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1. RESUMO 

 

Habitação é o termo empregado para designar o espaço onde o ser humano vive, 
cresce, se desenvolve, cria sua família, sonha e se realiza, constituindo-se em elemento 
fundamental de composição da vida e para a realização da cidadania. Assim, a “casa” tem 
uma dimensão funcional e uma dimensão simbólica e o desejo de edificá-la é um sonho 
real para o ser humano, tornando-se um pressuposto para a realização de muitos outros 
sonhos e influenciando diretamente nos níveis de qualidade de vida dos indivíduos. Os 
governos brasileiros, ao longo do tempo, têm desenvolvido e oferecido programas que 
visam fornecer moradia adequada e melhorar a qualidade de vida das populações, por 
meio de benefícios proporcionados para se adquirir a casa própria como a implantação do 
Programa Minha Casa Minha Vida no ano de 2009. Dessa maneira, com o objetivo de 
investigar a satisfação residencial e qualidade de vida dos moradores do conjunto 
Residencial Sant’Ana, pertencente ao Programa Minha Casa Minha Vida,na cidade de 
Bauru/SP, utilizou-se um questionário avaliativo de Pós-ocupação e o instrumento 
WHOQOL-bref da OMS, que possibilita o fracionamento da QV em 4 Domínios (Físico, 
Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente). As variáveis relativas à satisfação 
residencial foram descritas por meio de suas frequências absoluta e relativa. Os domínios 
de QV foram comparados em relação aos grupos satisfeitos e insatisfeitos dicotomizada 
por sexo, por meio do teste t de Student ao nível de 5% de significância. Participaram da 
pesquisa 104 moradores (38 do sexo masculino e 66 do feminino) com idade média de 
37,7 ± 14,7 anos, 52,9% com ensino médio completo, 55,7% com renda de 1 a 5 SMN, 
tendo, aproximadamente,4 moradores por residência e a maioria residente no local há 
mais ou menos 8 meses. As avaliações da satisfação residencial apontaram 95,2% de 
moradores satisfeitos com a atual moradia e apenas 5 insatisfeitos. Esta avaliação foi 
realizada contemplando dimensões dos ambientes, conforto ambiental, aspectos 
construtivos e serviços urbanos. A qualidade de vida, apontou médias gerais dos 4 
domínios de 57,45 para o grupo de satisfeitos e 61,92 para os insatisfeitos, permitindo 
que, de maneira geral, não há diferença entre os grupos para QV de moradores, 
demonstrando que a QV dos indivíduos pesquisados é considerada boa.As avaliações da 
moradia e da QV individual levaram em consideração os aspectos objetivos e subjetivos 
da população estudada, pois, independente de as condições objetivas serem 
consideradas boas, a influência da subjetividade do indivíduo é que indicará sua 
satisfação e bem estar. 
 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Habitação é o termo empregado para designar o espaço onde o ser humano vive, 

cresce, se desenvolve, cria sua família, sonha se realiza, ou seja, é um elemento 

fundamental de constituição da vida e para a realização da cidadania. Do ponto de vista 

prático, é normalmente uma estrutura artificial que providencia abrigo e segurança. Por 

outro lado, o termo lar tem conotação mais afetiva e pessoal, é a habitação entendida 



como o lugar próprio de um indivíduo, onde este tem a sua privacidade e onde a parte 

mais significativa da sua vida pessoal se desenrola. 

Dessa maneira, a “casa” tem uma dimensão funcional e uma dimensão simbólica. 

É, antes de tudo, o lugar de presença e de construção de histórias (VALADARES, 2000), 

constituindo-se em direito essencial do ser humano, conforme enfatiza a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), e remontando aos tempos das cavernas, do 

homo sapiens, por estar ligado à individualidade e preservação da espécie. Trata-se do 

domicílio, do endereço certo, do lugar que identifica o homem, espelhando suas 

predileções e o jeito de ser. É nele que a família floresce e os valores são constituídos, 

ensinados e partilhados.  

Considerando-se esta dimensão simbólica, o desejo de edificá-la é um sonho real 

para o ser humano, tornando-se um pressuposto para a realização de muitos outros 

sonhos e influenciando diretamente nos níveis de qualidade de vida dos indivíduos. De 

acordo com Gonçalves (2009) a noção de qualidade de vida sugere abertura de 

aspirações que superam a satisfação das necessidades básicas, visando ao desejo de 

cidadania, participação garantida na gestão da solidariedade e os direitos e bens comuns, 

além de esperança e felicidade. 

