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RESUMO 

 

A moradia é considerada um direito social humano e fundamental. Ela está prevista nos 

documentos internacionais de direitos humanos desde a Declaração de Direitos Humanos de 

1948, tendo sido recentemente incorporada ao rol de direitos sociais (art. 6º) da Constituição 

Federal de 1988, através da Emenda Constitucional nº 26, de 2000. Trata-se, portanto, de 

responsabilidade do Estado garantir moradias adequadas a toda população. Contudo, milhões 

de pessoas não possuem moradia digna no país, apesar da importância de tal direito. Desta 

forma, analisa-se que as políticas públicas de moradia existentes no país desde a Primeira 

República até o Programa Minha Casa Minha Vida não tiveram a efetividade suficiente para 

lidar com o problema de falta de moradias adequadas. O Programa Minha Casa Minha Vida, 

tema central deste trabalho, demonstra que, apesar de ter sido bem-sucedida, ao menos do ponto 

de vista do crescimento econômico e de geração de empregos, não conseguiu lidar com a falta 

de moradias adequadas no Brasil, contribuindo, ademais, para reproduzir as desigualdades 

presentes nas cidades, no sentido de que a população mais pobre deve necessariamente viver 

nas longínquas periferias, má-equipadas e longe das oportunidades de trabalho.  

 

Palavras-chave: Direito à Moradia. Políticas Públicas. Segregação socioespacial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

ABSTRACT 

 

Housing is considered a fundamental social human right. It is reaffirmed in international 

documents of human rights since the Universal Declaration of Human Rights of 1948 and it has 

been recently incorporated to the list of social rights (Article 6) of the Federal Constitution of 

1988 through the Constitutional Amendment no.26/2000. Therefore, it is a duty of the State to 

provide appropriate housing to the entire population. However, millions of people do not have 

decent housing in the country, in spite of the importance of that right. Thus, the housing public 

policies undertaken since the First Republic until ‘Programa Minha Casa Minha Vida’ have not 

had enough effectiveness to deal with the problem of lack of appropriate housing. ‘Programa 

Minha Casa Minha Vida’, main subject of this paper, demonstrate that, despite being well 

succeeded, at least from the economic growth and the job generation point of view, it was not 

able to deal with the lack of appropriate housing in Brazil, which contributes to reproduce 

disparities in the cities, in the sense that the poorer population must necessarily live in faraway 

outskirts, poorly-equipped and distant from the job opportunities. 

Keywords: Right to housing. Public policies. Socioespatial segregation.  
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INTRODUÇÃO 

 

O direito à moradia está presente tanto nos documentos internacionais de proteção dos 

direitos humanos quanto na própria Constituição Federal Brasileira de 1988 (CF/88). Contudo, 

trata-se de um direito negligenciado pelo Estado brasileiro, tendo em vista que a maioria da 

população, em especial, a população mais pobre, ainda não tem acesso à moradia adequadas.  

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), lançado em março de 2009, pelo 

Governo Federal, traz como fundamento o dever constitucional de construção de novas 

moradias populares, e, ao mesmo tempo, cria instrumentos para dar conta da necessidade de 

aquecer o mercado da construção civil, gerando, assim, novos empregos. 

Nesse sentido, formula-se a seguinte questão: qual o real objetivo de uma política 

habitacional, que tenta conciliar a construção de novas moradias, geração de empregos e o 

desenvolvimento da construção civil? Seria efetivar o direito à moradia ou, utilizá-lo como 

instrumento para acobertar interesses diversos? 

Diante do exposto, o presente trabalho trata das políticas habitacionais desenvolvidas 

pelo Estado brasileiro até a consolidação do Programa Minha Casa Minha Vida e apresenta 

uma análise sobre seus reais impactos em relação ao direito à moradia. 

O trabalho foi dividido em três (3) capítulos que estão distribuídos da seguinte maneira: 

o primeiro capítulo trata da moradia como direito, historicizando sua evolução; toma-se assim 

como ponto de partida para essa reflexão documentos internacionais publicados ao longo do 

tempo e chega-se até sua previsão como direito social fundamental na Constituição Federal (CF) 

de 1988. Já no segundo capítulo, apresenta-se um estudo sobre as políticas habitacionais 

adotadas pelo Brasil até a promulgação da CF/88. Mais adiante, no terceiro capítulo, apresenta-

se o PMCMV demonstrando quais os elementos que fazem dele uma política habitacional, e 

por fim, formulam-se algumas críticas relativas ao seu desenho institucional e a sua 

implementação. 
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1 O PROBLEMA DA MORADIA NO BRASIL 

 

1.1 O Conceito de Moradia 

 

Tanto os documentos internacionais de proteção dos direitos humanos, quanto à 

legislação brasileira fazem ora uso dos termos habitação, ora do termo moradia. Assim, por 

exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, em seu art. XXV faz menção 

ao termo “habitação”: 

 

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 

família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 

desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 

subsistência fora de seu controle. (grifos nossos)1 

 

 

Na legislação nacional, a Lei nº 4.380/64, que instituiu o Banco Nacional da Habitação 

– BNH, fazia uso dos dois termos. Assim, o art. 1º estipula como objetivo “a construção de 

habitações de interesse social”. Já o art. 8º expõe: “O sistema financeiro da habitação, destinado 

a facilitar e promover a construção e a aquisição da casa própria ou moradia, especialmente 

pelas classes de menor renda da população (...)”. Também o Estatuto da Cidade (Lei nº 

10.257/2001) faz uso dos dois termos. Nesse sentido, o Art. 2º, I estipula como uma das 

diretrizes gerais da política urbana o direito à moradia. Já o art. 3º destaca competir à União 

instituir diretrizes para habitação. Sendo assim, haveria distinção conceitual entre os dois 

termos? 

Segundo Stefaniak (2011, p.2), habitação significa a “edificação destinada à moradia, 

seja com caráter habitual ou provisório”. Para o mesmo autor, o termo moradia tem um sentido 

mais amplo, ligado ao próprio conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, 

não se limita a mera estrutura física2 devendo conter em seu conteúdo as qualidades necessárias 

para que se atinja uma vida digna, tais como infraestrutura básica (acesso à água potável, 

energia, saneamento básico), segurança, dentre outros. 

                                                           
1 Organização das Nações Unidas (ONU). Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf>. Acesso em 02 nov. 2016. 
2 “moradia não se confunde com a habitação, portanto, não constitui apenas um elemento físico e arquitetônico, 

ou seja, a edificação destinada à morada de pessoas e suas famílias.” (STEFANIAK, João Luiz. A efetividade do 

direito humano e fundamental à moradia. Paraná, 2009. 14 p. Disponível em: <http://www.ceuma.br/portal/wp-

content/uploads/2014/10/Efetividade-do-direito-humano-e-fundamental-à-moradia.pdf>. Acesso em: 02 nov. 

2016). 
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Em sentido semelhante, Sérgio Iglesias Nunes de Souza entende que, em uma visão 

civil-constitucional, moradia se define como um bem jurídico pertencente à pessoa, enquanto 

habitação seria o bem imóvel que serve para instrumentalizar o direito à moradia.3 

Já domicílio, por sua vez, é um termo adotado pela doutrina civilista que significa local 

adotado como residência com ânimo definitivo (art. 70 do Código Civil), ou onde se exercem 

atividades profissionais (art. 72 do Código Civil). Trata-se de uma ficção jurídica, que em nada 

se relaciona com moradia que tem um sentido real e concreto4, voltado à proteção da dignidade 

da pessoa humana. 

Contudo, ambos os autores acima citados, embora admitam a existência de uma 

diferenciação, ressaltam que é comum o uso dos dois termos de maneira indistinta, usando como 

referência a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, cuja tradução em língua 

portuguesa utiliza o termo “habitação”5, enquanto que no texto em inglês é utilizada a expressão 

“housing”, podendo ser traduzida para o português como moradia: 

 

Todavia, podemos admitir em uma perspectiva histórica a similitude entre os termos 

habitação e moradia. Habitação foi o termo incluído no artigo XXV da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem de 1948, embora o texto em inglês do referido 

artigo utiliza a expressão housing que pode ser traduzindo para o português como 

moradia, sendo que já em francês o termo utilizado na redação do referido artigo, 

logement, que em uma tradução mais literal significa alojamento, podendo de forma 

mais livre também ser traduzido para moradia para nossa língua.6  

 

Segundo Sobrinho (2008), mesmo no léxico, os dois termos também são considerados 

como se fossem sinônimos: 

 

Por outro lado, observamos que o léxico também faz a conceituação, indistintamente, 

nos seguintes termos: morada é lugar onde de mora ou habita; habitação, moradia; 

                                                           
3 “Em uma visão civil-constitucional, o direito à moradia define-se como um bem jurídico pertencente à pessoa. 

É, sob o aspecto do direito civil, um bem da personalidade que compõe o postulado (ou princípio, conforme a linha 

hermenêutica adotada) da dignidade da pessoa humana. Sob o aspecto constitucional, define-se como direito social 

atribuído pelo art. 6º da CR/88. Para nós, distingue-se do direito de habitação. Este incide sobre um bem imóvel 

como instrumentalização do direito à moradia”. SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. Direito à Moradia e de 

Habitação. Carta Forense, São Paulo, 3 jan. 2012. Disponível em: 

<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/entrevistas/direito-a-moradia-e-de-habitacao/8111>. Acesso em: 20 

out. 2016. 
4  STEFANIAK, João Luiz. A efetividade do direito humano e fundamental à moradia. Disponível em: 

<http://www.ceuma.br/portal/wp-content/uploads/2014/10/Efetividade-do-direito-humano-e-

fundamental-%C3%A0-moradia.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2016. 
5 Artigo XXV:  Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e 

bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e 

direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios 

de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 
6  STEFANIAK, João Luiz. A efetividade do direito humano e fundamental à moradia. Disponível em: 

<http://www.ceuma.br/portal/wp-content/uploads/2014/10/Efetividade-do-direito-humano-e-

fundamental-%C3%A0-moradia.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2016. 
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estada ou lugar de estada habitual. Habitação é ato ou efeito de habitar, lugar ou casa 

onde se habita, morada, vivenda, residência; ocupar uma residência; residir, morar, 

viver em; estar domiciliado; residir, morar, viver. Estar. Permanecer.7 

 

Assim sendo, verifica-se que, apesar de haver certa distinção, é comum o uso dos dois 

termos como sinônimos, embora de fato exista uma diferença conceitual entre ambos, segundo 

os autores apontados. Utilizaremos, nesse trabalho, a expressão moradia, que tem um sentido 

mais amplo, ligado a própria ideia de dignidade da pessoa humana, não se limitando, assim, 

somente à estrutura física (habitação) que a ela é destinada. 

 

 

1.2 O Direito à Moradia nos documentos internacionais de proteção dos direitos humanos 

 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948, considerada como 

primeiro documento internacional de proteção aos direitos humanos de caráter abrangente, 

surge para evitar novos abusos contra humanidade, tendo como exemplo o genocídio cometido 

pelo regime nazista nos campos de concentração que mataram aproximadamente 11 milhões de 

pessoas, principalmente judeus, comunistas e ciganos8.  

 Segundo Piovesan, a DUDH inicia-se no âmbito internacional de direitos humanos a 

concepção de que os direitos humanos são universais e indivisíveis. Universais porque valem 

para todos as pessoas, independente de origem racial, e indivisíveis porque combinam direitos 

civis e políticos com direitos econômicos.9 

 Para a mesma autora a DUDH traz, ainda, a concepção de que os direitos humanos são 

interdependentes, pois “uma geração de direitos não substitui a outra, mas com ela interage (...) 

se acolhe a ideia da expansão, acumulação e fortalecimento dos direitos humanos consagrados, 

todos essencialmente complementares e em constante dinâmica de interação.”10 Assim sendo, 

os direitos econômicos sociais e culturais não se realizam sem a existência de direitos civis e 

                                                           
7 HENRIQUE SOBRINHO, Luiz. O direito de moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana. 2008. 

107 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2008, p. 31. 
8 (...)“a era Hitler foi marcada pela lógica da destruição e da descartabilidade da pessoa humana, que resultou no 

envio de 18 milhões de pessoas a campos de concentração, com a morte de 11 milhões, sendo 6 milhões de judeus, 

além de comunistas, homossexuais, ciganos”. PIOVESAN, Flávia. Proteção internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais. Consultor Jurídico, São Paulo, 22 ago. 2002. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2002-ago-26/direitos_economicos_sociais_culturais_desafios>. Acesso em 02 nov. 

2016. 
9 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 15.ed. Saraiva, 2015,p. 216. 
10 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 56. 
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políticos, pois “não há mais como cogitar da liberdade divorciada da justiça social, como 

também infrutífero pensar na justiça social divorciada da liberdade”11 

O referido documento já tratava desde o início do direito à moradia como direito humano, 

conforme art. XXV do documento:  

 

Toda pessoa trem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a sai e a sua família 

saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 

serviços sociais indispensáveis, o direito à segurança em caso de desemprego, doença, 

invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em 

circunstâncias fora de seu controle. 

 

 Segundo Piovesan, a DUDH foi adotada como forma de Resolução, portanto, não tinha 

caráter vinculante. Ainda assim, muitos autores defendem que, ao longo do tempo, ela teria 

adquirido força jurídica vinculante, por integrar o direito costumeiro internacional e ou os 

princípios gerais de direito12.  

 Avançando um pouco no tempo, no ano de 1966, é celebrado o Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC). Segundo Piovesan (2015), o propósito de 

tal documento foi incorporar os dispositivos da Declaração Universal sob a forma de preceitos 

juridicamente obrigatórios e vinculantes13. Outro ponto importante é que o pacto determina a 

implementação progressiva dos direitos nele previstos (art. 2º, §1º), proibindo o retrocesso ou 

redução de políticas públicas voltadas ao cumprimento destes direitos.14 

 Segundo Comparato (2015), o PIDESC traz um avanço considerável em relação à 

posição do Estado, inovando ao exigir que os estados signatários não tivessem mais uma 

posição abstencionista, inerte, próprio da concepção liberal. Pelo contrário, o Pacto exige que 

o Estado tenha um papel ativo para que os direitos nele declarados fossem atingidos, 

consagrando o instrumento das políticas públicas como forma de consecução destes direitos: 

 

(...) os direitos declarados no presente pacto têm por objeto políticas públicas ou 

programas de ação governamental; e políticas públicas coordenadas entre si. A 

elevação do nível de vida e da qualidade de vida das populações supõe, no mínimo, 

um programa conjugado de medidas governamentais no campo do trabalho, da saúde 

da previdência social, da educação e da habitação popular.15 

  

                                                           
11 Ibidem, p. 57. 
12 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 15.ed. Saraiva, 2015, p. 

224 
13 Ibidem, p. 254. 
14 Ibidem, p. 257. 
15 COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

351. 
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Tal documento, assim como a DUDH, prevê, em seu art. 11º, o direito à moradia como 

obrigação dos Estados signatários: 

 

1 Os Estados partes no presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível 

e vida adequado para si próprio e sua família, inclusive, à alimentação, vestimenta e 

moradia adequadas, assim como uma melhoria contínua de suas condições de vida. 

Os Estados-Partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse 

direito, reconhecendo nesse sentido, a importância essencial da cooperação 

internacional fundada no livre consentimento. 

 

 Importante notar que, os direitos previstos no PIDESC, por exigir um papel ativo do 

Estado, acabam demonstrando uma grande dificuldade para que sejam efetivados, conforme 

demonstrado por Comparato (2015): 

 

Tudo isso, bem se vê, realça a grande dificuldade para a efetivação dos direitos 

humanos de conteúdo econômico, social e cultural. Uma política pública não é um ato 

isolado, nem menos ainda, a abstenção de praticar determinados atos. Ela consiste 

numa atividade, conceito técnico elaborado pela mais recente teoria jurídica, Trata-se, 

com efeito, de uma série de atos, do mais variado tipo, unificados pela comunhão de 

escopo e organizados num programa de longo prazo.16 

 

No ano de 1985, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) cria o 

Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Comitê DESC), com o objetivo de garantir 

o cumprimento dos deveres celebrados no PIDESC. Nesse contexto, todos os Estados Partes 

devem apresentar relatórios a este comitê, demonstrando as medidas para efetivar os direitos 

previstos no Pacto, bem como as dificuldades enfrentadas. Além disso, o comitê é responsável 

também por formular comentários gerais sobre determinadas disposições do pacto, 

desenvolvendo o conteúdo jurídico destes direitos e organizar debater temáticos.17  

 É nesse contexto que é elaborado, pelo Comitê DESC, o Comentário Geral nº 418, 

dispondo sobre o direito a uma moradia adequada, a qual já era brevemente mencionada no art. 

nº 11 do já referido Pacto.  

 Uma das inovações contidas no Comentário Geral nº 4 é  a visão de que a moradia não 

deve ser interpretada de maneira restritiva, ou seja, somente no sentido de fornecer um abrigo, 

                                                           
16 Ibidem, p. 352. 
17 GABINETE DE DOCUMENTAÇÃO E DIREITO COMPARADO. Direitos Humanos | Órgãos das Nações 

Unidas de Controlo da Aplicação dos Tratados em Matéria de Direitos Humanos: Comité dos Direitos 

Económicos, Sociais e Culturais. Disponível em: <http://www.gddc.pt/direitos-humanos/onu-proteccao-

dh/orgaos-onu-dir-econ-soc-culturais-novo.html>. Acesso em 10 out. 2016. 
18 RELATORIA ESPECIAL DA ONU PARA O DIREITA A MORADIA ADEQUADA. Constituição (1991). 

