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“Se a cidade é o mundo que o homem 

criou, então é nesse mundo que de agora 

em diante ele está condenado a viver”. 

(Robert Park) 



 

RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar a evolução histórica da habitação voltada à 

população de baixa renda no Brasil, passando pela análise dos projetos de higiene 

urbana no Império, pela construção das Vilas Operárias, pela análise dos primeiros 

órgãos responsáveis pela construção de unidades habitacionais para a população de 

baixa renda, pela Fundação Casa Popular, pelo BNH, chegando afinal no Programa 

Minha Casa, Minha Vida, do final dos anos 2000 e como essa evolução moldou 

gradualmente as políticas habitacionais e as relações socioespaciais dos ambientes 

urbanos brasileiros, de modo a reproduzir desigualdades sociais seculares. 

 

Palavras-chave: Direito à moradia. Direito à cidade. Política nacional de habitação.  

 

  



ABSTRACT 

 

The objective of this paper is to analyze the historical evolution of low-income housing 

in Brazil, going through the analysis of urban hygiene projects in the Empire, the 

construction of the Workers’ Villages, the analysis of the first agencies responsible for 

the construction of housing units for the low-income population, through the “Fundação 

Casa Popular”, through BNH, ending at “Minha Casa, Minha Vida” Program in the late 

2000s, and how this evolution gradually shaped the housing policies and socio-spatial 

relations of Brazilian urban environments, reproducing centuries of social inequality. 

 

Key words: Right to housing. Right to the city. Brazilian national housing policy.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O direito à moradia é uma garantia em diversas instâncias, desde a 

Constituição Federal de 1988, passando pelo Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, no entanto, o direito à moradia não foi um direito de 

fácil obtenção, e, como esse trabalho buscará demonstrar, não é um direito de fácil 

efetivação, especialmente no Brasil, com sua marcante tradição patrimonialista.  

 O conceito de Direito à Moradia adequada moderno, como será exposto no 

trabalho, envolve a efetivação do direito à Cidade, como exposto por David Harvey:  

“O direito à cidade é muito mais que a liberdade individual para 

acessar os recursos urbanos: é o direito de mudar a nós mesmos 

mudando a cidade. É, além do mais, um direito coletivo, ao invés de 

individual, já que esta transformação depende inevitavelmente do 

exercício de um poder coletivo para dar nova forma ao processo de 

urbanização. O direito a fazer e refazer nossas cidades e a nós 

mesmos é, como procuro argumentar, um dos mais preciosos e 

negligenciados direitos humanos” (HARVEY, 2008) 

 O Brasil, como será apresentado, principalmente nas últimas duas décadas, se 

tornou pioneiro na normatização do direito à cidade, resultado de décadas de esforço 

de movimentos sociais, especialistas na área, grupos de arquitetos e urbanistas, além 

de diversas outras entidades civis que se debruçaram sobre o tema.  

 Esses avanços recentes culminaram na criação do Estatuto das Cidades, em 

2001 e do Ministério das Cidades, em 2003. O Estatuto das Cidades e o Ministério 

das Cidades trouxeram importantes regulamentações para o direito à Cidade no país, 

reconhecendo, por exemplo, que a discussão a respeito de moradia, transporte e 

saneamento básico deveriam ser realizadas em conjunto, além de regulamentar 

cuidadosamente o capítulo de Política Urbana presente na Constituição Federal de 

1988. 

 Simultaneamente a essas inovações o país mantém suas políticas de habitação 

social, planejando inovações que sigam seus recém-estabelecidos conceitos. O que 

se percebe ao comparar os novos conceitos de direito à cidade e à habitação com as 
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políticas que deveriam dar efetividade a essas novidades é que as políticas 

implementadas pelo poder público não acompanham os novos conceitos a contento. 

As políticas nacionais de habitação mantêm uma tradição de transformar a “política 

social de habitação” em “política econômica de habitação”, deixando-se seduzir pelos 

interesses do mercado, focando excessivamente em barateamento de custos, 

ignorando a infraestrutura urbana e as relações socioespaciais. O resultado desses 

“equívocos” é a potencialização e perpetuação de desigualdades sociais históricas 

que, como se pretende comprovar nesse estudo, se delinearam muito bem através de 

mais de um século. 
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CAPÍTULO 1. EVOLUÇÃO CONCEITUAL DO DIREITO À HABITAÇÃO 

  

Antes de partir para o histórico das políticas habitacionais nacionais, é 

necessário realizar uma breve análise do desenvolvimento histórico do direito à 

moradia enquanto direito social e fundamental para que se possa finalmente discutir 

a efetividade das políticas habitacionais nacionais ao fim do trabalho. 

 Existe, inegavelmente, uma aparente relação entre o ato de morar e a posse 

do espaço, relação essa que remonta à sedentarização do ser humano. A posse da 

terra é, portanto, inerente ao desenvolvimento da espécie e assim sendo, não causa 

espanto que a proteção à propriedade estivesse presente já nas mais longínquas 

normas escritas pelas mais diversas sociedades, assim como nos mais diversos 

textos religiosos, a exemplo dos Dez mandamentos para os judeus, o Código de 

Hamurabi de aproximadamente 1800 a.C., da Mesopotâmia, a Lei das XII tábuas de 

aproximadamente 460 a.C., de Roma, passando pelas inglesas Magna Carta de 1215, 

Petition of Rights, de 1629 e Bill of Rights, de 1689. Em contrapartida, os direitos 

sociais são, se comparados à posse, institutos novos para a sociedade. O marco inicial 

para os direitos sociais ocorre no início do séc. XX com as Constituições Sociais do 

final da década de 1910: A Constituição Mexicana de 1917, A soviética Declaração 

dos direitos do Povo Trabalhador e Explorado de 1918 e aquela que é tratada como 

pedra fundamental dos direitos sociais, a Constituição da República de Weimar de 

1919.  

 No Brasil a propriedade é salvaguardada desde a “Constituição Politica do 

Império do Brazil” de 1824. Em seu Art. 179, XXII, a Constituição afirma que o direito 

à propriedade é garantido em toda sua plenitude. O direito à propriedade condicionado 

ao interesse social é introduzido somente na “Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil” em 1934.  

Como apresentado, é difícil precisar o nascimento do direito à propriedade, mas 

somente pinçando alguns textos basilares para a evolução histórica do direito, 

podemos observar um espaço de aproximadamente 3500 anos para a concretização 

desse direito, já os direitos sociais, que podemos apontar com relativa precisão o 

início, observamos apenas 100 anos para a concretização desses direitos, é, 

definitivamente, uma discussão em curso. Em leitura feita por Flavia Piovesan de 
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Hannah Arendt, “os direitos humanos não são um dado, mas um constructo, uma 

invenção humana, em constante processo de construção e reconstrução” 

(PIOVESAN, 2004, p.21). Especificamente no Brasil, o lapso entre a propriedade e o 

interesse social enquanto garantias constitucionais é de 110 anos. 

O direito à moradia aparece pela primeira vez já logo em 1917, no Art. 4º da 

Constituição Mexicana de 1917, estabelecendo que: 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. 
La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 
alcanzar tal objetivo”.  

“Toda família tem o direito de desfrutar de moradia digna e decente. A lei 

estabelecerá os instrumentos e apoios necessário para atingir esse objetivo”. A 

primeira previsão à moradia digna era vaga, não estabelecendo os meios pelos quais 

o Estado forneceria o apoio para alcançar tal objetivo. 

 Ainda para Piovesan (2004, p.21), o conceito contemporâneo de Direitos 

Humanos nasce como uma resposta à descoberta das ações nazistas durante a 

segunda guerra mundial em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

do qual o Brasil, sendo um dos membros fundadores das Nações Unidas, é signatário. 

Em seu Art. 25 a declaração afirma: 

1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e à sua família saúde, 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.  

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece o direito à habitação 

como um direito essencial a um padrão de vida digno. A Declaração coincide com o 

período de implementação da FCP, primeira tentativa de política nacional de 

habitação a nível federal, o que demonstra uma clara discussão internacional sobre o 

tema. 

 O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, 

assinado pelo Brasil já em 1966 e ratificado somente em 1992 através do Decreto nº 

591, reconhece em seu Art. 11 o direito de toda pessoa a a um nível de vida adequado 

para si próprio e sua família, incluindo o direito à moradia adequada. 
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 O comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU viria a apontar 

na sexta sessão, de 1991, em seu comentário geral nº 4, os aspectos essenciais para 

a adequação da moradia:  

 a) Segurança Legal da Ocupação: independente do tipo de ocupação, todas as 

pessoas devem ter certo grau de segurança que garanta a proteção legal contra a 

expulsão, a agressão e outras ameaças. 

 b) Disponibilidade de serviços, materiais, equipamentos e infra-estrutura: Um 

alojamento adequado deve dispor de estruturas essenciais à saúde, à segurança, ao 

conforto e à nutrição. Todos os titulares do direito a um alojamento adequado devem 

ter acesso permanente aos recursos naturais e comuns, água potável, energia para 

cozinhar, aquecimento e iluminação, instalações sanitárias e de limpeza, meios de 

conservação de alimentos, sistemas de recolha e tratamento de lixo, esgotos e 

serviços de emergência.  

 c) Acessibilidade: Os custos financeiros do alojamento devem situar-se a um 

nível que não ameace, nem comprometa, a satisfação de outras necessidades 

básicas 

 d) Habitabilidade: O alojamento adequado deve ser habitável em termos de 

propiciar aos seus ocupantes o espaço adequado para se proteger do frio, da 

humidade, do calor, da chuva, do vento e outros perigos para a saúde, dos riscos 

devidos a problemas estruturais e de vetores de doença. 

 e) Facilidade de acesso: Os grupos desfavorecidos devem ter pleno acesso 

aos recursos adequados em matéria de alojamento. Pessoas idosas, crianças, 

portadores de deficiências, doentes terminais, soropositivos, doentes crônicos, 

doentes mentais, vítimas de catástrofes naturais, pessoas que vivem em zonas 

sujeitas a catástrofes naturais e outros grupos devem se beneficiar de uma certa 

prioridade no que se refere ao alojamento e a legislação e a política habitacional 

devem atender às necessidades especiais desses grupos. 

 f) Localização: O alojamento adequado deve se situar-se num local onde 

existem possiblidades de emprego, serviços de saúde, estabelecimentos escolares, 

centros de cuidados infantis e outras estruturas sociais. As habitações não devem ser 
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construídas em lugares poluídos, nem na proximidade imediata de fontes de poluição 

que ameacem o direito à saúde de seus ocupantes. 

 g) Respeito pelo meio cultural: A arquitetura, os materiais de construção 

utilizados e as políticas subjacentes devem permitir exprimir, de forma adequada, a 

identidade e diversidades culturais. 

 A Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição Cidadã, de 

1988 inovará na questão da moradia, trazendo pela primeira vez previsão expressa 

desse direito social ao texto constitucional, apontando em seu Art. 6º a moradia como 

direito social. Cabe a ressalva de que o direito à moradia só foi incluído no Art. 6º 

através da Emenda Constitucional nº 26, de 2000. Ainda assim, em seu texto original, 

promulgado em 1988 a o texto constitucional já previa de maneira indireta o direito à 

moradia em seu Art. 7º, IV, ao afirmar que o salário mínimo do trabalhador urbano e 

rural deve ser capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua 

família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 

transporte e previdência social. Do mesmo modo, desde sua promulgação, a 

Constituição Federal de 1988 já previa em seu Art. 23, IX, como sendo de competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a promoção de 

programas de construção de moradias. 

 No tangente à moradia, a Constituição de 1988 também trazia um capítulo 

próprio para a política urbana, com os Arts. 182 e 183, desde sua entrada em vigor. 

Esse capítulo institui a política de desenvolvimento urbano a ser executada pelo poder 

público municipal, estabelece a função social para a propriedade urbana, estabelece 

a desapropriação de imóveis urbanos e estabelece a usucapião para imóveis urbanos 

ou rurais de até 250 m2 utilizados para moradia. 

 Em 2001 é promulgado, por meio da Lei nº 10.257, o Estatuto das Cidades, que 

regulamenta os Arts. 182 e 183 da CF/88 estabelecendo diretrizes gerais da política 

urbana e normas que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, 

da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental, 

estabelecendo também a usucapião coletiva em imóveis com mais de 250 m2 em seu 

Art. 10º.  

 O Estatuto das Cidades também estabelece a chamada desapropriação-

sanção de maneira complementar ao §4º do Art. 182 da CF/88, em seu Art. 8º: 
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“Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha 

cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá 

proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública”. 

 Os primeiros institutos referentes à habitação, enquanto texto constitucional, 

completam 30 anos em 2018, anos marcados por avanços lentos e graduais que 

necessitam de constante discussão, pois, como tema novo que são, não estão 

consolidados nem enquanto garantias fundamentais, muito menos enquanto efetivas 

políticas públicas. A evolução histórica das políticas nacionais de habitação deixa 

demonstrado isso de maneira muito clara. 

 A produção legislativa brasileira referente ao direito à cidade e o direito à 

habitação não é pequena 

 Como veremos no capítulo a seguir, a preocupação com a habitação das 

populações de baixa renda nasce não só no Brasil, como no restante do mundo, muito 

antes do nascimento dos direitos sociais. 
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CAPÍTULO 2. HISTÓRICO DA HABITAÇÃO SOCIAL NO BRASIL 

 

 Cabe também no presente estudo analisar o histórico de políticas públicas para 

questão habitacional em nosso país, buscando entender como tal questão vem sendo 

tratada através de mais de um século. 

 É inegável que a preocupação com a habitação surge com a urbanização, 

industrialização e o consequente crescimento populacional em todo o mundo, nesse 

cenário, o nascimento de subúrbios é necessário para que os postos de trabalho 

possam ser preenchidos.  

 Antes de tratar da questão habitacional no Brasil, é necessário entender que o 

processo que aqui ocorre não é uma exclusividade, inclusive, o que aqui ocorre já 

ocorria na Europa há mais de um século, é preciso fazer uma análise das mudanças 

pelas quais as unidades familiares passam a partir da Revolução Industrial, que tem 

seu marco inicial na Europa do séc. XVIII, mais especificamente, na década 1750. 

Com grande acúmulo de riquezas gerado principalmente pela atividade nas minas de 

carvão, a indústria inglesa passa a se desenvolver de forma acelerada, abrindo 

inúmeros postos de trabalho. Não cabe aqui no presente momento tecer análises e 

críticas à condição de tais postos, mas o fato é: grande parte da população rural 

inglesa migrou para os centros industriais buscando melhores condições de vida com 

o trabalho remunerado, passando de uma economia agrária para uma economia em 

processo de industrialização onde todos os membros da família poderiam continuar a 

trabalhar. Tal fato gerou na Grã-Bretanha aumento de 50% da população até 1801, 

alcançando, em 1901, 40 milhões de habitantes. Tamanha população alterou não só 

a economia, mas também as habitações da população, com grande concentração em 

torno dos centros industriais, passando de unidades unifamiliares para unidades 

ocupadas por mais de uma família, observando-se assim, pela primeira vez, a 

verticalização das habitações. 

 Com o início da Primeira Guerra mundial em 1914 a situação se agravou. O 

esforço de guerra das nações beligerantes dificultou a construção das habitações, 

com diminuição do crédito disponível, insegurança financeira e escassez de materiais 

de construção (BARON, 2011, p. 103). 
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 É nesse período também que a habitação começa a ser tratada como garantia 

constitucional, mais notadamente nas constituições mexicana de 1917 e da República 

de Weimar de 1919, como já abordado anteriormente. 

