas da economia formal; é a moradia para os necessitados com escasso ou

nenhum poder aquisitivo, os quais criam suas próprias estratégias para subsistir mediante 

um processo longo e penoso, onde primeiro se instalan nas áreas das cidades não aptas 

para o desenvolvimento urbano, gerando os assentamentos marginais das cidades 

latinoamericanas que tem recebido diferentes denominações. Nos referimos aos

assentamentos chamados: “…na Argentina, villas miseria ou villas de emergencia; no

Brasil, favelas; na Colômbia, ciudades pirata ou ilegales; na Bolivia, villas periféricas; no 

Chile, callampas; no México, colonias populares ou precarias; barriadas ou pueblos 

jóvenes no Perú e na Venezuela, barrios de ranchos precarios” (García, 2007, p. 2), 

normalmente caracterizadas por contar com moradias fora dos parâmetros de moradia 

adequada da Organização Mundial de Saúde (OMS), assentadas em lugares configurados 

por moradias e serviços inadequados, não reconhecidos e não incorporados à cidade (UN-

HABITAT, 2003).

1.1 NA AMÉRICA LATINA.

A habitação constitui um direito humano fundamental, contemplado no artigo 25 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no qual se lê: “todos têm direito a 

condições de vida adequadas para sua saúde e bem-estar e o de sua família, incluindo... 

a habitação...”(ONU, citado por CONAFOVI1 2001, Fonseca 2002). e como os 

  
1 CONAFOVI, é a Comisión Nacional del Fomento a la Vivienda no México.
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responsáveis da administração dos recursos dos diferentes povos são seus governos, 

considera-se um dever do Estado facilitar as condições para o pleno exercício deste 

direito.

Quando as ações dos governos não são suficientes para apoiar na obtenção dos 

fatores de satisfação da sociedade, entre estes a habitação, a população mesma busca as 

alternativas para concretizar suas aspirações, mesmo que na atualidade, a grande 

maioria não logra o seu objetivo, impossibilitada perante os parâmetros econômicos 

existentes, muito similares em toda a América Latina.

Nesta realidade, os grupos sociais que menos têm e que constantemente nutrem 

as filas de desemprego e ampliam as estatísticas da pobreza, vêem minimizadas as suas 

possibilidades, cada vez menores, para aceder ao mercado imobiliário formal em busca 

do que se converte em um sonho, a sua casa; tanto no contexto urbano como no meio 

rural (Fonseca, 2002).

Infelizmente esta tendência vem aumentando e chegando a cifras alarmantes 

como Julian Salas expõe “As carências sócio-habitacionais afetam a dois terços da 

população da América Latina e a falta de uma habitação adequada é a expressão mais 

visível das mesmas” (Salas, 2003). O déficit de habitações na América Latina ascende a 

35 milhões segundo o CEPAL e a 50 milhões segundo fontes mais pessimistas.

O problema se agiganta dia a dia e as populações latinas seguem apresentando, 

em nível mundial, a maior taxa de crescimento anual, o que se supõe que se triplique o 

número de latino-americanos em somente 40 anos, além da pobreza cada vez mais 

alarmante. Segundo dados do Banco Mundial indicam que em 1993, na América Latina, 

viviam 75% da população abaixo da linha de pobreza e em quatro países mais de 50%. 

“Não se está diante de um problema semântico, mas sim de uma realidade cotidiana e 

generalizada a quase todos os países em desenvolvimento.” (Salas, 2003)
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Com o anterior se podem inferir apoiados em Bazant (2003), que a pouca 

capacidade de pagamento dos grupos sociais majoritários, apesar de tudo, os grupos 

sociais na situação anterior, sempre fazem algo para solucionar seu problema, “os 

pobres primeiro habitam e logo constroem” principalmente baseados no único recurso 

de que dispõem, sua mão de obra e engenho. Esta realidade é vivenciada em países 

latino-americanos e se acrescenta no México e Brasil por contar, entre eles, com 47% da 

população de toda a América e onde a pobreza se comporta com os dados já citados. 

(HABYTED-CYTED2, 2000).