Comentário Geral nº n.º 4 - Sexta sessão, de 1991. Comentário Geral N. 4 do Comitê Sobre Os Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais. Nova York, NY,. Disponível em: 

<http://terradedireitos.org.br/2005/11/20/comentario-geral-n-4-%E2%80%93-onu-%E2%80%93-resolucao-

internacional-sobre-despejos-forcadosversao-em-ingles/>. Acesso em 10 out. 2016.  
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um teto, como se fosse uma commodity, salientando que deve integrar o direito de viver em 

segurança, paz e com dignidade19. E nesse sentido, o mesmo documento cita uma série de 

aspectos que devem ser levados em consideração ao conceito de moradia adequada. 

CLEMENTE (2011, p. 33-34) menciona estes de maneira resumida: 

 

 a) segurança jurídica da posse;  

Independente do tipo da situação de domínio, o que se busca com este requisito 

é dar segurança de posse ao detentor das unidades habitacionais. Almeja-se 

com isso garantir proteção legal contra despejos forçados, perturbação ou 

qualquer outro tipo de ameaça. (....)  

 b) Disponibilidade de serviços, materiais, benefício e infraestrutura; 

O escopo desta recomendação é garantir as moradias, os serviços públicos 

mínimos necessários para uma vida digna, ou seja, prestações básicas de saúde 

e segurança, ruas pavimentadas com galerias pluviais, rede de esgoto, energia 

elétrica e acesso a instituições de ensino. 

 c) Gastos suportáveis; 

Quer-se com isso dizer que os custos financeiros habitacionais devem ser 

condizentes com a condição financeira daqueles cidadãos, não permitindo que 

a satisfação de outras necessidades sejam comprometidas. Busca-se evitar aqui 

que toda a renda do indivíduo seja drenada para os custos habitacionais, além 

disso, é uma diretiva para que os Estados não permitam os intermináveis 

financiamentos, os quais, em muitas ocasiões, fazem com que o cidadão pague 

infinitas vezes o valor do bem imóvel, esta situação sempre foi muito frequente 

nos financiamentos habitacionais brasileiros. 

 d) Habitalidade; 

As residências devem ser habitáveis, ou seja, precisam oferecer aos seus 

ocupantes espaço adequado e proteção contra as intempéries naturais. O 

Comitê incentiva os Estados a aplicarem os princípios da Higiene da Moradia 

elaborados pela Organização Mundial da Saúde. 

 e) Acessibilidade; 

A recomendação aqui é o acesso universal da moradia a todos os titulares de 

direito. Deve-se pensar em políticas públicas para aquisição prioritária de 

grupos mais desfavorecidos, mas a intenção é que todos tenham um lar. 

 f) Localização; 

Muito semelhante ao item “b”, este tópico sugere que os lares fiquem em locais 

que se permita, principalmente, um bom acesso aos locais de trabalho e que 

tenha uma boa infraestrutura básica. 

 g) Adequação cultural. 

A expressão da identidade e a diversidade cultural inscritas nas moradias 

devem ser preservadas. Até mesmo as atividades vinculadas ao 

desenvolvimento ou modernização deverão respeitas as dimensões culturais 

daqueles lugares.  

 

 Os aspectos levantados pelo Comentário Geral Nº 4 sobre o conceito de moradia 

adequada demonstra que tal direito não se limita apenas à questão física, ou seja, aquela 

relacionada ao habitar. Da mesma forma, indica que ao “morar” estão relacionados a fatores 

                                                           
19 De acordo com o texto original em inglês: “In the Committee’s view, the right to housing should not be 

interpreted in a narrow or restrictive sense which equates it with, for example, the shelter provided by merely 

having a roof over one’s head or views shelter exclusively as a commodity. Rather it should be seen as the right 

to live somewhere in security, peace and dignity” 
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que vão além da própria construção utilizada, pois leva em consideração o local na qual a 

moradia está inserida, ou seja, se há acesso a infraestrutura e oportunidades de emprego.  

A segurança jurídica da posse é outro ponto que merece destaque já que atualmente boa 

parte da população – não só do Brasil como do mundo todo – reside em áreas atingidas por 

algum tipo de ilegalidade, o que acaba autorizando a sua remoção forçada pelo Estado, muitas 

vezes a fim de atender a interesses privados, em especial, das construtoras, que enxergam estes 

assentamentos como entraves para a construção de seus empreendimentos, sobretudo quando 

há uma valorização do entorno destes locais. 

 Da mesma forma, a partir da década de 1970, com o crescente aumento populacional 

das cidades, acontece, no ano de 1976, na cidade de Vancouver, Canadá, a Conferência Habitat 

I. Essa conferência teve como consequência a constituição do Programa das Nações Unidas 

para os Assentamentos Humanos (UM-Habitat), com sede em Nairobi, no Quênia, que 

atualmente está presente em mais de 70 países do mundo.  

Contudo, a Conferência realizada em Vancouver foi considerada insipida para 

solucionar o problema da moradia. Dentre as causas da ineficácia do documento, a ONU cita 

pouco apoio político e financeiro 20 . Dessa forma, no ano de 1996, acontece uma nova 

conferência, denominada Habitat II, na cidade de Instambul (Turquia), tendo como tema 

“Habitação adequada para todos e o desenvolvimento de assentamentos humanos em um mundo 

em urbanização”. A partir deste encontro, foi proposto o documento denominado Agenda 

Habitat, assinado por 171 países, contendo mais de 600 recomendações (tendo sido seus 

princípios norteadores e diretrizes inclusive incorporados ao Estatuto da Cidade). Com base 

neste documento, Stefaniak (2011, p. 3-4) destaca os seguintes pontos: 

 

a) Segurança jurídica para a posse, independentemente de sua natureza e origem. 

b) Disponibilidade de infra-estrutura básica para a garantia da saúde, segurança, 

conforto e nutrição dos titulares do direito (acesso à água potável, energia para o 

preparo da alimentação, iluminação, saneamento básico, etc). 

c) As despesas com a manutenção da moradia não podem comprometer a 

satisfação de outras necessidades básicas. 

d) A moradia deve oferecer condições efetivas de habitabilidade, notadamente 

assegurando a segurança física aos seus ocupantes. 

e) Acesso em condições razoáveis à moradia, especialmente para os portadores 

de deficiência. 

f)  Localização que permita o acesso ao emprego, serviços de saúde, educação e 

outras serviços sociais essenciais. 

g) A moradia e o modo de sua construção devem respeitar e expressar a 

identidade e diversidade cultural da população. 

  

                                                           
20  Disponível em: <http://unhabitat.org/about-us/history-mandate-role-in-the-un-system/>. Acesso em 12 out. 

20016. 
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Apesar dos avanços do referido documento, Arlete Moysés Rodrigues faz uma crítica a 

Agenda Habitat, destacando que a segurança jurídica da posse seria letra morta no documento, 

já que este prevê que os despejos forçados só ocorreriam se a ocupação estivesse em desacordo 

com lei, embora todos os ocupantes, para fins de moradia, não detenham a propriedade da 

terra.21 

A mesma autora ainda faz outra crítica em relação à Agenda Habitat II, pois o 

documento deslocou a importância da propriedade da terra para o discurso do “meio ambiente”, 

considerando um retrocesso em relação à Habitat I. Este, por sua vez, deixava claro que a 

propriedade da terra é um dos principais instrumentos de concentração de riqueza e injustiça 

social22: 

 

A propriedade da terra, elemento fundamental para pensar a cidade e o urbano, 

desaparece na Agenda Habitat II. O destaque passa a ser o “meio ambiente”, ocultando 

os processos sociais, por imposição dos agentes definidores e determinantes – Banco 

Mundial e o FMI – em que a hegemonia neoliberal é predominante. 

A Agenda Habitat I esclarece questões importantes, obscurecidas posteriormente na 

Agenda Habitat II, com o consenso forjado sobre o “meio ambiente” e o 

“desenvolvimento sustentável”. A primeira não propõe o fim da propriedade privada 

da terra, contudo demonstra que ela contribui para a injustiça social e indica que os 

Estados devem agir sobre as terras urbanas com o objetivo de minimizar desigualdade. 

Estabelece, mesmo sem explicitar, a ideia de função social da propriedade, que se 

materializou na Constituição Brasileira de 1988 (1990), nos artigos 182 e 183, por 

iniciativa do Movimento pela Reforma Urbana, com a Emenda Popular sobre a 

questão urbana que pressupunha, de imediato, a aplicação dos instrumentos em todas 

áreas urbanas.23 

 

 Segundo Maria Lucia Rufinetti, a Agenda Habitat seria ambígua, pois “dá margem tanto 

à perspectiva de ampliação de direitos sociais, apontando no sentido do direito à  Cidade, quanto 

a articulações e modelos (...) que privilegiam o espaço urbano enquanto meio para valorização 

do capital”.24  

A “sustentabilidade – garantia para as presentes e próximas gerações” é o termo em 

voga (utilizado inclusive pela Agenda Habitat)25, mas o seu conteúdo não é explicitado e acaba 

                                                           
21 RODRIGUES, Arlete Moysés. A Matriz discursiva sobre o "Meio Ambiente": produção do espaço urbano - 

agentes, escalas, conflitos. In: CARLOS, Ana Fani Alessandri; SOUSA, Marcelo Lopes de; SPOSITO, Maria 

Encarnação Beltrão. A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO: agentes e processos, escalas e desafios. São 

Paulo: Contexto, 2011. p. 22. 
22 A Habitat I afirma que: “A propriedade privada da terra é também um dos principais instrumentos de acumulação 

e concentração de riqueza, contribuindo, portanto, para a injustiça social (...)” 
23 RODRIGUES, Arlete Moysés. A Matriz discursiva sobre o "Meio Ambiente": produção do espaço urbano - 

agentes, escalas, conflitos. In: CARLOS, Ana Fani Alessandri; SOUSA, Marcelo Lopes de; SPOSITO, Maria 

Encarnação Beltrão. A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO: agentes e processos, escalas e desafios. São 

Paulo: Contexto, 2011. p. 221. 
24 MARTINS, Maria Lucia Refinetti. Moradia e Mananciais: Tensão e diálogo na Metrópole. São Paulo: 

Fauusp, 2006, p. 37. 
25 Ibidem, p.44. 
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sendo utilizado para defender os interesses mais diversos e antagônicos, tendo sido utilizado 

pela hegemonia neoliberal para despolitizar relações sociais, “escamoteando ou naturalizando 

todas as formas de conflitos(...)”26 

 Atualmente, os temas moradia e meio ambiente, acabam se confrontando no Brasil, na 

medida em que boa parte da população, que não encontra soluções de moradia, seja pelo 

mercado seja pelo poder público, acabam ocupando áreas de proteção ambiental, protegidas por 

lei, conforme a mesma autora menciona: 

 

A situação presente é de uma extensa área de loteamentos e assentamentos 

irregulares em geral, em grande parte das vezes em áreas de proteção ambiental e 

áreas que comprometem mananciais urbanos. São irregularizáveis segundo os 

padrões usuais e a legislação existente, mas representam a única alternativa de 

moradia de enorme parcela da população.27 

 

Tanto o direito à moradia quanto o direito a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado são garantidos pela Constituição Federal. Contudo, “são expressões de 

organizações sociais e práticas políticas bastante distintas”28, o que faz com que o problema das 

pessoas que ocupam áreas de preservação ambiental seja difícil de ser solucionado. 

Conciliar ambos os direitos não é tarefa fácil, sendo um grande desafio ao julgador, já 

que nenhum dos dois direitos são absolutos, devendo ser ponderados quando houver conflito 

entre eles, o que faz com que um prevaleça sobre o outro no caso concreto. Porém, há de ser 

analisado, sobretudo, que estas pessoas apenas moram nestas localidades pois não conseguiram 

obter sua moradia pelo mercado formal privado e também porque o Estado foi negligente em 

fornecer moradias adequadas a elas. 

De qualquer forma, analisando os documentos apresentados, verifica-se que houve uma 

evolução quanto à importância sobre o direito à moradia e seu conteúdo, que era inicialmente 

somente mencionado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, passando pela Agenda 

Habitat e comentário nº 4, a aumentar seu conteúdo, de forma a melhor conceituar o direito à 

moradia. 

 Em outubro de 2016, ocorreu a Conferência Habitat III, na cidade de Quito (Equador), 

cujo objetivo era a aprovação de uma nova agenda urbana29.  Segundo a página da nova Agenda, 

um dos desafios mais importantes a ser atingido seria o desenvolvimento de cidades mais 

                                                           
26 Ibidem. 
27 Ibidem, p. 37 
28 Ibidem, p. 41 
29  Disponível em: <https://nacoesunidas.org/sao-paulo-sedia-seminario-internacional-preparatorio-para-

conferencia-da-onu-habitat-iii/>. Acesso em 10 out. 2016. 



 22 

sustentáveis, uma vez que as cidades seriam responsáveis pela emissão de mais de 70% dos 

gases estufa, embora as cidades ocupem somente 2% da superfície terrestre30.  

 Atualmente, já está disponível o rascunho Nova Agenda Urbana que foi desenvolvida 

durante a Conferência Habitat III. Nela, há o reconhecimento de que a persistência de múltiplas 

formas de pobreza, crescimento desigual, e degradação do meio-ambiente, remanescem como 

os principais obstáculos para um desenvolvimento sustentável no mundo todo, com exclusão 

social e econômica e segregação espacial geralmente uma realidade irrefutável em cidades e 

assentamentos humanos31. 

 

 

1.3 O direito à moradia no ordenamento jurídico brasileiro 

 

 Segundo Fábio Konder Comparato, a expressão direitos humanos diz respeito àqueles 

direitos que são considerados essenciais à proteção da dignidade humana, assim previstos em 

documentos internacionais sobre direitos humanos. Já os direitos fundamentais seriam aqueles 

direitos que foram positivados, reconhecidos por uma autoridade competente, integrados aos 

textos constitucionais32 . No Brasil, há um extenso rol de direitos fundamentais previstos 

expressamente na Constituição Federal de 1988, além daqueles decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou pelos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte, por força do disposto no art. 5o, parágrafo 2o do referido documento. 

 Apesar de seu conteúdo, o direito à moradia não foi previsto expressamente como direito 

fundamental na redação do texto original da Constituição de 1988. Foi somente através da 

Emenda Constitucional n. 26, de 2000, que este direito passou a integrar expressamente o texto 

constitucional, mais precisamente no art. 6º da Constituição Federal. 

 Ainda assim, Nelson Saule Júnior salienta que, embora não previsto expressamente, 

este já era positivado em nosso ordenamento jurídico, citando como exemplo o instituto da 

usucapião urbana (previsto no art. 191), que tem a finalidade de assegurar o direito à moradia 

                                                           
30 Disponível em:  <https://www.habitat3.org/the-new-urban-agenda>. Acesso em 10 out. 2016 
31 Art. 3º do rascunho da nova agenda habitat. 
32 “É aí que se põe a distinção, elaborada pela doutrina jurídica germânica, entre direitos humanos e direitos 

fundamentais (Grundretche). Estes últimos são os direitos humanos reconhecidos como tais pelas autoridades às 

quais se atribui o poder político de editar normas, tanto no interior dos Estados quanto no plano internacional; são 

os direitos humanos positivados nas Constituições, nas leis, nos tratados internacionais. Segundo outra 

terminologia, fala-se em direitos fundamentais típicos e atípicos, sendo estes os direitos humanos ainda não 

declarados em textos normativos”. (COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos 

Humanos. Saraiva. São Paulo: 2015. p. 71). 
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àqueles que vivem em assentamentos, em condições precárias de habitualidade e segurança 

jurídica (favelas, loteamentos clandestinos, cortiços, etc).33 

 O mesmo autor destaca também a cláusula aberta do art. 5o parágrafo 2o da CF/88, a 

qual prevê, como exposto acima, que os direitos elencados na Constituição não excluem aqueles 

previstos em tratados internacionais dos quais o Brasil faça parte, de forma que o rol de direitos 

previstos pela CF não é taxativo34, ou seja, não se esgota nos direitos previstos de maneira 

expressa no texto constitucional, mas incorpora os direitos previstos em documentos 

internacionais ratificados pelo Brasil. 

 Assim, como o Brasil já era signatário de diversos tratados que tinham como tema o 

direito à moradia (dentre estes o PIDESC, ratificado em 1992), o direito à moradia já era 

integrado a nossa Constituição mesmo antes da Emenda Constitucional35. 

 É neste sentido que Stefaniak ressalta que o direito à moradia é ao mesmo um direito 

humano e fundamental: 

  

(...) podemos afirmar de forma categórica que pelo menos no plano do Estado 

brasileiro o direito à moradia constitui ao mesmo tempo um direito humano e 

fundamental. Humano porque está recepcionado em diversos diplomas internacionais, 

sendo que além da Carta de Istambul, anteriormente referida (onde extraímos o 

conceito de moradia digna que baliza nosso artigo), destacamos entre outros o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos que, pela primeira vez, se adotou o termo 

moradia, no seu art. 11: “Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito 

de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e para sua família, 

inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como na melhoria 

contínua de suas condições de vida. Os Estados-partes tomarão medidas apropriadas 

para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância 

essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento”.36 

  

 Verifica-se, pelo exposto, que embora não previsto expressamente em seu texto original, 

a Constituição Brasileira já havia incorporado o direito à moradia como direito fundamental, de 

início, ao menos implicitamente, construindo uma série de disposições constitucionais de forma 

a assegurar tal direito. Isso não diminui a importância dada ao direito à moradia, apesar de ter 

sido expressamente integrado ao texto constitucional apenas após a Emenda Constitucional nº 

26/2000, que integrou a moradia ao rol dos direitos sociais fundamentais (art. 6º). 

 

                                                           
33 SAULE JUNIOR, Nelson. O direito à moradia como responsabilidade do Estado brasileiro. 1997. 

Disponível em: <http://polis.org.br/wp-content/uploads/o_direito_a_moradia.pdf>. Acesso em: 10 out. 2016. 
34 Ibidem 
35 Segundo Nelson Saule Júnior: “Os direitos estabelecidos no sistema internacional, a partir do momento que são 

reconhecidos pelos Estados, se incorporam de imediato à ordem jurídica interna, exigindo medidas concretas como 

legislações e políticas específicas para a implementação desses novos direitos”. Ibidem. p. 69 
36 STEFANIAK, João Luiz. A efetividade do direito humano e fundamental à moradia. Paraná, 2009. 14 p. 