 

2.1. Primeira onda de industrialização brasileira e sua consequente questão da 

moradia 

 As primeiras tentativas de industrialização nacional partindo do governo datam 

da chegada da Família Real Portuguesa na primeira metade do século XIX, tendo 

como marco principal a criação da chamada “Tarifa Alves Branco” por meio do Decreto 

nº 376 de 12 de agosto de 1844, que estabelecia tarifas de importação de 30% para 

produtos importados sem similar nacional e de 60% para produtos importados que 

tivessem semelhantes nacionais. Embora a principal intenção do governo ao 

estabelecer tal tarifa fosse melhorar a balança comercial nacional, acabou criando 

também a primeira onda de industrialização nacional que, diferente da Tarifa Alves 

Branco que perdurou somente até meados da década de 1860 quando foi revogada 

sob forte pressão inglesa e da elite brasileira, alcançou o séc. XX. 

 A segunda metade do séc. XIX é também o momento em que ocorrem as 

primeiras ondas migratórias para o Brasil, especialmente para o Estado de São Paulo. 

Tal movimento se dá principalmente com a abolição da escravatura e visa a 

substituição da mão de obra escrava pela mão de obra barata vinda da Europa nas 

lavouras de café do interior paulista, mais especificamente no Vale do Paraíba e Oeste 

Paulista. Ao aportarem em Santos e serem encaminhados à capital para posterior 

direcionamento às lavouras do interior, alguns imigrantes decidiam permanecer na 

cidade de São Paulo e tentar vagas na nascente indústria paulistana, vagas essas 

que também não eram propícias à mão de obra negra em razão do projeto de 

embranquecimento, com bases no Darwinismo social, da nação. Essa recém-nascida 

indústria estava concentrada nos bairros centrais da capital paulista e em um 

movimento natural, seus trabalhadores buscavam alojamento em localidades 

próximas ao seu local de trabalho. Em um processo semelhante àquele ocorrido na 

Grã-Bretanha, já citado no item anterior, esses trabalhadores passaram a ocupar 

espaços precários e adensados no que, já na época, eram chamados de “cortiços”. 
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 Em 1885 a cidade de São Paulo sofre um surto de varíola que viria a ser 

atribuído aos cortiços. 

As condições sanitárias e modo de vida nesses ambientes causaram pela 

primeira vez no Brasil, uma preocupação habitacional. Vale aqui a ressalva: A 

precarização das moradias já era uma realidade nos Centros Urbanos que surgiam, 

mas era uma precarização que envolvia a população de negros, fossem os escravos 

do final do séc. XIX ou os libertos do começo do séc. XX; Rolnik (1989, p. 35), sobre 

a questão étnica nos novos bairros da capital paulista diz: 

“Os dados de 1890 já revelam o perfil branco dos bairros proletários. 

Um novo distrito, o Brás, um dos primeiros bairros operários da cidade, 

abrigava então 25% da população e tinha uma porcentagem de pretos 

e pardos (13%) sensivelmente menor do que a média da cidade. Na 

São Paulo de 1890 aparecem, portanto, territórios negros específicos. 

Qualquer um desses quilombos urbanos paulistanos da Primeira 

República tinha a fama de ser lugar de desclassificados. Sua 

marginalidade era identificada com a não-proletarização de sua 

população, o que é imediatamente associado à idéia de 

desorganização, uma vez que a ocasionalidade da distribuição dos 

tempos de trabalho e lazer contrasta com a disciplina e regularidade 

do trabalho assalariado.”  

 Os imigrantes europeus, vistos como solução, não somente para mão-de-obra, 

mas também como solução para uma questão cultural do proletariado em construção 

no Brasil não podiam estar na mesma situação de precariedade dos negros, tratados 

como mazela social, figuras a serem afastadas do convívio na cidade. Ainda no séc. 

XIX, em 1893, 80% da população ocupada nas atividades manufatureiras e artesanais 

era de imigrantes (ROLNIK, 1989, p. 34).  

Nas palavras de Lucchesi (2015, p. 2):  

Os vilões da saúde e da moral paulistana eram os cortiços: lugar de 
aglomeração, do pobre, da sujeira, do vício, da promiscuidade. De 
acordo com as autoridades públicas paulistanas, os cortiços 
ameaçavam a saúde da cidade porque eram o foco principal das 
epidemias que dizimavam a classe operária, “roubando-nos braços 
úteis que importamos com sacrifício” (apud Relatório da Commissão 
de exame e inspecção das habitações operárias e cortiços do distrito 
de Santa de Ephigenia, 1893). 
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 Em consonância com o apresentado anteriormente, os “cortiços” e habitações 

coletivas somente se tornam preocupação governamental quando desvirtuam o 

imigrante importado “com sacrifício”. 

 A “descoberta” dos cortiços nos bairros operários por parte do poder público, 

não significou tratamento digno aos moradores dessas habitações, mesmo que esses 

fossem imigrantes. Os cortiços não eram espaços a ser melhorados e integrados, 

eram espaços a ser combatidos, de preferência destruídos. Esse combate não 

acompanhou uma alternativa para moradia dessa população no séc. XIX, os salários 

ofertados aos imigrantes não eram suficientes para alugar um imóvel na cidade e 

muito menos para obter a propriedade de um, portanto, o que se via era um ciclo de 

sublocação de antigos casarões da elite paulistana (que já começava a se afastar da 

região central, estabelecendo luxuosos palacetes nas periferias do centro urbano), e 

consequente adequação desses imóveis por fiscais sanitários, fosse estabelecendo 

normas aos moradores, fosse os despejando. 

 São Paulo da passagem da séc. XIX para o XX deveria ser uma cidade símbolo 

do desenvolvimento industrial e financeiro, espelhando-se nos projetos urbanísticos 

europeus, com avenidas largas e ruas arborizadas, equiparando-se aos demais 

centros urbanos mundo afora. Os cortiços representavam o oposto desse ideal, eram 

uma ameaça à higiene e à estética da capital, assim como à tentativa paulistana de 

ser metrópole global. Em 1886 é promulgado o Código de Posturas do Município de 

São Paulo que, em sua parte final, trazia o chamado “Padrão Municipal” que regulava 

um padrão de construção para “Calçamento dos Passeios”, “Abertura das Ruas por 

Particulares”, “Construções e Reconstruções” e, por fim, em seu item VI, dos “Cortiços, 

Casas de Operários e Cubículos”. Logo no primeiro parágrafo do item VI o Código de 

Posturas deixa bastante claro o que deve ocorrer com tais espécies de habitação na 

Cidade: 

A construção destas casas, quer ao longo das ruas, praças, etc., quer 
dentro de terrenos particulares, é inteiramente proibida no perimetro 
do comércio 

Em outros pontos, para construção de tal genero, o proprietário pedirá 
licença à Camara que poderá da-la ou nega-la, segundo entender 
conveniente.  

 Os cortiços, do modo como eram conhecidos, já estavam condenados a acabar 

pelo poder público na década de 1880. É necessário, no entanto, ressaltar que a 
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redação do Código de Posturas, ao apontar que tais casas são inteiramente proibidas 

no perímetro do comércio, não pretende extinguir o cortiço, mas sim, impedir que 

habitações de caráter coletivo que se oponham ao projeto de capital econômica da 

cidade de São Paulo existam nas áreas urbanizadas e mais valorizadas da cidade, 

mais uma vez copiando um movimento de valorização fundiária e elitização urbana 

que já vinha ocorrendo na mesma época nos centros comerciais Europeus. 

 Nesse mesmo sentido, é promulgado em 02 de março de 1894, por meio do 

Decreto nº 233, o Código Sanitário do Estado de São Paulo que dedica os capítulos 

II, III, IV, V e VI às questões de habitação, sua higiene, estética e bem-estar. 

Respectivamente: para as habitações em geral; habitações coletivas; hotéis e casas 

de pensão; habitações das classes pobres e habitações insalubres.  

 A promulgação do Código Sanitário evidencia a preocupação do Governo do 

Estado de São Paulo com as questões sanitárias nas habitações populares, bem 

como o combate que pretendia empregar contra os cortiços. Em seus Arts. 138, 139 

e 140, que abrem o capítulo V, das Habitações das Classes Pobres, o Código diz: 

Art. 138. - Deve ser terminantemente prohibida a construcção de 
cortiços, convindo que as municipalidades providenciem para que 
desappareçam os existentes”. 

“Art. 139. - Não devem ser toleradas as grandes casas subdivididas, 
que servem de domicilio a grande numero de indivíduos”.  

Art. 140. - Todas as exigencias estabelecidas para as habitações em 
geral devem ser applicadas ás habitações das classes pobres”.   

 Em tese, tais artigos do Código Sanitário do Estado de São Paulo 

impossibilitariam por completo a manutenção não só dos cortiços, como também de 

qualquer outra habitação de caráter coletivo destinada à população de baixa renda, 

porém, diferente das leis e regulamentos municipais e estaduais que antecedem o 

Código Sanitário, esse sugere um modelo alternativo para essa população, as Vilas 

Operárias. Logo em seu Art. 141, ainda do capítulo que trata das Habitações das 

Classes Pobres, o Código diz: 

“Art. 141. - As villas operarías deverão ser estabelecidas fóra da 

agglomeração urbana”. 

 Apesar de essa ser a única menção às Vilas Operárias feita em toda a extensão 

dos 520 Artigos do Código Sanitário de 1894, a mera normatização do local em que 
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essas devem ser instaladas já representa significativo avanço na questão da moradia 

das populações de baixa renda para o poder público, apontando de forma clara e 

inequívoca o modelo que enxergava como ideal ao mesmo tempo em que as afastava 

das áreas urbanas que se desenvolviam. Até aquele momento o poder público focava 

seus esforços no desmantelamento e tentativas falhas de aprimorar o espaço dos 

cortiços. Lucchesi (2015, apud LEMOS, 1999) ao tratar do tema ressalta que o 

Relatório da Comissão de exame e inspeção das habitações operárias e cortiços do 

distrito de Santa de Ephigenia de 1893, que deu origem ao Código Sanitário de 1894 

supera o Código de Postura de 1886 ao não apenas regulamentar as condições 

mínimas para as casas proletárias, mas também ao padronizar as normas de higiene 

que todas as habitações do Estado de São Paulo deveriam seguir. 

 

2.2. As Vilas Operárias e Industriais: A questão habitacional voltada aos 

interesses da indústria e do capital 

 As Vilas Operárias já eram objeto de estudo encomendados pela Câmara de 

São Paulo desde 1886 (CAMPOS, 2008), mas viriam a ser de fato propostas ao poder 

público pelo empresariado paulistano somente cinco anos mais tarde, em 1891, com 

um pedido de concessão de terreno para construção de Vila Operária realizado pelo 

vereador Francisco Amaro (BLAY, 1985, p. 72). 

 Como dito por Blay (1985, p. 30), as Vilas Operárias não eram mero ato 

benevolente dos industriais, elas tinham o propósito de manter os trabalhadores perto 

de seus postos de trabalho. As Vilas Operárias ocupavam o mesmo espaço das 

Senzalas para os negros no período escravocrata e das colônias para os imigrantes 

que trabalhavas nas lavouras do interior do Estado de São Paulo. 

 O Estado reconhecia claramente a necessidade da construção de habitação 

acessível aos operários da indústria paulistana, promovendo estudos e legislação 

sobre o tema, especificando o modo salubre e os locais adequados que essas 

deveriam obedecer, no entanto, até o início do séc. XX, o Estado jamais participou 

ativamente da construção dessas habitações, delegando tal tarefa à inciativa privada. 

Blay (1985, p. 75-76) ainda pontua as propostas do poder público para as Vilas 

Operárias: 1 - ampliar a rede de trens de subúrbios até uma distância de 15 km da 

Cidade (alcançando os bairros afastados do perímetro urbano como Bexiga, Bela 
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Cintra, Pacaembu, Pari, Mooca e Cambuci, que à época eram indicados como locais 

ideais para construção das Vilas Operárias), mesmo que à custa do Estado. 2 – 

Facilitar a Organização de Companhias construtoras de vilas e casas operárias, 

“mediante favores que o Congresso do Estado conceder”. 3 – Os Cortiços 

desapropriados serão reedificados por meio de facilidades concedidas a quem os 

arrematar em hasta pública. 4 – Serão abertos concursos para a construção dessas 

habitações, tendo seus ganhadores diversas facilidades como concessão do terreno 

para que possam ter devido lucro sobre o investimento, garantia do poder público de 

10% sobre a quantia orçada e efetivamente despendida com a construção, isenção 

de todos os impostos municipais e estaduais sobre a construção, concessão de 

privilégios de transporte por ônibus ou diligências quando não for possível oferecer 

bondes dessas localidades até o centro da cidade, fixação e revisão anual dos 

alugueis pelo poder Municipal além de os operários adquirirem a prazo os prédios de 

sua habitação. 

 O que o poder público pretende ao conceder tamanhas concessões à inciativa 

privada era, como bem demonstra o item 4 apontado por Eva Blay, atrair seu capital, 

tornando a construção de habitações para os trabalhadores nos padrões sanitários e 

de localidade estabelecidos por lei tão ou mais competitivas que a construção e 

manutenção dos cortiços, que àquela altura eram extremamente vantajosos aos seus 

proprietários por conta do seu baixo custo de manutenção e proximidade aos locais 

de trabalho. Para que as habitações dos trabalhadores deixassem de ser uma ameaça 

à saúde pública e ao projeto de metrópole europeia paulistana, sem que os interesses 

dos industriais fossem feridos, o poder público precisava fazer concessões, fosse 

abrindo mão dos impostos a receber, oferecendo generosos subsídios ou arcando 

com a construção de transporte público que chegasse até as regiões afastadas da 

época. 

 Campos (2008) apresenta como exemplo de tal política habitacional a Lei 

Municipal nº 315 de 1897, que autorizava contrato com Guilherme Maxwell Rudge 

para construção de duas mil casas, de quatro tipos diferentes, a formar vilas operárias. 

Em consonância com todos os pontos apresentados por Eva Blay (1985, p. 75-76), já 

citados nesse trabalho, a Lei nº 315 de 1897 traz os seguintes artigos: 

Art. 3º - A Camara dá ao concessionario os seguinte favores: 
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a. Concessão de uma área de quinhentos mil metros quadrados de 
terrenos municipaes em zonas escolhidas por accôrdo entre o 
concessionario e a Intendência de Policia e Hygiene, com isenção 
de foros durante o prazo da concessão, no caso de existirem 
terrenos devolutos. 

b. Isenção de imposto de licença para construcção e de alinhamento, 
para extracção de barro e areia, as de industrias e profissões para 
os estabelecimentos do concessionario, ou da empresa que 
organizar, durante a construcção das casas, bem como outros 
quaes quer impostos que possam onerar o valor locativo dos 
predios. 

c. Direito de desapropriação por utilidade publica dos terrenos 
necessários, caso não os haja municipaes, em situação 
conveniente. 

Art. 4° - A Intendência de Policia e Hygiene solicitará, em nome da 
Câmara, do Congresso e do governo do Estado, as seguintes 
concessões: 

1. Isenção dos impostos predial, de transmissão de propriedades e 
das taxas de águas e exgottos para os prédios do primeiro, 
segundo e terceiro typos a que se refere o art. 2°. 

2. Construcção das derivações necessarias dos encanamentos de 
aguas e exgottos para as casas ou grupos de casas inclusive os 
apparelhos de latrinas. 

[...] 

Art. 7º - No caso de serem as habitações para proletários, construídas 
em pontos afastados do centro da cidade, a Camara procurará obter 
da Estrada de Ferro Central do Brazil, ou das Companhias das 
Estradas de Ferro, Bonds, o estabelecimento, da conducção 
apropriada com passagens a preço reduzido. 