Para concretizar o “sonho da casa própria”, que se sobrepõe ao direito, muitas 

batalhas sempre foram travadas pelo homem, principalmente as de ordem financeira. 

Felizmente, gradativamente foram surgindo vários meios e incentivos governamentais que 

permitiram e, de certa forma, facilitaram a aquisição de um recinto para se fazer um lar. 

Os governos brasileiros, ao longo do tempo, têm desenvolvido e oferecido 

programas que visam fornecer moradia adequada e melhorar a qualidade de vida das 

populações, por meio de benefícios proporcionados para se adquirir a casa própria como, 

por exemplo, a implantação do programa "Minha Casa, Minha Vida" no ano de 2009. 

Até o ano de 1930 o Estado ainda relegava o problema da habitação popular. 

Nessa década entra em destaque a ideologia da casa própria, reforçando o argumento da 

importância da habitação para a vida do trabalhador, ainda que com um caráter de 

controle social, exercido pela sociedade sobre o governo. No contexto dessas questões, 

situa-se a problemática em torno da habitação popular e o sonho da casa própria 

representando as primeiras tentativas de políticas habitacionais populares implementadas 



no Brasil no governo populista de Getúlio Vargas, considerando a significação da casa 

própria para o trabalhador (DUARTE, 2011). 

Assim, a ocupação das cidades se deu por meio de conjuntos habitacionais 

produzidos pelo Estado para a população de baixa renda, como consequência da 

demanda de um grande número de habitações em decorrência de migrações acentuadas 

do meio rural para as cidades a partir de 1950, em função, fundamentalmente, da 

industrialização acelerada, assim como do próprio crescimento significativo da população 

brasileira (REIS, 1992). 

Denomina-se “conjunto habitacional” ou “conjunto residencial” a área de uso 

residencial socialmente homogênea compostas de unidades habitacionais planejadas e 

dispostas de forma integrada, dotadas de serviços urbanos, sistema viário, infra-estrutura, 

áreas verdes ou livres, como também de serviços como educação, comércio, serviços 

assistenciais e de saúde, etc. (CORREIA, 2001). 

De acordo com o programa Minha Casa Minha Vida sendo um projeto do Governo 

Federal, lançado em marco de 2009, elaborado pelo ex-presidente e estendido pela 

presidenta Dilma Rousseff, com o intuito de diminuir o déficit habitacional do País. Assim 

o Governo multiplicou os investimentos em moradias, com o propósito de criar um aparato 

à produção e aquisição de 1 milhão de novas unidades habitacionais, tendo como meta 2 

milhões de novas moradias para famílias com renda bruta de até R$ 5 mil. 

Tal programa, destinado às famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00, 

indicadas e selecionadas pelo Governo do Estado/Distrito Federal ou município, é 

realizado em parceria com estados e municípios, administrado pelo Ministério das 

Cidades e executado pela CAIXA. O número de unidades habitacionais por entidade é 

determinado em função da área e do projeto onde se localiza. As entidades, na forma de 

condomínios, devem conter no máximo 300 unidades habitacionais. Para municípios de 

até 20 mil habitantes, devem conter 30 unidades habitacionais; já municípios de 20 mil a 

50 mil habitantes, 60 unidades habitacionais. 

Esse projeto habitacional realizado no Brasil veio para complementar uma 

deficiência na política federal de habitação. No momento já foram ajustados 3,6 milhões 

de moradias a partir do lançamento do projeto, do qual 60% revertido para família de 

baixa renda. As prestações a serem pagas não podem passar de 5% da renda familiar. 



Vencendo o sonho da aquisição da casa, o ser humano passa a constituir novos 

sonhos com relação à sua habitação, relacionados primeiramente à sua manutenção, mas 

também à sua individualização e adequação visando atender às necessidades de seus 

moradores, não somente em termos funcionais, mas também em termos estéticos, 

incluídos o significado e a identidade do espaço residencial para aqueles que nele vivem 

parte significativa de seu tempo. O desejo que as pessoas têm em personalizar seu 

imóvel pode ser entendido como um meio de dar significado ao ambiente e auxiliar na 

geração de uma imagem desejada (GALSTER e HESSER, 1981; GREGER e 

STEINBERG, 1988; LAY, 1995). 