Disponível em: <http://www.ceuma.br/portal/wp-content/uploads/2014/10/Efetividade-do-direito-humano-e-

fundamental-à-moradia.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2016 
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1.4 O problema da falta de moradias adequadas  

 

 O Brasil, assim como outros países subdesenvolvidos, assiste a um rápido crescimento 

urbano durante o século XX, muito mais rápido que nos países desenvolvidos. O ponto de 

partida desse rápido aumento se deu a partir dos efeitos da Revolução Industrial, que combinou 

industrialização com crescimento urbano.  

Nesse sentido, Milton Santos assinala que, nas cidades com quinhentos mil habitantes 

ou mais, entre o período de 1920 e 1960, nos países desenvolvidos, a população dobrou, 

enquanto nos países subdesenvolvidos, o aumento foi de sete vezes para mais. O mesmo ocorreu 

para as cidades de vinte mil habitantes e mais, que aumentaram de um terço entre 1920 e 1960 

nos países industrializados, enquanto no mesmo período triplicou nos países 

subdesenvolvidos37. 

 Uma das causas para esse súbito aumento populacional nas cidades foi o êxodo rural, 

intenso fluxo migratório vindo do campo, que fez com que a população urbana crescesse mais 

que a população total desses países, fenômeno característico dos países subdesenvolvidos, a 

partir de 1950.38 

 De acordo com o autor, outra causa que auxiliou a potencializar o crescimento urbano 

foi o acelerado crescimento demográfico, ocasionado pelas descobertas sanitárias realizadas 

nos países industrializados, mas que foram aproveitadas pelos países subdesenvolvidos: 

  

A principal causa de aceleração do crescimento demográfico dos países 

subdesenvolvidos foi a diminuição das taxas de mortalidade. Enquanto, no momento 

em que a diminuição das taxas de mortalidade se acelerava, os países ocidentais 

atingiram um nível industrial relativamente avançado, os países subdesenvolvidos, 

num curto espaço de tempo, aproveitaram-se de todas as descobertas de ordem 

sanitária provenientes dos países industrializados.  

 

 Por outro lado, são diversos os fatores que explicam essa expulsão do campo para as 

cidades no cenário brasileiro. Francisco Carpuano Scarlato afirma que: 

  

A ampliação das relações capitalistas no campo, desestruturando as antigas relações 

tradicionais de trabalho (a parceria, o arrendamento, etc.), a mecanização da 

agricultura, a substituição da lavoura por pastos e a grande especulação imobiliária 

foram as causas que estimularam a fuga da população do campo para as cidades. 

Associados a esses fatores tivemos os efeitos da intensificação das comunicações 

entre essas duas realidades geográficas. Os atrativos das cidades, veiculados pela 

mídia sobre uma população que cada vez mais perdia suas raízes com a terra, 

                                                           
37 SANTOS, Milton. Morfologia do Tecido Urbano. In: SANTOS, Milton. Manual de Geografia Urbana. 3. ed. 

São Paulo: Edusp, 2008. p. 17. 
38 Ibidem 
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contribuíram para o êxodo rural. Ao mesmo tempo em que o campo expulsava, a 

cidade atraía.39 

  

 Outro fator responsável pela vinda de um grande contingente do campo para as cidades 

foi a queda do valor dos produtos agrícolas para exportação em relação aos produtos 

industrializados para importação. Ou seja, os maiores investimentos destinavam-se às indústrias, 

mas os países eram equipados com os lucros da agricultura. De acordo com Santos (p. 25), isso 

ocasionou uma queda da produção agrícola não só em qualidade, como também em quantidade. 

 Nesse contexto, enquanto no ano de 1940 a população rural no Brasil era de quase 

68,77%, em 1960 essa situação começa a se inverter, apresentando apenas 54,92% de população 

rural contra 45,08% de população urbana. Em 2000, a população urbana já era de 81,25%, 

enquanto a rural era de apenas 18,75%, segundo dados do IBGE40. Em levantamento realizado 

pelo IBGE para o ano de 2010, aproximadamente 160 milhões de pessoas habitavam as cidades, 

o que corresponde a 84,21 da população total do Brasil (190 milhões)41, conforme o exposto no 

gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1: Distribuição percentual da População por situação de Domicílio no Brasil  

(1980 a 2010) 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1980, 1991, 2000 e 2010, e Contagem da População 1996.  

                                                           
39 SCARLATO, Francisco Carpuano. População e Urbanização Brasileira, p. 392. In: ROSS, Jurandyr. Geografia 

do Brasil. São Paulo: Edusp, 2014. 
40 IBGE, Censo demográfico 1940-2010. Até 1970 dados extraídos de: Estatísticas do século XX. Rio de Janeiro: 

IBGE, 2007 no Anuário Estatístico do Brasil, 1981, vol. 42, 1979. Disponível em: 

<http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=POP122>. Acesso em 03 nov. 2016. 
41 IBGE, Censo Demográfico 2010. Disponível em: <http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-

povo/caracteristicas-da-populacao.html>. Acesso em 12 out. 2016 
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São Paulo foi o principal receptor das migrações internas do país. A Região 

Metropolitana de São Paulo correspondia, já na década de 1970, a 43,5% da produção industrial 

do Brasil e apresentava um crescimento de 4,4% ao ano entre 1970-198042. Essa situação só se 

reverteria a partir de 1980.  

 

Tabela 1: Evolução da População Metropolitana da Cidade de São Paulo e Região 

Metropolitana (1872 a 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 KOWARICK, Lúcio et al. São Paulo: novos percursos e atores sociedade, cultura e política. São Paulo: 

Editora 34, 2011, p. 57. 
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Mapa 1: Expansão da Área Urbanizada no Município de São Paulo (1881 a 2002) 

 

 

Fonte: Prefeitura de São Paulo43 

 

 Esse rápido aumento populacional nas cidades, conjugado a uma falta de planejamento 

urbano, fez com que a cidade crescesse de maneira descontrolada, sendo responsável por uma 

                                                           
43 Disponível em: <http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/mapas/3_expansao_da_Area_urbanizada_1981_1.pdf>. 

Acesso em 31 out. 2016. 



 28 

série de problemas nos grandes centros urbanos. Como consequência disso, tem-se o aumento 

de favelas e outras moradias com infraestrutura inadequada, problemas de circulação viária, etc. 

 A partir de 1940, aconteceu a ocupação dos limites da cidade, justamente, as áreas pouco 

equipadas da cidade, onde o terreno era mais barato. Isso se deu pelo fato de que a própria 

legislação da época negligenciava as periferias da cidade, o que permitia sua rápida ocupação. 

 Dessa forma, segundo a Secretaria de Planejamento de São Paulo, 65% da população 

da cidade morava em residências afetadas por algum tipo de ilegalidade no início dos anos 

9044.Além disso, em 1968, o Plano Urbanístico Básico (PUB) demonstrou que 52,4% dos 

domicílios na capital paulista não tinham ligação de água, 41,3% não estavam ligados à rede de 

esgotos e 15,9% não dispunham de coleta de lixo. Não apenas isso: 60% das ruas não eram 

asfaltadas e 76% não tinham iluminação45. Ademais, estes números não eram uniformes sobre 

todo o território da cidade. Na verdade, estes números se concentravam principalmente sobre a 

periferia, território com menor oferta de serviços públicos essenciais.  

 Assim, enquanto no centro apenas 1,3% dos domicílios não tinham água encanada, 4,5%, 

1,7% não tinha asfalto e 0,8% não tinha coleta de lixo. Em Itaquera, por exemplo,  89,3% dos 

domicílios não recebiam água encanada, 96% não dispunham de esgotos, 87,5% não tinham 

asfalto e 71,9% não dispunham de coleta de lixo.46 

Outro problema enfrentado pela população mais pobre é que não contavam com nenhum 

tipo de financiamento para suas casas. A opção para a maioria era a construção de suas próprias 

casas através da autoconstrução, ou seja, adquirem o lote e vão construindo e mobiliando a casa 

aos poucos47. Ademais, muitos dos lotes onde foram edificadas suas casas ficavam sujeitos a 

práticas ilegais, como grilagem e fraude, fato este que não garantia as dimensões mínimas do 

lote exigidas por lei e a impossibilidade do registro de suas propriedades.48  

Assim sendo, verifica-se que durante o processo de urbanização de São Paulo houve a 

consolidação  do que ficou conhecido como padrão de segregação centro-periferia49, onde a 

população mais rica vive junto aos espaços centrais, que são mais bem equipados, enquanto a 

população mais pobre vive na periferia, que conta com uma oferta precária de serviços urbanos 

e infraestrutura.  

                                                           
44 CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de muros: Crime, segregação e cidadania em São Paulo. 3. ed. 

São Paulo: Edusp, 2011. 220p. 
45 Ibidem, p. 227. 
46 Ibidem, p.. 228. 
47 Ibidem, p.221. 
48 Ibidem, p. 221 
49 “Nela, diferentes grupos sociais estão separados por grandes distâncias: as classes média e alta concentram-se 

nos bairros centrais com boa infraestrutura, e os pobres vivem nas precárias e distantes periferias” (CALDEIRA, 

Teresa Pires do Rio. Cidade de muros: Crime, segregação e cidadania em são Paulo. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2011) 
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Além destes problemas, há ainda a questão das favelas50 que aumentaram muito entre 

1970 e 1980. Em 1973, apenas 70 mil habitantes moravam em favelas, aproximadamente 1% 

da população total do município de São Paulo. Já em 1987, este número representava 812 mil 

habitantes, ou 9% da população total.51  

 

Tabela 2 – Evolução da População Total em Favelas no Município de São Paulo  

(1937 a 2007) 

 

Em visita recente realizada pela ONU, encabeçada por Nelson Saule Júnior, Relator 

Nacional do Direito à Moradia Adequada e à Terra Urbana, na favela de Heliópolis, no ano de 

2004, foi identificado que “mais de 40% das casas não tinham esgoto; mais de 60% das ruas 

não eram asfaltadas; mais de 250 famílias moravam em barracos; a renda familiar média é de 1 

a 3 salários mínimos”52.  Identificou-se ainda o poder público como principal violador dos 

direitos dessas pessoas: 

                                                           
50 Segundo Kowarick: “Em sua maioria estão localizadas em áreas non aedificandi, protegidas ambientalmente ou 

que oferecem risco, como as encostas dos morros e os leitos dos cursos-d’água. Por se tratarem de áreas 

caracterizadas pela ilegalidade da terra e por uma ocupação desordenada, as favelas são normalmente locais com 

deficiência de serviços de infraestrutura urbana e com oferta insuficiente de equipamentos públicos.” 

(KOWARICK, Lúcio et al. São Paulo: novos percursos e atores sociedade, cultura e política. São Paulo: 

Editora 34, 2011, p. 105). 
51 Ibidem, p. 106 
52 INSTITUTO PÓLIS: O Direito a Moradia no Brasil - Violações, práticas positivas e recomendações ao 

governo brasileiro - Relatório da Missão Conjunta da Relatoria Nacional e da ONU. São Paulo, 1 maio 2004, p. 

34. Disponível em: <http://www.polis.org.br/uploads/911/911.pdf>. Acesso em: 09 nov. 2016. 
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O poder público é o agente violador, por transformar uma solução de curto prazo em 

problema de longo prazo e omitir-se do dever de prover solução de habitação para as 

famílias de baixa renda alojadas. As famílias permanecem há mais de dez anos no 

alojamento, já em situação de risco, com grave ameaça à saúde e à vida, pela 

precariedade e localização das instalações, e pela falta de infra-estrutura e de serviços 

públicos básicos como serviço de saneamento básico. 

 

 

Por fim, embora tenha havido um incremento nas periferias do município de São Paulo, 

muitas das pessoas ainda vivem em cortiços, sendo 600 mil pessoas em 1993, cerca de 6% da 

população do município, muitos dos quais localizados no centro (19% concentrado no Distrito 

da Sé)53 . Os cortiços, por estarem localizados nas áreas centrais das cidades, estão mais 

próximos dos postos de trabalho, bem como permitem a utilização de uma série de serviços, 

que se localizam sobretudo no centro. Por outro lado, justamente por esses motivos, são mais 

valorizados que os imóveis localizados na periferia, e por isso as famílias se sujeitam a altos 

preços de aluguel. 

Além disso, há outros problemas. Em documento elaborado pela Relatoria Especial da 

Missão Conjunta da Relatoria Nacional e da ONU, publicado em 2004, foi identificado que os 

cortiços não cumprem a função social da propriedade, pois são alugados para várias famílias, 

que vivem em situação de risco e a custos de aluguéis abusivos, o que faz com que sejam 

constantemente ameaçados por despejos54.  

Verifica-se, portanto, que, ao longo do processo de urbanização de São Paulo, houve 

uma crescente massa de migrantes, o que fez com que surgisse uma demanda muito grande por 

novas moradias na cidade; ao mesmo tempo, o Estado não tomava medidas efetivas para 

garantir moradia digna a estas pessoas. Tal situação se reflete nos números acima expostos, 

demonstrando que a maioria dos domicílios não tinha serviços urbanos básicos, tais como água 

encanada, esgoto e serviço de coleta de lixo.  Além disso, tais populações viviam em situação 

de insegurança jurídica, uma vez que muitas das famílias que aí habitam estão sujeitas a 

reintegrações de posse e ameaças de despejo. 

É nesse contexto que se verifica que o direito à moradia, embora previsto como direito 

social fundamental pelo nosso ordenamento jurídico, está longe de ser atingido, devendo ser 

                                                           
53 KOWARICK, Lúcio et al. São Paulo: novos percursos e atores sociedade, cultura e política. São Paulo: 

Editora 34, 2011, p. 85 
54 INSTITUTO PÓLIS: O Direito a Moradia no Brasil - Violações, práticas positivas e recomendações ao 

governo brasileiro - Relatório da Missão Conjunta da Relatoria Nacional e da ONU. São Paulo, 1 maio 2004, 

p. 32.  Disponível em: <http://www.polis.org.br/uploads/911/911.pdf>. Acesso em: 09 nov. 2016. 
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efetivado com urgência pelo Estado brasileiro. Para tanto, é preciso que sejam formuladas 

políticas públicas adequadas, como será visto no capítulo seguinte. 

 O direito à moradia constitui um grande desafio atualmente, pois verifica-se pelo 

contexto histórico da urbanização brasileira que, embora muitos governos tenham reconhecido 

a importância do direito à moradia, ressaltando a responsabilidade do Estado para sua efetivação, 

as medidas concretas para solucionar esse problema ainda estão longe de ser alcançadas. 
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2 EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE MORADIA NO BRASIL 

 

2.1 Da Lei do Inquilinato à Fundação da Casa Popular 

 

 Desde o final do século XIX até a era Vargas (1930), não houve nenhuma iniciativa de 

fato significativa do governo em relação à provisão de moradias populares. Tal período 

caracterizou-se pela presença exclusiva das construtoras privadas, que vão ter como foco a 

produção de habitações destinadas ao aluguel (produção rentista), vigorado pela chegada 

incessante de imigrantes à cidade de São Paulo. 

 Segundo Nabil Bonduki: 

 

Em 1920, apenas 19,1%, e em 1925, 23,8% dos prédios da cidade eram ocupados por 

proprietários (Boletim do Departamento de Indústria e Comércio). Tudo indica que, 

antes de 1920, esses números eram ainda menores, uma vez que os trabalhadores só 

conseguiam se tornar proprietários após décadas de trabalho e poupança. E como em 

geral os prédios ocupados pelos proprietários eram unifamiliares e os ocupados por 

inquilinos eram, em boa proporção, coletivos, a porcentagem da população que vivia 

em moradias de aluguel era, no período, superior a 80%.55 

 

 

 Na época, o Estado era marcado pela concepção liberal, de forma que não deveria 

interferir na questão da produção de novas moradias. Mariana de Azevedo Fix aponta que o 

pensamento da época era de que a produção estatal era inibidora para a promoção privada e, 

mesmo quando ocorreu, foi em favor do capital mercantil56. 

 Os ganhos de capital derivados da economia do café incentivavam que os excedentes 

fossem aplicados na produção rentista. Ainda que a indústria tenha sido a maior beneficiada 

pela transferência do capital cafeeiro, os investimentos nesse setor eram lentos, frágeis e 

instáveis, pois sofria pressão da concorrência estrangeira e da falta de um mercado nacional 

integrado57. Isso incentivava a produção de moradias destinadas ao aluguel. 

A cidade de São Paulo crescia e, concomitantemente, crescia a demanda por moradias. 

Segundo a mesma autora: “A cidade cresceu de 31 mil habitantes, em 1872, para quase 240 mil, 

                                                           
55 BONDUKI, Nabil. Origens da Habitação Social no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e 

difusão da casa própria. 4. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2004, p.43 
56 FIX, Mariana de Azevedo Barretto. Financeirização e transformações recentes no circuito imobiliário no 

Brasil. 2011. 263 f. Tese (Doutorado) - Curso de Economia, Departamento de Instituto de Economia, Unicamp, 

Campinas, 2011, p.51 
57 BONDUKI, Nabil. Origens da Habitação Social no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e 

difusão da casa própria. 4. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2004, p.45 
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em 1900 – multiplicando-se por mais de sete vezes em menos de vinte anos -, e para 579 mil 

em 1920”58. 

 Entretanto, havia pouca disponibilidade de moradias para a crescente população. Dessa 

forma, enquanto em 1886 havia 6,27 pessoas por prédio, em 1900 este número vai se elevar 

para 11,07 pessoas por prédio59. 