Mais da metade do que se constrói é realizado pelos moradores gerenciando e 

construindo por conta própria suas habitações. Quando estas pessoas auto-constroem 

suas habitações recorrem ao denominado “consumo formiga” e adquirem os materiais, 

componentes e elementos que oferecem os comércios do ramo, geralmente relacionados 

com tecnologias de construção convencionais que, na maioria dos casos, não manejam 

adequadamente. O anterior lhes leva a cometer erros técnicos que, inclusive, podem 

ocasionar riscos para sua integridade física. (HABYTED-CYTED, 2005).

1.2 NO MÉXICO

O conceito de moradia tem sido discutido tanto no âmbito acadêmico como 

político, desde as posturas éticas e morais da moradia “digna”, até as pragmáticas  que 

se referem ao objeto físico. Encontrando-se entre estas óticas os aspectos funcionais que 

devem cumprir a mesma3. 

  
2 HABYTED: Subprograma dependente do CYTED, do qual dependem projetos específicos 
aplicados à habitação social na América Ibérica, CYTED: Programa de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo, aplicado nos países Iberoamericanos, com o apoio dos conselhos de ciência e 
tecnologia dos mesmos.
3 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Definición", en Vivienda [Actualización: 
22 de febrero de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/
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No setor público são definidas classificações que delimitam a moradia por área 

de construção (metros quadrados), os materiais utilizados na construção, somado ao uso 

do espaço, apesar de que no artigo 4º. da Constituição Política Mexicana se estabelece o 

direito de toda família “a desfrutar de uma moradia digna e decente. A lei estabelecerá 

os instrumentos e apoios necessários a fim de alcançar tal objetivo”.  Mas não se define 

o que é digno e decente, o que torna ambíguo e o estabelecido na Constituição se presta 

a múltiplas interpretações.

No Programa Sectorial de Vivienda (2001-2006. p153), este conceito é definido
como 

“o limite inferior ao que se podem reduzir as características da moradia sem

sacrificar sua eficácia como satisfator das necessidades básicas, não luxuosas, 

habitacionais de seus ocupantes. Ademais, assinala-se que este tipo de moradia

deverá cumprir simultaneamente com os seguintes requisitos: “a) estar ocupada 

por uma família, b) não ter mais de 2.5 habitantes por quarto habitável, c) não estar 

deteriorada, d) contar com água encanada em seu interior, e) contar com

drenagem, f) contar com energia elétrica”.

Adicionalmente o Programa classifica em cinco tipos a moradia: “básica”, 

como a mais elementar em uma hierarquia que passa de “básica” a “econômica”, para 

chegar a “média”, “média alta” e “residencial”, todas definidas em termos de metros 

quadrados ou sua superfície.(Ibid)

Por sua parte, os organismos internacionais adotam mais uma descrição

operacional do conceito do que é a “moradia adequada”.

“Uma moradia adequada significa algo mais que ter um teto humilde ao qual 

refugiar-se. Significa também dispor de um lugar privado, espaço suficiente, 

acessibilidade física, segurança adequada, segurança da propriedade, estabilidade e

durabilidade estruturais, iluminação (...) ventilação suficiente, uma infraestrutura 

básica adequada que inclua serviços de abastecimento de água, saneamento e 

eliminação de resíduos, fatores apropriados de qualidade do meio ambiente e

relacionados com a saúde, e um deslocamento adequado e com aceso ao trabalho e 
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aos serviços básicos, todo isto a um custo razoável”.( ONU, Hábitat II, Programa 

de Hábitat, 1996, p. 38)

