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RESUMO 

Introdução: Declaro promulgada! Começou o período de transição. Enfim, no dia 5 de 

outubro de 1988 era promulgada a constituição federativa do Brasil, trazendo consigo muito 

mais que garantias fundamentais, trazia consigo, o histórico da ruptura com um governo 

autoritário, trouxe ainda o dialogo com a sociedade, o reencontro do Brasil com a liberdade. 

Outrossim, vale ressaltar as propostas do constitucionalismo moderno, o qual se acomoda 

dentro a constituição da qual nos contempla com os direitos fundamentais e sociais. As 

questões sociais, claramente possuem consequências econômicas, ou vice-versa. O aumento 

econômico do produto cresce intensamente os recursos acessíveis para os administradores 

públicos alcançarem metas sociais. O efeito da política econômica são as taxas de juros e, por 

esta razão, o custo da construção de uma casa ou de um hospital. A política econômica 

determina a extensão dos investimentos e, portanto, afeta as oportunidades de emprego. Nos 

anos 90 o Brasil se encontrava em um momento de pós plano real, a qual já era havia sido 

colocado em marcha políticas habitacionais do governo FHC, com bases neoliberais. 

Especificamente em 1996 houve um reordenamento da politica habitacional com a criação de 

programas como PNH e fontes de financiamento. A partir disso que ocorreu algumas 

respostas para a quase dormência que se encontrava tal setor, desde o termino do Banco 

Nacional de Habitação, em 1986. Já nos anos 2000, com outro tipo de base econômica e um 

modelo neodesenvolvimentista o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), instituído 

pela Lei Federal 11.977, de 7 de julho de 2009, é um dos desdobramentos do Plano Nacional 

de Habitação (PLANHAB), que é parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do 

Governo Lula. Este veio focado na construção de unidades residenciais, com subsidio de 

recursos públicos e criação de linhas de financiamento para pagamento pelos adquirentes. 

Problema de pesquisa: Na atualidade grassa imponentemente um problema de habitação, e 

sendo este de suma importância para o desenvolvimento nacional, realizaremos tal pesquisa 
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para produzir um documento científico composto de um parâmetro indicativo da influência 

que a economia exerce sobre a aplicação e efetividade das normas e dos direitos sociais. 

Objetivos: Demonstrar através de base documental e bibliográfica às influências político-

econômicas que afetaram o direito social a moradia sob a perspectiva do constitucionalismo. 

Metodologia: Para atingir os objetivos propostos neste plano de trabalho, será adotada as 

pesquisas documental e bibliográfica. A pesquisa bibliográfica refere-se ao histórico das 

constituições e políticas econômicas aplicadas, os quais constituirão fonte primária de 

pesquisa, sobre a qual incidirão a análise textual e perspectiva crítica. Resultados alcançados 

e conclusão: A matéria habitacional deve ser enfrentada como uma política de Estado, que, 

assim, envolva as mais diversas esferas de poder, que não seja bloqueada a cada transição de 

governo – sob pena de não se consolidarem a longo prazo –, expressando a multiplicidade de 

visões do poder público no que se diz respeito ao tema habitacional, o desempenho da política 

habitacional está associado de maneira mais geral às escolhas de política macroeconômica 

realizadas pelo governo. 
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