 A forma mais comum de habitação da época eram os cortiços e casas coletivas, 

caracterizados pela alta concentração de pessoas (famílias inteiras ocupando o mesmo cômodo) 

e péssimas condições de higiene. Isso se tornou motivo de preocupação e intervenção do 

governo, por servir como foco de doenças. Nesse sentido, Bonduki explica que: 

 

A deterioração das condições de vida na cidade, provocada pelo afluxo de 

trabalhadores mal remunerados ou desempregados, pela falta de habitações populares 

e pela expansão descontrolada da malha urbana obrigou o poder público a intervir 

para tentar controlar a produção e o consumo de habitações60. 

  

 Nesse período, será notável a atuação de políticas higienistas61 no sentido de tentar 

controlar a proliferação de cortiços e outras habitações populares da época que, por 

representarem foco de doenças e epidemias, foi um grande alvo do poder repressivo do Estado.  

Bonduki revela que o poder público atacou esse problema por meio de três frentes: 

 

O poder público atacou em três frentes: a do controle sanitário das habitações; a da 

legislação e códigos de posturas; e a da participação direta em obras de saneamento 

das baixadas, urbanização da área central e implantação de rede de água e esgoto. 

Sobretudo no que diz respeito ao controle sanitário, essas medidas foram marcadas 

por uma concepção que identificada na cidade e nas moradias as causas das doenças, 

as quais seriam extirpadas por meio da regulamentação do espaço urbano e do 

comportamento de seus moradores – uma ação que seria importante instrumento de 

controle social e manutenção da ordem.62 

 

 Entretanto, apesar da preocupação com a higiene pelo governo da época, a maior parte 

da população recebia uma remuneração muito baixa, não tendo outra opção senão morar em 

cortiços, apesar das péssimas condições de higiene. Ademais, os cortiços representavam uma 

boa fonte de renda para seus proprietários, de forma que a interferência estatal por meio das 

                                                           
58 FIX, Mariana de Azevedo Barretto. Financeirização e transformações recentes no circuito imobiliário no 

Brasil. 2011. 263 f. Tese (Doutorado) - Curso de Economia, Departamento de Instituto de Economia, Unicamp, 

Campinas, 2011, p.63 
59 BONDUKI, Nabil. Origens da Habitação Social no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e 

difusão da casa própria. 4. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2004, p.20 
60 Ibidem, p.17 
61 “Assim que São Paulo começou a crescer, os higienistas ocuparam postos de relevo na administração pública e 

colocaram em ação seus planos”. BONDUKI, Nabil. Origens da Habitação Social no Brasil: arquitetura 

moderna, lei do inquilinato e difusão da casa própria. 4. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2004, p.28 
62 Ibidem, p.29. 
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políticas higienistas seria prejudicial aos negócios. Isso impossibilitava que as políticas 

higienistas impedissem a proliferação de novos cortiços, que exigiam baixos investimentos e 

tinham certa valorização imobiliária, conforme Bonduki explica: 

 

A carestia de habitação higiênica, nesta capital, para as classes pobres, cada vez se 

agrava e, em consequência, alojam-se estas em porões que não oferecem condições 

de salubridade ou em cortiços em que se aglomeram com os maiores inconvenientes 

sanitários. A lei faculta à autoridade despejar os ocupantes dessas habitações 

impróprias e, nas toleráveis, proporcioná-los à lotação; mas a crise de alojamento e a 

repugnância que causa tal violência em circunstâncias tais, tolhem a ação do Serviço 

Sanitário. (Campos,1925) 

 

 

 A produção de moradias para o mercado de alugueis, principal forma de acesso à 

moradia pela crescente população da cidade, vai se alterar com o Governo Populista de Vargas 

que passa a incorporar a ideia de que a relegar a iniciativa privada a provisão de moradias para 

a crescente classe trabalhadora seria prejudicial, uma vez que as habitações não ofereciam as 

condições adequadas de higiene e os moradores deviam lidar com os altos preços de alugueis. 

 

 Segundo Bonduki:  

 

A partir dos anos 30, sob Vargas, o problema seria encarado de outra forma. Segundo 

opinião generalizada, a iniciativa privada era incapaz de enfrentar o problema, 

tornando inevitável a intervenção do Estado. Desse modo marginalizava-se o setor 

rentista que, desde o início da República desfrutara de regalias fiscais e da ausência 

de regulamentação em suas relações com os inquilinos. Discursos originários de todo 

o espectro ideológico – dos representantes da Fiesp (Simonsen) aos comunistas (jornal 

Hoje), passando pelos ministros de Vargas – mostram a aceitação da concepção de 

que a produção e a locação de moradias revestiam-se de características especiais que 

as diferenciavam de outros bens e que, portanto requeriam a intervenção 

governamental (...). 

 

  

 Além disso, no ano de 1942 foi adotada pelo governo getulista a Lei do Inquilinato, a 

qual foi responsável por congelar os preços dos aluguéis no período. Com o congelamento dos 

preços, perdeu-se o interesse da iniciativa privada em construir novas habitações para o 

mercado rentista, a qual servia até então como fonte de lucros interessantes, conforme 

demonstra Bonduki: 

 

O congelamento dos aluguéis, instituído pela Lei do Inquilinato, em 1942, como 

suposta resposta do governo à carência de moradias, agravou a situação, 

desestimulando a colocação de novos imóveis no mercado de locação e provocando 

uma enxurrada de despejos. E, para piorar, o crescimento da atividade econômica pela 

conjuntura da guerra gerou uma intensificação do processo de urbanização e migração 

interna em direção às grandes cidades, ampliando a demanda por alojamento. 
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A lei do Inquilinato, criada supostamente para proteger os inquilinos, acabou tendo 

como consequência uma queda do número de moradias construídas para o mercado de aluguel, 

bem como o uso de diversas formas para burlar o congelamento dos preços pelos detentores 

dos imóveis. 

 Muitos inquilinos foram ameaçados verbal e fisicamente a desocupar os imóveis – o 

destelhamento de casas e danificações do interior do imóvel estavam dentre os expedientes 

usados pelos inquilinos e proprietários para que os imóveis fossem desocupados. Além disso, 

muitos contratavam advogados que utilizavam brechas e artimanhas judiciais para possibilitar 

o despejo63. 

 Nesse contexto, Bonduki diz que: 

 

(...) em 1945, apenas no município de São Paulo, foram assinadas 2.614 ações de 

despejo; em 1946, foram 5.121 e, somente em janeiro de 1947, 491 casos – num 

período de 25 meses houve a concretização de um total de 8.226 despejos! O número 

é significativo, pois uma única ação podia significar o despejo de várias famílias (no 

caso de cortiços) e essas ações foram as que chegaram a julgamento, sem contar os 

despejos realizados de maneira informal.64 

 

 Assim, diferente do período anterior, que tinha a construção de novas moradias para o 

mercado rentista pela iniciativa privada como solução para a demanda, durante o governo 

Vargas será estimulada a produção de moradia pelo próprio Estado para a crescente classe 

trabalhadora. Este ponto de vista era defendido por vários setores da sociedade, segundo 

Bonduki: 

 

Era amplo, portanto, o leque dos setores sociais que apoiavam com ênfase a 

intervenção pública no processo de produção habitacional. No plano do aparato estatal, 

das entidades empresarias, das forças políticas com influência junto aos trabalhadores, 

dos técnicos e da opinião pública consolidou-se assim a noção de que cabia ao Estado 

garantir condições dignas de moradia e que, para tanto, era preciso investir recursos 

públicos e fundos sociais. 

 

 Nesse contexto, há uma mudança radical no tocante ao papel do Estado no período 

getulista, passando-se ao entendimento de que ele próprio deve ser responsável por produzir 

diretamente novas moradias à população, o que marca o início da preocupação do Estado com 

a questão habitacional. Para atingir tais objetivos, foram criados no período os Institutos de 

                                                           
63 BONDUKI, Nabil. Origens da Habitação Social no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e 

difusão da casa própria. 4. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2004, p.246 
64 Ibidem, p.257. 
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Aposentadorias e Pensões e a Fundação da Casa Popular, órgãos estatais responsáveis por 

produzir novas moradias no período.  

 A Fundação da Casa Popular, que foi criada através do Decreto-lei nº 9.218, seria o 

primeiro órgão de âmbito nacional com o objetivo de providenciar novas habitações para a 

população mais pobre. Havia ainda no mesmo período os Institutos e Caixas de Aposentadoria 

e Pensões, que teriam contudo, abrangência mais limitada, pois atendiam somente aos 

associados65. 

 Azevedo detalha como se dava o funcionamento da Fundação da Casa Popular: 

 

Pensada inicialmente para enfrentar os problemas habitacionais das faixas de 

população de baixa renda, a Fundação da Casa Popular passaria, com o Decreto-lei n.° 

9.777, de 6 de setembro de 1946,3 a ter possibilidade de atuar em áreas 

complementares que fariam dela um verdadeiro órgão de política urbana lato sensu. 

Cabia-lhe, de conformidade com esse decreto, “financiar obras urbanísticas de 

abastecimento d’água, esgotos, suprimento de energia elétrica, assistência social e 

outras que visem à melhoria das condições de vida e bem-estar das classes 

trabalhadoras (...)”. Era ainda de sua competência “financiar as indústrias de material 

de construção, quando, por deficiência do produto de mercado, se tornar indispensável 

o estímulo de crédito (...)”, “proceder a estudos e pesquisas de métodos e processos 

que visem ao barateamento de construção (...)”; “financiar as construções de iniciativa 

ou sob a responsabilidade de prefeituras municipais, empresas industriais ou 

comerciais e outras instituições, de residência de tipo popular destinadas à venda, a 

baixo custo ou a locação, a trabalhadores, sem objetivos de lucro” (...); e, finalmente, 

“estudar e classificar os tipos de habitação denominados populares, tendo em vista as 

tendências arquitetônicas, hábitos de vida, condições climáticas e higiênicas, recursos 

de material e mão de obra das principais regiões do país (...). 66 

 

Verifica-se que, segundo o número de frentes de atuação, a FCP seria um órgão de 

grande relevância, tendo em vista o número de atribuições que ele tinha, pois, sua atuação não 

se limitava somente à produção de novas moradias, mas também ao desenvolvimento de obras 

urbanísticas. 

Isto representava a preocupação existente na época no sentido de que o problema de 

moradia não deveria ser enfrentado apenas fornecendo-se novas moradias. Porém, o grande 

número de atribuições endereçadas à Fundação da Casa Popular era também considerado como 

algo pretencioso e irrealista.67 

                                                           
65 “Instituída pelo Decreto-lei n.° 9.218, de 1° de maio de 1946 a Fundação da Casa Popular foi o primeiro Órgão, 

de âmbito nacional, voltado exclusivamente para a provisão de residências às populações de pequeno poder 

aquisitivo. Os Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões, antes dela, através das carteiras prediais, vinham 

atuando na área fragmentariamente, pois atendiam apenas a associados”. AZEVEDO, Sérgio de; ANDRADE, Luís 

Aureliano Gama de. Habitação e Poder: Da Fundação da Casa Popular ao Banco Nacional Habitação. Rio 

de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais (online), 2011, p. 1. 
66 Ibidem, p. 2 
67 Ibidem, p. 3 
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Durante o seu período de existência, a Fundação Casa Popular vai sofrer por problemas 

de diversas ordens. De certa forma, isso vai limitar muito sua capacidade de fornecer novas 

moradias durante o período que existiu, tendo sido identificados problemas técnicos, 

financeiros e administrativos. 

Segundo Azevedo, não eram utilizados critérios adequadas para selecionar a população 

beneficiada, pois no processo de seleção de beneficiários eram admitidas pessoas que 

percebiam até 12,8 salários mínimos, o que só não aconteceu de fato, pois estas não achavam 

condizentes com sua posição social habitar tais conjuntos. Além disso, boa parte das pessoas 

só tomavam conhecimento do processo de inscrição através de parentes amigos e vizinhos, vez 

que os editais de convocação tinham alcance restrito68.  

Era ainda comum diversas irregularidades no processo seletivo, tais como inscrições 

extemporâneas, solicitações que não preenchiam as condições, alteração de classificação e 

privilégios na escolha das casas. Nesse contexto, muitos candidatos buscavam contatos 

políticos e favores de funcionários e dirigentes, dando um caráter clientelístico à seleção dos 

beneficiários69.  

Outro fator que salientava o caráter clientelístico era a reserva de um número de 

moradias denominadas de “reserva técnicas”, as quais não eram sujeitas ao caráter formal de 

seleção, o que favorecia que muitos candidatos se utilizassem de expediente político para a 

seleção70. 

Segundo Edney Cecili Dias: 

 

Essa entidade não possuía fundos permanentes e seus resultados ficaram muito abaixo 

do imaginado em sua criação – ela atuou de forma fragmentária, sem coordenação 

federativa e regida por um padrão clientelista, oferecendo moradia a poucos e com 

alto subsídio.71 

 

Do ponto de vista geográfico, verifica-se que a Fundação da Casa Popular, embora 

considerada de âmbito nacional, acabou favorecendo algumas localidades em detrimento de 

outras. Com efeito, o Estado da Guanabara (antigo nome do Rio de Janeiro) e Minas Gerais 

                                                           
68 Ibidem, p. 10. 
69 Ibidem, p.11 
70 Ibidem, p.12 
71 DIAS, Edney Cielici. Do Plano Real ao Programa Minha Casa, Minha Vida: Negócios, votos e as reformas 

da habitação. 2012. 168 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciência Política, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2012, p. 28. 
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foram os Estados mais privilegiados, sendo construídos até o final de 1960, o correspondente a 

24 e 25% respectivamente, do total de casas e conjuntos no âmbito da Fundação72. 

Quanto a problemas de ordem financeira, Azevedo cita que um dos fatores para o 

colapso da Fundação foi subsidiar quase que integralmente as unidades73. 

O mesmo explica, por fim, que, a Fundação da Casa Popular construiu pouco mais de 

900 moradias, em média por ano74. 

 Durante os anos 30 foram criados, ainda, os Institutos de Aposentadorias e Pensões 

(IAPs), divididos por cada categoria profissional, os quais produziam novas moradias, assim 

como a Fundação da Casa Popular, mas os quais deixando tal questão em segundo plano, já que 

suas finalidades precípuas era fornecer benefícios previdenciários e assistência médica.75. Além 

disso, como atendiam somente a seus associados, não tinha um alcance tão grande quanto a  

Fundação da Casa Popular, pois excluía boa parte dos trabalhadores, que não integravam o 

mercado de trabalho formal.76 

 Bonduki explica como os IAPs começaram a atuar na esfera habitacional no período: 

 

Com o decreto 1.749, em 1937, surgiram “as condições para a atuação dos IAPS no 

campo habitacional, podendo ser considerado o marco inicial da atuação dos Institutos 

nessa área (Varon 1988:231-1). Pelo dispositivo, os institutos ficavam autorizados a 

criar carteiras prediais, definindo-se “o ´módus operandi’ de cada instituição no setor 

“habitacional” (Farah 1983:46), e a destinar até metade de suas reservas para o 

financiamento das construções. Além disso, o decreto estabelecia condições de 

financiamento habitacional tendentes a ampliar a demanda, com a redução das taxas 

de juro de 8% para 6% (não existia atualização monetária); a ampliação dos prazos de 

pagamento de 10 para até 25 anos; a elevação do limite máximo de financiamento; e 

a autorização para a concessão do benefício para associados que já possuíssem a casa 

própria.77 

 

 Assim, segundo o mesmo autor, os IAPs teriam um papel importante para viabilizar as 

incorporações imobiliárias, pois eles concediam crédito direta e indiretamente para a construção 

                                                           
72 AZEVEDO, Sérgio de; ANDRADE, Luís Aureliano Gama de. Habitação e Poder: Da Fundação da Casa 

Popular ao Banco Nacional Habitação. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais (online), 2011, p. 

1., p. 17. 
73 Segundo Azevedo: “O sentido social da casa própria para as classes menos favorecidas, as limitações de renda 

dessas camadas da população e as dificuldades de barateamento do custo da habitação, em razão de fatores vários, 

tais como o preço do solo urbano, os óbices tecnológicos a uma produção em escala, os longos prazos exigidos 
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mas em subsidiar quase totalmente. Ibidem, p.20 
74 Ibidem, p. 19. 
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difusão da casa própria. 4. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2004, p. 101 
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Bogotá, Colombia, núm. 35, julio-diciembre, 2011, p. 89. Disponível em: < 
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difusão da casa própria. 4. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2004, p. 104 
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de grandes edifícios e conjuntos populares no período, principalmente no Rio de Janeiro, que 

assistiu a uma crescente especulação imobiliária. Nos anos 40, os IAPs seriam responsáveis 

pela criação de 618 condomínios no Rio de Janeiro, somando 4.549 apartamento de classe 

média.78 

 No entanto, como eles podiam beneficiar qualquer associado, aqueles com maior 

capacidade de pagamento, a burocracia sindical e os próprios institutos tinham acesso mais fácil 

aos recursos dos institutos79. Nesse sentido, Bonduki exemplifica da seguinte forma: 

 

Há casos acintosos, como a construção do Edifício Anchieta na avenida Paulista, local 

nobre em São Paulo, destinado à cúpula dos funcionários dos sindicatos e do 

trabalhismo, ou a utilização de dois apartamentos do conjunto Japurá pela deputada 

Ivete Vargas, filha do presidente, devidamente reformados e conjugados. 

 

 

Havia, também, desigualdades entre os próprios institutos, sendo que os bancários, que 

recebiam salários muito maiores que a média da época, tinham um atendimento habitacional 

melhor que associados de outros Institutos.80 

 Nesse sentido, embora os IAPs tenham se estabelecido parte importante do processo 

habitacional, como órgãos responsáveis por providencias novas moradias, sua atuação era 

bastante limitada, pois atendia somente aos seus associados, excluindo, boa parte dos 

trabalhadores da época, por exemplo, os trabalhadores informais. Além disso, os recursos não 

eram aplicados da maneira adequada, servindo para financiar obras de pessoas ligadas ao 

governo e aos dirigentes dos próprios institutos. 