Como pode observar-se, esta ótica está orientada mais aos aspectos físicos da

construção, o tangível, deixando em segundo plano os aspectos normativos e éticos,

todavia, na academia, a discução está focada mais na fundamentação das funções que 

deve cumprir a moradia adequada, entre estas: proteção, saneamento, bem estar, 

independência, possibilidade de inserção social e territorial principalmente com 

finalidade de garantia patrimonial4

Por outra parte, apesar das discuções acadêmicas e políticas, provavelmente a

definição mais utilizada no México para a conceitualização de diversos trabalhos ou

ações nos diferentes setores sociais é o desenvolvido pelo Instituto Nacional de 

Estadística, Geografia e Informática (INEGI), o qual define a moradia como “Espaço

delimitado normalmente por paredes e tetos de qualquer material, com entrada 

independente, que se utiliza para viver, isto es, dormir, preparar os alimentos, comer e

proteger-se do ambiente”(INEGI, 2001) “, que ao ser  uma definição técnica nos 

orienta para poder incluir ao grupo social ao que se dirige o presente estudo, os grupos 

sociais com menores possibilidades. Todavia, damos ênfase na percepção das carências 

que a população objetivo apresenta, principalmente  em matéria de habitabilidade, 

tanto do objeto moradia como de seu habitat imediato.

Com a descrição anterior podemos perceber que apesar da inclusão do direito à 

moradia por todos os mexicanos, sem distinção de nível socioeconômico, esta não se 

cumpre pois o déficit de habitação social é cada vez maior e as instituições, apesar dos

esforços que realizam, não conseguem impactar de maneira sensível na produção de 

novas moradias, muito menos na manutenção de moradias construídas para evitar sua

  
4 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Definición", em Vivienda [Actualización: 
22 de febrero de 2006], em www.diputados.gob.mx/cesop/
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deterioração ou ampliar sua vida útil (CONAFOVI, 2005), com o que o déficit seja 

aumentado dia após dia. 

A este respeito Bazant (2003),  critica esta posição devido à possibilidade de 

interpretação ou de esquecimento por parte das autoridades responsáveis de prover os 

recursos para satisfazer esta necessidade social, coincidindo com nossa argumentação 

anterior, e responsabiliza como origem da situação que se vive atualmente no país a as 

recorrentes crises econômicas que por sua vez acentuam os aspectos diretamente 

relacionados com as moradias das maiorias: 

“a inabilidade do Governo para atender e gerar os instrumentos que resolvam ou 

melhorem as condições de habitação das famílias de baixa renda, e a grande 

capacidade de adaptação e de resposta que mostraram as famílias marginalizadas 

para sobreviver em uma situação econômica tão desfavorável e ainda assim poder 

satisfazer, de forma mínima, suas necessidades básicas de espaço habitável.”

(Bazant, 2003, p. 7).

. Segundo o censo da habitação e população de 2000 (INEGI) , no México haviam 

21,5 milhões de habitações para 22,3 milhões de famílias. O déficit de habitação 

absoluto no ano de 2000 era de 756.000 unidades. Além disso, prevê-se que para os 

próximos 30 anos serão necessárias uma média de 732.000 novas habitações por ano. 

Também é previsto que entre 2010 e 2030 a demanda de habitações aumentará a 

800.000 unidades por ano

Em 2005, a carência de habitação no México chegou a 1.112.493 unidades 

(CONAFOVI, 2005), sendo composta por 720.742 habitações novas, mais 391.751 

unidades por melhorar, como se aprecia na tabela 1.2.
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Tabela 1.1- Déficit Habitacional no ano 2000, Carência de habitação no México por 
Unidade Federativa      
Fonte: CONAFOVI, 2005.Países signatários do acordo-marco Institucional do CYTED 
em 1984.

NECESSIDADES Habitacionais NO ANO DE 2000
Unidade Federativa Total Novas moradias Melhoramento 

