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Resumo:
O presente trabalho realizado em 2016 na cidade de Petrolina/PE tem como objetivo central discutir a
inserção da política pública de habitação no município em questão, mostrando os dados referentes ao
programa Minha casa, Minha vida (MCMV) assim como a percepção dos beneficiários do primeiro
conjunto habitacional da cidade, a Vila Esperança, de maneira que possa fazer uma reflexão sobre
condições de melhorias para o atual e próximos conjuntos habitacionais. A pesquisa foi desenvolvida
com dados oferecidos pela Secretária de habitação do município, aplicação de questionário estruturado
e adaptado para melhor compreensão dos beneficiários, além de entrevistas com os moradores da Vila
Esperança. Com o questionário aplicado e com as entrevistas obteve-se além do perfil do beneficiário
do programa, a percepção dos beneficiários ao que tange a localização, infraestrutura, área coletiva e a
satisfação com a unidade habitacional. Os resultados mostram a ausência de creches, escolas e áreas
de saúde para a população. Todos os dados foram organizados em planilhas de forma que possa
proporcionar uma maior compreensão das informações. Tendo em vista as informações coletadas, essa
pesquisa poderá possibilitar futuras pesquisas na área, futuras intervenções em prol dos beneficiários
do programa, e melhorias para próximos conjuntos habitacionais de cunho popular.
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The applicability of public housing policy in the city of Petrolina-PE:
the perceived quality of Minha Casa, Minha Vida from the perspective
of beneficiaries residing in housing Vila Hope.
Abstract
This work carried out in 2016 in the city of Petrolina / PE is mainly aimed to discuss the inclusion of
housing public policy in the municipality in question, showing the data for the program My House,

My Life (MCMV) as well as the perception of beneficiaries first housing of the town, Village Hope,
so that you can show conditions of improvements to the current and next housing. The research was
developed with data provided by the Secretary of municipal housing, questionnaire structured and
adapted to better understanding of the beneficiaries, as well as interviews with the residents of Vila
Hope. With the questionnaire and interview was obtained in addition to the program of the recipient's
profile, the perception of beneficiaries to respect the location, infrastructure, collective area and
satisfaction with the housing unit. The results show the lack of kindergartens, schools and health areas
for the population. All data were organized in spreadsheets so you can provide a greater understanding
of information In view of the information collected , this research will enable future research in the
area, future interventions in favor of the beneficiaries of the program , and improvements in the
coming housing of popular character.
Key-words: Public Management , Housing Policy , Petrolina, PMCMV , Hope Village.

1 Introdução
Em um cenário de grandes mudanças econômicas devido à crise mundial que assolava os
países em 2008, o governo brasileiro presidido pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva
divulgou em 2009 o Plano Nacional de Habitação, com o objetivo de combater a crise e a
instabilidade econômica do país.
A criação de uma política pública é muito importante para a população de um país, pois é ela
que define as ações que serão adotadas para o desenvolvimento e solução de problemas
daquela sociedade “[...] decisões e análises sobre política pública implicam responder as
seguintes questões: quem ganha o quê, por que e que diferença faz” (SOUZA, 2006. p. 24).
“A questão da habitação pode ser considerada, na atualidade, um dos principais problemas
sociais urbanos do Brasil” (MOTTA, 2010. p. 04). Essa questão da habitação traz a tona
também outros problemas relacionados às áreas urbanas, tais como: infraestrutura urbana, a
qualidade habitacional, e principalmente as políticas públicas de habitação.
Entende-se que essa perspectiva levou a instituição da Lei 11.977/2009, que objetiva a
operacionalização do Programa Minha casa Minha Vida: uma iniciativa à casa própria, em
atendimento às famílias brasileiras que necessitam de moradia. Para participarem do
programa o Governo Federal estabeleceu critérios, tendo prioridade mulheres com filhos,
idosos e pessoas com deficiência, além de fatores econômicos, como a renda mensal do
candidato. Entretanto, os Estados, Municípios e Distrito Federal poderão fixar outros critérios
para a seleção do candidato, haja vista o Artigo 3º da citada lei.
“De dimensão federal as unidades contratadas do programa chegaram a 1 milhão na sua
primeira fase, que ocorreu de 2009 a 2010” (DIAS; CASTELO, 2013. p. 01). Na segunda fase
de 2011 a 2013 a intenção foi a entrega de 2,4 milhões de moradias, mas o que se encontra
nos registros é um valor de 1,6 milhões de casas, sendo distribuídas entre as faixas salariais
descritas abaixo. O país atualmente se encontra na terceira fase do programa de 2016 a 2018
com a pretensão de entregar 2 milhões de moradias em todo o território brasileiro.
De cunho popular, o PMCMV garante a sustentabilidade pela cobrança progressiva, de forma
que quem ganha mais paga mais e quem ganha menos, paga menos. Importante frisar que
quanto maior a renda, maior os juros cobrados, o que parece tentar tornar igualitária a
aquisição de um imóvel em um país onde o latifúndio é expressivo, desde a formação do
Brasil.