 Somando os esforços dos Institutos de Aposentadoria e Pensões e da Fundação da Casa 

Popular, Bonduki admite que a produção de moradia foi irrisória frente às necessidades da 

população: 

 

A noção de que a produção estatal de moradias durante o período populista foi 

insignificante e inexpressiva formou-se, basicamente, a partir da constatação do baixo 

número de unidades habitacionais construídas pelos IAPs e pela FCP em comparação 

seja com as necessidades do país seja com a produção do BNH no período posterior a 

1964. De fato, num período de 27 anos, entre 1937 e 1964, excluindo-se os 

financiamentos de classe média, os IAPs e a FCP produziram cerca de 143 mil 

unidades habitacionais, uma média de 5,3 mil por ano.81 

 

 

                                                           
78 Ibidem, p. 105 
79 Ibidem, p.109 
80 Ibidem, p.110 
81 Ibidem, p. 127 
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2.2 Política de Moradia durante a Ditadura Militar  

  

Criado no ano de 1964, através da Lei nº 4.380/64, junto com o Plano Nacional de 

Habitação, o Banco Nacional da Habitação foi um banco público especializado cujo objetivo 

era conceder financiamento destinado à habitação. Sua criação, durante o contexto do golpe 

militar, ilustra a motivação do novo governo em demonstrar que estava interessado em atacar 

problemas sociais e econômicos que o país enfrentava à época82. É sob esse contexto que 

Mariana de Azevedo Fix  destaca que: “A política habitacional combinou elementos de 

legitimação social e acumulação, e se desenvolveu ao mesmo tempo em que direitos civis foram 

cassados e trabalhadores e militantes de esquerda reprimidos e torturados”83. 

O Banco Nacional de Habitação seria fruto de coalização de interesses empresariais, 

servindo como contraofensiva a política de João Goulart, que já havia demonstrado interesse 

antes do golpe de 64 em instituir uma nova política habitacional. 

Raquel Rolnik explica, inclusive, que a ideia do Banco Nacional de Habitação era 

integrar o pensamento burguês à classe trabalhadora, através do modelo habitacional adotado 

pelos militares: 

 

Ela [Raquel Rolnik] travou um paralelo entre o regime militar brasileiro e o 

franquismo espanhol, lembrando uma declaração da então presidente do BNH (Banco 

Nacional de Habitação) Sandra Passarinho muito semelhante à do ministro da 

Educação franquista nos anos 50: “Este tem que ser um país de proprietários, não de 

proletários”, para que os trabalhadores se identificassem desde já com a ideologia 

burguesa de propriedade, da acumulação e “pesassem duas vezes antes de fazer greve, 

antes de invadir a propriedade dos outros, porque, afina de contas, têm propriedade a 

zelar”, explicou ironizando.84 

 

  

 No mesmo sentido, Andrade (1976, apud AZEVEDO, 1988, p. 109), explica que a 

fundação do Banco Nacional de Habitação tinha um papel ideológico, em transformar o 

trabalhador contestador em “aliado da ordem”85. 

 Ademais, as funções do Banco Nacional de Habitação não se limitavam somente a 

interesses políticos, havia também interesses econômicos: fomentar a economia com o estímulo 

                                                           
82 AZEVEDO, Sérgio de; ANDRADE, Luís Aureliano Gama de. Habitação e Poder: Da Fundação da Casa 

Popular ao Banco Nacional Habitação. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais (online), 2011, p. 

39. 
83 FIX, Mariana de Azevedo Barretto. Financeirização e transformações recentes no circuito imbobiliário no 

Brasil. 2011. 263 f. Tese (Doutorado) - Curso de Economia, Departamento de Instituto de Economia, Unicamp, 

Campinas, 2011, p. 52 
84  Disponível em: <http://www.diarioliberdade.org/artigos-em-destaque/404-laboraleconomia/51557-raquel-

rolnik-a-moradia-virou-um-novo-setor-onde-o-capital-financeiro-pode-aterrizar.html> (Acesso em 17 out. 2016) 
85 AZEVEDO, Sergio de. Vinte e dois anos de política de habitação popular (1964-1986): criação, trajetória e 

extinção do BNH. In Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 4, n. 22, p.107-119, out. 1988, p. 109 



 41 

a poupança, formação de mão de obra pouco qualificada, desenvolvimento da indústria de 

matéria de construção, etc.86 

 A fim de avolumar recursos para a empreitada do BNH, foram criados 

concomitantemente, o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), órgão que funcionaria como 

fonte de recursos para a produção imobiliária, liberando recursos do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), bem como caderneta de poupanças e letras de câmbio, conforme 

explica Azevedo: 

 

Sob o comando do BNH estabeleceu-se divisão de trabalho entre atores públicos e 

privados nas etapas de captação e recursos, financiamento, construção e 

comercialização de moradias. Quanto à captação, o arranjo prevê poupanças 

compulsórias, recolhidas pelo próprio Estado através do FGTS, e as voluntárias, 

provenientes de letras imobiliárias e de cadernetas de poupança; estas últimas de 

responsabilidade das sociedades de crédito imobiliário, das associações de poupança 

e empréstimo e das caixas econômicos.87 

 

Diferente da Fundação da Casa Popular, que geria integralmente toda a política 

habitacional, o BNH se limitava a supervisionar e normatizar a política habitacional, deixando 

a aplicação da política a outros agentes estatais.  

Assim, para o mercado popular, inicialmente composto por famílias com renda mensal 

de uma a três salários mínimos, após aumentado para cinco, foram constituídas as Companhias 

Habitacionais (COHABs). Em sua gênese este programa atendia mutuários com renda entre 

três e seis salários mínimos. Mais tarde houve ampliação para as cooperativas habitacionais 

formadas por categorias profissionais. Para o mercado médio (renda mensal mínima de seis 

salários mínimos), atuavam principalmente agentes privados, Sociedades de Crédito 

Imobiliário (SCIs), Associações de Poupança e Empréstimo (APEs), e Caixas Econômicas, as 

quais formavam o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE)88. 

A COHAB, principal órgão financiador para a população de baixa renda, funcionava de 

maneira análoga àquela das incorporadoras imobiliárias. Sua função era coordenar e 

supervisionar o trabalho das agências pública e privadas, reduzindo o preço das unidades 

produzidas ao retirar o “lucro do incorporador”89. 
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Outro fator que reduzia os custos das moradias construídas no âmbito das COHABs era 

o reduzido custo dos projetos arquitetônicos, resultante da padronização das plantas residenciais, 

bem como da inexistência de despesas de comercialização90. 

Entretanto, apesar das medidas adotadas para viabilizar a construção e moradias para a 

população mais pobre, o BNH não teve resultados satisfatórios para esse setor. Com efeito, a 

política de “arrocho salarial” adotada durante o regime militar, que foi responsável pela queda 

do salário mínimo, onerou a vida destas pessoas que, consequentemente, não conseguiam arcar 

com as parcelas dos financiamentos habitacionais adquiridos junto à COHAB, resultando em 

um alto índice de inadimplência, a qual só iria começar a se resolver a partir de 197591. 

Nesse contexto de sanear o alto índice de inadimplência, a partir dos anos 1970, as 

COHABs passaram a privilegiar famílias com renda mensal acima de três salários mínimos. 

Tal estratégia viria de encontro com a especulação imobiliária da época, que deixou o segmento 

de baixa classe média sem outra alternativa senão os conjuntos habitacionais.92 

 Assim, houve um afastamento das pessoas de menor renda como prioridades da política 

habitacional da época: 

 

As características sócio-econômicas dos moradores atuais dos conjuntos habitacionais 

não deixam qualquer dúvida em relação à posição minoritária ocupada pela clientela 

inicial das Cohab. Em outras palavras, a participação dos trabalhadores de menor 

renda e de débil inserção no mercado de trabalho (empregados não-qualificados, 

biscateiros diaristas, etc.), nos programas tradicionais de habitação popular apresenta 

uma tendência decrescente, muito embora este seja o setor numericamente majoritário 

da população urbana. Ressalte-se, ainda, que o processo de mudança da clientela não 

ocorreu somente através da seleção dos novos mutuários. Tornando-se as casas 

populares competitivas, houve também um forte processo de revenda desses imóveis 

(repasse de financiamento) para setores de maior renda., recebendo o antigo 

proprietário um ágio por essa operação.93 

 

  

 O número de moradias construídas durante o período militar, ainda que expressivamente 

maior que no período getulista, ainda não foi o suficiente para atender à crescente demanda por 

moradias para a população mais pobre.  

Rosalina Burgos sintetiza o período de construção popular na Ditadura Militar: 

 

A partir da década de 1970, sob o regime militar, predominaram as políticas 

habitacionais que deram origem a inúmeros e enormes conjuntos habitacionais que 

deram origem a inúmeros e enormes conjuntos habitacionais, sem contudo conterem 
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a autoconstrução e favelização, que permanecem na atualidade como continuidade da 

desigualdade social deste processo histórico.94 

 

 Dessa forma, embora a política habitacional durante o período do Banco Nacional da 

Habitação tenha sido desenhada com o intuito de fornecer moradias a população mais pobre, 

impasses econômicos e mudanças em sua estrutura acabaram, por fim, desviando daquele que 

deveria ser o seu público alvo.  

 Por outro lado, a própria construção de novas moradias pelo poder público no período 

acabou reproduzindo as desigualdades socioespaciais nas cidades, ao priorizar a construção de 

habitações populares nas distantes periferias da cidade. Tal aspecto seria novamente repetido 

no Programa Minha Casa Minha Vida. 

 

 

2.3 Constituição de 1988 e a Importância das Políticas Públicas 

 

 A Constituição de 1988 trouxe grandes mudanças no paradigma constitucional 

brasileiro, elencando um rol bastante extenso de direitos sociais, dentre eles o direito à moradia, 

previsto como direito social fundamental pelo art. 6º da Constituição Federal: “São direitos 

sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição”. 

 Quando promulgada a CF/88, a moradia era um dos maiores problemas enfrentados no 

Brasil, pois os governos anteriores não adotaram medidas habitacionais suficientes para garantir 

acesso à moradia adequada à população de baixa renda, enquanto o mercado privado atendia 

somente a uma pequena parcela da população. 

 Sob outro vértice, o processo de urbanização brasileira foi muito acelerado, 

principalmente a partir da década de 1940. Isso fez com que a população urbana rapidamente 

superasse a rural em poucos anos, gerando cidades com intensas desigualdades socioespaciais, 

ou seja, uma cidade caracterizada como legal, bem localizada, com boa oferta de serviços 

urbanos e oportunidades de emprego; e outra caracterizada como ilegal, mal localizada, com 

poucos serviços e longe das oportunidades de emprego. 
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 É nesse contexto que as políticas públicas de moradia surgem como tema relevante para 

lidar com o acesso desigual à moradia, no quadro de um novo modelo de Estado, adotado pela 

CF/88, de inspiração social, em um país caracterizado como altamente urbanizado e excludente. 

 Políticas públicas, segundo Maria Paula Dallari Bucci, são: “programas de ação 

governamental visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas para 

a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados”.95 

 Sua existência surge a partir de uma alteração em relação do papel do Estado perante a 

sociedade. Bucci explica que as primeiras constituições, de concepção liberal, requeriam do 

Estado uma posição abstencionista, no sentido de não turbar o cidadão 96 . Contudo, as 

constituições de concepção social trazem uma outra visão, que altera o papel do Estado, que 

deixa de abstencionista, para ser intervencionista, de forma a garantir a redução das 

desigualdades geradas pelo capitalismo na sociedade e que não eram solucionadas pelas 

constituições liberais.  

Nesse sentido, segundo a mesma autora: “Os direitos sociais representam uma mudança 

de paradigma no fenômeno do direito, a modificar a postura abstencionista do Estado para o 

enforque prestacional, característico das obrigações de fazer que surgem com os direitos 

sociais”97. 

No caso brasileiro, em especial, parte-se de um contexto ainda mais amplo, pois além 

das desigualdades crônicas que o país enfrentava, havia a tarefa de redemocratização do país: 

 

A Constituição brasileira de 1988 foi carregada com os direitos compreendidos na 

tarefa de redemocratização do país e sobrecarregada com as aspirações relativas à 

superação da profunda desigualdade social produzida ao longo de sua história. O 

desafio da democratização brasileira é inseparável da equalização de oportunidades 

sociais e da eliminação da situação de subumanidade em que se encontra quase um 

terço da população.98 

 

 Nesse contexto, as políticas públicas para efetivação dos direitos sociais, previstos na 

Constituição, devem ser orientadas pelo princípio democrático carregado pela Constituição, sob 

a premissa de que as desigualdades devem ser combatidas por meio de mecanismos 

democráticos, que permitam que a sociedade discuta e apresente, junto ao Estado, soluções para 
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o enfrentamento das desigualdades que o país enfrenta, conforme afirma Michelle Lucas 

Cardoso Balbino: “(...) a participação de toda a sociedade na formulação, na decisão e na 

execução das políticas públicas, é fundamental para a estruturação de políticas públicas mais 

coesas e eficazes(...)”99. 

 

 

2.4 O Estatuto da Cidade 

 

Segundo Henri Lefebvre, idealizador do conceito de direito à cidade, a cidade é 

considerada uma obra, enquanto os produtos (derivados do comércio, das trocas) são 

considerados valor de troca100. Mas haveria uma alteração com o advento do capitalismo, sendo 

as cidades atuais lócus do conflito entre valor de uso e valor de troca: 

 

No sistema urbano que procuramos analisar se exerce a ação desses conflitos 

específicos: entre valor de uso e valor de troca, entre a mobilização da riqueza (em 

dinheiro, em papel) e o investimento improdutivo na cidade, entre a acumulação do 

capital e sua dilapidação nas festas entre a extensão do território dominado e as 

exigências de uma organização severa desse território em torno da cidade 

dominadora101 

 

 O direito à cidade parte do princípio que todas as pessoas devem ter igual possibilidade 

de acesso à cidade (serviços, lazer, infraestrutura, etc.). Observa-se aí um contraste com a 

cidade que encontramos atualmente, caracterizada como mercadoria e, portanto, altamente 

excludente, gerando enormes desigualdades no direito de acesso a ela. 

 A incorporação de tal conceito na CF/88 ocorreu após um amplo processo de luta, 

realizado desde o fim da Ditadura Militar (1964-1985), quando se iniciou o processo de 

redemocratização do país. Em 1985, foi criado o Movimento Nacional pela Reforma Urbana, 

que teve participação importante na alteração do papel do Estado em relação às cidades, 

incorporadas com a promulgação da nova Constituição de 1988. Sobre essa questão, Nelson 

Saule Júnior explica que: 

 

Contar a sua história é contar a trajetória de uma bandeira de luta que unificou e 

articulou diversos atores sociais. No princípio, a luta do Movimento tinha um caráter 

local, como a reivindicação por moradia. Mas com o fim do regime militar, passou a 

                                                           
99 Balbino, Michelle Lucas Cardoso. Programa minha casa minha vida e a colisão entre direitos fundamentais. 

In: Revista Brasileira de Políticas Públicas. UniCeub: 2013. Pág. 54. 
100 LEFEBVRE, Henri. O Direito à Cidade. Centauro Editora. São Paulo: 2011, p. 12. 
101 Ibidem, p. 14. 
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incorporar a ideia de cidade, a cidade de todos, a casa além da casa, a casa com asfalto, 

com serviços públicos, com escola, com transporte, com direito a uma vida social.102 

 

Conforme explicado anteriormente, o propósito de tal movimento era construir uma 

nova cidade, levando em consideração o conceito de direito à cidade, com mecanismos que 

garantissem a cidade e seus equipamentos e serviços públicos básicos aos mais pobres, por meio 

de uma reforma urbana. 

Segundo o mesmo autor: 

 

Em 1986, o Movimento Nacional pela Reforma Urbana define o conceito da reforma 

urbana como uma nova ética social, que condena a cidade como fonte de lucros para 

poucos em troca da pobreza de muitos. Assume-se, portanto, a crítica e a denúncia do 

quadro de desigualdade social, considerando a dualidade vivida em uma mesma 

cidade: a cidade dos ricos e a cidade dos pobres; a cidade legal e a cidade ilegal. 

Condena a exclusão da maior parte dos habitantes da cidade determinada pela lógica 

da segregação espacial; pela cidade mercadoria; pela mercantilização do solo urbano 

e da valorização imobiliária; pela apropriação privada dos investimentos públicos em 

moradia, em transportes públicos, em equipamentos urbanos e em serviços públicos 

em geral. 

 

O movimento conseguiu, por meio do mecanismo de emenda popular que fosse 

integrada ao texto constitucional o princípio da função social da propriedade, criada sob o 

capítulo “da Política Urbana”, nos artigos. 186 e 187 da Constituição Federal.  

Os artigos. 182 e 183 da Constituição Federal, que consagraram o princípio da função 

social da propriedade urbana, foram regulamentados pela Lei n º 10.257/2001, que criou o 

instituto da desapropriação por descumprimento da função social da propriedade. O objetivo 

era garantir que os terrenos da cidade não servissem somente para fins especulativos, que 

amparados pela propriedade privada, permitiriam que muitos espaços da cidade pudessem 

servir para fins de moradia e não ficassem desocupados. 

 Contudo, o referido princípio é aplicado com muitas limitações no Brasil. Com efeito, 

ele atinge somente os municípios com mais de 20.000 habitantes, além do mais está sujeito 

aprovação de um plano diretor. Nesse sentido, quando a Constituição de 1988 foi promulgada, 

apenas 50% dos municípios tinham população superior a 20 mil habitantes103. E mesmo São 

Paulo, que é o maior município do país, só teve seu Plano Diretor aprovado no ano de 2014. 