de moradias
Estados Unidos 
Mexicanos 4.290.665 1.810.930 2.479.735

Aguscalientes 25.139 15.162 9.977
Baja California 91.254 42.418 48.836
Baja California Sur 18.120 9.710 8.410
Campeche 46.423 16.042 30.381
Coahuila de Zaragoza 67.983 33.898 34.085
Colima 20.427 9.786 10.641
Chiapas 289.324 80.291 209.033
Chihuahua 111.412 44.851 66.561
Distrito Federal 245.484 153.239 92.245
Durango 51.705 20.832 30.873
Guanajuato 172.237 107.015 65.222
Guerrero 247.845 71.619 176.226
Hidalgo 104.922 35.714 69.208
Jalisco 187.282 109.859 77.423
México 478.351 216.965 261.386
Michoacán de Ocampo 185.638 84.425 101.213
Morelos 67.632 29.540 38.092
Nayarit 36.278 13.365 22.913
Nuevo León 98.859 67.680 31.179
Oaxaca 249.930 70.240 179.690
Puebla 278.345 90.873 187.472
Querétaro de Arteaga 55.595 26.592 29.003
Quintana Roo 56.577 19.699 36.878
San Luis Potosí 103.442 42.088 61.354
Sinaloa 97.627 41.113 56.514
Sonora 87.899 40.433 47.466
Tabasco 90.194 39.876 50.318
Tamaulipas 115.536 45.735 69.801
Tlaxcala 41.276 17.552 23.724
Veracruz- Llave 420.938 151.871 269.067
Yucatán 99.683 42.117 57.566

Zacatecas 47.308 20.330 26.978
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Tabela 1.2 - Carência de habitação no México por Unidade Federativa
Fonte: CONAFOVI, 2005.

NECESSIDADES habitacionais NO ANO DE 2005
moradia MELHORAMENTOUNIDADE FEDERATIVA TOTAL
NOVA DE moradia

ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 1.112.493 720.742 391.751

AGUASCALIENTES 12.024 8.591 3.433
BAJA CALIFORNIA 60.992 50.185 10.807
BAJA CALIFORNIA SUR 8.716 7.151 1.565
CAMPECHE 11.067 8.159 2.908
COAHUILA DE 
ZARAGOZA 24.456 14.930 9.526
COLIMA 5.251 3.446 1.805
CHIAPAS 51.605 35.564 16.041
CHIHUAHUA 46.720 31.916 14.804
DISTRITO FEDERAL 84.057 37.569 46.488
DURANGO 3.292 782 2.510
GUANAJUATO 38.715 21.717 16.998
GUERRERO 12.084 4.554 7.530
HIDALGO 20.816 11.791 9.025
JALISCO 74.643 47.596 27.047
MÉXICO 200.672 152.454 48.218
MICHOACÁN DE 
OCAMPO 5.863 1.709 4.154
MORELOS 20.084 13.540 6.544
NAYARIT 6.282 2.708 3.574
NUEVO LEÓN 48.241 31.376 16.865
OAXACA 29.014 14.777 14.237
PUEBLA 56.470 35.704 20.766
QUERÉTARO DE 
ARTEAGA 17.962 12.679 5.283
QUINTANA ROO 24.118 20.873 3.245
SAN LUIS POTOSÍ 20.451 11.181 9.270
SINALOA 20.955 10.846 10.109
SONORA 29.504 19.184 10.320
TABASCO 22.826 14.994 7.832
TAMAULIPAS 37.254 23.788 13.466
TLAXCALA 12.622 8.639 3.983
VERACRUZ - LLAVE 84.132 50.068 34.064
YUCATÁN 19.224 11.774 7.450
ZACATECAS 2.381 497 1884
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1.2.1 Necessidades Habitacionais

De acordo com CONAFOVI, a análise quantitativa da magnitude da 

problemática habitacional utilizada para estimar o déficit habitacional deve ser 

complementado com o cálculo das necesidades de moradia que são geradas pelo 

crescimento populacional, pela criação de novas famílias e do fim da vida útil de 

moradias causadas pela deterioração do imóvel, observados no inventário de moradias.

As necessidades de moradia expressam a quantidade de habitações requeridas que 

cumprem, com ao menos, os preceitos mínimos para que todos os habitantes do país 

alcancem este bem-estar essencial. Este conceito deve diferenciar-se do conceito de

demanda, o qual corresponde a quantidade de moradias que a população pode comprar 

ou alugar por um período determinado. Dentro desta orientação, a necessidade

habitacional requer atender aos jovens em idade de formar uma moradia independente, 

assim como para evitar que as moradias existentes se deteriorem, ver tabela 1.3.

Tabela 1.3- Carência de habitação no México por Unidade Federativa 2008
Fonte: CONAFOVI, 2008.