Art. 8º - Ficará estabelecido que os inquilinos das casas operarias, que 
assim o quizerem, poderão mediante uma taxa mensal, amortizar o 
valor do predio, tornando-se proprietarios no fim de certo prazo. 

Paragrapho unico – O preço da amortização para o resgate da 
propriedade não excederá de tres por cento em dez annos, sobre a 
avaliação e custo do prédio. 

 É interessante notar que a municipalidade ao elaborar tais leis já imaginava que 

devido à distância do perímetro urbano da cidade, essas habitações estariam também 

afastadas dos serviços da cidade e, assim, previam o “quarto tipo” de casa, as 

destinadas ao comércio, como demonstra o art. 2º em seus incisos d. e e.: 

Art. 2º - Os typos de casas a que se refere o artigo antecedente 
obedecerão a seguinte regra: 

d. O quarto typo refere-se as habitações necessarias para casas de 
commercio, pharmacias, medicos, etc. que não estão 
comprehendidas entre as casas para proletários. 

e. As casas do quarto typo serão intercaladas nas Villas Operarias e 
construidas na proporção, no maximo, de dez por cento do total de 
casas. 
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A concessão dada a Guilherme Maxwell Rudge abre inédito precedente na 

Câmara Municipal de São Paulo para construção de vilas operárias com vastas 

vantagens ao construtor. Nos anos seguintes diversos outros empresários, assim 

como o próprio Rudge, que o faria novamente, mandam seus projetos de construção 

de vilas operárias para a Câmara de São Paulo o que faz com que, em 14 de 

dezembro de 1900, o Prefeito da Capital sancione a Lei nº 498 que estabelece 

prescrições para a construção das vilas operárias, deixando explícito em seu Art. 7º 

que toda a construção feita com esse propósito e de acordo com a integralidade da 

Lei está isenta de impostos, bem como as empresas que se constituírem para esse 

fim. Em seu Art. 8º a Lei também estabelecia o perímetro urbano no qual as Vilas 

Operárias não poderiam ser construídas na cidade, ampliando consideravelmente a 

área de proibição se comparada com o que era posto em prática até então: 

 Art.8º - O perimetro urbano a que se refere o art. 1.º é o seguinte: rua 
da Figueira, esquina da avenida Rangel Pestana, ruas Santa Rosa, 
Paula Sousa, via Tamanduatehy até a linha Ingleza, por esta até as 
alamedas Antonio Prado, Barão de Limeira, Nothmann, rua das 
Palmeiras, largo de Santa Cecilia, ruas d. Veridiana, Maria Antonia, 
Consolação, major Quedinho, Major Diogo, Santo Amaro, Riachuelo, 
praça dr. João Mendes, largo Sete de Setembro,ruas da Gloria, São 
Paulo, Glycerio, Hospicio, Vinte e Cinco de Março, aterrado do Carmo 
até o ponto de partida. 

 Em 13 de Setembro de 1902 é promulgada a Lei nº 604 que autorizava a Arthur 

Pio Dechamps de Montmorency a construção de casas, vilas operárias e núcleos 

coloniais em terrenos que esse adquirisse, dependendo as obras de aprovação da 

Câmara. A Lei nº 604 não difere muito das leis que permitiam a construção das vilas 

operárias, mas, pela primeira vez, a Lei estabelece o embelezamento dos locais como 

obrigação contratual do construtor (CAMPOS, 2008). Com a questão sanitária 

concretizada nas Leis de concessão, a Câmara passa a se preocupar com questão 

estética dessas habitações, já que essas continuavam nos arredores do perímetro 

urbano e não podiam destoar esteticamente desse. Cuidados como esse criaram 

habitações com acabamentos cuidadosos, contando até mesmo com ornamentos 

luxuosos, mas que internamente ainda se assemelhavam em muito com os tão 

combatidos cortiços. 

 Campos (2008) também comenta a atuação de Afonso Celso Garcia da Luz na 

Câmara de São Paulo de 1905 até a data de sua morte em 30 de maio 1908, 
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ressaltando a abordagem até então inédita do vereador na questão das vilas 

operárias. Nas palavras do autor: 

“Apoiando-se no exemplo de alguns países europeus, Celso Garcia 
concluiu que cabia ao Estado, ao poder público, solucionar a questão 
da moradia do trabalhador. Referiu-se a soluções de natureza 
socialista impostas por ‘pressão de partidos radicais’, embora 
admitisse que não era esse o caso brasileiro, onde a massa proletária 
ainda não tinha peso político suficientemente significativo”. 

 O ano de 1905 na Europa é marcado pela Revolta Russa de 1905, que viria a 

ser o início de um processo revolucionário que culminaria com a Revolução de 1917. 

De forma natural, os ideais do movimento se espalhavam para os mais diversos 

países, não sendo o Brasil exceção. 

 Quando novo projeto de Vila Operária volta a ser apresentado na Câmara após 

a instabilidade, Celso Garcia opõe-se à ideia e apresenta alternativa aos 

empreendimentos empresariais, que se ofereça as mesmas benesses oferecidas aos 

empresários às associações de beneficência e de auxílio mútuo. Tal proposta é 

revolucionária no cenário da discussão habitacional da época e seria aproveitada 

futuramente nos Fundos de Aposentadoria e Pensão, ao menos em tese pela 

Fundação da Casa Popular e pelo Banco Nacional da Habitação. 

 Dado importante a ser analisado na discussão habitacional e principalmente na 

busca pelos motivos que fazem o empresariado paulistano se interessar pela questão 

é o frenético crescimento populacional entre as décadas de 1890 e 1910. Em pesquisa 

constatou-se uma lacuna de dados oficiais entre os anos de 1891 a 1899, o que 

impede uma análise pontual do ano de 1897, no qual se autorizava o contrato para 

construção de Vilas Operárias com Guilherme Maxwell Rudge por meio da Lei nº 315, 

de todo modo, a população de São Paulo salta de 64.934 habitantes em 1890 para 

239.820 habitantes em 1900, um crescimento de aproximadamente 269%, saltando 

novamente em 1912 para 400.000 habitantes, um crescimento de aproximados 67% 

na década de 1900 e um crescimento acumulado nos 22 anos entre 1890 e 1912 de 

aproximadamente 516%. A cidade de São Paulo, cada vez mais ávida por mão de 

obra para sua indústria, viu sua população crescer mais de seis vezes em um período 

de 20 anos. (BRASIL, 1898, p.129 e BRASIL, 1916, p. 260 e 261). Blay (1985, p. 97) 

observa a dificuldade das empresas paulistanas com essa crescente população e a 

absoluta impossibilidade dos equipamentos públicos, como transporte e habitação, 
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crescerem na mesma proporção, elas precisavam encontrar uma solução para abrigar 

toda sua mão de obra. 

 Por essa razão, na década de 1900, paralelamente às Vilas Operárias 

incentivadas pelo Poder público, começam a surgir as “Vilas Industriais”, de iniciativa 

exclusivamente privada. Na prática ambos os modelos de habitação eram realizados 

pelos empresários paulistanos, no entanto, as Vilas Industriais se localizavam 

próximas ou até mesmo dentro dos terrenos das fábricas, separadas do restante da 

cidade por muros e com seus moradores tendo aluguel e consumo nas lojas, que 

também pertenciam aos empresários, descontados diretamente de seus salários. 

Exemplo mais bem-sucedido de Vila Industrial é a Vila Maria Zélia que resiste até hoje 

no atual bairro do Belenzinho. Construída em 1919 anexa à Companhia Nacional de 

Tecidos da Juta, contava com toda uma infraestrutura própria para os funcionários da 

Companhia, com escolas, biblioteca, teatro, farmácia, açougue e até mesmo uma 

igreja, tudo sob controle industrial (PALERMO et al., 2007, p. 4). Beiguelman (2005, 

p. 211) traz o caso ocorrido em setembro de 1909, quando os operários da Vidraria 

Santa Maria, cujo um dos donos era o então Prefeito Antônio da Silva Prado, iniciam 

greve reivindicando aumento de salários e, com o fracasso das negociações, recebem 

intimação a desocuparem as casas da Vila Industrial da empresa no prazo de oito 

dias. Esse modelo de Vila oferecia aos empresários maior controle sobre a produção 

da empresa e vida de seus funcionários, além de oferecer poderoso instrumento de 

repressão às greves cada vez mais comuns na crescente indústria paulistana do início 

do séc. XX.  

 Sinal evidente de que São Paulo começa a se transformar em cidade industrial, 

além do vertiginoso crescimento populacional, típico acompanhante da 

industrialização, é a organização dos operários, que como já dito, passam a realizar 

cada vez mais greves em busca de melhores salários, horários de trabalho, 

regulamentação do trabalho da mulher, do menor, melhores condições de vida e de 

habitação (BLAY, 1985, p. 101). 

O início da década de 1910 é fortemente marcado pelo conflito de interesses 

que ocorre na Câmara Municipal de São Paulo. A industrialização não trouxe apenas 

organização ao proletariado, trouxe também maior fluxo de dinheiro à cidade que, 

ainda na intenção de se equiparar às grandes cidades europeias, passa a alocar 

recursos para os “melhoramentos urbanos” de interesse da classe alta paulistana. É 
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nessa época que são inaugurados o Teatro Municipal (1911) e o Viaduto Boa Vista 

(1913) que liga o então Largo do Palácio, atual Pátio do Colégio, à Rua Boa Vista. Ao 

mesmo tempo em que busca melhorar os equipamentos públicos voltados à elite, a 

cidade precisa também lidar com a falta de interesse dos empresários na construção 

das vilas operárias. Existia insatisfação com os gastos públicos nas obras que 

beneficiariam as elites paulistanas, esquecendo-se do proletariado, até mesmo nos 

ambientes frequentados por essa elite, ou ao menos nesses a insatisfação popular 

conseguiu repercutir, como narra Garcia (2015, p. 33), na ocasião da inauguração do 

Teatro Municipal, José de Alcântara Machado, Vereador de 1911 a 1915, repercute 

denúncias publicadas pela imprensa de que a organização teria privilegiado figuras 

da elite da cidade, reservando os melhores lugares na inauguração do Teatro 

Municipal: “O Teatro Municipal foi feito à custa de todos, mas para o gozo de alguns; 

o dinheiro do pobre serviu para fazer o edifício, mas no edifício não se lhe dá ingresso”. 

Fosse preocupação genuína ou não, o Poder Público começava a demonstrar 

interesse nas causas dos “pobres”.  

Nesse sentido, a Câmara Municipal passa a aventar a possibilidade de construir 

as Vilas não mais com recursos do empresariado, mas sim com recursos públicos. 

Em 1911 o Governo do Estado de São Paulo destina à capital um milhão de réis para 

a construção de “grande vila operária”, para, como diz Alcântara Machado em maio 

de 1911, facilitar “às classes laboriosas o aluguel e a aquisição de habitações salubres 

e baratas”, insistindo que a questão da habitação não contasse com auxílio para a 

iniciativa privada, pois “o capital é insaciável”. 

Na visão de Eva Blay (1985), a repentina vontade do poder público tem origem 

na insatisfação popular com as condições de trabalho já citadas anteriormente, que 

tenta absorver os problemas de modo que protejam seus interesses, desonerando os 

empresários da responsabilidade de oferecer aos trabalhadores melhores condições, 

deixando ao Poder Público a tarefa de produzir habitações melhores em larga escala.  

Ainda em 1911 é apresentado projeto de Lei nº 46 que impediria que casas 

fossem construídas com suas faces não voltadas para a rua, o que na prática, ocorria 

em todas as Vilas Operárias, já que essas eram voltadas para um quintal comum às 

habitações dentro do terreno. Assim se iniciava o movimento de ataque ao modelo 

das Vilas Operárias que marcaria a década de 1910. 
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Em 1913 as habitações operárias voltam a ser alvo na Câmara Municipal, com 

a afirmação de que epidemia atingia as Vilas Operárias dos bairros de Santana, Barra 

Funda, Bom Retiro, Brás, Mooca e Lapa, vitimando um total de 71 pessoas, 

consequência da ausência de condições higiénicas, argumento já utilizado desde o 

Relatório da Comissão de Exame e Inspeção das Habitações Operárias e Cortiços no 

Distrito de Santa Ifigênia de 1893. Tal discussão na Câmara resultará em proposta 

dos vereadores Armando Prado e Alcântara Machado para que se reserve uma área, 

afastada, para que uma vila operária seja lá construída, sob alegação de que tal 

prática já foi adotada em Paris e Belo Horizonte, onde os “operários pobres” também 

tem uma área a eles reservada.  

 O final da década de 1910 fica marcado na Câmara pelos diversos embates 

entre os vereadores a respeito de habitação para pobres, como a denúncia feita pelo 

vereador José Piedade em 1917 a respeito da permissão de construção de Vila 

Operária à Rua São João, que já estava com alargamento autorizado por força da Lei 

1.596 de 1912, o que obrigaria o município a indenizar os responsáveis pela 

construção da Vila Operária que ali também deveria ser construída. Durante esse 

período grandes projetos de construção são apresentados na Câmara, contando com 

centenas de casas cada um, afastando qualquer proposta de lei que trate dos aluguéis 

dessas casas ou que altere esses de maneira significativa, à exemplo da proposta do 

mesmo Vereador José Piedade em 1919, rechaçada pelo Vereador ligado aos 

interesses dos construtores, Marrey Júnior, que afirma que uma lei de tal espécie 

“hostilizaria a propriedade”, se posicionando contrariamente à qualquer novo imposto 

sobre as construções para não onerar os construtores e manter o ritmo de expansão 

da cidade, propondo também que o Governo do Estado tome parte no financiamento 

para a construção de moradias que se adequassem ao padrão estabelecido na Lei nº 

498 de 1900, já citada anteriormente. A discussão acerca das Vilas Operárias deixa 

de existir de fato e se torna um rentável negócio para o empresariado que deveria 

construí-la. Nas palavras de Blay (1985, p. 107), estavam “delineados os embriões da 

política habitacional posteriormente desenvolvida”. Apenas em 1942, já em um 

momento nacional muito mais populista, uma Lei do inquilinato seria aprovada pelo 

governo federal, momento esse que será analisado mais adiante. 

 Os anos 1920 são marcados pela construção de Vilas nesse modelo e pelo 

contínuo crescimento da indústria e população, que alcança 579.033 habitantes, 
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sendo seus distritos mais populosos os operários da Mooca, com 69.209 habitantes e 

do Brás, com 67.074 habitantes (BRASIL, 1926 p. 290 e 291), o que prova a 

associação da indústria e crescimento da população puxada pelo crescimento da 

classe operária. 

 A grande concentração de imigrantes nas fileiras operárias foi a solução 

durante décadas no país, no entanto, com esse grande aumento populacional e 

progresso econômico, nova faceta dos imigrantes passa a se mostrar, a de 

anarquistas. A não participação do Governo nas questões sociais faz fortalecer no 

país as chamadas Associações de Auxílio Mútuo, já mencionadas anteriormente, 

associações que através da contribuição voluntária de seus associados ofereciam 

benefícios médicos, aposentadoria e auxílio-funeral. Do mesmo modo que o 

empresariado toma parte direta na construção das “Vilas Industriais”, também tomarão 

parte na organização de seus próprios fundos beneficentes que, do mesmo modo que 

ocorria nas Vilas, irá descontar os benefícios oferecidos diretamente do salário de 

seus funcionários, o que gera a ira dos anarquistas europeus que aqui trabalhavam. 