Na tabela 1 observa-se o percentual de juros cobrados com o tipo específico de renda bruta
familiar de acordo com as novas regras disponibilizadas pelo Governo Federal em 2015.

REGRAS DO PROGRAMA
Faixa de renda
Faixa 1- Até R$ 1.800,00
Faixa 1,5- Entre R$ 1.800,00 e R$ 2.350,00
Faixa 2- Entre 2.350,00 e R$ 3.600,00
Faixa 3- Entre R$ 3.600,00 e R$ 6.500,00
Fonte: Adaptado de Portal G1 Economia

Juros cobrados
0
5%
6% a 7%
8%

Tabela 1 – Regras do programa MCMV, requisito faixa salarial

A aplicabilidade da política habitacional na cidade de Petrolina iniciou um ano após a criação
do Plano Nacional de Habitação. No ano de 2012, Petrolina-PE recebeu o primeiro lote do
programa com um total de 404 unidades habitacionais. O primeiro conjunto habitacional
entregue em 2011 foi a “Vila Esperança”, sendo ele caso específico que se trata o presente
trabalho.
No presente artigo tem-se, mais especificamente, como proposta discutir a aplicabilidade da
política pública de habitação na cidade de Petrolina-PE além de perceber o real sentido da
aquisição de um imóvel para o beneficiário do programa MCMV em seu primeiro lote de
entrega, além de sua satisfação com os empreendimentos.
2 Revisão Bibliográfica
Discutir política pública em um país com sérios problemas de cunho social econômico como
o Brasil é de extrema importância. No que concerne à conquista da casa própria se trata de
algo ainda mais grandioso por ser um desejo quase que nacional do povo menos favorecido do
país. “É importante perceber como os atuais problemas urbanos, em especial aqueles
relacionados à habitação, refletem um século de políticas que não consideraram a população
mais pobre”. (MOTTA, 2010, p. 01).
A concentração de terra no país sempre foi um problema discutido, porém com poucas ações
para resolução. Através da política pública de habitação observa-se uma redução nessa
diferença social. Nota-se, ainda, que melhorias são necessárias, mas reconhecer que a inserção
desse tipo de política vem mudando significativamente a vida de muitas pessoas é algo que já
está sendo feito.
Toda pessoa tem diretos que não devem ser burlados, segundo a carta magna. A habitação
está dentre os diretos prioritários da Constituição. “Uma política habitacional deve prover o
direito à moradia digna, garantindo padrão mínimo de habitabilidade, infraestrutura urbana,
mobilidade e equipamentos urbanos e sociais”. (CARVALHO, Aline; STEPHAN, Italo;
GUEDES, Marina, 2015).
A Gestão Pública através de seus agentes são os colhedores dos sonhos da população. Vale
citar também a participação do setor privado na construção deles, pois em sua maioria, o
governo entra como parceiro para que moradias sejam erguidas.
No Brasil, as últimas décadas assistiram à introdução do setor privado nas políticas
de provisão habitacional. Nesse novo cenário, o poder público reduziu sua
participação no processo, limitando-se à figura de facilitador, através da concessão
de crédito para construção e obtenção de moradia; contexto este no qual se insere o

Programa Minha Casa, Minha Vida. (MORAIS, Mônica; CARNEIRO, Thaís;
NETO, José, 2014).