 Nesse contexto, Ermínia Maricato faz uma crítica importante: 

                                                           
102 SAULE JÚNIOR, Nelson; UZZO, Karina. A trajetória da reforma urbana no Brasil. 2009. Disponível em: 

<http://base.d-p-h.info/pt/fiches/dph/fiche-dph-8583.html>. Acesso em: 30 out. 2016. 
103 RODRIGUES, Arlete Moysés. A Matriz discursiva sobre o "Meio Ambiente": produção do espaço urbano - 

agentes, escalas, conflitos. In: CARLOS, Ana Fani Alessandri; SOUSA, Marcelo Lopes de; SPOSITO, Maria 

Encarnação Beltrão. A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO: agentes e processos, escalas e desafios. São 

Paulo: Contexto, 2011. p. 222. 
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(...) Tanto a Constituição Federal de 1988, em seus capítulos dedicados à política 

urbana (n º. 182 e 183), como o Estatuto da Cidade não resultaram textos de fácil 

aplicação. A primeira porque os adversários da chamada Reforma Urbana preconizada 

pelos movimentos sociais conseguiram incluir na redação alguns detalhes que 

remeteram à aplicação de alguns instrumentos como o IPTU progressivo para imóveis 

não utilizados ou subutilizados, para lei complementar. O segundo porque remeteu à 

utilização dos instrumentos de reforma urbana à elaboração do Plano Diretor. (...) O 

que parece ser uma providência lógica e óbvia resultou em um travamento na 

aplicação das principais contidas na lei.104 

 

 

 Maria Sylvia Zanella Di Pietro, argumenta no mesmo sentido, explicando ser difícil a 

aplicação do instituto da desapropriação por descumprimento da função social da propriedade 

urbana, citando que os requisitos e procedimentos exigidos pelo instituto acabam inviabilizando 

sua aplicação: 

 

Sem considerar os prazos para aprovação do plano diretor e da lei específica, os 

demais prazos previstos no Estatuto da Cidade estão a indicar que o decreto de 

desapropriação não poderá ser expedido antes do transcurso de aproximadamente oito 

anos. Vale dizer que o atendimento de todas as exigências constitucionais e legais 

passará por três mandatos de Prefeito, no mínimo, o que torna o instituto difícil de ser 

aplicado, ainda que juridicamente possível. (grifos nossos)105 

  
 

  

 É sob esse contexto que se verifica que, embora previsto o direito à moradia como direito 

humano fundamental, este ainda está longe de ser atingido, sobretudo porque os instrumentos 

jurídicos existentes para a sua concretização ainda são pouco aplicados, havendo resistência por 

parte da sociedade em reconhecer o verdadeiro significado e abrangência desse direito. 

 Mesmo a alteração formulada na Constituição de 1988, que fez transparecer o direito à 

cidade por meio de mecanismos que possibilitassem um acesso mais democrático à cidade, em 

contraste a cidade como mercadoria, tem pouca aplicação prática. O instituto da função social 

da propriedade, embora relevante do ponto de vista normativo, tem pouca eficácia no sentido 

de contribuir para o combate às desigualdades socioespaciais que continuam se reproduzindo, 

apesar dos esforços perpetrados na promulgação da Constituição de 1988. 

 

 

 

 

                                                           
104 MARICATO, Erminia. Metrópole, legislação e desigualdade. In  Estudos Avançados n.17, São Paulo, 

p.151-167, 2003. 
105 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella . Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas S.a., 2013. P. 203. 
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3. O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

 

 

3.1. Retrospecto do Programa Minha Casa Minha Vida. 

 

 Após a extinção do Banco Nacional de Habitação em 1986, não houve políticas 

habitacionais de âmbito nacional que lidassem com a falta de moradias adequadas no país. Foi 

um período marcado pela pouca capacidade do governo federal em propor políticas 

habitacionais, segundo Bonduki: 

  

Entre a extinção do BNH (1986) e a criação do Ministério das Cidades (2003), o setor 

do governo federal responsável pela gestão da política habitacional esteve 

subordinado a sete ministérios ou estruturas administrativas diferentes, caracterizando 

descontinuidade e ausência de estratégia para enfrentar o problema.106 

 

 O período de crise econômica e fiscal que o país enfrentava no período tornava pouco 

interessante a realização de gastos com produção e novas habitações. Durante o mandato de 

Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, no setor habitacional existiam os programas 

“Habitar Brasil” e “Pró Moradia”. No entanto, a política econômica de ajuste fiscal conduzida 

por seu governo, que tinha como objetivo controlar a alta inflação do período, acabou limitando 

consideravelmente os investimentos públicos no setor da habitação.107 

 Ao mesmo tempo, o acesso ao mercado privado imobiliário estava restrito a uma 

pequena parcela da população brasileira. Nesse contexto, de 1995 a 1999 foram construídos 4,4 

milhões de moradias no país, sendo que apenas 700 mil pelo mercado legal (aproximadamente 

16%).108  

Entretanto, mesmo que o governo federal não lidasse com uma política nacional de 

habitação, surgiram, após o processo de redemocratização, em âmbito municipal e estadual, 

programas inovadores para lidar com a questão de forma participativa e inovadora, em contraste 

com o anterior modelo militar, conforme demonstra Bonduki: 

 

                                                           
106 BONDUKI, Nabil. “Política habitacional e inclusão social no Brasil: revisão histórica e novas perspectivas no 

governo Lula”. In:  Revista eletrônica de Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, n. 1, 2008 p. 75-76. Disponível 

em <http://www.usjt.br/arq.urb/numero_01/artigo_05 _180908.pdf.>. Acesso em: 03 nov. 2016. 
107 ROYER, Luciana de Oliveira. Financeirização da política habitacional: limites e perspectivas. 2009. 194 f. Tese 

(Doutorado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Departamento de Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Usp, 

São Paulo, 2009, p. 70. 
108 Ibidem, p. 88. 
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Nesta fase, surgem, ao lado de intervenções tradicionais, programas que adotam 

pressupostos inovadores como desenvolvimento sustentável, diversidade de 

tipologias, estímulo a processos participativos e autogestionários, parceria com a 

sociedade organizada, reconhecimento da cidade real, projetos integrados e a 

articulação com a política urbana. Esta postura diferenciava-se claramente do modelo 

que orientou a ação do BNH e com estes pressupostos emergem programas 

alternativos, como urbanização de favelas e assentamentos precários, construção de 

moradias novas por mutirão e autogestão, apoio à autoconstrução e intervenções em 

cortiços e em habitações nas áreas centrais.109 

 

  

 No ano de 2001, surge o Projeto Moradia, cujo objetivo era de criar uma nova Política 

Nacional de Habitação para lidar com a crescente demanda por novas moradias. Neste âmbito 

projeto, realizaram-se reuniões técnicas e seminários com diversos representantes da 

sociedade110.  

A fim de possibilitar a implantação do Projeto, foram ouvidos diversos setores da 

sociedade com responsabilidade sobre a questão – empresas, ONG’s, movimentos sociais, etc. 

–  por meio das reuniões e seminários, destacados acima, contrastando com a posição autoritária 

tomada pelo governo militar, que não previa a participação da sociedade em seus programas e 

projetos, significando um mecanismo mais democrático para se atacar a questão habitacional, 

em consonância com o novo regime político adotado pela CF/88. 

Além disso, havia a proposta de ampliar o mercado formal de imóveis para a classe 

média e ao mesmo tempo oferecer subsídios públicos para viabilizar o crédito e o acesso à 

moradia digna para a população de baixa renda. 

No ano de 2003 surge o Ministério das Cidades, fruto das reivindicações iniciadas pelo 

Projeto Moradia, com a proposta de articular a política urbana a nível federal, até então ausente, 

conforme explica Raquel Rolnik: 

 

Uma das primeiras iniciativas tomadas pelo Governo Lula foi a criação do Ministério 

das Cidades. Esse órgão governamental foi especificamente encarregado de formular 

a política urbana em nível nacional e fornecer apoio técnico e financeiro a governos 

locais, integrando as arenas institucionais das políticas federais de habitação, 

saneamento e transportes (...) o novo ministério marcava o reconhecimento da agenda 

da reforma urbana como prioridade política. Seus integrantes levavam para o governo 

federal práticas e políticas que haviam sido experimentadas nos governos locais pelos 

quais o PT havia passado. Dentre elas, os processos participativos para a elaboração 

de políticas, como as conferências, assim como as experiências de autogestão na 

produção da habitação, que, a partir da primeira administração do PT em São Paulo 

(1989-1992), ganharam escala e força política entre os movimentos de moradia.111 

 

                                                           
109 Ibidem, p. 77-78. 
110 BONDUKI, Nabil. Do projeto moradia ao programa Minha Casa, Minha Vida. 2009. Disponível em: 

<http://novo.fpabramo.org.br/uploads/TD82-Nacional.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2016. 
111 ROLNIK, Raquel. Guerra dos Lugares: A colonização da Terra e da Moradia na Era das Finanças. São 

Paulo: Boitempo, 2015, p. 294-295. 
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Ademais, no ano de 2004 foi criado o Conselho Nacional das cidades, considerada como 

instância de participação e controle social da política urbana. Para sua criação foram 

convocados dois mil quinhentos e dez delegados de todo o país para trazer as linhas gerais e 

diretrizes da política nacional de desenvolvimento urbano, envolvendo todos os segmentos da 

sociedades (poder público, movimentos sociais, entidades empresarias, sindicatos, etc).112  

No mesmo ano, é criada a Política Nacional de Habitação, com mecanismos e 

instrumentos que integram os diferentes níveis de governo para lidar com a questão habitacional 

e fundiária: 

 

Para o eixo da política fundiária, a PNH estabeleceu como princípios a implementação 

dos instrumentos e das diretrizes gerais da política urbana dispostos pelo Estatuto da 

Cidade, visando garantir o cumprimento da função social da cidade e da propriedade, 

bem como o melhor ordenamento e controle do uso do solo, de forma a combater a 

retenção especulativa da terra e viabilizar o seu acesso pela população de baixa renda 

(Mcidades, 2006)113 

 

 Em 2005, foi criado o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS e o 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS (Lei nº 11.124/2005), fruto de lei 

de iniciativa popular, integrando os diferentes níveis de governo, tendo o Ministério das 

Cidades como Órgão Central, para unificar os programas de habitação de interesse social em 

âmbito nacional. Como pressuposto para aderir ao SNHIS, a fim de poder receber os recursos 

do FNHIS, ficou previsto que este devem ter um Fundo Local de Habitação de Interesse Social, 

um Conselho Gestor do Fundo e um Plano Local de Habitação de Interesse Social.  

 No mesmo compasso, é estruturado o Plano Nacional de Habitação (PlanHab), em 2008, 

consagrando uma série de medidas e estratégias para, no prazo de 15 anos, ouvindo diversas 

camadas da população por meio de seminários e conferências, para lidar com o déficit, 

estabelecendo diretrizes de política habitacional integradas com uma nova política urbana.  

No entanto, antes de que esta fosse colocada em prática, a crise financeira de 2008, 

mudou os rumos da política habitacional do governo, que procurou, junto com o setor da 

construção civil, um dos mais afetados pela crise no Brasil, uma política habitacional que, 

sobretudo, impulsionasse o crescimento da economia, contendo os efeitos da crise, daí surgindo 

o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 

 

                                                           
112 Política Habitacional e Inclusão Social no Brasil. Nabil Bonduki. P. 98 
113 MOREIRA, Tomás Antonio; RIBEIRO, Joana Z. M. T. A questão fundiária brasileira no desenho das 

políticas nacionais de habitação: considerações a partir do início do século XXI. Cad. Metropolitano, São 

Paulo, v. 18, n.35. pp. 15-31, abr 2016. P. 17. 
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3.2 Formulação do Programa Minha Casa Minha Vida 

 

 Em regra geral, a política pública114 surge de uma incitação do Estado a agir, para 

cumprir os direitos sociais fundamentais previstos no ordenamento jurídico. No caso do 

Programa Minha Casa Minha Vida, este estava amparado no direito social à moradia, servindo 

como pretexto, o alto déficit habitacional no país, que girava em torno de 7 milhões de moradias. 

O Programa Minha Casa Minha Vida, quando criado, em março de 2009, durante a 

gestão do presidente Luís Inácio “Lula” da Silva, tinha como meta construir o surpreendente 

número de 1.000.000 (um milhão) de novas unidades habitacionais, algo até então longe de ser 

realizado por qualquer dos governos anteriores desde a promulgação da Constituição de 1988.  

 Ele foi lançado como uma da Medida Provisória (459/2009), depois convertida na Lei 

nº 11.977/2009, alterada novamente por meio da Medida Provisória nº 514/2010, novamente 

convertida na Lei nº 12.424/2011, com o objetivo de incentivar a produção e aquisição de novas 

unidades habitacionais para famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00115. Assim sendo, o 

Programa surgiu como uma política habitacional destinada a fornecer moradia própria à 

população de baixa renda, a que mais sofre com falta de moradias, estabelecendo um limite de 

renda familiar como parâmetro de seleção de seus beneficiários.  

 Analisando o Programa, ainda que o número de 1.000.000,00 de moradias fosse 

considerado um número bastante relevante, este estava longe de ser o necessário para solucionar 

a falta de moradias no Brasil, cujo déficit na época estava em torno de 7 milhões de moradias, 

ou 12,4% do total de domicílios no país, segundo censo realizado para o ano de 2010 pela 

Fundação João Pinheiro, em convênio celebrado com a Secretaria Nacional de Habitação116. 

Para isto, além do número inicial de 1 milhão de novas moradias, seria preciso ampliar o 

programa para atender à crescente demanda por moradias. 

                                                           
114 “Política Pública é o programa de ação governamental que resulta de um conjunto de processos juridicamente 

regulados – processo eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo 

legislativo, processo administrativo, processo judicial – visando coordenar os meios à disposição do Estado e as 

atividades privada, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados”. (O 

conceito de política pública em direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.). Políticas Públicas: Reflexões 

sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. P. 39) 
115 Art. 1º da Lei 12.424/2011. 
116  (FJP) Fundação João Pinheiro. Déficit Habitacional no Brasil. Ano referência:  2010. Disponível em: 

<http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/216-deficit-habitacional-municipal-no-

brasil-2010/file>. Acesso em 03 nov. 2016. 
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 Do déficit habitacional acumulado em 2010, 42% correspondia a coabitação117, 33% a 

ônus excessivo com aluguel118, 18% em razão de habitação precária119 e 7% em razão de 

adensamento excessivo de domicílios alugados 120 . Ademais, a maior parte do déficit 

correspondia a área urbana (85%), e a região com o maior déficit foi região Sudeste, 

correspondendo a 2,769 milhões de moradias.  

 

Mapa 2: Déficit Habitacional Brasileiro no ano de 2010 

 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP). Déficit Habitacional no Brasil. Ano referência:  2010.  

 

Por outro lado, o déficit habitacional urbano por classe de rendimento domiciliar 

levantado demonstra que o déficit atinge principalmente a população que recebe entre 0 a 3 

salários mínimos (sm), que corresponde a 62,7% do total, enquanto que as faixas de 3 a 5 sm e 

5 a 10 sm correspondiam somente a 14,5% e 13,1%, respectivamente. 

                                                           
117 Famílias conviventes secundárias que declararam intenção de constituir um domicílio exclusivo. 
118 Corresponde ao número de famílias urbanas com renda de até três salários mínimos que moram em casa ou no 

apartamento (domicílios urbanos duráveis) e que despendem 30% ou mais de sua renda com aluguel. 
119 Corresponde à falta de um dos três componentes: carência de infraestrutura urbana, ausência de banheiro 

exclusivo e adensamento excessivo de domicílios próprios. 
120 Essa condição é caracterizada pelo número médio de moradores por dormitório acima de três (3). 
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 Tudo demonstra que o problema da moradia não era uniforme, atingindo principalmente 

a população de menor renda, em especial a que tem renda inferior a 3 salários mínimos, e 

concentrando-se sobretudo nas cidades, em especial da região Sudeste. Além disso, conforme 

os dados verificados, o problema de moradia era bastante amplo, não se resumindo somente à 

falta de condições mínimas de habitalidade (iluminação elétrica, rede coletora de esgoto, etc), 

pois a coabitação foi o principal fator para o alto déficit habitacional. 

Para lidar com o déficit e alcançar a marca de 1.000.000,00 de novas unidades 

habitacionais, foi previsto o investimento de 34 bilhões de reais, sendo R$ 25,5 bilhões do 

orçamento geral da União, R$ 1 do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) e 7,5 bilhões do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ademais, os recursos 

foram divididos segundo as regiões que apresentavam maior déficit.  

Dos recursos previstos, 39% foram para a região Sudeste, 30% para o Nordeste, 11% 

para o Sul, 12% para o Norte e 8% para a região Centro-Oeste121. Além disso, o Programa 

especifica o uso de fundos para realizar a política habitacional, tais como Fundo de 

Arrendamento Residencial, criado pelo Lei nº 10.188/2001 e o Fundo de Desenvolvimento 

Social, criado pela Lei nº 8.677/1993.   

O Programa articula diversas esferas do governo, bem como agentes públicos e privados, 

repartindo diversas competências entre eles. Deste Programa se destacam a Caixa Econômica 

Federal, órgão executor do Programa, incumbida, principalmente, de celebrar as contratações 

com agentes privados da construção civil responsável pela construção das obras, e o Ministério 

das Cidades que realiza a gestão do Programa  

Segundo Michelle Lucas Cardoso Balbino: 

 

Os participantes do Programa são a Caixa Econômica Federal (CEF), agente executor 

do Programa; o Ministério das Cidades, que representa o agente gestor do Programa; 

o Ministério da Fazenda, que fixa a remuneração da CAIXA, pelas atividades 

exercidas no âmbito do Programa; o Poder Público Estadual e Municipal com 

participação por meio de assinatura de Convênio com a CAIXA; construtoras e órgãos 

assemelhados os quais participam na apresentação de propostas e execução dos 

projetos aprovados para aquisição de unidades habitacionais na forma estabelecida 

pelas normas do Programa e o Público Alvo que são as famílias beneficiadas.122 

 

 

                                                           
121  Programa Minha Casa Minha Vida. Apresentação: Inês Magalhães. P. 14 Disponível em: 

<http://www.sedhab.df.gov.br/mapas_sicad/conferencias/programa_minha_casa_minha_vida.pdf>. Acesso em 

03 nov. 2016. 
122 Balbino, Michelle Lucas Cardoso. Programa minha casa minha vida e a colisão entre direitos fundamentais. 