 

2.3. Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensão: movimentos operários e a 

financeirização do mercado imobiliário. 

 Visando apaziguar a situação com o proletariado, o Presidente Arthur 

Bernardes sanciona em 1923 o Decreto nº 4.682, conhecida por Lei Elói Chaves, que 

cria as Caixas de Aposentadoria e Pensão para os empregados de todas as empresas 

ferroviárias do país, estabelecendo legislação semelhante àquilo que era 

pioneiramente proposto por Afonso Celso Garcia da Luz na Câmara de São Paulo na 

segunda metade da década de 1900. Essa Lei seria ainda estendida em 1926 através 

do Decreto nº 5.109, sancionado pelo Presidente Washington Luís, para englobar 

também os funcionários de todas as empresas de navegação marítima ou fluvial e de 

exploração de portos, fossem essas pertencentes à União, Estados, municípios ou 

particulares, beneficiando assim todos os estivadores e marítimos do país. A Lei Elói 

Chaves é a primeira ação do Poder Público no sentido de se criar garantias 

previdenciárias. Após a inclusão dos marítimos e estivadores, diversas outras 

categorias também teriam suas Caixas de Aposentadoria e Pensão incorporadas à 
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Lei Elói Chaves. Em 1930 existiam 47 Caixas de Aposentadoria e Pensão com 140 

mil associados (FERRARI, 2017).  

 O Decreto nº 19.496 de 1930, sancionado por Getúlio Vargas, fazia novas 

alterações no Decreto nº 5.109 de 1926, permitindo novos fins para a renda 

proveniente dessas e direcionava os depósitos para contas especiais do Banco do 

Brasil. Na prática, o Decreto sancionado por Vargas permitia que os valores das caixas 

fossem utilizados para o financiamento de imóveis por parte de seus associados. 

 Ainda que autorizado, seria apenas em 1937, através do Decreto nº 1.749, que 

a aquisição e construção de prédios destinados à moradia dos associados e à sede 

dos IAPs seriam regulamentadas no Brasil, permitindo o financiamento para aquisição 

de prédio destinado à moradia através de quatro modalidades, como especifica as 

alíneas a) a d) do Art. 5º do Decreto em questão: 

a) compra de prédio e respectivo terreno; 

b) compra de terreno e construção do prédio, ou construção de prédio 
em terreno já de propriedade do associado; 

c) compra de terrenos e construção de casas, ou de prédios de 
apartamentos, por iniciativa direta dos Institutos ou Caixas, para venda 
aos seus associados; 

d) concessão de empréstimo garantido com hipoteca até 2/3 (dois 
terços) do valor do prédio gravado de propriedade do associado. 

 O Art. 16 do mesmo decreto permitia às IAPs alugar em suas sedes espaços 

que ainda não tivessem seu destino final servido, permitindo ainda, em seu § 1º, que 

os imóveis que fossem construídos pelos institutos, mas ainda não vendidos aos 

associados, pudessem ser alugados, dando preferência para os próprios associados. 

Em 1940, através da Portaria SCM 366, o então Ministro do Trabalho Waldemar 

Falcão promovia a locação, de modelo temporário de habitação para os trabalhadores 

previsto no Decreto 1.749/37, a possível modelo de habitação permanente a ser 

oferecido pelos IAPs, especificando os valores a serem pagos além do aluguel, como 

juros de 1,5% sobre o valor do imóvel, seguro contra incêndio e taxas de 

administração e conservação do imóvel. 

 Esse desenvolvimento da questão habitacional entre as décadas de 1930 e 

1940 ressalta o caráter populista que se iniciava com o Estado Novo de Getúlio 

Vargas. Os IAPs somente existiam para os trabalhadores de industrias minimante 

desenvolvida no período, o que exigia desses trabalhadores uma organização própria. 



31 

 

Ao atrelar o modelo de habitação instituído em lei à associação aos Institutos de 

Aposentadoria e Pensão, o governo atraia as grandes massas de trabalhadores 

dessas pujantes indústrias para seu lado em um movimento por parte do Estado Novo 

que tem seu marco principal na aprovação da Consolidação das Leis do Trabalho em 

1º de Maio de 1943. No mesmo ano de 1943, os Institutos de Aposentadoria e Pensão 

representavam 24,2% de todos os financiamentos imobiliários concedidos no país 

(MELO, 1990). 

 O final da década de 1930 e início da década de 1940 apresentam uma grande 

facilidade na obtenção de crédito e financiamento para construção de imóveis para o 

setor imobiliário nacional, Melo (1990, p. 40) traz o exemplo do movimento imobiliário 

carioca, à época Distrito Federal, “com a superestrutura jurídica definida e na ausência 

de um mercado financeiro maduro, os capitais excedentários – num quadro de 

desvalorização da moeda – foram canalizados para o mercado imobiliário [...] 

contribuíram para exacerbar o superaquecimento do centro urbano e a 

correspondente demolição de largas faixas residenciais de baixa e média renda”.  

 No entanto, essa facilidade para construção de imóveis não facilitou a solução 

para crise habitacional, pelo contrário, ajudaram a piorar o cenário do Distrito Federal, 

já que os imóveis que eram construídos ocupavam o espaço de antigos cortiços do 

centro da capital, sendo essas moradias luxuosas voltadas para a população de alta 

renda carioca, não visando cobrir o déficit habitacional que elas próprias ajudavam a 

agravar. Melo (1990, p. 39) cita a manchete da Folha Carioca de 04 de julho de 1944: 

“Sobram casas para vender, faltam casas para alugar”. O Estado Novo ainda tenta 

em 1942, através do Decreto-Lei nº 4.598, a Lei do Inquilinato, auxiliar a população 

de baixa renda contra a especulação imobiliária que as grandes transformações 

urbanas causavam, no entanto, o mercado imobiliário contornou a Lei aumentando 

ainda mais o foco de sua produção nos imóveis para venda. 

 A especulação imobiliária causada pela construção dos primeiros edifícios de 

grande porte (ironicamente as sedes dos próprios IAPs), o início do êxodo rural e o 

fluxo imigratório de diversas populações europeias fugindo da Segunda Guerra 

Mundial tornam a questão habitacional carioca insustentável e trazem novamente à 

arena política as políticas habitacionais, sendo a questão uma das principais 

bandeiras levantadas pelos candidatos à eleição presidencial de 1945. 
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 É nesse quadro caótico do Distrito Federal que surge a proposta da Fundação 

Casa Popular, primeira, e talvez mais desorganizada, política habitacional 

centralizada a nível federal do Brasil. A habitação torna-se de fato objeto de Política 

Pública com a FCP. 

 

2.4. Fundação Casa Popular: A natimorta primeira intervenção do Poder Público 

na habitação nacional  

 Em 1944 Getúlio Vargas já ensaiava o projeto que o candidato por ele apoiado 

e vencedor das eleições de 1945, Eurico Gaspar Dutra, viria a propor em 1946: 

“Emprestar os depósitos das organizações de seguro social para construções 

suntuárias ou fazê-los circular a juros bancários é afastá-los da finalidade superior que 

ditou a legislação trabalhista. Quanto à aplicação do capital também serão adotados 

rumos diferentes. Com a colaboração das administrações municipais, que entrosarão 

os respectivos projetos. Construiremos cidades-modelo nas proximidades dos 

grandes centros industriais com instalações de tratamento de saúde, de educação 

profissional e física”. 

 Melo (1990, p. 43) analisa a importância da política habitacional para o governo 

de Dutra: “O governo Dutra notabilizou-se por uma política social conservadora e pela 

forte repressão aos setores avançados e mobilizados da classe trabalhadora, 

intervindo em sindicatos, além de ter decretado a ilegalidade do Partido Comunista 

Brasileiro. O único setor da política social em que se poderia postular medidas novas 

era o da habitação, que parecia sobretudo ser potencialmente consensual por poder 

incorporar as demandas dos setores populares e dos setores capitalistas vinculados 

à indústria de materiais de construção e da construção civil e, em menor medida, das 

companhias de seguro”. 

 Seguindo a tendência de apresentar projetos do interesse dos trabalhadores 

no dia do trabalhador, o Presidente Dutra autoriza a instituição da Fundação Casa 

Popular através do Decreto-Lei nº 9.218 de 1946. 

 Na edição do dia seguinte do Jornal do Commercio foi publicada a exposição 

de motivos da criação da FCP, como transcrita por Melo (1990):  
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“No Brasil, também a escassez de habitação para as classes menos 
favorecidas ultrapassa de muito o limite dentro do qual o problema 
poderia ser considerado como da órbita exclusiva da iniciativa privada 
e do interesse individual. Acentuam-se na vida social do país as 
conseqüências da crise que atinge diretamente a economia das 
famílias mais modestas, agravando as dificuldades que a conjuntura 
impôs à coletividade... (a FCP) será igualmente um importante fator na 
política de revigoramento das bases de nossa organização social 
capaz de opor-se às influências dissolventes que se alimentam desses 
desajustamentos sociais e econômicos. ” 

 No discurso de posse do primeiro superintende da recém-criada instituição, 

Armando Godoy Filho, esse disse: A FCP “visa fortalecer, na mente do trabalhador, a 

impressão, que com o tempo se transformará em convicção, de que o regime 

democrata capitalista não o desampara e, efetivamente, é o mais conveniente à nossa 

ordem político-social. ” 

 Melo (1990, p. 44) também ressalta como marcante que o primeiro núcleo de 

casas a ser anunciado sob a égide da Fundação Casa Popular tenha sido o de Santos, 

em plena crise entre o governo e o Sindicato dos Estivadores, que sofria naquele 

momento intervenção por parte do Ministério do Trabalho. 

 Logo em seus primeiros momentos fica clara a intenção que o governo Dutra 

pretendia alcançar com a FCP. Com uma política social mais conservadora, que 

reprimia os setores trabalhistas tradicionalmente mobilizados, à exemplo dos 

Estivadores de Santos, a Fundação e sua ampla política habitacional serviria para 

aproximar a classe trabalhadora do governo sem ferir os interesses do capital. 

 A Fundação Casa Popular foi uma instituição que já nasceu enfraquecida, 

sofrendo pressão de diversos grupos da sociedade, dos Institutos e Caixas de 

Aposentadoria e Pensão, técnicos do Ministério do Trabalho, dos sindicatos e até 

mesmo dentro do próprio governo. 

 Ainda, Melo (1990, p. 45) traz detalhes do anteprojeto abortado por essas 

pressões externas, apontando dois pontos que mais causaram controvérsia entre as 

partes interessadas na criação da Fundação, sendo esses: O Art. 13 do anteprojeto 

que previa a unificação e incorporação à FCP das carteiras prediais das IAPs, o que 

já era proposto desde o discurso do dia do trabalhador de 1944 proferido por Vargas, 

e o Art. 9º do anteprojeto que previa uma taxa sobre as edificações, restituível no 

prazo de trinta anos, na prática, um imposto.  
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 A retirada das carteiras prediais e financiamento imobiliário dos IAPs significava 

que esses perderiam o controle do principal ativo econômico da primeira metade do 

XX, como já dito anteriormente, não existindo mercado financeiro devidamente 

estabelecido, o mercado imobiliário interpretava o papel de grande captador de 

recursos excedentes e perder esse controle significava perder o controle de toda a 

cadeia produtiva imobiliária que se encontrava em um momento de vertiginosa alta 

por conta da segunda guerra mundial e consequente falta de materiais importados 

para a construção civil, já que esses eram, à época, redirecionados para o esforço de 

guerra. Os valores movimentados pelas IAPs eram astronômicos. A pressão por esses 

exercida retirou do Decreto final aquele que fora apresentado como Art. 13 no 

anteprojeto, sendo substituído pelo Art. 16 no Decreto-Lei de 1946: 

Art. 16. Entrando em vigor o presente Decreto-Lei as operações 
imobiliárias e o financiamento das carteiras prediais dos Institutos ou 
Caixas de Aposentadoria e Pensões passarão a observar as 
condições que forem estabelecidas em instruções especiais do 
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. 

 As condições a serem estabelecidas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e 

Comércio de que tratam o Art. 16 nunca foram estabelecidas. 

 Por parte dos sindicatos e demais setores trabalhistas, a criação da FCP 

também não foi bem aceita. Para esses a criação de um instituto para substituir as 

IAPs por parte do governo Dutra demonstrava uma intenção desse de esvaziar as 

instituições de bem-estar social e desarticular os atores sociais que poderiam 

fortalecer as causas sindicais (Melo, 1990, p. 45). Essa insatisfação da classe 

trabalhista culminaria com o Pronunciamento das Classes Trabalhistas do Estado de 

São Paulo, publicado na Edição de 28 de abril de 1946 de O Estado de São Paulo, no 

qual esses afirmavam ser contrários à criação da FCP, entendendo que os IAPs 

poderiam continuar a realizar o trabalho que o novo instituto realizaria. 

 Vale aqui o ponto de que, com a determinação governamental de criar o novo 

órgão, foi criada a Comissão Parlamentar da Casa Popular na Assembleia 

Constituinte, formada pelos Deputados Amaral Peixoto, presidente da Comissão, João 

Botelho, relator da Comissão, Osvaldo Pacheco, Juscelino Kubitschek, Crepori 

Franco, José Armando, Leri Santos, Campos Vergal, José Leomil, Manuel Vitor e 

Pereira da Silva (BRAGA, 1998, p. 96). Essa comissão propôs a inclusão de emenda 

ao anteprojeto da FCP que estabelecesse o direito à habitação como direito social a 
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ser assegurado mediante plano de âmbito nacional, alegando também que os grupos 

de baixa renda não seriam beneficiados pelo plano de habitação a ser executado pela 

FCP. Essa comissão parlamentar foi hostilizada pelo Ministério do Trabalho e não teve 

nenhuma de suas propostas incluídas no relatório final de criação da Fundação. 

 A criação da FCP também colocou em choque o plano de locação da moradia 

a ser construída contra o plano de posse da casa a ser construída. Associações de 

profissionais representadas pelo Instituto de Arquitetura, Clube de Engenharia, 

Sindicato dos Engenheiros, Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos além da 

Convenção Popular do Distrito Federal defendiam o aluguel como modelo ideal, 

exaltando os aspectos sociais e espaciais das cidades somados aos baixos salários 

da população de baixa renda faziam do aluguel o modelo mais recomendado, sendo 

essas em edifícios de apartamentos multifamiliares. Em contraponto, a Igreja, 

influente agente político nos mais altos setores da sociedade da época, pregava a 

propriedade privada do imóvel como melhor solução, estando essa em consonância 

com as encíclicas papais, defendendo também que a construção dessas casas em 

lotes isolados do restante da cidade preservaria a unidade familiar. 

 A visão da Igreja para a moradia prevaleceu no governo conservador de Dutra, 

no entanto, o aluguel da moradia foi incluso enquanto exceção no Decreto que instituiu 

a FCP. 

 Marcus de Melo (1990, p. 47) volta a apontar o momento de criação da FCP 

como um entrave para seu sucesso, transcrevendo passagem de reportagem da 

edição de 13 de abril de 1946 de O Correio de Manhã, no qual em reunião entre 

técnicos, representantes dos interesses imobiliários e o Ministro do Trabalho, na qual 

esse assegura que a instituição da Fundação Casa Popular não irá diminuir a mão de 

obra disponível para a construção das grandes edificações nos centros urbanos já que 

as moradias a serem construídas pela FCP eram de menor porte e portanto, não 

precisavam tomar a mão de obra das construções maiores. 