Com o Minha casa, Minha vida diversas famílias vêm sendo beneficiadas pelo programa em
todo país, cujo objetivo é a diminuição do índice de déficit habitacional no Brasil. “[...] minha
casa, minha vida, [...] marca o início da superação das desigualdades econômicas e sociais no
país.” (SILVA, 2014. p.70).
Para os beneficiados, o dinheiro antes investido no aluguel agora é aplicado em outro bem ou
até mesmo na poupança para situações emergenciais.
Através desse Programa observa-se a efetivação do direito fundamental a moradia, o qual foi
instituido através da Constituição de 1988. “Sem essa política pública, dificilmente as famílias
beneficiadas teriam condições de acesso a um imóvel próprio, ou seja, não conseguiriam ter o
direito fundamental social a uma moradia digna”(SILVA, Juscelino; SILVA, Jardel, 2014).
Mais do que uma necessidade, a moradia pode ser identificada como um direito que
integra o direito à subsistência, o qual, por sua vez, representa a expressão mínima
do direito à vida. A mudança de foco é da maior relevância, visto que a moradia,
enquanto direito, deixa de ser fruto da capacidade econômica ou produtiva das
pessoas. Outrossim, o acesso à moradia passa a depender, direta ou indiretamente,
do Estado, que se apresenta como o principal responsável pelos direitos sociais
(LORENZETTI, 1998. p. 04).

3 O programa MCMV na cidade de Petrolina-PE
Petrolina é uma cidade localizada no sertão pernambucano com 293.962 habitantes, segundo
censo do IBGE 2010. Cidade bastante conhecida no cenário nacional devido à exportação de
frutas através da fruticultura irrigada.
A política habitacional chegou ao Sertão com grande força, proporcionando moradia para seus
habitantes. O Nordeste é também um lugar de prosperidade para diversas pessoas por ser um
local no qual as pessoas veem como possibilidade de emprego e qualidade de vida.
A prefeitura de Petrolina faz uma projeção exata de 10.446 residências entregues até o final
de 2016, já sendo beneficiadas 9.054 famílias. A seguir a lista dos conjuntos habitacionais da
cidade:













Operação coletiva Pedra Linda (PAC), 2010;
Residencial Vila Esperança, 2011;
Residencial Nova Vida I e II, 2012;
Vila Real, 2012;
Vila Verde, 2012;
Nova Petrolina, 2014;
Monsenhor Bernardino, 2015;
Residencial Brasil, 2015;
Residencial Vivendas I e II, 2016;
Novo Tempo, 2016;
Cacheado, ainda não foram entregues – Previsão para final de 2016;
Park São Gonçalo, ainda não foram entregues – Previsão para o final de 2016.

Vale salientar que o primeiro lote entregue na cidade foi da Operação Coletiva Pedra Linda,
que foi por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), instituído também no
Governo Lula. Nessa perspectiva foram entregues pelo PAC 183 (cento e oitenta e três
moradias), os demais foram proporcionados pelo MCMV.
Os conjuntos habitacionais entregues estão localizados por toda a cidade de Petrolina. Dentre

os bairros onde as residências estão localizadas tem-se: o Jardim Guararapes, Pedra Linda,
João de Deus, e Antônio Cassimiro. O bairro Antônio Cassimiro possui três conjuntos
habitacionais, como Vila Esperança que trataremos com mais precisão no próximo tópico.