Normalmente, as modificações introduzidas pelos moradores ressaltam 

características que vão além das necessidades mínimas, envolvendo desde as 

transformações de uso, ao aumento da área construída e do número de cômodos das 

unidades. Quando possível, a fachada é uma das primeiras modificações realizadas, uma 

vez que simbolizam a face pública da casa, seguida pelos fundos da moradia que 

significam a esfera doméstica propriamente dita, espaços dedicados ao trabalho 

doméstico (HANSON e HILLER, 1982; TRIGUEIRO et al., 1995). 

 A individualização se dá pela introdução de elementos distintivos, eliminando a 

homogeneidade formal do projeto original. São, segundo Rapoport (1990), elementos de 

comunicação não verbal que atuam como indicadores de status social, de identidade, 

maneiras de definir situações. O resultado é o de um conjunto formalmente mais 

particularizado e individual, expressando o gosto de cada morador.  

 Associada aos aspectos da adequação e individualização, que visam à satisfação 

residencial, está também à busca contínua pela qualidade de vida ou melhoria desta 

(MENDES, 2000; MOREIRA, 2001). Segundo Gonçalves (2009), a noção de qualidade de 

vida traz, em suas análises, as noções de bem-estar, condições existenciais e estilos de 

vida, que se entrecruzam com processos econômicos e ideológicos na definição de 

demandas simbólicas e materiais e na imposição de modelos de satisfação.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1995), em seu estudo 

multicêntrico que teve por objetivo principal elaborar um instrumento que avaliasse a 

Qualidade de Vida (QV) em uma perspectiva internacional e transcultural, a mesma foi 

definida como “a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da 



cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação a seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações”. 

 Dessa maneira o objetivo do estudo foi investigar a satisfação residencial e 

qualidade de vida dos moradores do conjunto residencial Sant’Ana, pertencente ao 

Programa Minha Casa Minha Vida,na cidade de Bauru/SP. 

 

3. OBJETIVOS 

 

              Investigar a satisfação residencial e qualidade de vida dos moradores do 

Programa Minha Casa Minha Vida, no município de Bauru-SP. E por meio de 

questionários avaliativos de pós-ocupação, caracterizar a população local, infra-

estrutura, flexibilidade e satisfação dos moradores do conjunto residencial, 

associando a qualidade de vida dos moradores com a nova moradia. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Foram realizadas entrevistas com moradores do conjunto residencial Sant’Ana, 

pertencente ao Programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Bauru/SP. Localizado no 

interior do estado de São Paulo, trata-se do município mais populoso do centro-oeste 

paulista, com uma população estimada de 362.062 habitantes (IBGE, 2010) com área 

territorial de 667, 684 km². 

O conjunto conta com uma área construída de 31.211,8 m², sendo a área privativa 

dos imóveis de 51m², localizado no Núcleo Habitacional Mary Dota - acesso Rua Pedro 

Lipe, s/nº - Bauru/SP. É composto de 576 unidades habitacionais, das quais 480 

entregues. Possui estrutura moderna e alguns itens de lazer: salão de festas e área de 

lazer. Os imóveis possuem uma sala, dois dormitórios, banheiro, cozinha e área de 

serviço. As seleções das famílias beneficiadas foram feitas pela Prefeitura Municipal de 

Bauru (PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, 2008?). 

 
 
 
 
 
 



5. DESENVOLVIMENTO 
 
 Após autorização da Assistente Social do Programa e do Síndico, responsável pelo 

conjunto residencial Sant’Ana, a metodologia utilizada para a coleta de dados 

compreendeu entrevistas e aplicação de um questionário avaliativo de pós-ocupação com 

104 moradores, assim como um questionário para aferir o nível de qualidade de vida. 

 Os moradores entrevistados foram informados sobre todas as etapas do estudo, o 

caráter voluntário da participação, a possibilidade de abandonar a pesquisa a qualquer 

momento e o direito ao sigilo dos dados individuais e assinarão o termo de consentimento 

livre e esclarecido – TCLE. 

 Os residentes responderam ao questionário Avaliativo de Pós-ocupação, baseado 

em Conceição (2009), composto por 40 questões referentes à caracterização da moradia, 

iluminação natural e artificial pública, conforto higro-térmico nos períodos de maior e 

menor intensidade de chuvas, ventilação natural, acústica e o Conjunto como um todo. 

 Para a avaliação da qualidade de vida dos moradores foi utilizado o questionário da 

Organização Mundial de Saúde WHOQOL-bref. Tal instrumento consta de 26 questões, 

sendo duas questões gerais de qualidade de vida e as demais 24 representando os 

quatro domínios investigados. Quanto maior a porcentagem, isto é, mais perto de 100%, 

melhor a qualidade de vida. 