 O surgimento de um órgão estatal de habitação popular para disputar não só a 

mão de obra, mas também os escassos materiais de construção produzidos em 

território nacional (visto que os importados estavam sendo utilizados na reconstrução 

dos países Europeus) e crédito imobiliário representava ameaça real aos interesses 

do setor. 
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 Tamanhos os conflitos de interesse na sociedade brasileira a FCP viria a 

admitir, já em 1947, somente um ano após a sua institucionalização, a 

“impraticabilidade atual de qualquer plano, tais como os selecionados no início, que 

pretendem fornecer casa própria aos grupos sociais a que se deve destinar os planos 

de habitação do governo... Enquanto for tão pronunciada a discrepância entre custo 

efetivo da habitação e a capacidade aquisitiva das classes operárias, a única solução 

do problema habitacional das classes está na locação” (Melo, 1990, p. 49 apud FCP, 

1947, p. 34).  

 Além do conflito de interesses causado por sua criação, a FCP também 

enfrentou dificuldade para a obtenção de seu capital. Já em setembro de 1946 o 

Decreto-Lei 9.777 alterou consideravelmente as bases financeiras da recém-criada 

Fundação. Em seu Art. 3º o Decreto-Lei 9.777 instituía nova fonte de receita para FCP: 

 Art. 3º Fica criada, como fonte da receita da FCP, a contribuição 
obrigatória de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel adquirido, 
qualquer que seja. A forma jurídica da aquisição, cobrado juntamente 
com o imposto, de transmissão, de valor igual ou superior a Cr$ 
100.000,00 (cem mil cruzeiros). 

 É interessante notar que, mesmo com a evidente dificuldade em obter recursos 

para realizar sua atividade primordial de construção habitacional, o Decreto-Lei 9.777 

incumbiu novas finalidades à Fundação, como demonstrado no inciso IV de seu Art. 

1º: 

IV - Financiar obras urbanísticas, de abastecimento dágua, esgôtos, 
suprimento de energia elétrica, assistência social, e outras que visem 
a melhoria das condições de vida e bem-estar das classes 
trabalhadoras, de preferência nos municípios de orçamentos 
reduzidos, sob a garantia de taxas ou contribuições especiais, que 
para isso forem criadas 

 As finalidades da FCP só viriam a ser alteradas em 1952 com a entrada em 

vigor de novo estatuto através da Portaria nº 69 de 23 de maio do Ministério do 

Trabalho Indústria e Comércio, estabelecendo em seu Art. 1º, item 5 que as atividades 

complementares à construção de habitação seriam realizadas somente em casos 

excepcionais e em municípios com o orçamento reduzido (AZEVEDO; ANDRADE, 

2011, p.4). 

 Melo (1990, p. 50) ressalta o boicote realizado pelos Estados, na arrecadação 

dessa contribuição na transmissão de imóveis: “Sem a contrapartida de ver 

assegurados dividendos políticos concretos na forma de construção de casas 
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populares nos estados, o custo político e o ônus administrativo do recolhimento do 

imposto era alto”. 

 Com a promulgação da nova Constituição ao final de 1946 os Estados de São 

Paulo e da Bahia alegaram a inconstitucionalidade do imposto. O governador do 

Estado de São Paulo, Adhemar de Barros, através da Lei Estadual nº 17.235 de 1947, 

regulamentou o imposto de transmissão de propriedades estabelecido pela Lei 

Federal 9.777: 

Artigo 1.º - O imposto de transmissão de propriedade "causa-mortis", 
e o de propriedade imobiliária "inter-vivos", ficam majorados de 1%, 
quando os bens transferidos forem de valor igual ou superior a 
Cr$......... 100.100,00 (cem mil cruzeiros).  

Artigo 2.º - O produto da majoração referida no artigo anterior terá a 
destinação prevista no Decreto-lei federal n. 9.777, de 6 de setembro 
de 1946, e 70% (setenta por cento), no mínimo, deverá ser aplicado 
no território do Estado.  

Artigo 3.º - Fica o Govêrno do Estado autorizado a firmar acordos e 
estabelecer as bases de colaboração com a Fundação da Casa 
Popular. 

 O Art. 2º da Lei demonstra um movimento realizado pelos estados na tentativa 

de manter em seus territórios as edificações da FCP a serem construídas com os 

valores lá arrecadados. 

 O não repasse dos valores arrecadados à FCP fez essa entrar em profundo 

declínio. Uma última tentativa de estabilizar o orçamento da Fundação foi realizada 

através da Lei nº 1.473 de 1951, sancionada já no segundo mandato de Getúlio 

Vargas, na tentativa de tornar a FCP autossustentável, criando-se um fundo rotativo 

e um imposto de selo sobre contratos de compra e venda de bens imóveis e 

empréstimos hipotecários (Melo, 1990, p. 50). 

 Com um orçamento gradativamente menor e com um desprestígio cada vez 

maior, a FCP iniciará um processo de descentralização de suas atividades, 

transferindo suas atribuições para órgãos locais, fossem esses estaduais ou 

municipais. Melo (1990, p. 51) cita o exemplo de São Paulo, que pretendia criar seu 

próprio órgão habitacional (O Estado de São Paulo cria seu órgão habitacional, a 

CECAP, por meio da Lei 483/49, que continua até os dias de hoje através da CDHU), 

entendendo ser capaz de solucionar o déficit habitacional sem o auxílio do governo 

federal, cabendo à FCP somente a função de fiscalizar suas atividades, entendendo 
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ainda que os demais estados deveriam propor estudos próprios no mesmo sentido de 

se desvincular da Fundação. 

 O ano de 1963 marca o fim de facto da Fundação Casa Popular já que no 

orçamento da União para 1964 a Fundação tem seu anexo vetado, incapacitando já 

para o ano seguinte sua continuidade, já que não teria sequer orçamento para arcar 

com seu quadro pessoal. 

 Na cidade de São Paulo a produção da FCP foi mínima, como fica demonstrado 

em relatório anexo ao Projeto de Lei nº 1.050 de 1959 que visava assegurar renda 

anual e permanente no Orçamento da República à FCP, até aquele ano, nenhuma 

casa havia sido construída na cidade de São Paulo através da Fundação (BRASIL, 

1959, p.8). Os principais empreendimentos habitacionais voltados à população de 

baixa renda ainda estavam sob controle dos Institutos e Caixas de Aposentadoria e 

Pensão. Bonduki (1994, p. 726), traz o dado de que a construção de habitações para 

baixa renda realizada pela FCP representou 12% da produção, 16.964 habitações 

construídas ou financiadas contra 124.025 habitações construídas ou financiadas 

pelos IAPs. 

 A primeira tentativa de centralizar uma política habitacional a nível federal não 

obteve sucesso pelos mais variados motivos, passando pela resistência do mercado 

imobiliário, relações políticas clientelistas, interesses políticos locais e falta de 

organização na obtenção de recursos para realização de suas propostas. Com o golpe 

militar de 1964 a FCP não poderia continuar existindo, o órgão estava ligado de 

maneira intrínseca ao antigo regime e assim, em 21 de agosto de 1964, o Presidente 

Castello Branco, através da Lei nº 4.380, finalmente colocava fim na agonizante 

Fundação Casa Popular, agregando seu patrimônio e quadro pessoal ao então criado 

Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, revogando toda a legislação que tratava 

exclusivamente da Fundação. A Lei nº 4.380 também instituiu o Banco Nacional da 

Habitação, órgão que ficaria responsável pela política Federal de Habitação pelas 

próximas duas décadas, até o início da redemocratização do país, criou um sistema 

financeiro para aquisição da casa própria, criou as Sociedades de Crédito Imobiliário 

e também as Letras Imobiliárias. 
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2.5. Banco Nacional da Habitação: concretização da política habitacional 

nacional 

 Repetindo as intenções que resultaram na criação da Fundação Casa Popular, 

o regime militar entendia que um desempenho robusto na produção habitacional traria 

legitimidade para o regime entre as classes populares da sociedade brasileira 

(AZEVEDO, 1988, p. 109). “A criação do BNH, além de colaborar na legitimação da 

nova ordem política, previa inúmeros efeitos positivos na esfera econômica: estímulo 

à poupança; absorção, pelo mercado de trabalho, de um maior contingente de mão-

de-obra não qualificada; desenvolvimento da indústria de material de construção; 

fortalecimento, expansão e diversificação das empresas de construção civil e das 

atividades associadas (empresas de incorporação, escritórios de arquitetura, 

agências imobiliárias, etc.)”. 

 Comparada à primeira tentativa de política habitacional a nível federal e seus 

embriões anteriores ao Estado Novo, a Lei nº 4.380 era muito mais ampla, já 

solucionando os conflitos que a FCP causara, sendo mais permissiva com o mercado 

imobiliário e com fontes mais estáveis para o financiamento. Como explica Azevedo 

(1988, p. 110): “Criou-se o Sistema Financeiro da Habitação que utilizou poupança 

tanto compulsória (FGTS) quanto voluntária (caderneta de poupança/letra de câmbio). 

Da mesma forma, para evitar a descapitalização do Banco, como ocorreu com seus 

antecessores, institui-se uma ‘moeda forte’ imobiliária (unidade padrão de capital, 

UPC), sobre a qual se baseavam todas as operações realizadas, e institucionalizou-

se a correção monetária das prestações e dos saldos devedores dos mutuários finais”. 

 O mercado imobiliário foi dividido pelo BNH por níveis de renda: entre popular, 

econômico e médio, ficando o BNH responsável por regulamentar e gerir o mercado 

de habitações de interesse social. O regime militar regulamentou de forma clara as 

faixas, criando o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e estabelecendo para cada 

uma das faixas o modo pelo qual suas edificações seriam produzidas e teriam seus 

recursos captados pelo SFH: Para o nível popular as Companhias habitacionais, 

Cohabs, promoveriam a construção de habitações a nível Estadual e Municipal, 

interpretando o papel das incorporadoras nos empreendimentos de maior custo, 

contando com projetos arquitetônicos de custo reduzido, plantas residenciais 

padronizadas e grande demanda para auxiliar no barateamento do custo dessas 
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habitações (AZEVEDO, 1988, p. 112). Essas habitações teriam recursos provenientes 

do FGTS, como previsto no Art. 10º da Lei 5.107 de 1966, que criou o Fundo.  

 Para o nível econômico, o intermediário, com rendimentos não muito superiores 

ao popular, os recursos seriam captados através das Cooperativas de Crédito e, por 

fim, para o nível médio os recursos seriam captados através do SBPE, Sistema 

Brasileiro de Poupança e Empréstimo, novo sistema de poupança voluntária, instituído 

através do Decreto-Lei nº 70, também de 1966.  

 O saldo de construção de habitações nos 22 anos de existência do BNH 

apresentado por Azevedo (1988, p. 117) demonstra seu fracasso em servir 

prioritariamente à população de baixa renda: O Sistema Financeiro de Habitação 

conseguiu, nos 22 anos em que existiu, um aumento considerável na construção 

habitacional, alcançando impressionantes 4.467.329 unidades, no entanto, dessas 

unidades, somente 1.499.806, ou 33,6% do total de habitações construídas através 

do SFH foram destinadas ao mercado popular, sendo apenas 27,7% através das 

Cohabs. O maior percentual recai justamente sobre o mercado médio, no qual se 

concentram 2.179.393 unidades ou 48,8% de todas as habitações financiadas pelo 

SFH, sendo dessas 1.898.975 financiadas através do sistema de poupança voluntária, 

o SBPE.  

 Mesmo com forte vontade política e um detalhado projeto de financiamento 

habitacional o regime militar acaba priorizando a classe média em detrimento das 

populações de baixa renda no acesso à habitação, sendo seu fracasso maior se 

levado em conta a clientela que de fato foi beneficiada pelas habitações financiadas 

pelas Cohabs. 

 Azevedo (1988, p. 112) relata as dificuldades por parte do BNH em atingir sua 

clientela prioritária inicial, as famílias de renda mensal entre um e três salários 

mínimos. Aponta como causa desse resultado fatores externos ao BNH como o 

arrocho salarial implantado pelo regime militar no final da década de 1960, que 

diminuiu o salário real da população de baixa renda no período do “milagre econômico” 

e impossibilitou esses de arcar com as prestações de seus financiamentos 

habitacionais. Somado a isso também aponta as transformações urbanas da época 

como fator relevante. Os migrantes que embarcavam do interior no êxodo rural 

causam nova onda de valorização do preço dos imóveis urbanos, não só para uma 
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faixa de renda da população, mas para todas, o que faz com que a classe média passe 

a olhar as habitações oferecidas pelas Cohabs como alternativa aos seus imóveis 

cada vez mais custosos. Em 1980 os mutuários de renda familiar acima de três 

salários mínimos representavam 1/3 da clientela das Cohabs. Azevedo (1988, p. 113) 

identifica nesse movimento uma tentativa do BNH de driblar a inadimplência da 

população de baixa renda que estaria sendo afetada pelo arrocho salarial no início 

dos anos 1970. Aproveitando-se da tendência do mercado imobiliário de buscar 

habitações mais baratas por parte da classe média, as Cohabs passam a aceitar 

mutuários com renda superior a três salários mínimos. Ao aceitar essa nova clientela 

o BNH estaria se afastando de seu principal objetivo social, porém mantendo seus 

rendimentos e se afastando do destino que teve a FCP. No mesmo sentido, auxiliou 

nesse processo de mudança da clientela do BNH o grande número de repasses de 

financiamentos através da venda desses imóveis para a clientela a ser servida pelos 

mercados médio e econômico. Em 1983, em nova crise do BNH, quando todas as 

faixas de mutuários, não só as de menor renda, foram afetadas com as prestações 

dos financiamentos subindo acima do valor do salário mínimo, a faixa de mutuários 

que menos foi afetada foi justamente a dos vinculados à Cohab, provando que sua 

clientela atual tinha rendimentos superiores à clientela que originalmente deveria 

servir. 

 É necessário ressaltar que, diferentemente de sua antecessora e de seus 

embriões, o BNH não tratava da questão do aluguel, pautando todo seu debate no 

acesso à casa própria. Andrade e Breviglieri (2016, p. 124) identificam no BNH uma 

tentativa de entrelaçar os anseios sociais com uma política econômica que pudesse 

empurrar o país para o desenvolvimento pregado pelo regime, a ideia passada ao 

migrante que vem pelo êxodo rural de que no ambiente urbano esse teria sua casa 

própria e viveria “dias melhores” funda no imaginário da população brasileira o ideal 

de moradia enquanto propriedade. Dizem os autores: “O BNH e [...] o SFH, já 

deslocavam a questão da habitação social para o financeiro. O habitar já, desde então, 

não é um componente básico para a dignidade da pessoa humana do cidadão, mas 

uma estratégia política de engendramento econômico-financeiro. Esse modelo 

enraizou a ideia do enlace moradia/propriedade, favorecendo ainda mais a noção de 

moradia, não enquanto um direito, mas enquanto uma mercadoria. O problema desta 

situação é que a moradia enquanto mercadoria assume um custo altíssimo”.  
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 O projeto do BNH também manteve a tradição das habitações de interesse 

social no Brasil de afastar essas edificações do centro das cidades, das áreas mais 

valorizadas e, consequentemente, dos equipamentos públicos de qualidade. Talvez 

maior exemplo dessa tradição que se mantém com o Banco Nacional da Habitação 

em São Paulo e que será usado aqui para demonstrar essa política é o distrito de 

Cidade Tiradentes no extremo leste paulistano, ou como apresentado pela prefeitura 

em seu site institucional: “O bairro que mais parece cidade”, “o maior complexo 

habitacional da América Latina, com cerca de 40 mil unidades”. A própria prefeitura 

não tenta minimizar o caráter segregatício do bairro, afirmando de maneira clara que 

“o bairro foi planejado como um grande conjunto periférico e monofuncional do tipo 

‘bairro dormitório’ para deslocamento de populações atingidas pelas obras públicas 

[...] Muitas pessoas vieram para a Cidade Tiradentes em busca da realização do sonho 

da casa própria, embora boa parte tenha se deslocado a contragosto, na ausência de 

uma outra opção de moradia. O fato de não terem encontrado no local uma 

infraestrutura adequada ás suas necessidades e da região oferecer escassas 

oportunidades de trabalho, fez com que passassem a ter Cidade Tiradentes, como 

bairro dormitório e de passagem e não de destino”. 