In: Revista Brasileira de Políticas Públicas. UniCeub: 2013, p. 58. 
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Já o sítio eletrônico da Caixa Econômico Federal apresenta os participantes da seguinte 

forma: 

 

 

Caixa Econômica Federal – Instituição financeira responsável pela definição dos 

critérios e expedição dos atos necessários à operacionalização do programa, bem 

como pela definição dos critérios técnicos. 

 

Ministério das Cidades – Responsável por estabelecer diretrizes, fixar regras e 

condições, definir a distribuição de recursos entre as Unidades da Federação, além de 

acompanhar e avaliar o desempenho do programa. 

 

Ministério da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão - Em conjunto com o 

Ministério das Cidades, poderá rever anualmente os limites de renda familiar dos 

beneficiários e, ainda, fixar a remuneração da Caixa pelas atividades exercidas no 

âmbito do programa. 

 

Distrito Federal, Estados e Municípios ou respectivos órgãos das administrações 

direta ou indireta, que aderirem ao programa -Têm sua participação estabelecida por 

meio de assinatura de Termo de Adesão com a Caixa. Visa assegurar a sua 

colaboração nas ações em prol do desenvolvimento de fatores facilitadores à 

implementação dos projetos, destacando-se a indicação das áreas priorizadas para 

implantação dos projetos, isenção de tributos, aporte de recursos, indicação da 

demanda, indicação de solicitantes para a venda dos empreendimentos e execução do 

Trabalho Técnico Social junto aos beneficiários dos empreendimentos implantados. 

 

Empresas do setor de Construção Civil - Participam na apresentação de propostas e 

execução dos projetos aprovados para aquisição de unidades habitacionais na forma 

estabelecida pelas normas do programa e realiza a guarda dos imóveis pelo prazo de 

60 dias após a conclusão e legalização das unidades habitacionais.123 

 

  

3.3 Faixas do Programa 

 

Inicialmente, quando lançado o Programa, no ano de 2009, ele se dividiu basicamente 

em 03 faixas de renda:  

 

- Faixa 1: renda familiar até R$ 1.395,00 (três salários mínimos). 

- Faixa 2: renda familiar R$ 1.395,01 a R$2.790,00 (de 3 a 6 salários mínimos). 

- Faixa 3: renda de R$ 2.790,01 a R$ 4.650,00 (de 6 a 10 salários mínimos). 

 

Na faixa 1, onde está concentrada a maior parte do déficit, as famílias recebem subsídio 

quase integral do programa, sendo dividido basicamente em 03 linhas de programa: PMCMV 

Entidades, PMCMV Oferta Pública e PMCMV Financiamento Habitacional. 

                                                           
123  Caixa Econômica Federal (CAIXA). Minha Casa Minha Vida – Recursos FAR. Disponível em: 

<http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-uniao/habitacao/minha-casa-minha-

vida/Paginas/default.aspx/saiba_mais.asp.> Acesso em 28 de outubro de 2016. 
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O PMCMV Empresas/FAR é destinado a municípios acima de 50 mil habitantes e 

municípios de regiões metropolitanas. Nele, as empresas apresentam o projeto de construção à 

Caixa Econômica Federal (CAIXA), que avalia, aprova e contrata a operação, liberando os 

recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) para a contratação da obra. Deve-se 

destacar que há especificações básicas para a contratação do empreendimento, quais sejam: sala, 

2 quartos, cozinha, banheiro e área de serviços. Além disso os empreendimentos podem ter no 

máximo até 300 unidades habitacionais por condomínio, podendo ser de casas ou apartamentos, 

e o preço por unidade deve ser até R$ 76 mil. 

Assim toda a obra, desde a escolha do terreno até a construção das unidades, é realizada 

integralmente através das construtoras privadas, ficando a CAIXA apenas encarregada de 

contratar o projeto e acompanhar as obras. Finalizada a obra, a CAIXA aliena as unidades para 

as famílias selecionadas, que devem pagar mensalmente uma prestação equivalente a 5% da 

renda familiar durante o período de 10 anos. 

 O “PMCMV Oferta Pública de Recursos” é destinado somente a municípios com até 50 

mil habitantes. Nele, os proponentes, que são Estados ou municípios, apresentam propostas de 

projetos que são selecionadas pelo Ministério das Cidades. Após, as instituições financeiras 

autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou agentes financeiros do Sistema Financeiro de 

Habitação, fazem a análise da viabilidade técnica jurídica e documental das propostas e assinam 

um Termo de Acordo de Compromisso (TAC) com os proponentes que, por fim, selecionam os 

beneficiários. Os beneficiários passam por uma análise de enquadramento no PMCMV pela 

CAIXA e, finalmente, assinam a contratação com a Instituição Financeira responsável. 

 Da mesma forma que na modalidade “Empresas/FAR”, neste, a obra é realizada 

integralmente por construtoras privadas, sendo as construções acompanhadas pela instituição 

financeira responsável.124 Ademais, não é estipulado limite máximo de aquisição das unidades 

habitacionais. É estipulado somente que a subvenção para a produção da unidade habitacional 

(o qual estava estipulado em até R$ 25.000,00, para cada beneficiário no ano de 2012 - Portaria 

Interministerial nº 152/2012).  

                                                           
124 (...) “não há na Portaria Interministerial no 484/2009, dos ministérios da Fazenda e das Cidades, que define as 

condições necessárias à implementação do MCMV em municípios com população de até 50 mil habitantes, 

menção quanto à atribuição de execução dos trabalhos necessários à consecução do objeto contratado, ficando 

subentendida a participação de construtoras.” (O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EM 

MUNICÍPIOS DE ATÉ 50 MIL HABITANTES: QUADRO INSTITUCIONAL E PROGNÓSTICOS DA 

PROVISÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL. Boletim regional, urbano e ambiental. Pág. 82. 

Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5541/1/BRU_n6_programa.pdf>. Acesso em 03  

nov.  2016) 
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 Na Linha “Entidades”, a produção dos empreendimentos é realizada por cooperativas 

habitacionais, associações e demais entidades privadas sem fins lucrativas, habilitadas 

previamente pelo Ministério das Cidades. A entidade habilitada apresenta a proposta à CAIXA, 

que libera os recursos necessários através do Fundo de Desenvolvimento Social, bem como 

contrata, seleciona e indica os beneficiários que devem passar pelos critérios do Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal. 

 Diferente das outras modalidades do Programa em que a construção da obra fica 

incumbida a construtoras privadas, sem nenhuma participação dos contratantes, o “Entidades” 

incentiva a autogestão das obras, pois permite que as famílias beneficiadas acompanhem a 

elaboração e construção das cobras, ao invés de apenas adquiri-las após concluídas. 

 Segundo Cibele et al (2011: 174): 

 

O “Entidades” tem, portanto, os requisitos que caracterizam a produção habitacional 

autogestionária à brasileira (ou o discurso sobre essa produção): permite que os 

futuros beneficiários, potencialmente selecionados e conhecidos antes dos processos 

de obra, conheçam os terrenos e seus entornos, opinem na concepção, acompanhem o 

modo como os recursos são empregados na execução das obras, apropriem-se dos 

excedentes que resultam de bons processos de compra e contratações e reinvistam-

nos na melhoria da qualidade das moradias.125 

 

 

 Com efeito, a produção é realizada integralmente (desde a escolha do terreno até a 

entrega das chaves) por cooperativas, associações e demais entidades, que também se 

responsabilizam por indicar as famílias durante o processo. Ao final, os beneficiários devem 

pagar uma prestação equivalente a 5% da renda ou o valor mínimo de R$ 50,00 durante o 

período de 10 anos. 

 As demais faixas do Programa (Faixas 2 e 3) contam com financiamento, por meio de 

recursos FGTS, válido para qualquer área urbana de qualquer município brasileiro. Nele, as 

famílias são beneficiadas pela redução da taxa de juros e maior número de parcelas para 

pagamento.  

 A contratação é realizada diretamente com a construtora responsável pela operação; a 

CAIXA fica responsável somente pelo financiamento, que pode ser concedido por meio de 

recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.  

No caso da Faixa 2, há um abatimento de parte da entrada, o que não é previsto pela 

Faixa 3. Para as duas faixas há um seguro de crédito concedido pelo Fundo Garantidor da 

                                                           
125 CARLOS, Ana Fani Alessandri; VOLOCHKO, Danilo; ALVAREZ, Isabel Pinto (Org.). A cidade como 

negócio. São Paulo: Contexto, 2015. p.174 
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Habitação Popular (FGHAB), que protege o mutuário em caso de desemprego ou redução 

temporária da capacidade de pagamento.  

Segundo o Governo Federal, do total de 1 milhão de moradias previstos inicialmente, 

400 mil seriam destinados às famílias de até 3 salários mínimos (sm); 200 mil para 3 a 4 sm; 

100 mil para 4 a 5 sm; 100 mil para 5 a 6 sm; e 200 mil para 6 a 10 sm. Até o final da primeira 

fase, foram financiados R$ 1.005.028 de unidades e entregues 253 mil. 

A Segunda Fase teve início no ano de 2011 e término em 2014. O investimento foi 

ampliado para R$ 125,7 bilhões, sendo R$ 72,6 bilhões de subsídios e R$ 53,1 bilhões de 

financiamento, bem como ampliado a meta de 1 milhão para 2 milhões de unidades. Além disso, 

foi dado maior prioridade para a Faixa 1 do Programa, aumentando de 400 mil o total de 

unidades destinadas para 1.200.000 (60% das contratações). 

Na Segunda Fase, também houve alterações nas faixas de renda: A Faixa 1 foi ampliada 

para até R$ 1.600,00, a Faixa 2 ampliada para R$ 1.600,01 até 3.100,00 reais e a Faixa 3 

ampliada de R$ 3.100 até R$ 5.000,00. 

 

 

3.4 Efetivação do Direito à Moradia? 

 

 O Minha Casa Minha Vida foi o maior programa habitacional brasileiro. Nem mesmo o 

extinto Banco Nacional de Habitação (BNH) teve alcance e volume de recursos tão grandes 

para lidar com a questão. Ao total foram realizados investimentos na ordem de R$ 294,494 

bilhões, contratadas 4.219.366 unidades habitacionais e entregues 2.632.953 unidades126. O 

extinto BNH tinha construído no total, aproximadamente, 4 milhões de residências até ser 

dissolvido, no ano de 1986. 

 Os resultados do programa demonstram que o PMCMV vem sendo uma política 

habitacional bem-sucedida, ao menos do ponto de vista econômico, pois construiu um grande 

número de novas moradias, considerando o seu curto período de existência. Além disso, 

também, porque foi responsável pela criação de novos empregos e movimentação da economia 

durante o seu período, conforme dados do programa divulgados pelo Governo Federal: 

 

Os efeitos esperados pelo PMCMV sobre a atividade econômica brasileira são muitos 

significativos. Estima-se que o programa gerou uma média anual de 833 mil empregos 

diretos e indiretos entre 2009 e 2012. Isso significa que, a cada R$ 1 milhão 

desembolsado pelo programa, a atividade econômica brasileira criará 

aproximadamente 34 novos postos de trabalho. 

                                                           
126 Página oficial do Programa: http://www.minhacasaminhavida.gov.br/. Acesso em 03 nov. 2016. 
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Nos mercados de materiais e serviços voltados à construção, estima-se que o PMCMV 

tenha sido responsável direto por fomentar novos negócios na ordem de R$ 13,7 

bilhões por ano, em média. Isso equivale a uma movimentação de R$ 560 mil nesses 

mercados para cada R$ 1 milhão desembolsado pelo programa. As vendas de 

materiais para obras do programa devem chegar a R$ 22,4 bilhões em 2013.127 

 

 No mesmo sentido, Raquel Rolnik demonstra que: 

 

De acordo com dados da Revista do Sinduscon, o sindicato das empresas de 

construção, o setor cresceu 47,1% no período 2003-2013, enquanto o PIB no mesmo 

período cresceu 45,9%. Foram criados 2,23 milhões de postos de trabalhos formais. 

A partir de 2010, cerca de 1 milhão de unidades financiadas pelo FGTS e SBPE foram 

lançadas por ano, um número quatro vezes maior do que em 2003; a produção de 

tintas cresceu 75% e a de vergalhões, 72%, no mesmo período. Nesse sentido, 

podemos afirmar que, do ponto de vista do crescimento econômico e da geração de 

empregos, a estratégia foi bem-sucedida, o que, sem dúvida, angariou apoio de setores 

empresariais e sindicais.128 

 

 Entretanto, embora os números surpreendam à primeira vista, comparando o déficit 

habitacional com os resultados do Programa, verifica-se que ele acabou não focando na faixa 

de renda que deveria ter atendimento prioritário no Programa. Com efeito, do total de unidades 

contratadas durante as fases I e II do Programa, foram contratadas apenas 27,3% para a Faixa 

1, justamente onde se encontrava a maior parte do déficit habitacional129. 

 Mesmo com o alto número de unidades construídas no âmbito do PMCMV, o déficit 

habitacional para famílias com renda de até 3 samários mínimos resultou em 83,9% do déficit 

para o ano de 2014. 

 Além de não atacar a faixa de renda que deveria ter prioridade, muitos autores criticam 

o formato do Programa que, além da questão habitacional, tinha como fundamento garantir o 

crescimento econômico do país130, principalmente no setor da construção civil, servindo como 

política anticíclica131 para atenuar os efeitos da crise de 2008, sendo inclusive, como uma das 

justificativas para o lançamento do programa (além do alto déficit habitacional): 

                                                           
127  Programa Minha Casa Minha Vida. Apresentação: Inês Magalhães. P. 14 Disponível em: 

<http://www.sedhab.df.gov.br/mapas_sicad/conferencias/programa_minha_casa_minha_vida.pdf>. Acesso em 

03 nov. 2016. 
128 ROLNIK, Raquel. Guerra dos Lugares. A colonização da Terra e da Moradia na Era das Finanças. São 

Paulo: Boitempo, 2015. p. 306. 
129  Programa Minha Casa Minha Vida. Apresentação: Inês Magalhães. Disponível em: 

<http://www.sedhab.df.gov.br/mapas_sicad/conferencias/programa_minha_casa_minha_vida.pdf>. Acesso em 

03 de novembro de 2016. 
130  Segundo Michelle Lucas Balbino, o crescimento econômico difere de desenvolvimento econômico, pois 

enquanto no primeiro não prescinde condições que o tornem sustentável no tempo, no segundo há a ideia de 

otimizações e qualificações que assegurem sua continuidade durante muito tempo. (BALBINO, 2013: 70-71) 
131 “As políticas anticíclicas, defendidas pelo economista inglês John Maynard Keynes, são aquelas adotadas pelos 

governos a fim de criar condições para que a economia produza efeitos compensatórios em momentos de 

desequilíbrios macroeconômicos.” Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-
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Uma das principais respostas do governo à crise foi o lançamento do pacote 

habitacional Minha Casa Minha Vida, em abril de 2009, com a meta de produção de 

um milhão de moradias. O pacote teria o papel de reduzir os possíveis efeitos da crise 

financeira de 2008 no Brasil, por seu caráter supostamente anticíclico e, ao mesmo 

tempo, ampliar o acesso à moradia132 

   

 Com efeito, antes do lançamento do Programa já estava em curso o Plano Nacional de 

Habitação (PlanHab), componente central da nova Política Nacional de Habitação, que tinha 

como objetivo “planejar ações públicas e privadas, em médio e longo prazo, para equacionar as 

necessidades habitacionais do país no prazo de quinze anos” (Bonduki, 2009), sendo que no 

âmbito do PlanHab foram consultados diversos segmentos da sociedade, durante o período de 

18 meses, sendo apresentadas diversas propostas e estratégias para lidar com a questão 

habitacional, dentre elas uma nova política de subsídio para os mais pobres e desoneração 

tributária para a Habitação de Interesse Social133. 

Porém, a crise financeira de 2008 alterou os planos do governo, que encontrou no Minha 

Casa Minha Vida uma alternativa melhor que o PlanHab, que além de lidar com o 

enfrentamento do déficit habitacional, possibilitava encarar os efeitos da crise econômica por 

meio de incentivos à indústria de construção civil e geração de empregos ao setor, mas que ao 

mesmo tempo limitou as alternativas para lidar com o déficit habitacional. 

Assim, fica claro que não teria como atacar a questão habitacional sem conceder 

privilégios às construtoras privadas e imobiliárias, demonstrando que o PMCMV tinha 

interesses diversos além da questão habitacional. 

Outro fator que justifica a criação do PMCMV foram as eleições para presidente e 

governador. Seria, então, uma estratégia eleitoral atacar a crise financeira e obter ganhos 

políticos com a construção de novas moradias. 