NECESSIDADES habitacionais NO ANO DE 2008
Entidade 
Federativa

Nova moradia Melhoramento 
de moradia

Total

Nacional 634.118 406.177 1.040.295
Aguscalientes 8.430 3.854 12.,284
Baja California 34.,349 11.821 46.170
Baja California Sur 5.744 1.844 7.588
Campeche 5.596 3.196 8.792
Coahuila de 
Zaragoza 16.177 10.758 26.935
Colima 4.640 2.059 6.699
Chiapas 29.477 16.845 46.322
Chihuahua 21.614 14.862 36.476
Distrito Federal 28.072 45.438 73.510
Durango 8.072 2.853 10.925
Guanajuato 24.683 18.043 42.726
Guerrero 12.200 9.338 21.538
Hidalgo 13.791 9.441 23.232
Jalisco 40.156 26.292 66.448
México 108.812 48.984 157.796
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Michoacán de 
Ocampo 14.224 8.593 22.817
Morelos 9.569 6.460 16.029
Nayarit 5.168 3.880 9.048
Nuevo León 28.166 16.377 44.543
Oaxaca 15.310 13.589 28.899
Puebla 35.384 21.423 56.807
Querétaro de 
Arteaga 14.091 5.610 19.701
Quintana Roo 17.140 3.199 20.339
San Luis Potosí 13.371 9.827 23.198
Sinaloa 11.452 10.581 22.033
Sonora 14.887 10.489 25.376
Tabasco 11.293 8.109 19.402
Tamaulipas 21.360 13.833 35.193
Tlaxcala 7.749 4.189 11.938
Veracruz- Llave 35.491 34.416 69.907
Yucatán 12.061 7.631 19.692
Zacatecas 5.589 2.343 7.932

Na figura 1.1 demonstra-se a necessidade de moradia no México, com base nos dados 

estatísticos de CONAFOVI 2008. Onde tem feito a projeção do crescimento apojada  

nos dados históricos.

Necessidades de moradias no México 2001-2010
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Figura 1.1- Crescimento do déficit de habitação no México no período de 2001 a 2010.                                                                                                                 
Fonte: CONAFOVI, 2008
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De acordo com os dados da figura 1.1, a necessidade de moradia continuará 

crescendo, o que implica na necessidade de ampliar as estratégias para diminuí-la.

Por outro lado, as habitações, financiadas a um preço acessível, estão muito 

pouco desenvolvidas no México, do que os setores mais pobres da sociedade que não 

reúnem as condições para os programas oficiais de financiamento da habitação dispõem 

de muito poucas opções.5

O Governo do México “admite que 54% da população que ganha menos de 

cinco salários mínimos vive na pobreza. Também estima que, da demanda anual 

prevista de 750.000 habitações, necessitar-se-ão 307.000 para aqueles que vivem na 

pobreza extrema, ou seja, aqueles que ganham menos de três salários mínimos, que 

representam 24% da população.” (Comissão de Direitos Humanos, 2003). Em 2008 os 

dados oficiais apresentam os mesmos dados além de que o banco mundial expõe que a 

pobreza cresceu um 10 % (BM, 2008).

Entende-se que a pobreza no México é enorme e ao estar ligada à

impossibilidade de adquirir uma moradia adequada para o desenvolvimento da família 

por meio das estratégias convencionais do mercado formal, é praticamente impossível

reduzir a necessidade de moradia, a não ser pela implementação de estratégias não 

convencionais como as implementadas pela equipe de trabalho do programa 10x10, o 

qual requer, além das estratégias tecnológicas, apoios na gestão e em um sem número de 

variáveis para atender de cada setor da população.

  
5 As instituições de crédito para a habitação social exigem uma renda familiar acima de cinco salários 
mínimos, a população neste setor em 2003, alcançava a 54% deste valor, de acordo com o informe da 
Comissão de Direitos Humanos, 2003. A maior parte dos principais programas estatais de financiamento 
da habitação, como INFONAVIT, FOVISSSTE e FOVI, estão dirigidos ao grupo de renda média e aos 
empregados do setor estruturado da economia. Existem programas de ajuda diretas para os mais pobres, 
porém não são suficientes para satisfazer a demanda estimada.
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1.3 EM CHIAPAS.     