 A ocupação do extremo leste da cidade de São Paulo seguia as 

recomendações para as Cohabs do Plano Metropolitano de Desenvolvimento 

Integrado do Estado de São Paulo, que sugeria a expansão urbana em duas faixas 

de terra no sentido Leste-Oeste: 

“Os programas habitacionais para a grande São Paulo deverão ser 
vistos como importantes fatores para a indução da ocupação do solo 
e adensamento populacional. Recomenda-se concretamente que a 
política de ocupação do solo e de adensamento populacional se 
oriente no sentido Oeste-Leste, dentro da chamada Zona Prioritária de 
Atendimento, definida a Nordeste pelo eixo Guarulhos – São Miguel – 
Itaquaquecetuba, a Leste pelo eixo Poá – Suzano – Judiapeba e a 
Oeste pelo eixo Osasco – Barueri”. (SILVA, 2008. apud PMDI, p. 55) 

O Plano também previa levar o aparato estatal para essas Zonas a serem 

ocupadas, levando a infraestrutura urbana de água, esgoto, transporte e 

comunicações. 

O regime militar entendia que a região Leste paulistana tinha uma geografia 

ideal para grande assentamento populacional e assim, na década de 80, dirige 

investimentos para construção de conjuntos habitacionais na região de divisa da 
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cidade de São Paulo. No mesmo sentido de ocupar essas regiões afastadas da 

cidade, o PMDI previa a criação de quatro zonas industriais na Zona Leste, que 

serviriam a utilizar a mão-de-obra que ali residiria, no entanto, essas regiões 

industriais jamais seriam postas em prática, como explica Silva (2008, p. 113): 

“O Estado, contando com uma configuração econômica que ainda 
balizava a indústria como a maior potência da economia regional 
paulista, parece não ter previsto que neste momento que se 
implantava, por força do planejamento de escala intra-municipal, 
Zonas Industriais, possíveis para a Zona Leste, as indústrias estavam 
começando a sair de São Paulo e indo em direção ao interior do 
Estado ou mesmo para outras regiões do Brasil. O mesmo processo 
que deu origem à concentração da produção industrial brasileira 
dentro da Região Metropolitana de São Paulo agora é responsável 
pelo seu esvaziamento”. 

 O afastamento das industrias da Região Metropolitana de São Paulo relega às 

zonas de ocupação planejadas pelo regime militar o título de “dormitórios”, a 

população que lá habita se vê obrigada a se deslocar para outras regiões da cidade 

de São Paulo ou até mesmo para outras cidades da Região Metropolitana para ter 

acesso aos empregos e equipamentos públicos que não existem em seus bairros que 

nunca alcançaram seu real potencial de desenvolvimento. O planejamento 

equivocado abandonou uma população de aproximadamente 230 mil habitantes 

segundo dados de 2018 da Fundação Seade, ao esquecimento. 

 Em levantamento realizado em 2017 pelo IPEA, os pesquisadores Gonçalves 

e Maeda (2017) apresentam dados relativos ao IDH das subprefeituras paulistanas, 

posicionando a de Cidade Tiradentes em 30ª posição, com um IDH de 0,708, atrás 

apenas da subprefeitura de Parelheiros, com um IDH de 0,680. 

 Ainda em baixa, o BNH acabaria por ser extinto em 1986 por meio do Decreto-

Lei nº 2.291, decretado pelo Presidente José Sarney, sendo incorporado pela Caixa 

Econômica Federal em meio ao processo de redemocratização do país. Azevedo 

(1988, p. 118), que escreve o texto aqui analisado apenas dois anos após a extinção 

da BNH transmite a sensação daqueles que estavam engajados no debate 

habitacional em meio ao processo de redemocratização e reformulação das políticas 

habitacionais com a extinção do Banco e do SFH: “A maneira como o governo 

incorporou o antigo BNH à Caixa Econômica Federal torna explícita a falta de proposta 

clara para o setor. Em outras palavras, nenhuma solução foi encaminhada para os 
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controvertidos temas que permeavam o enfrentamento de questões substantivas, 

somente tende a agravar os problemas existentes”. 

 A atuação da Caixa Econômica Federal na habitação do final da década de 

1980 até a criação do Programa Minha Casa Minha Vida, por terem relação umbilical 

devem ser assim analisados adiante. 
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CAPÍTULO 3. DO FIM DO BNH AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – 

VÍCIOS E INOVAÇÕES DA POLÍTICA HABITACIONAL DA ATUALIDADE 

 

 Repetindo o processo do fim da Fundação Casa Popular, o recém instaurado 

regime democrático via no BNH, além de um agente em profunda crise financeira, um 

símbolo da ditadura militar, não enxergando possibilidade de desvencilhar seu 

funcionamento ao regime autoritário, resolvem extinguir o Banco, mesmo que à revelia 

da discussão habitacional para o período democrático que ocorria à época de sua 

extinção, como demonstrado no final do capítulo anterior. 

 No entanto, mesmo com seu fracasso, a política habitacional dos anos 90 até 

a atualidade herda parâmetros do BNH, Cardoso (2006) aponta como exemplos a 

financeirização da moradia através do FGTS, o foco na produção de conjuntos 

habitacionais como política habitacional prioritária e a dependência dos governos 

locais em relação ao governo federal. Esse capítulo busca entender como os 

parâmetros pautados pela primeira experiência de política habitacional de larga escala 

a sair do papel no Brasil influenciam o conceito de política habitacional brasileira 

moderno e ajudam a manter um déficit habitacional de aproximadamente 6 milhões 

de moradias, sendo 1 milhão e 300 mil dessas somente no Estado de São Paulo 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2017). 

 O período posterior à extinção do BNH, de 1986 a 1995, é marcado por forte 

instabilidade das políticas habitacionais do governo federal, sendo regida por diversos 

órgãos, reflexo da instabilidade política e econômica do país à época. Os programas 

voltados à habitação do período não previam a construção de moradias, somente a 

financeirização dessas, tratando do crédito para construção. Como ressalta Oliveira 

(2014), os programas do período tinham caráter puramente assistencialista, com 

Estados e Municípios encaminhando projetos para o governo federal que decidiria 

sobre a liberação, ou não, da verba para a financeirização. Esse modelo de 

dependência dos Estados e Municípios do governo federal cria um cenário no qual a 

questão da habitação depende diretamente do bom relacionamento dos governos 

locais com o governo federal. Esse período marca o início de acentuado clientelismo 

nas políticas habitacionais brasileiras, com a retração da participação governamental 
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e tomada de todo o mercado pelas grandes incorporadoras, que contavam com 

recursos públicos para a realização de seus empreendimentos. 

 A paralização dos programas habitacionais e urbanos gera um aumento ainda 

maior nas cidades ilegais do país, com as populações de baixa renda buscando 

espaços vazios em que possam construir suas moradias e suas próprias 

comunidades. Voltando ao exemplo do distrito de Cidade Tiradentes em São Paulo, o 

fenômeno da cidade ilegal, abandonada pelo poder público que falha em prover 

infraestrutura e empregos, chega à região. A falta de infraestrutura e o afastamento 

da cidade formal, criam uma cidade paralela dentro do distrito. A população das 

regiões periféricas, segregadas, também necessitam de comércio e de serviços para 

viver em sociedade. Sem que o plano para a região possa prover essas necessidades, 

a própria população as cria e assim, em um ambiente abandonado, onde a fiscalização 

governamental não atua, surgem paralelamente aos conjuntos habitacionais 

comércios irregulares dos mais diversos, que em um ambiente sem competição, 

crescem e, em um ciclo vicioso, atraem mais pessoas para trabalhar e fazer negócios 

no distrito, o que faz surgir habitações irregulares, bairros inteiros irregulares dentro 

do distrito, em meio aos conjuntos dos últimos dias do BNH. Existe nas regiões 

segregadas das cidades toda uma urbanização clandestina própria (SILVA, 2008). 

 

3.1. Governo FHC: Politicas de mercado e avanços teóricos 

 A partir de 1995, no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, há 

uma busca pelo aumento da participação do setor privado na construção habitacional, 

prevendo a “descentralização da alocação dos recursos federais e a introdução de 

uma política de crédito para o mutuário final” (SHIMBO, 2010, p. 66). 

 Existia a impressão no governo FHC de que o financiamento focado à 

construção, como ocorria, reduzia a possibilidade de compra no mercado imobiliário 

e prejudicava o mercado de imóveis usados (SHIMBO, 2010, p.67). 

 O governo FHC, ao que pese as críticas, institucionaliza conceitos há muito 

reivindicados, sendo talvez a principal medida tomada, a correta estruturação da 

questão habitacional, com a criação da Secretaria de Política Urbana, que englobava 

em um mesmo órgão as diretorias de habitação e saneamento, reconhecendo a 
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indissociabilidade dos dois temas. A Secretaria de Política Urbana foi instalada dentro 

do Ministério do Planejamento, revogando o viés assistencialista e político presente 

nos governos democráticos anteriores. Em 1996 é apresentado pela Secretaria de 

Política Urbana o documento “Política Nacional de Habitação”, o qual Maricato (1998) 

ressalta as oito virtudes que enxergava na proposta: A “Política Nacional de 

Habitação” reconhecia a cidade ilegal, estendendo os direitos e a cidadania à 

população dessas regiões; apresentava novo conceito ao déficit habitacional, 

incorporando a melhoria de áreas ocupadas precariamente aos programas de política 

urbana; descentralizava a operação de programas de responsabilidade de governos 

municipais e estaduais; diversificava a espécie dos programas habitacionais, 

apresentando projetos menos rígidos e padronizados; criava a Carta de Crédito 

Associativo, reconhecendo a importância da produção associativa privada não 

lucrativa; reconhecia a importância da questão fundiária e urbanística; criava o 

Conselho de Política Urbana, que reconhecia a relevância da participação 

democrática na gestão da política habitacional; reconhecia que o déficit habitacional 

se concentra nas camadas da população de menor renda. 

 Com uma política nacional estabelecida, foram criados no governo de FHC 

cinco programas habitacionais: O Pró-Moradia, Habitar Brasil, Carta de Crédito 

Individual e Associativo e Apoio à Produção. Todos em funcionamento até hoje. 

 Santos (1999, p. 22) divide as ações e os programas da Política Nacional 

Habitacional em três grupos: 1 – Atuação no financiamento a estados e municípios 

para a reurbanização de áreas habitacionais muito degradadas com melhoria das 

habitações existentes e construção de novas habitações, somadas a instalação e 

ampliação de infraestrutura dessas áreas. 2 – Atuação na provisão de financiamentos 

a longo prazo para a construção e melhoria de habitações destinadas principalmente 

à população de renda mensal de até doze salários mínimos e, por fim, 3 – políticas 

voltadas para a melhoria da performance do mercado habitacional, tanto na 

reformulação da legislação, quanto no desenvolvimento institucional e tecnológico do 

setor. 

 Para as populações com renda de até três salários mínimos eram destinados 

os programas Pró-Moradia e Habitar-Brasil. Os dois programas eram bastante 

parecidos, sendo sua principal diferença a fonte de recursos: Enquanto o Habitar-

Brasil era financiado por recursos do Orçamento Geral da União, o Pró-Moradia era 
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financiado por recursos do FGTS. Na prática isso fazia com que o as exigências para 

aprovação dos financiamentos do Pró-Moradia fossem muito mais rígidas, já que, 

diferente dos recursos do Habitar-Brasil, concedidos a fundo perdido, precisavam ser 

ressarcidos ao FGTS a fim de evitar o seu esgotamento. Dados da Secretaria de 

Política Urbana mostram que os dois programas, entre os anos de 1995 e 1998, 

realizaram 5.416 obras, beneficiando aproximadamente 720 mil famílias a um custo 

de aproximados 2 bilhões de reais, o que será melhor analisado adiante. 

 A partir de 1998, por consequência da crise econômica e financeira, as regras 

de utilização do FGTS são modificadas, com o impedimento de seu empréstimo para 

outros níveis de governo, o que fazia parte do acordo com o FMI firmado à época por 

FHC. Na busca de superávit nas contas públicas, os recursos provenientes do 

Orçamento Geral da União passam a ser contingenciados. Cardoso (CARDOSO) 

aponta que no ano de 2000 a Secretaria de Desenvolvimento Urbano contou com 

apenas 16,7% dos recursos originalmente previstos e que em julho do mesmo ano, 

apenas 0,49% desses recursos haviam sido executados. 

 O final do governo FHC traria ainda mais dois programas habitacionais, o 

Programa de Arrendamento Residencial, criado em 2001 através da Lei nº 10.188, 

que tinha como público alvo as famílias com renda entre três e seis salários mínimos 

e o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social, criado também em 2001 

através da Medida Provisória 2.212, direcionado às famílias com renda de até três 

salários mínimos. O PAR viria a ser regulamentado somente em 2004, já no segundo 

ano do governo Lula. 

 O governo FHC, como pode ser analisado no que fora acima apresentado, foi 

responsável por profundas mudanças conceituais na questão habitacional, 

estruturando de maneira correta o aparato governamental para prover o 

funcionamento dos programas que seriam de fato criados, pondo fim à desordem que 

imperou sobre o assunto entre os anos de 1986 e 1995, no entanto, mesmo sendo 

responsável pela retomada da discussão a nível federal, seu governo aprofundou a 

financeirização da habitação no país, solidificando os mesmos equívocos do BNH.  

 O documento Política Nacional de Habitação, apresentado pela SEPURB em 

1996 reconhecia que o déficit habitacional se concentrava nas populações de menor 

renda e entendia a necessidade de políticas para o acesso ao mercado imobiliário de 
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imóveis usados e, mesmo assim, em contrassenso àquilo que fora corretamente 

apresentado, as políticas habitacionais do período deram ênfase ao consumo da 

habitação enquanto mercadoria e na população com renda de até vinte salários 

mínimos. A exemplo de dados apresentados pela Caixa Econômica Federal 

(CARDOSO, 2006, p. 6), o valor previsto para as Cartas de Crédito, destinados à 

população de renda de até 12 salários mínimos, era de 6 bilhões de reais para o 

período de 1995 a 1998, contemplando 146 mil famílias. Ao final do período, o valor 

executado no programa foi de aproximadamente 12 bilhões de reais, o dobro do 

previsto, contemplando 397 mil famílias, um aumento de aproximadamente 275% do 

que fora incialmente previsto. 

 Ao mesmo tempo, os programas Pró-Moradia e Habitar-Brasil, previam, juntos, 

um valor de 5 bilhões e 400 milhões de reais, contemplando, também juntos, 414 mil 

famílias. Ao final do período o valor executado nos programas foi de aproximadamente 

2 bilhões e 200 milhões de reais, contemplando 722 mil famílias, sendo que dessas, 

437 mil foram beneficiadas pelo Habitar-Brasil, programa que utilizava recursos do 

Orçamento Geral da União, de fundo perdido, enquanto o Pró-Moradia, com o 

estrangulamento da fonte de recursos causada pela crise e, a partir de 1998, pelo 

acordo com o FMI, que cessaria por completo o repasse dessas verbas, seria 

responsável por arrastar as estatísticas para um valor aquém do possível se os 

recursos tivessem sido aplicados a contento. 