Figura 1 – Conjuntos habitacionais entregues em Petrolina-PE (2010-2015)

Na figura 01, observam-se as quantidades por residencial dos conjuntos habitacionais já
entregues em Petrolina. Percebe-se que o conjunto com maior número de beneficiados foi o
Residencial Vivendas que foi dividido em I e II com 2.432 unidades no total.
O acesso à moradia é um dos direitos básicos de todos, segundo a Constituição de 1988. É
essa igualdade que acredita-se proporcionar o programa Minha Casa Minha Vida, quando
abre espaço para os menos abastados adquirirem casa própria. Sendo assim, observa-se que o
programa em questão busca cumprir o seu papel de uma politica habitacional, trazendo
também uma maior geração de empregos e crescimento econômico através da produção de
moradias.
Para serem selecionados no programa MCMV os candidatos devem se enquadrar nos critérios
estabelecidos pelo Governo Federal e possivelmente pelos Municípios, sendo um deles
possuir renda bruta mensal que se encaixe nas especificações das quatro faixas salariais: a
primeira de 0 a R$ 1.800,00 e a última faixa salarial de R$ 3.600,00 a R$ 6.500,00 reais.
Na tabela 2 são apresentados os nomes e quantidades de unidades que ainda serão entregues
em Petrolina ainda no ano de 2016. O sorteio realizado no mês de maio/2016 teve cerca de
oito mil inscritos concorrendo as novecentos e noventa e duas vagas do Park São Gonçalo.
Nesse sentido, é importante esclarecer que além das vagas especificadas, o sorteio ainda
garante 30% das vagas em forma de cadastro reserva para casos como documentação
inadequada dos ganhadores dentro do número de vagas.

CONJUNTOS PARA SEREM ENTREGUES

UNIDADES

Cacheado

400

Park São Gonçalo

992

Fonte: Secretaria de Habitação de Petrolina-PE
Tabela 2 – Conjuntos habitacionais com entrega durante o ano de 2016

4 Metodologia
No presente trabalho, a população alvo de estudo compõe-se dos primeiros beneficiários do
programa MCMV no ano de 2011, ou seja, os moradores da Vila Esperança.
Os fatores e variáveis utilizados para o desenvolvimento e para a coleta de dados e
informações do presente artigo baseiam-se em uma pesquisa de natureza descritiva
quantitativa e qualitativa, utilizando de fontes secundárias, compostas de dados documentais
disponilibizados pela Secretaria de Habitação do municipio de Petrolina, onde são fornecidos
principalmente informações sobre as quantidades dos conjuntos habitacionais da cidade e suas
localizações; Sites vinculados ao programa MCMV, assim como IBGE e Caixa Econômica
Federal. E para a obtenção dos dados primários para o presente trabalho, foi executada uma
pesquisa de campo, onde foram aplicados questionários com uma abordagem face a face com
os beneficiários da Vila Esperança.
“O Grupo de Pesquisa e Assessoria em Gerenciamento na Construção Civil (Gercon) possui
ampla experiência em APO. [...] Entretanto, ainda que o grupo já tenha realizado pesquisas
envolvendo Habitação [...] a maior parte dos seus estudos envolve moradores de habitações de
classe média ou alta” (MORAIS, Mônica; CARNEIRO, Thaís; NETO, José, 2014).
Tendo em vista que os beneficiários do programa MCMV são pessoas que possuem, em sua
maioria, baixa escolaridade, foram adaptados formulários de satisfação a fim de proporcionar
uma maior agilidade e compreensão na hora da aplicação dos questionários aos moradores.
Após a aplicação face a face com os beneficiários da Vila Esperança, o resultado primário
caracterizou-se como uma amostra não probabilística intencional.
Vale salientar que os dados coletados nesse trabalho fazem parte do projeto a ser
implementado no Programa de Iniciação Científica da UNIVASF com realização da PróReitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica – PRPPGI.
4.1 Sobre o Questionário de Satisfação
O questionário foi aplicado aos beneficiários do primeiro MCMV da cidade de Petrolina/PE:
os moradores da Vila Esperança. Os autores da pesquisa aplicaram os questionários no
próprio bairro da Vila Esperança, indo de casa em casa a fim de ter o contato direto face a
face com o benecifiário do programa, tanto para o próprio conhecimento dos autores como
para uma melhor aplicação do questionário.
Como a informação, de que o grau de escolaridade dos beneficiários era baixa, foi obtida
antes mesmo de iniciar a pesquisa de campo, optou-se por adaptar um questionário com frases
descritivas onde o estrevistado responderia entre “sim”, “não” e “indiferente” ao que foi
perguntado.
O questionário foi dividido em 5 blocos, sendo eles: Perfil do beneficiário, localização do
empreendimento, a Infraestrutura, a área coletiva, a unidade habitacional. Sendo esta ultima
avaliada de maneira onde o beneficiário responderia entre “satisfeito e insatisfeito”.