 
6. RESULTADO 

 
 A pesquisa realizada com 104 moradores (38 do sexo masculino e 66 do feminino) 

do condomínio Sant’Ana, pertencente ao Programa Minha Casa Minha Vida, apontou uma 

média de idade de 37,7 ± 14,7 anos, sendo 52,9% com ensino médio completo, 55,7% 

com renda de 1 a 5 SMN, tendo, aproximadamente, 4 moradores por residência sendo a 

maioria residente no local há mais ou menos 8 meses.Tais resultados estão em 

conformidade com Kalil (2004) em pesquisa realizada em Passo Fundo-RS, Kowaltowski 

et al. (2006) em um estudo desenvolvido na região de Campinas-SP, assim como 

Marques e Rodrigues (2013) que avaliaram o PMCMV na metrópole paulistana e 

Guimarães e Pinto (2014) na pesquisa com 76 beneficiários do programa em Viçosa-MG. 

 De acordo com pesquisa do Ministério das Cidades/Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República (2014), que traçou um perfil dos beneficiários 



do programa MCMV, estes se enquadram na Faixa 1 (renda de até R$ 1.600), com média 

etária de 37 anos de idade, revelando uma antecipação na aquisição da casa própria por 

parte dos contratantes do programa.O programa também tem um viés feminino – 86% dos 

favorecidos são mulheres, pois privilegia mães e mulheres na titularidade do imóvel. 

 Pelas avaliações da satisfação residencial pós-ocupação, apresentadas nas 

Tabelas 1 a 5, pôde-se observar que 95,2% dos moradores do condomínio Sant’Ana 

encontram-se satisfeitos com a atual moradia, sendo que apenas 2 residentes do sexo 

masculino e 3 do feminino mostraram-se insatisfeitos.Esta avaliação foi realizada 

verificando a adequação das condições da moradia ao conceito de habitação saudável e 

contemplando dimensões dos ambientes, conforto ambiental, aspectos construtivos e 

serviços urbanos.De acordo com a Pesquisa de satisfação dos beneficiários do Programa 

Minha Casa Minha Vida (2014), as notas atribuídas à satisfação com as moradias da 

Faixa 1 foram elevadas. Na média nacional, quando sujeitos à questão “Estou muito 

satisfeito com a nova moradia”, a reação de concordância com a afirmação prevaleceu, 

gerando uma pontuação de 8,77 (notas de 0 a 10). De forma semelhante, quando 

expostos à afirmação “Mudar para essa nova moradia fez minha vida melhorar”, a 

concordância também foi alta, resultando numa avaliação de 8,62 pontos. Guimarães e 

Pinto (2014) revelaram que apenas 3,6% dos beneficiários em Viçosa-MG estão 

insatisfeitos com a moradia, atribuindo tal insatisfação aos gastos mensais, principalmente 

com o valor do condomínio. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Os 104 moradores entrevistados do Residencial Sant’Ana, pertencente ao 

Programa Minha Casa Minha Vida, apresentaram altos níveis de satisfação na maioria 

dos indicadores apontados no questionário avaliativo de pós-ocupação, chegando a 

95,2% dos residentes. Em geral, o morador está satisfeito com a moradia e com morar 

nela, ou seja, pode-se dizer que houve eficácia social do Programa para estes 

beneficiários. A avaliação foi realizada levando-se em consideração a adequação das 

condições da moradia ao conceito de habitação saudável e contemplando dimensões dos 

ambientes, conforto ambiental, aspectos construtivos e serviços urbanos. Apenas 5 

indivíduos mostraram-se insatisfeitos em relação aos mesmos temas. 



 A qualidade de vida, analisada por meio do WHOQOL-bref, apontou médias gerais 

dos 4 domínios de 57,45 para o grupo de satisfeitos e 61,92 para os insatisfeitos. Os 

resultados permitiram inferir que, de maneira geral, não há diferença entre os grupos para 

QV de moradores, demonstrando que a QV dos indivíduos pesquisados é considerada 

boa. Optou-se pela utilização do WHOQOL-bref pelo fato desse instrumento permitir aos 

sujeitos se auto avaliarem a partir de suas percepções. 

As avaliações da moradia e da QV individual levaram em consideração os aspectos 

objetivos e subjetivos da população estudada, pois, independente de as condições 

objetivas serem consideradas boas, a influência da subjetividade do indivíduo é que 

indicará sua satisfação e bem estar. 
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