 O mais relevante ato realizado ao final do governo FHC é sem dúvida alguma 

a criação do Estatuto da Cidade, que regulamenta os Arts. 182 e 183 da Constituição 

Federal de 1988 que serviria de base para o Plano Habitacional que seria 

implementado pelo governo seguinte. 

3.2 Governos petistas: PNH e PMCMV 

 O primeiro ano do governo de Luiz Inácio “Lula” da Silva é marcado pela criação 

do Ministério das Cidades através da Lei nº 10.683, que, como ressalta Shimbo (2010, 

p. 74), preenche uma lacuna institucional, buscando integrar as políticas relacionadas 

ao território e às aglomerações urbanas, ou seja: habitação, saneamento e 

transportes. Seria responsável pela formulação da Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano. 
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 Já em 2004 se iniciam as discussões no Ministério das Cidades, seguindo o 

PNUD, para um plano nacional de habitação (PNH), primeira a ser posta em discussão 

desde a extinção do Banco Nacional da Habitação 18 anos antes. Essas discussões 

levariam à criação do Sistema Nacional de Habitação que previa a integração entre 

os três níveis de governo e os agentes públicos e privados envolvidos na questão, e 

definia as regras de destinação e articulação dos recursos (SHIMBO, 2010, p. 75). 

 A discussão em torno dessa nova política não excluía a participação do 

mercado, indo além, criando um subsistema próprio, de modo a separar de maneira 

clara a habitação de mercado, destinada à população de renda média, da habitação 

de interesse social. A atuação do setor privado, de forma compartilhada com o setor 

público, permitiria a otimização econômica dos recursos públicos e privados investidos 

no setor habitacional (SHIMBO, 2010, p. 75). 

 Os subsistemas criados para ficar sob controle do SNH foram o de Habitação 

de Interesse Social, que visava a utilização exclusiva de recursos públicos, e o de 

Habitação de Mercado, que visava reorganizar o mercado imobiliário de forma que a 

população de renda média tivesse melhor acesso a ele, com novas formas de 

captação de recursos e estimulando a entrada de novos agentes imobiliários. 

 O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social seria finalmente criado 

em 2005, através da Lei nº 11.124, projeto de inciativa popular, que tramitava no 

congresso desde 1992 e é uma das quatro leis do tipo sancionadas no país. A Lei de 

criação do SNHIS integra importantes conceitos à questão da moradia, 

institucionalizando objetivos, princípios e diretrizes do novo programa: Em seu Art. 2º 

a Lei especifica os objetivos do Sistema, sendo esses viabilizar para a população de 

menor renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável, 

implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, promovendo e 

viabilizando o acesso à habitação voltada à população de menor renda e, por último, 

articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições e órgãos que 

desempenham funções no setor da habitação. O Art. 4º da Lei trata dos princípios em 

seu inciso I e de suas diretrizes no inciso II, acolhendo a importância da habitação 

digna na vida das populações de baixa renda: 

Art. 4º A estruturação, a organização e a atuação do SNHIS devem 
observar: 

I – os seguintes princípios: 



51 

 

b) moradia digna como direito e vetor de inclusão social; 

c) democratização, descentralização, controle social e transparência 
dos procedimentos decisórios; 

d) função social da propriedade urbana visando a garantir atuação 
direcionada a coibir a especulação imobiliária e permitir o acesso à 
terra urbana e ao pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e da propriedade; 

II – As seguintes diretrizes: 

b) utilização prioritária de incentivo ao aproveitamento de áreas 
dotadas de infraestrutura não utilizadas ou subutilizadas, inseridas na 
malha urbana 

 Em um processo político de reconhecimento da função da cidade iniciado em 

1996 pelo governo FHC com a Política Nacional de Habitação, do qual já falamos 

anteriormente, a institucionalização do SNHIS amplia de maneira notável os conceitos 

da cidade e sua perspectiva social. 

A Lei nº 11.124 de 2005 criava também o Fundo Nacional da Habitação de 

Interesse Social, que, de acordo com o Art. 7º tem o objetivo de centralizar e gerenciar 

recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social, destinados a implementar políticas 

habitacionais direcionadas à população de menor renda. O Art. 8º da Lei trata dos 

recursos do Fundo Nacional da Habitação:  

Art. 8o O FNHIS é constituído por: 

I - recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS 

II - outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao 
FNHIS 

III - dotações do Orçamento Geral da União, classificadas na função 
de habitação 

IV - recursos provenientes de empréstimos externos e internos para 
programas de habitação 

V - contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades 
e organismos de cooperação nacionais ou internacionais 

VI - receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com 
recursos do FNHIS 

VII - receitas decorrentes da alienação dos imóveis da União que lhe 
vierem a ser destinadas; e 

VIII - outros recursos que lhe vierem a ser destinados. 

 Shimbo (2010, p. 77) explica a distribuição dos recursos, “cada tipo de recurso, 

oneroso e não-oneroso, teria um destino específico no Subsistema de Habitação de 
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Interesse Social. Nesse sentido, os recursos do FGTS seriam destinados tanto para 

financiamentos onerosos, aos menores juros possíveis que assegurassem o equilíbrio 

do Fundo, como para financiamentos subsidiados. Os recursos não-onerosos 

fornecidos pelo FNHIS seriam repassados para os agentes promotores públicos. E, 

por fim, os outros fundos seriam destinados à cobertura de programas já existentes 

ou de programas recém-criados”. 

 O governo Lula manteria os programas habitacionais criados por FHC sendo 

financiados através de recursos do FGTS, enquanto os recursos advindos do Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social seriam repassados para Estados, 

Municípios e Empresas Públicas através de programas criados entre os anos de 2005 

e 2008, como: Programa da Ação Provisão Habitacional de Interesse Social; 

Programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários e 

por último, Apoio à Produção Social de Moradia.  

 Ainda Lucia Shimbo (2010, p. 80), indica que, mesmo com a separação bem 

definida entre os dois subsistemas, o setor imobiliário ainda conseguia acessar o 

financiamento às habitações de interesse social através de programas voltados à 

construção de novas moradias e ao financiamento para compra de novas moradias. 

A autora identifica dez programas habitacionais do PNH, cinco criados no governo 

FHC, cinco criados no governo Lula, nos quais o mercado imobiliário é beneficiado, 

direta ou indiretamente, sendo esses os programas, em ordem de criação: Pró-

Moradia, destinados a beneficiários com renda de até R$ 1.050,00, a ser proposto 

pelos Entes Federativos; Carta de Crédito Individual, para beneficiários com renda de 

até R$ 3.900,00, a ser proposto por pessoas físicas; Carta de Crédito Associativo, 

para beneficiários com renda de até R$ 4.900,00, a ser proposto por pessoas físicas 

ou empresas do setor de construção civil; Apoio à Produção, para beneficiários com 

renda até R$ 4.900,00, a ser proposto por empresas do setor de construção civil; de 

Arrendamento Residencial, para beneficiários com renda de até R$ 1.800,00, a ser 

proposto por empresas do setor de construção civil; Programa de Subsidio à 

Habitação de Interesse Social, para beneficiários com renda de até R$ 1.140,00, a ser 

proposto por entidades sem fins lucrativos; Programa Crédito Solidário, destinado a 

beneficiários com renda de até R$ 1.900,00, a ser proposto por entidades sem fins 

lucrativos, Ação Provisão Habitacional de Interesse Social, destinado a beneficiários 

com renda de até R$ 1.050,00, a ser proposto pelos Entes Federativos; Programa 
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Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários, destinado a 

beneficiários com renda de até R$ 1.050,00, a ser proposto por Entes Federativos; 

Apoio à Produção Social da Moradia, destinado a beneficiários com renda de até R$ 

1.125,00, a ser proposto por entidades privadas sem fins lucrativos vinculadas ao 

setor habitacional. 

 O que se abstrai dos dados acima é que, mesmo no Subsistema de habitação 

de interesse social, as empresas de construção civil, o mercado imobiliário, ainda tinha 

acesso aos programas, podendo beneficiar população com renda de até 12 salários 

mínimos à época do levantamento realizado por Lúcia Shimbo, sendo os programas 

destinados à esse público a Carta de Crédito Associativo e Apoio à Produção, ambos 

podendo, não coincidentemente, ser propostos por empresas de construção civil, 

enquanto a Carta de Credito Individual, destinado à população com renda de até 9 

salários mínimos, podia ser proposta pessoas físicas somente para a aquisição de um 

imóvel novo, ou seja, o destinatário final seriam as empresas de construção civil. O 

mercado imobiliário ainda tinha acesso à população com renda de até 4 salários 

mínimos através do Programa de Arrendamento Residencial, sendo que esse, em 

caso de atraso na taxa de arrendamento por período superior a 60 dias consecutivos, 

é motivo para a retomada imediata do imóvel, sem direito à devolução de valores 

pagos a título de taxa de arrendamento (SHIMBO, 2010, p. 69). A retomada do imóvel 

no caso de atraso do arrendatário demonstra uma garantia prevista ao mercado 

imobiliário. 

 Como já adiantado, criou-se, paralelamente ao subsistema de habitação de 

interesse social, o subsistema de habitação de mercado, que daria foco maior à 

população de renda média, sem se esquecer do valor da habitação em um cenário 

macroeconômico. A intenção do governo Lula com a criação desse subsistema era 

trair investimentos para o setor imobiliário, de modo a expandir o mercado que à época 

atingia apenas 30% da população brasileira, afastando até mesmo a classe média da 

oportunidade de acessar esse mercado (MARICATO, 2005, p. 1). 

 No mesmo sentido, por iniciativa do Ministério das Cidades, da Fazenda e de 

empresários ligados ao financiamento, construção e comercialização da moradia de 

mercado, é editada em 2005 a Lei 10.931, a Lei do Patrimônio de Afetação ou Lei do 

Incontroverso, que regulamentava o regime especial tributário, fixando contabilidade 

específica para cada empreendimento das construtoras, de modo que essas não mais 
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poderiam transferir valores de um empreendimento com boa saúde financeira para 

outro com dificuldades, ou seja, em caso de falência, a construtora não poderia usar 

o terreno ou o empreendimento para quitar suas dívidas. A Lei 10.931 também institui 

o “valor do incontroverso” em seu Art. 50, estabelecendo que mesmo que o mutuário 

ingresse no judiciário, questionando o valor do financiamento, esse deve continuar a 

pagar o “incontroverso”, a ser definido na inicial, sob pena de inépcia. A Lei também 

instituía três novos títulos de crédito a serem utilizados pelo setor imobiliário: A Letra 

de Crédito Imobiliário em seu Art. 12, a Cédula de Crédito Imobiliário em seu Art. 18 

e a Cédula de Crédito Bancário em seu Art. 26. 

 O Banco Central do Brasil também edita a Resolução nº 3259 que alterava o 

direcionamento de recursos captados em depósitos de poupança pelas entidades 

integrantes do SBPE, o que tornava a retenção desses recursos uma opção 

desvantajosa aos bancos privados, forçando a circulação desses para o mercado 

imobiliário 

 As medidas tomadas pelo governo Lula no período fizeram o financiamento 

habitacional através do FGTS e SBPE disparar de 4,8 bilhões de reais em 2003 para 

40 bilhões de reais em 2008 (SHIMBO, 2010. apud CBIC, 2008).  

 O governo Lula integrava assim as classes média e média baixa ao mercado 

imobiliário, oferecendo alternativa para a moradia a essa população sem deixar de 

oferecer garantias ao mercado imobiliário para que esse não fosse prejudicado pelos 

baixos rendimentos dos beneficiários. 

 A última grande política habitacional no Brasil foi a criação do Programa Minha 

Casa Minha Vida lançado através da Medida Provisória nº 459 em 2009. Como 

reportado à época por Jeferson Ribeiro ao G1, no evento de lançamento do programa, 

ocorrido em 25 de março, foi anunciada a construção de 1 milhão de unidades 

habitacionais, com um aporte de 34 bilhões de reais, podendo chegar a 60 bilhões, 

sem prazo definido pelo Presidente Lula. Dessas 1 milhão de unidades, 400 mil seriam 

destinadas à população com rendimentos de até 3 salários mínimos, estabelecendo 

também que a parcela mínima para esses mutuários seria de R$ 50, não podendo 

ultrapassar 10% da renda do mutuário. Para esse grupo seriam destinados 16 dos 34 

bilhões previstos. 
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 Como analisa Shimbo (2010, p. 92), o Programa Minha Casa Minha Vida foi 

elaborado na Casa Civil, da então Ministra-chefe Dilma Rousseff, à revelia do PNH 

que regulamentava os subsistemas acima estudados. 

 O PMCMV surge justamente como uma resposta à crise financeira mundial 

iniciada nos EUA. Mais uma vez, repetindo o histórico brasileiro, o governo criava um 

programa habitacional voltado à sua função enquanto política econômica. Como já 

discutido no capítulo anterior, a produção de unidades habitacionais movimenta não 

só o mercado imobiliário, mas toda uma cadeia produtiva anterior e posterior a 

construção da habitação, como a indústria extrativista para materiais de construção e 

a produção de eletrodomésticos a serem utilizados nessas novas residências. Já em 

sua concepção o PMCMV apresentava dados e um planejamento que se contradiziam 

(AMORE, 2015, p. 17): Em seu lançamento foi apresentado um déficit habitacional de 

7,2 milhões de moradias em todo o país, 90% delas concentradas na faixa de renda 

entre 0 e 3 salários mínimos, no entanto, daquele 1 milhão de unidades prometidas 

em seu lançamento, apenas 400 mil, ou 40% do total, seria destinado à essa faixa de 

renda, os outros 60% de habitações previstas no programa, como os dados deixam 

bastante claro, já haviam se consolidado enquanto habitação de mercado. O 

programa criava já em seu lançamento um excedente de habitações para uma faixa 

de renda, enquanto mantinha o déficit daquela mais necessitada, replicando as falhas 

de planejamento que acompanham o país desde a década de 1930. 

 A Lei nº 11.977, de julho de 2009, finalmente regulamentaria a estrutura e 

finalidades do PMCMV, estabelecendo o que ficaria mais tarde conhecido como sua 

fase 1. Além da modalidade já apresentada para famílias com renda de até 3 salários 

mínimos com aquisição de imóveis na planta, podendo contar com subsídios de 60% 

a 90% do valor do imóvel, foram instituídas mais três modalidades, dentre as que aqui 

devem ser analisadas, uma para as famílias entre 3 e 10 salários mínimos os 

financiamentos seriam oferecidos diretamente às empresas do mercado imobiliário 

para a produção de habitação popular, com especial enfoque nas famílias com renda 

entre 3 e 6 salários mínimos, que também contavam com subsídios entre R$ 2.000,00 

e R$ 23.000,00 a depender da faixa de renda e da localização do imóvel (SHIMBO, 

2010, p. 95). A Lei nº 11.977 apresentava outra inovação em seu Art. 20º, o Fundo 

Garantidor da Habitação Popular. Esse fundo teria por finalidade, nos termos de seus 

incisos I e II: garantir o pagamento aos agentes financeiros de prestação mensal de 
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financiamento habitacional, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, devida 

por mutuário final, em caso de desemprego e redução temporária da capacidade de 

pagamento, para famílias com renda mensal de até 10 salários mínimos e assumir o 

saldo devedor do financiamento imobiliário, em caso de morte e invalidez permanente, 

e as despesas de recuperação relativas a danos físicos ao imóvel para mutuários com 

renda familiar mensal de até 10 salários mínimos. 