O preenchimento do questionário se deu de forma anônima, onde o entrevistado não se
idenficiava, apenas informava que foi o ganhador da unidade habitacional. Vale salientar
também que para a obtenção dos dados, os beneficiários foram devidamente informados que a
coleta dos dados e informações se tratava de uma pesquisa de cunho acadêmico-informativo,
onde o objetivo se funda apenas no conhecimento da aplicabilidade da política pública de
habitação onde se privilegia o grau de satisfação do usuário final.
Após a coleta dos dados, estes foram tabelados em planilhas do software excel, onde foram
organizados e agrupados a fim de possibilitar a elaboração de graficos e tabelas,
proporcionando uma maior compreensão dos resultados obtidos.
5 Resultados e Discussões
Vila Esperança, nome sugestivo para o primeiro conjunto habitacional da cidade de PetrolinaPE. A palavra esperança, substantivo feminino que dentre outras deduções significa confiança
em coisa boa, foi um nome representativo escolhido para a então vila recém-formada.
Para exercer os direitos da vida civil, se faz necessário que exista uma fixação de um
local para que a pessoa possa ser encontrada, esse local é chamado de domicilio, [...]
Podemos ver que a moradia é um direito fundamental social, entretanto cabe ao
Estado gerir os meios necessários para garantir esse direito, a fim de possibilitar um
nível de vida adequado às condições humanas, garantindo dessa forma a efetividade
do principio da dignidade da pessoa humana. (SILVA, 2014 p. 67)

Na pesquisa que foi realizada in loco, foi utilizado de dois tipos de ferramentas: os
questionários e uma entrevista. Com os dados já compilados identificou-se que no que
concerne ao chefe da família, 57% da população pesquisada era formada por mulheres e 43%
de homens. As residências abrigam em sua maioria de 4 a 6 pessoas, atingindo o percentual
de 67% do total pesquisado.
Em relação à renda das famílias, 71% recebem até um salário mínimo, enquanto que apenas
29% recebem até três salários mínimos. A escolaridade do chefe de família perpassa os 51%
no nível fundamental incompleto, e apenas 2% tem o superior completo.
Possuir um imóvel é certamente um desejo de grande parte dos brasileiros além de ser um
direito fundamental composto na Constituição. Uma discussão recorrente é referente a
localização das moradias. A literatura escrita aponta ao longo da história alguns
questionamentos quanto à moradia das pessoas menos favorecidas economicamente.
Em meados do século XIX Friedrich Engels escreveu um texto chamado ‘A situação da classe
trabalhadora inglesa’, mostrando que desde aquela época a burguesia se apoderava dos
espaços urbanos centrais e privilegiados, deixando a margem os menos favorecidos.
Era possível visualizar, já naquele tempo, a produção e a reprodução de bairros com
traços diferenciados ou exclusivos, expulsando as camadas de menores rendimentos
dos bairros em questão, que representavam prestígio, poder e melhores condições de
vida para seus habitantes. (HIRATA, 2009 p. 06)