Segundo Mariana de Azevedo Fix: 

 

O Minha Casa Minha Vida alçou a habitação a ―problema nacional de primeira 

ordem, mas o definiu segundo critérios do capital, ou da fração do capital representada 

pelo circuito imobiliário, e do poder, mais especificamente, da política eleitoral. O 

                                                           
emprego/2014/11/fazenda-prepara-transicao-entre-fim-de-politicas-anticiclicas-e-novo-ciclo-de-expansao-

economica>. Acesso em 02 nov. 2016 
132 FIX, Mariana de Azevedo Barretto. Financeirização e transformações recentes no circuito imbobiliário no 

Brasil. 2011. 263 f. Tese (Doutorado) - Curso de Economia, Departamento de Instituto de Economia, Unicamp, 

Campinas, 2011, p. 139. 
133 BONDUKI, Nabil. Do projeto moradia ao programa Minha Casa, Minha Vida. 2009, p. 12. Disponível 

em: <http://novo.fpabramo.org.br/uploads/TD82-Nacional.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2016. 
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programa articula um problema social real e importante, a falta de moradias dignas, à 

mobilização conformista do imaginário popular e aos interesses capitalistas.134 

 

  

 Ademais, antes do lançamento do Programa, muitas empresas tinham estoques de terra 

de grande extensão que estariam sem utilidade caso ele não fosse aprovado, trazendo grandes 

prejuízos. Além disso, muitas empresas do ramo da construção civil que tinham suas ações 

capitalizadas em bolsa estavam em queda após a crise financeira de 2008. 

 Segundo Danilo Volochko: 

 

Vale observar que as constantes crises – como a crise financeira internacional de 2008 

– acarretam reestruturações no setor imobiliário, que impõem às empresas revisões de 

suas metas de lançamentos. Foi central a articulação política de muitas empresas – 

com destaque para MRV, PDG, Gafisa, Cyrela, Rodobens, Rossi – em relação à 

elaboração de um grande programa habitacional em conjunto com o governo federal 

– Minha Casa Minha Vida (MCMV) – para revigorar os investimentos daquelas e de 

muitas outras empresas do macrossetor da construção.135 

 

  

 Resta claro que o modelo adotado pelo Programa deu mais foco aos interesses das 

construtoras privadas que à falta de moradias dignas à população de baixa renda. Os critérios 

exigidos para a realização das obras estabelecidas pelo Programa, não são suficientes para 

garantir uma moradia adequada para os beneficiários do Programa.  

 Bonduki já previa os efeitos negativos do PMCMV apenas 3 meses após sua criação: 

 

A localização dos empreendimentos poderá ser inadequada, em áreas 

carentes de emprego, infraestrutura e equipamentos, correndo o risco, 

ainda, de gerar impactos negativos como a elevação do preço da terra, 

que representaria a transferência do subsídio para a especulação 

imobiliária, desvirtuando os propósitos do programa.136 

  

 Com efeito, o Programa não estabelece nenhum parâmetro quanto à localização dos 

empreendimentos, deixando isto à livre escolha das construtoras. Tal aspecto acaba sendo 

negativo, pois contribui para reproduzir as desigualdades socioespaciais nas cidades, levando 

em consideração que as construtoras, interessadas no lucro, escolheriam construir seus 

                                                           
134 FIX, Mariana de Azevedo Barretto. Financeirização e transformações recentes no circuito imbobiliário no 

Brasil. 2011. 263 f. Tese (Doutorado) - Curso de Economia, Departamento de Instituto de Economia, Unicamp, 

Campinas, 2011, p. 141. 
135 CARLOS, Ana Fani Alessandri; VOLOCHKO, Danilo; ALVAREZ, Isabel Pinto (Org.). A cidade como 

negócio. São Paulo: Contexto, 2015. p. 105. 
136 BONDUKI, Nabil. Do projeto moradia ao programa Minha Casa, Minha Vida. 2009, p. 13. Disponível 

em: <http://novo.fpabramo.org.br/uploads/TD82-Nacional.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2016. 
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empreendimentos justamente onde a terra é mais barata e, consequentemente, onde há maior 

carência de serviços urbanos e ofertas de emprego aos beneficiários. 

 De fato, muitos desses aspectos considerados pela análise já acontecem no âmbito do 

Programa, especialmente na Faixa 1. Isso porque, ao privilegiar as construtoras privadas, que 

decidem desde a escolha do terreno até a construção das unidades, a lógica é sempre orientada 

no sentido de maximizar os lucros. 

 Desse modo, na decisão da escolha dos terrenos, as construtoras escolhem sempre pelos 

terrenos mais baratos, ou seja, aqueles localizados em áreas mais distantes do centro das cidades, 

onde também o acesso a serviços urbanos e oportunidades de trabalho é mais limitado. Outro 

ponto negativo é que, ao estabelecer critérios mínimos para a construção das unidades, as 

construtoras acabam optando por construir o maior número de unidades possíveis, altamente 

padronizadas, em extensos terrenos localizados preferencialmente nos limites das cidades. 

Tal problema poderia ser contornado se o Programa estabelecesse regras quanto à 

localização dos empreendimentos. Contudo, tal aspecto não foi levado em consideração. Além 

disso o próprio PMCMV ao estabelecer limites quanto ao valor máximo das unidades 

habitacionais (o que inclui os custos de terreno), acaba fazendo com que as construtoras 

escolham os terrenos de menor custo.  

 O trecho abaixo ilustra a lógica empresarial ao construir as unidades habitacionais pelo 

PMCMV: 

 

Como o objetivo das empresas é necessariamente o de ampliar seus lucros, e os preços 

finais estão predeterminados pelos tetos de financiamentos, os ganhos com a produção 

habitacional poderão ser realizados a partir de duas possibilidades não excludentes: 

pela redução do custo de construção ou pela redução do preço da terra, dois tipos de 

lucratividade de natureza diferenciada. O ganho com a redução do preço pago pela 

terra é de natureza mercantil e pode ser definido como lucro imobiliário, enquanto os 

ganhos com a redução do custo de construção são de natureza propriamente produtiva 

e podem ser definidos como lucro da construção. O lucro imobiliário é maximizado 

com a capacidade das empresas em desenvolver estratégias de redução do valor pago 

aos proprietários, a exemplo: com a constituição de estoques de terras, com a 

transformação de solo rural em urbano, ou ainda com a possibilidade de antecipar 

mudanças na legislação de uso do solo que viabilizem a utilização de terrenos até 

então fora de mercado. Já o lucro da construção se viabiliza com ampliação da escala, 

racionalização do processo produtivo, redução de perdas, aumento da produtividade 

do trabalho e utilização de novas tecnologias. Para a redução do custo ou do tempo de 

produção torna-se necessário ampliar o tamanho dos empreendimentos, buscando 

concomitantemente maior padronização. Neste sentido, buscar a ampliação da escala 

dos empreendimentos, o que tem como consequência a necessidade de trabalhar com 

terrenos de maiores dimensões, reforça o processo de periferização, já que é mais 

difícil encontrar áreas de tamanho adequado nas regiões centrais.137 

                                                           
137 CARDOSO, Adauto Lucio; ARAGÃO, Thêmis Amorim; ARAUJO, Flávia de Sousa. Habitação de interesse 

social: Política ou mercado? Reflexos sobre a construção do espaço metropolitano. In: ENCONTRO NACIONAL 



 62 

 

 Raquel Rolnik ilustra essa situação tomando como base os municípios de Campinas e 

São Paulo. A autora esclarece que, ao priorizar o protagonismo das construtoras, as construções 

do Programa Minha Casa Minha Vida no município, em especial as compreendidas na Faixa 1 

do Programa, acabam se concentrando nos limites da mancha urbanizada138. Em São Paulo, de 

maneira semelhante, os empreendimentos do Programa se situam no extremo da Zona Leste do 

município, aproximadamente 79%, embora que não na forma de megaempreendimentos, como 

ocorreu em Campinas devido ao alto grau de conurbação e densidade de ocupação.139 

 Como demonstrado, o modelo adotado pelo Programa acaba favorecendo a ocorrência 

de segregações socioespaciais, reforçando a ideia de que a população mais pobre deve viver nas 

áreas mais afastadas das cidades, onde o acesso a serviços urbanos é mais limitado e onde as 

oportunidades de trabalho são mais escassas. 

 A mesma autora narra que, no município do Rio de Janeiro, o PMCMV foi utilizado 

como instrumento de remoções, transferindo muitas famílias que moravam em favelas para 

empreendimentos distantes localizados na Zona Oeste da cidade, para que fossem viabilizadas 

as obras que a cidade sofreu para sediar as Olimpíadas de 2016.140 

 Segundo Raquel Rolnik: 

 

(...) a maior parte dos empreendimentos do MCMV está situada na Zona Oeste do Rio 

de Janeiro, que concentra aproximadamente 47% de todas as unidades financiadas. 

Destacam-se os bairros de Campo Grande e Santa Cruz, que, juntos, abrigam quase 

30% do total. Se levarmos em consideração apenas a faixa 1, esses dois bairros 

concentram 53% de todas as unidades voltadas para o público com renda familiar de 

zero a três salários mínimos. A Zona Oeste é a região mais mal servida de transportes, 

equipamentos, empregos e serviços da cidade. Por outro lado, a Barra da Tijuca e a 

Zona Norte – justamente as áreas em processo de valorização e expansão no projeto 

Rio Olímpico – concentram 51% de todas as unidades voltadas ao público com renda 

familiar de seis a dez salários mínimos.141 

 

                                                           
DA ANPUR, 14., 2011, Rio de Janeiro. Anais do Encontro Nacional da ANPUR. Rio de Janeiro: Anpur, 2011. 

p. 1 - 21. Disponível em: <www.anpur.org.br>. Acesso em: 02 nov. 2016. 
138AL., Raquel Rolnik Et. O Programa Minha Casa Minha Vida nas regiões metropolitanas de São Paulo e 

Campinas: aspectos socioespaciais e segregação. 2015. Disponível em: 

<http://www.habitacaoecidade.net.br/wp-content/uploads/2015/11/Rolnik-33-0127.pdf>. Acesso em: 06 set. 2016. 
139 Ibidem. p. 143 
140 ROLNIK, Raquel. Guerra dos Lugares. A colonização da Terra e da Moradia na Era das Finanças. São 

Paulo: Boitempo, 2015, p. 364-366.  
141 Ibidem, p. 365. 
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Outro ponto negativo a ser ressaltado pelo Programa é que este deixou de focar em 

outras alternativas para solucionar a questão habitacional, restringindo-se a uma política de 

construção de habitações em sentido estrito, sem articular outros mecanismos de acesso a 

moradia como previa o modelo do PlanHab e sem colocar em pauta a questão fundiária. 

Segundo Cibele et al (2011: 174): 

 

Praticamente a totalidade dos empreendimentos contratados no estado de São Paulo 

está sendo viabilizada em terrenos comprados no mercado, localizados em bairros 

periféricos precariamente consolidados ou nas franjas da mancha urbana 

metropolitana. Reproduzem, de modo não raro agravado, a má localização dos 

empreendimentos produzidos (...) numa integração precaríssima daqueles que Rolnik 

chamou de “os sem-cidade”. Com o valor do terreno embutido no valor da unidade, 

vale a velha lógica do terreno mais barato, com dimensões que tornem o 

empreendimento economicamente viável também pela quantidade de unidades a 

serem produzidas. Terrenos de menor porte e bem localizados, com acesso a 

equipamentos, serviços urbanos e comércio que atendam, não apenas à demanda 

existente, mas comportem o aumento da população do bairro decorrente da 

implantação dos conjuntos, não cabem no programa.142 

 

 

Além disso, diferente dos projetos adotados anteriormente, desde o Projeto Moradia até 

o Plano Nacional de Habitação, que levavam em consideração o diálogo com diversos setores 

da sociedade civil para formular novas políticas habitacionais, no âmbito do PMCMV, não 

houve esse diálogo, sendo realizado a portas fechadas entre representantes do governo e 

representantes da construção civil, conforme demonstra Mariana de Azevedo Fix: 

 

O MCMV, entretanto, foi elaborado sob liderança da Casa Civil e do Ministério da 

Fazenda, em diálogo direto com representantes da construção, e sem participação 

popular. A estrutura operacional do Ministério das Cidades, que articula as políticas 

de habitação, saneamento, transportes e desenvolvimento urbano, não foi mobilizada 

na concepção do pacote. O Conselho das Cidades, órgão deliberativo do Mistério, não 

foi consultado. O Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que deveria 

concentrar todos os recursos da política habitacional de modo a uniformizar os 

critérios de acesso, ficou também fora do MCMV, exceto na modalidade ―Entidades‖, 

restrita a 1,5% do subsídio público. 

 

 

 Esse aspecto deixa claro a ausência de participação da sociedade na formulação do 

PMCMV, o que representa um retrocesso em relação ao PlanHab. Mesmo a Linha “Entidades” 

do Programa, que consistiria em maior controle social e democrático na construção das 

moradias, permitindo que movimentos ligados à luta por moradia tomassem parte do processo 

                                                           
142 RIZEK, Cibele Saliba; AMORE, Caio Santo; Camargo, Camila Moreno de. Política Habitacional e Políticas 

Sociais: Urgências Direitos e Negócios. In: CARLOS, Ana Fani Alessandri; VOLOCHKO, Danilo; ALVAREZ, 

Isabel Pinto (Org.). A Cidade como Negócio. São Paulo: Contexto, 2015. 
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de construção de moradias pelo PMCMV e o acompanhamento das cobras pelos beneficiários, 

teve pouco destaque, representando apenas 3% do total de unidades contratadas.143  

 Tais aspectos guardam um paralelo com o extinto Banco Nacional de Habitação, pois 

foi realizado de maneira vertical, sem ouvir todos os interessados na questão habitacional, não 

priorizando o segmento que mais necessitava de novas moradias e favoreceu para a ampliação 

das segregações socioespaciais presentes nas cidades ao colocar as construtoras privadas 

encarregadas pela produção das moradias e privilegiar apenas a uma pequena parcela da 

população. 

 Com efeito, embora o Brasil tenha passado por um processo de redemocratização que 

permitiu que movimentos sociais por moradia tivessem grande participação na política nacional, 

observado desde a criação do Projeto Moradia até a formulação do Plano Nacional de Habitação 

(PlanHab), o PMCMV representa um retrocesso, em relação às propostas que vinham sendo 

discutidas, ao priorizar interesses comerciais em detrimento das necessidades habitacionais. 

 O PMCMV é, portanto, uma política pública contraditória, pois se o objetivo 

fundamental do Estado, conforme previsto no art. 3º, III, é reduzir as desigualdades sociais, ao 

realizar uma política atendendo aos interesses privados, o resultado gerado é justamente o 

contrário. 

Segundo Danilo Volochko: 

 

Através do MCMV, o Estado viabiliza a reprodução imobiliária e financeira 

facilitando a valorização e produção de fragmentos espaciais de áreas metropolitanas 

periféricas e assegurando a continuidade das estratégias privadas. A condição de 

pobreza e em parte de déficit habitacional é então amarrada pelo Estado à acumulação 

capitalista, que fica assim cada vez mais encarregada da produção da urbanização. 

Com o Programa MCMV, o Estado canaliza os recursos públicos para aquela 

produção/acumulação capitalista ocupada com a satisfação de parte das necessidades 

da reprodução da força de trabalho: a moradia, mas sobretudo para reproduzir os 

capitais presentes na sua realização como mercadoria.144 

 

 Assim sendo, haveria uma inversão do papel do Estado, que absorvendo interesses 

privados (no caso, das construtoras privadas e do mercado financeiro), e não para atender a 

moradia como direito e necessidade. 

 

 

                                                           
143 “Desde 2009, foram entregues cerda de 7,8 mil unidades habitacionais. Outras 12,5 mil já tiveram os projetos 

aprovados e estão em fase de construção ou de regularização. No total, já foi empenhado R$ 2,5 bilhões no período”. 

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/05/perguntas-e-respostas-sobre-o-minha-

casa-minha-vida-entidades> Acesso em 03 nov. 2016. 
144  VOLOCHKO, Danilo. A Moradia como Negócio e a valorização do Espaço Urbano Metropolitano. 

CARLOS, Ana Fani Alessandri; VOLOCHKO, Danilo; ALVAREZ, Isabel Pinto (Org.). A cidade como negócio. 

São Paulo: Contexto, 2015, p. 113 
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CONCLUSÃO 

 

 

 As Políticas Públicas habitacionais existem no Estado brasileiro há um longo tempo. 

Contudo, mesmo que no discurso político o direito à moradia tenha sido apresentado como algo 

de primeira importância pelos diversos governos até então, todas as iniciativas tomadas para 

combater a falta de moradias adequadas não foram eficientes, sendo em parte responsável pela 

falta de moradias adequadas no país. 

 Com efeito, as políticas habitacionais evoluíram de forma muito lenta e não foram 

capazes de lidar com o crescente aumento da população, sobretudo, nas cidades. Ao mesmo 

tempo, o acesso privado à moradia ficou por muito tempo restrito à pequena parcela da 

população mais abastada, o que fez surgir problemas urbanos graves no país.  

 O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), iniciado pelo Governo Federal para 

lidar com o alto déficit habitacional, tentou lidar, ao mesmo tempo, com o aumento 

populacional e com o crescimento econômico, servindo como política anticíclica para lidar com 

os efeitos da crise de 2008. 

 O PMCMV teve resultados positivos do ponto de vista econômico, sendo responsável 

por gerar renda e empregos de pouca qualificação. Do ponto de vista de unidades construídas, 

também foi uma política bem-sucedida construindo mais de 2 milhões de novas unidades 

habitacionais durante o seu período de existência, sendo responsável, ainda, por facilitar o 

acesso ao crédito pela população com renda mais baixa por uma série de subsídios diretos e 

indiretos. 

 Mas ao conciliar as necessidades de novas moradias com interesses de mercado, o 

PMCMV teve como resultado o aumento das desigualdades socioespaciais nas cidades, pois 

acabou submetendo um direito humano e fundamental aos interesses e lógica do mercado, ou 

seja, das construtoras privadas e mercado financeiro, acarretando efeitos produzidos pelas 

COHABs durante seu período de existência na Ditadura Militar, que foi responsável por criar 

extensos conjuntos habitacionais desconectadas da malha urbana já existente. 

 Tal aspecto do programa habitacional demonstra que conciliar interesses distintos, aliás, 

antagônicos, em um mesmo “pacote” pode acabar não tendo os efeitos pretendidos, e que 

efetivar o direito à moradia não significa meramente construir novas casas ou apartamentos, tal 

como propõe o PMCMV. 
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