Em Chiapas, a problemática da habitação é aumentada por diferentes fatores tais 

como: as condições topográficas e de acessibilidade do Estado, a dispersão da 

população, a marginalidade em que vivem os grupos étnicos, “...Chiapas conta com

aproximadamente 20 mil localidades, das mesmas 16 mil tem menos de 100 habitantes” 

(Domingues, 20086), além dos efeitos provocadas pelos recorrentes fenômenos 

meteorológicos.

De acordo com INEGI,  a distribuição da população no território chiapaneco é a

seguinte: 

• 52.2 % da população reside em localidades com menos de 2.500 habitantes, 

• 15.7 % em localidades com 2.500 a 14.999 habitantes,

• 12.9 % em cidades com 15.000 a 99.999 habitantes e

• 19.2 % em cidades com mais de 100 mil habitantes.

Sendo as regiões com maior concentração de população o Centro com 552.446 mil 

habitantes, Selva com 474.698 habitantes e Altos com 368.094 habitantes.

Do total de moradias, 48.2 % (428.589) e com uma população de 2.049.747  se 

localizam no meio rural e 51.8 % (460.831) com uma população de 2.243.712 no meio 

urbano. (INEGI, 2005).

No entanto, o governo do estado impulsionou de maneira significativa o 

abatimento da carência habitacional. Isto se pode apreciar quando comparamos que no 

ano de 2000, o déficit de habitação em Chiapas era de 289.324 unidades: 80.291 

unidades novas e 209.033 unidades por melhorar contra o déficit de habitação declarado 

em 2005, que soma 51.605 no total: 35.564 habitações novas, mais 16.041 unidades 

  
6 Entrevista  a Julián Domínguez López Portillo, Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano 
e Habitação, do estado de Chiapas, Coordenador do Programa Institucional de Ciudades Rurales
Sustentables”, em 15 de março de 2008, na a revista “Gente Sur”, N° 138.
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para melhoramento (CONAFOVI, 2005).Ainda em relação às cifras anteriores, que 

denotam um esforço por reduzir a carência de habitação, a necessidade é enorme.

Mas ainda com a declaração por parte do INVI em 2007, onde se reconhece que 

o déficit habitacional no estado é de 266.133 casas (29,9 %), das quais 67.010 se 

localizam no meio urbano e 199.123 em localidades rurais e que a necessidade de 

moradia no estado. Para o período 2007-2012 o INVI estima que chegue a 315.092 

unidades, considerando o déficit acumulado, o incremento populacional e os 

requerimentos de substituição, que requer aumentar a oferta a 52.515 moradias/ano, 

como exemplo em 2007, “o INVI tem identificadas 14.220 mil famílias que habitam em

79 assentamentos irregulares nas principais cidades do Estado, particularmente em

Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas e Ocosingo”( INVI,2007, p. 

10)

De acordo com o plano de desenvolvimento estatal 2007-2012, o governo do

estado pretende, através do Instituto de la Vivienda (INVI), realizar ações direcionadas à

atenção do problema de maneira prioritária, expressa no seguinte parágrafo citado do

Programa Institucional del Instituto de la Vivienda 2007-2012:

“Em harmonia com o estabelecido no Plano Nacional de Desenvolvimento 2007-

2012, a política de habitação terá un sentido preponderantemente social e buscará, 

em todo momento, ampliar o acesso das famílias de menores recursos a uma 

moradia ou realizar melhorias na que possuem. (INVI, 2007,p.2).

Entre as estratégias concretas de atenção alo problema no meio rural, o governo

atual, desde o final de 2007, vem impulsionado a política de criação de novos 

assentamentos humanos, denominados “Ciudades Rurales Sustentables”. Nestes 

assentamentos pretende-se concentrar a população de diferentes comunidades dispersas, 

não mais de 5 mil por cada nova cidade, para poder oferecer-lhes, desde uma moradia

adequada, até todos as facilidades que oferece uma cidade, porém sem sair do contexto 

rural.
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Apesar de os dados oficiais sobre o déficit habitacional não ter consistência, 

percebe-se que o problema existe e que vem crescendo dia a dia, o que nos reafirma a 

necessidade da busca por alternativas que coadunem neste sentido.