Essa discussão é válida no contexto atual da política habitacional no Brasil, entretanto
identificou-se que a Vila Esperança fica próximo ao centro da cidade, tendo sua distância em
tempo aproximado de 10 minutos em transporte próprio e 15 a 20 minutos de transporte
coletivo. É inegável que a localização poderia ser mais próxima do centro da cidade, mas
também é importante frisar que a Vila Esperança pode ser incluída em alguma exceção que se
aplique no que concerne a distância centro – bairro.

LOCALIZAÇÃO
SIM
67% Boa localização para encontrar comércio
31% Acesso ao transporte público
22% Acesso ao serviço de coleta de lixo
27% Acesso ao serviço de correios

Boa localização para ir para o trabalho
Boa localização para ir às escolas
Boa localização para ir às creches
Boa localização para acesso às áreas
de saúde
Fonte: Elaborado pelos autores com dados coletados na pesquisa de campo (2016)

SIM
37%
78%
100%
45%

Tabela 3 – Porcentagem de aprovação referente a localização da Vila Esperança dada pelos seus moradores

Observa-se que apenas 22% dos entrevistados confirmaram que a localização dos
empreendimentos é boa para ir às creches, ou seja, 78% responderam “não” na pesquisa. Ao
aplicar os questionários aos beneficiários, estes informaram que era preciso se deslocar para
bairros vizinhos a fim de encontrar as creches, escolas e até mesmos as áreas de saúde, pois
nem mesmo farmácias existem no bairro.
Em relação aos serviços públicos, tais como transporte público coletivo, por exemplo, nota-se
que 78% dos entrevistados responderam “sim” ao estar disponível tal acesso para a
população.

INFRAESTRUTURA
NÃO
4%
Boas condições de telefonia fixa
10% Bons dispositivos de segurança individual
2%
Boa acessibilidade para deficientes físicos
4%
Boa acessibilidade para idosos
10% Boas condições de telefonia fixa

SIM
Bom calçamento
96%
Bom abastecimento de água
90%
Boas condições de esgotamento
98%
Boa iluminação pública
96%
Boas condições de telefonia
90%
móvel
Fonte: Elaborado pelos autores com dados coletados na pesquisa de campo (2016)

SIM
10%
63%
35%
57%
10%

NÃO
2%
31%
61%
41%
2%

Tabela 4 – Porcentagem de aprovação e negação da infraestrutura dos empreendimentos do MCMV na Vila
Esperança

Nota-se ao fazer uma observação de maneira geral, que a infraestrutura dos empreendimentos
da Vila Esperança agradou a maioria de seus moradores, principalmente ao que diz respeito às
condições de esgotamento, onde 98% dos entrevistados responderam que “sim” na pesquisa, e
apenas 2% responderam “não”.

ÁREA COLETIVA
SIM
NÃO
INDIFERENTE
Bom estacionamento
63%
31%
4%
Boas áreas de lazer para interação social
14%
84%
2%
Boas aparências das casas/edificações
94%
6%
0%
Bons dispositivos de segurança coletiva
29%
71%
0%
Fonte: Elaborado pelos autores com dados coletados na pesquisa de campo (2016)
Tabela 5 – Porcentagem de aprovação e negação da área coletiva dos empreendimentos do MCMV na Vila
Esperança

Observa-se que o maior problema encontrado nesse bloco de análise foi em relação as áreas
destinadas para o lazer e interação social, totalizando apenas 14% de respostas positivas a esse
quesito. Por outro lado, 94% dos entrevistados informaram que as edificações das unidades
habitacionais possuem boas aparências.

UNIDADE HABITACIONAL
SATISFEITO
Salas
88%
Pisos dos cômodos
Cozinha
63%
Revestimento das paredes
Banheiros
73%
Portas e Janelas
Quartos
75%
Estrutura para possibilitar a entrada da
ventilação natural
Varanda/Quintal
84%
Estrutura para possibilitar privacidade
Fonte: Elaborado pelos autores com dados coletados na pesquisa de campo (2016)

SATISFEITO
55%
92%
71%
84%
86%

Tabela 6 – Porcentagem de satisfação dos beneficiários em relação a unidade habitacional da Vila Esperança

Finalmente, o bloco de análise das unidades habitacionais mostra o índice de satisfação dos
beneficiários do programa com suas moradias. Observa-se que em sua maioria os moradores
ficaram satisfeitos com as unidades recebidas, entretanto, no momento da entrevista algumas
famílias informaram que alteraram o layout original acrescentando mais cômodos e até
andares superiores nas residências.
As plantas originais das unidades são compostas de uma sala, uma cozinha, um banheiro, dois
quartos e um quintal.
6 Considerações Finais
Observou-se no presente trabalho que a política pública habitacional do Minha casa, Minha
vida realmente está sendo empregada no município de Petrolina-PE, juntamente com o auxílio
da Prefeitura e de sua Secretaria de Habitação.
Segundo o senhor Ivan Lopes, presidente do bairro Vila Esperança, sua família vivia em
condições de moradia alugada “pagamos aluguel por 27 anos, até ela ser contemplada com a
casa, veja só aí a quantidade que a gente pagou de dinheiro de aluguel, um dinheiro que vai e
não volta né” (IVAN LOPES, 47 ANOS).
Identificou-se, entretanto, que embora as unidades estejam sendo entregues as populações
necessitadas, há ainda questões a serem observadas, analisadas e corrigidas, tanto pela
prefeitura local como também pelo Governo Federal no repasse das propostas de implantação.
É o caso das escolas, creches, áreas de saúde e áreas de lazer.
Com os dados coletados e organizados, observou-se que esses são as principais insatisfações e
reinvindicações dos beneficiários do programa. Vale destacar que de acordo com o senhor
Lopes (informação verbal), a população encontra ainda muitas dificuldades.
Na realidade as dificuldades que a gente encontra é o que a população reclama né. É
a questão da escola que não veio uma escola aqui para a Vila Esperança, nem para o
Vila Verde, nem para o Vila Real. Então as pessoas pegam seus filhos e atravessam
ali o contorno para ir para o Pedra Linda, então essa é uma das maiores dificuldades
que a gente tem aqui e outra é as crianças que reclama do parque, [...] não tem um
parquezinho para se divertir né, ou seja, eles não tem um local de lazer a não ser
quando a gente chama o parque, um circo, essas coisas, é onde tem o lazer das
nossas crianças aqui (informação verbal).

Por fim, o presente trabalho não tem pretensão de generalizar todos os empreendimentos do
programa, nem tão pouco prejudicar os beneficiários, por isso ao responder os questionários,
os beneficiários o fizeram de maneira anônima.
Tendo em vista toda a pesquisa elaborada, sugere-se que a prefeitura local analise e projete a
construção de escolas, creches, áreas de saúde e de lazer para atender a população do bairro
Vila Esperança, bem como o acompanhamento da real implantação desses projetos, de
maneira que beneficie não só os moradores do bairro em questão, mas também os moradores
dos bairros vizinhos que de certa forma podem se sentir prejudicados com a possibilidade de
haver “super lotação” de crianças nas escolas.
Cabe ainda para futuras pesquisas a busca das mesmas informações obtidas no presente artigo
em relação aos outros empreendimentos do programa Minha casa, Minha vida na cidade, o
qual poderá ser proporcionado através de um Projeto de Iniciação Cientifica da UNIVASF.
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ANEXO

Foto: Autores do trabalho (Crianças brincando em uma das ruas da Vila Esperança)