1.4 EM TUXTLA GUTIÉRREZ

Em Tuxtla Gutiérrez, capital do Estado de Chiapas, o grupo social excluído da 

possibilidade de crédito, situação que predomina no país, a respeito da aquisição de 

habitação pelos grupos sociais que menos têm, é similar e o confirmam os moradores de 

aproximadamente 300 colônias, de acordo com informação divulgada pela Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento Municipal (2007), Ver figura 

1.2, as quais se instalaram em terrenos menos aptos para o desenvolvimento 

habitacional.

Figura 1.2- Plano da cidade de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Localização das 
zonas mais desfavoráveis para habitação.
Fonte: H. Prefeitura de Tuxtla Gutiérrez, 2007

Estas habitações autoconstruídas são majoritariamente mal planejadas, inseguras 

e insalubres, sem contar que investem todo o recurso de que dispõem em um objeto que 

quase sempre se converte em um patrimônio de valor monetário muito baixo, pelas 
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características próprias que a integram. Somado ao anterior, os habitantes normalmente 

“sofrem com os custos da construção em um prazo de 10 a 15 anos (Salas,2000; 

Castañeda 2005) para levantar as paredes e colocar um teto com materiais duráveis, 

porque estes grupos sociais primeiro habitam e logo constroem. Ver figura 1.3.

A B

Figura 1.3- Fotos A e B, Habitaçãoes na colonia km 4, zona periférica de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, México.
Fonte: Castañeda Nolasco

É importante enfatizar que se reconhece que para a problemática geral da 

habitação não existe uma solução, devido aos diferentes fatores que participam como 

condicionantes dos diferentes grupos sociais. Todavia, estamos convencidos que podem 

existir alternativas que favoreçam uma atenção com maior impacto, que o até agora 

obtido ante o problema.

Considera-se entre os fatores que materializam o problema da obtenção da 

habitação social aos altos custos da construção convencional, como demonstra Bazant 

(2003), o planejamento deficiente que conduz a uma habitação insalubre e insegura, a 

falta de organização comunitária, a utilização de tecnologias e materiais alheios aos 

contextos imediatos; então as chamadas tecnologias alternativas, as que utilizam 

materiais próprios da região onde se lhes requeira, as que não provocam dependência, 

podem ser uma possibilidade importante para sua atenção, sendo necessário seu estudo 

e experimentação constante, ações que nem sempre se realizam nas instituições 
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responsáveis sobre isto para colocá-las à disposição das instituições e do público em 

geral, o que provavelmente possibilitaria uma habitação diferente, de maior qualidade e 

potencialmente ao alcance da economia de uma maior população. 

O referido anteriormente soma-se às deficiências de uma habitação sem 

planejamento que, ao final, converte-se em uma habitação fora dos níveis de conforto 

humano, ao selecionar e adquirir produtos segundo os custos de oportunidade que 

ofertam e financiam os comércios formais e informais, alternativa a qual os habitantes 

urbanos recorrem freqüentemente.

Além disso, dependendo das condições da habitação, associada a diferentes 

efeitos à saúde, desde os de tipo metabólicas relacionadas com o conforto térmico da 

construção, que reduzem o nível de produtividade no indivíduo, até as enfermidades 

atribuíveis a diferentes vetores mecânicos como insetos, que coabitam com os 

moradores das habitações e as condições de insalubridade pela falta de ventilação e 

iluminação natural suficientes (OLGYAY, 1998). 

No panorama descrito até agora, existem ações de diferentes organismos 

nacionais e internacionais, dos diferentes setores da sociedade na América Latina, que 

trabalham enfocando seus esforços na atenção do problema, entre estes se encontra o 

subprograma HABYTED do CYTED (Programa Ibero-americano de Ciência y 

Tecnologia para o Desenvolvimento), o qual tem desenvolvido atividades dirigidas à 

atenção do problema da habitação nos países latino-americanos nos quais participa, 

através de diferentes redes temáticas e projetos de investigação pré-competitivos 

específicos, como já foram descrito.