 Já na fase 1 do PMCMV os possíveis beneficiários com renda familiar de até 3 

salários mínimos deveriam se cadastrar em seus Estados, Prefeituras, movimentos 

sociais de moradia ou cooperativas habitacionais para poder obter os benefícios do 

programa. 

 Dados levantados por Lucia Shimbo (2010, p. 96), no entanto demonstram que 

mesmo com a possibilidade de realização de parcerias com movimentos sociais e 

cooperativas habitacionais, isso não ocorria, já que, 97% dos subsídios 

disponibilizados com recursos da União e do FGTS são destinados à empreendedoras 

privadas, ao mercado imobiliário, contra apenas 3% destinado a essas entidades sem 

fins lucrativos, entendendo ainda que o motivo desses dados é a morosidade do poder 

público para criação dessas parcerias e a baixa capacidade produtiva das entidades 

sem fins lucrativos. 

 A primeira fase do programa teve seu encerramento em junho de 2011, quando 

a meta de construção de 1 milhão de unidades foi alcançada, iniciando-se 

imediatamente a segunda fase do programa, tendo como meta a produção de 2 

milhões de unidades.  

 A fase 2 do PMCMV também alterou os limites das três faixas de beneficiários. 

A faixa 1 passa de renda familiar de até R$ 1.395,00 para R$ 1.600,00, a faixa 2 passa 

de renda familiar de até R$ 2.790.00 para R$ 3.100,00 e a faixa 3 passa de renda 

familiar de até R$ 4.650,00 para até R$ 5.000,00. 

 Os objetivos traçados pelo PMCMV são, indubitavelmente, alcançados. Dados 

levantados por Amore (2015, p. 12) mostram que, apenas 5 anos após o início do 

programa, em meio a sua segunda fase, o Minha Casa, Minha Vida já havia alcançado 

80% da produção habitacional de 22 anos do BNH. 
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 A fase 2 do PMCMV chega ao fim no último mês de 2014 com a entrega das 2 

milhões de unidades habitacionais e um investimento somado à primeira fase de 240 

bilhões de reais. O governo de Dilma Rousseff, em meio à campanha pela reeleição 

anuncia planos de lançar a terceira fase do Programa assim que findada a segunda, 

prevendo que a próxima teria 3 milhões de habitações construídas. Somente em 2016, 

em meio às crises política e econômica que atingem governo e o país, no dia seguinte 

ao rompimento do governo Dilma com seus aliados do PMDB, 30 de março, em 

pronunciamento do Ministro das Cidades Gilberto Kassab, a terceira fase do PMCMV 

é anunciada, tendo sua meta diminuída para 2 milhões de unidades habitacionais a 

serem produzidas até 2018, inserção de uma faixa intermediária de beneficiários e 

mudança de regras para as anteriores. À exemplo do lançamento da segunda fase do 

PMCMV, foram aumentadas as faixas de renda, com a faixa 1 passando para 

beneficiários com renda de até R$ 1.800,00, houve a inserção da chamada faixa 1,5, 

para beneficiários com renda de até R$ 2.350,00, a faixa 2 passa a ser para 

beneficiários com renda de até R$ 3.600,00 e a faixa 3 passa a ser para beneficiários 

com renda de até R$ 6.500,00. No lançamento também foram anunciadas alterações 

nos subsídios e valor das unidades habitacionais para todas as faixas. 

 A faixa 1 tem o valor da unidade aumentado de R$ 76 mil para R$ 96 mil, com 

subsídio de até R$ 86,4 mil. A faixa 1,5 tem estabelecido o valor máximo do imóvel de 

R$ 135 mil, com subsídio de até R$ 45 mil. A faixa 2 tem o valor da unidade aumentado 

de R$ 190 mil para R$ 225 mil, com subsídio de até R$ 27,5 mil. A faixa 3 tem o valor 

da unidade aumentado de R$ 190 mil para R$ 225 mil, sem subsídio. 

 Com o lançamento da fase 3 do PMCMV, o governo Dilma faz mais uma 

demonstração do poder pacificador das políticas habitacionais no Brasil. Em meio à 

maior crise política da década, que acabaria em seu impeachment, lança o programa, 

com um atraso de dois anos do prometido, expandindo consideravelmente a 

população que poderia ser beneficiada por esse, alcançando setores cada vez 

maiores da classe média, sendo a faixa 3 a que teve maior aumento da renda possível 

para financiamento, 30%. 

 Rolnik (et al., 2015) analisa os aspectos socioespaciais das unidades 

habitacionais produzidas pelo PMCMV, tomando por exemplo as Regiões 

Metropolitanas de Campinas e, aquela que terá maior atenção no presente estudo, de 

São Paulo. A conclusão a que a autora chega é de que os empreendimentos do 
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programa, por terem suas localizações escolhidas pelas construtoras, acabam 

localizados nas extremidades da malha urbana, locais com terrenos mais baratos e 

sem a mesma infraestrutura bem planejada dos centros urbanos. Na região 

metropolitana de São Paulo os empreendimentos, especialmente os da faixa de renda 

1, do Minha Casa, Minha Vida acabam localizados nas extremidades urbanas 

fundadas pelos empreendimentos do Banco Nacional da Habitação entre as décadas 

de 60 e 80. A autora aponta ainda as mudança dessas regiões, indicando que durante 

os 23 anos que separam o fim do BNH do início do PMCMV as regiões periféricas 

criadas pelo programa do regime militar se consolidaram, contando com serviços, 

equipamentos sociais e urbanização bastante precários e fragmentados ao mesmo 

tempo que a questão da falta de postos de emprego na região se manteve, ou seja, 

as regiões periféricas agora servidas pelo PMCMV continuam a ser bairros dormitório, 

a população que lá habita ainda precisa sair de sua região para ter acesso aos 

empregos e serviços públicos. A manutenção dos paradigmas do BNH em relação à 

localização dos empreendimentos habitacionais para as faixas de menor renda, nas 

palavras de Rolnik (et al., 2015, p. 148), contribuem “substancialmente para 

impulsionar o espraiamento urbano, a proliferação de um padrão urbanístico 

monofuncional e o estabelecimento de uma divisão territorial entre ricos e pobres”. 

 O programa Minha Casa Minha Vida continua até o ano de 2018, sendo citado 

pelo candidato eleito à Presidência Jair Bolsonaro e pelo candidato derrotado 

Fernando Haddad, assim como por diversos outros candidatos que ficaram pelo 

primeiro turno das eleições, fosse através do plano de governo ou por entrevistas e 

pronunciamentos dos candidatos como um programa a ser continuado e aperfeiçoado, 

cada um à sua maneira, o que demonstra que independente do viés ideológico dos 

políticos brasileiros, há absoluta concordância de que políticas habitacionais são 

essenciais para o país e continuarão sendo discutidas, seja enquanto política 

econômica ou social, elas não serão esquecidas. 
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CONCLUSÃO 

 

 Buscou-se expor no presente trabalho o histórico das diversas políticas 

nacionais de habitação que se desenvolveram através de mais de 120 anos da história 

brasileira, restando de maneira comprovada que a atual discussão habitacional é uma 

somatória de conceitos desenvolvidos através desse mais de um século. 

 A discussão habitacional brasileira sempre esteve permeada por interesses dos 

mais variados. Esse panorama não é, obviamente, exclusividade nacional, a 

habitação, como apresentado no início do capítulo 1, é inerente à noção de 

propriedade, o desenvolvimento da espécie a fez assim ser tratada e, por ser terra, 

por ser espaço, a habitação é o mais caro dentre os bens de consumo, não é de se 

espantar que atraia tantos interesses conflitantes. No entanto, ao comparar o 

desenvolvimento das políticas habitacionais com o desenvolvimento do conceito de 

direito à moradia o que se observa é que o Brasil não avança nessas políticas 

juntamente com o conceito. As políticas são desenhadas e propostas a servir os novos 

conceitos, no entanto, no momento de serem efetivadas, esses interesses conflitantes 

tomam a frente e impedem qualquer avanço prático do direito à moradia adequada, 

deixando a população de baixa renda à mercê dos interesses desenvolvimentistas do 

capital. 

 A ideia de deixar de tratar a habitação, a terra e o espaço urbano, como produto 

significa abandonar um importante, talvez o melhor, meio de aplicar os excedentes de 

capital. Explica-se, pois, todos necessitam de um espaço para habitar, isso é inerente 

ao ser humano, não há desenvolvimento tecnológico ou científico que irá acabar com 

a necessidade das pessoas por espaço. Pensar espaço como direito e não como 

produto exige romper com uma tradição milenar. 

 Soma-se a essa tradição o caráter financeiro e econômico assumido pela 

habitação a partir da primeira metade do séc. XX, que passa a ser tratada como uma 

cadeia própria de desenvolvimento econômico. A construção habitacional exige 

matéria prima, que movimenta uma indústria extrativista própria, exige uma indústria 

de produtos domésticos para servir essas novas casas, exige uma cadeia de serviços 

posteriores à compra do imóvel como seguro contra acidentes e segurança 

patrimonial e exige o emprego de mão-de-obra de todos os níveis, da não qualificada 
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até a especializada. A habitação se torna um universo próprio dentro da sociedade de 

consumo, capaz de funcionar por si só. Essa transformação irá criar os subúrbios 

norte-americanos pós segunda guerra mundial e irá criar no Brasil, aproximadamente 

na mesma época, a fracassada Fundação Casa Popular e, mais tarde, o Banco 

Nacional da Habitação que, através do regime militar, obtém sucesso na 

transformação da política habitacional de interesse social em política de 

desenvolvimento econômico.  

 O BNH nasce como uma política de viés populista que visava de fato prover a 

população de baixa renda com moradia acessível. É bem verdade que já em sua 

origem o projeto dos militares previa a utilização da habitação popular como projeto 

econômico, provendo também a população de renda média no projeto. No entanto, 

em um movimento que se repetirá no Brasil redemocratizado, o governo militar utiliza 

o BNH para balancear a economia nacional, abrindo mão de servir prioritariamente à 

população de baixa renda, substituindo essa por uma população de maior renda. 

Inicia-se também com o BNH o deliberado processo de segregação da sociedade 

brasileira, empurrando as populações de baixa renda para longe dos perímetros 

urbanizados, criando verdadeiras aberrações urbanísticas como a Cidade de Deus, 

no Rio de Janeiro dos anos 60, início do BNH e a Cidade Tiradentes, na São Paulo 

dos anos 80, período final do BNH. Ambas as regiões afastadas do perímetro urbano, 

em terras baratas e pouco disputadas com o mercado imobiliário, que necessitavam 

de toda a construção de uma infraestrutura própria, prometida à população que para 

lá se mudava, que nunca chegou de fato. 

 O fim do BNH traria ao Brasil um período de completo abandono das políticas 

habitacionais, entregues ao mercado imobiliário, marcando o período de 

redemocratização como confuso, passando por diversos órgãos gestores, sendo 

vinculados aos mais diversos ministérios. Os anos 90 são marcados por uma melhor 

discussão governamental das políticas habitacionais ao mesmo tempo em que nada 

daquilo que era discutido era aplicado, ampliando ainda mais o poder do mercado 

imobiliário sobre as habitações de interesse social.  

 Os anos 2000 se iniciam com um governo que se propõe a aplicar inovações 

nas políticas habitacionais e de fato o faz, estabelecendo pela primeira vez em quase 

20 anos um plano nacional de habitação, que reconhecia um papel para o mercado, 

mas se preocupava em separar de maneira clara a habitação de interesse social da 
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habitação de mercado, de modo a impedir que o mercado imobiliário pudesse alcançar 

as habitações destinadas àqueles em menores condições de arcar pela sua 

habitação. 

 No entanto, novamente, no primeiro sinal de que crise econômica possa atingir 

o país, o governo abandonaria esse projeto e anunciaria à revelia da Política Nacional 

da Habitação que eles mesmos haviam desenvolvido anos antes, uma nova política, 

recorrendo à habitação como instrumento de estabilização econômica. 

 Como bem se observa, o modelo desenvolvido gradativamente nesses mais de 

100 anos não preza pelos direitos estabelecidos desde a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948.  

 Talvez o mais gritante desrespeito aos direitos sociais se apresente quando 

analisamos a política nacional de habitação desenvolvida no Brasil comparando-a 

com os aspectos essenciais apontados pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais da ONU em seu comentário geral nº 4, em especial em relação a serviços 

e infraestrutura, acessibilidade, facilidade de acesso e localização: O acesso aos 

serviços públicos providos pelo Estado, capacidade de arcar com a habitação, 

políticas de acesso especiais à populações de risco e localização da habitação 

próxima ao perímetro urbano e ao trabalho são amplamente afetados quando as 

políticas de habitação popular são pautadas pelo mercado imobiliário, como ocorre 

atualmente com o Programa Minha Casa, Minha Vida. Não existe controle atualmente 

aos interesses do mercado imobiliário, o que relega aos empreendimentos voltados à 

população de baixa renda regiões sem infraestrutura ou com uma infraestrutura 

extremamente precária. 

 A distribuição das moradias no Brasil atual tem contornos hierarquicamente 

muito bem definidos sendo o poder público conivente ou ainda, por muitas vezes, 

sendo o promotor desse fenômeno. 

 Ainda, o que se observa de maneira crescente no cenário nacional é a 

expansão do interesse do mercado imobiliário para a revitalização de regiões pelo 

país, se propondo a recondicionar uma região degradada das cidades, com o auxílio 

do poder público nessa tentativa de aumentar o valor de áreas centrais. Na cidade de 

São Paulo o exemplo maior é o “Programa Nova Luz”, que prevê a revitalização da 

região central de São Paulo, o que promoveria a expulsão dos moradores da região 
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em detrimento da valorização imobiliária, tudo com o aval e auxílio da Prefeitura. Esse 

fenômeno não é exclusividade paulistana e pode ser observado em diversas outras 

regiões históricas de cidades do Brasil, à exemplo dos projetos “Porto Maravilha” na 

região portuária carioca; do projeto “Recife Novo”, também voltado à antiga região 

portuária recifense e do Projeto de recuperação do Centro Histórico de Salvador, 

voltado principalmente à região do Pelourinho. O mercado imobiliário joga com o 

espaço urbano, promovendo o deslocamento em massa de populações de regiões 

nas quais tenham algum interesse, seja por questões estéticas e culturais, a exemplo 

dos projetos aqui citados, seja pela presença de equipamentos públicos consolidados 

naquela região, para regiões afastadas dessa malha urbana (que também serão 

providas pelo mesmo mercado imobiliário que as expulsou da região central), dessa 

cultura e desses equipamentos públicos estabelecidos em um processo batizado por 

Neil Smith de gentrificação. 

 Prover adequadamente o direito à moradia passa pela necessidade de prover 

adequadamente o direito à cidade, o direito de viver na cidade. O direito à cidade não 

permite o isolamento do indivíduo do ambiente e do convívio urbano, a cidade tem de 

ser acessível, não um ambiente distante e de passagem como é atualmente. Harvey 

(2008) aponta que o direito à cidade, do modo que está constituído agora, está 

confinado, restrito à pequena elite política e econômica que se vê em posição de 

moldar a cidade cada vez mais ao seu gosto. 

 O mero teto para se abrigar, como bem demonstrado nesse trabalho, não 

configura direito à moradia adequada. 

 Para que o direito à moradia seja plenamente alcançado é necessário romper 

com a lógica patrimonialista que vem sendo estimulada pelo poder público desde a 

criação do BNH, sendo atualmente inerente à habitação, é necessário romper com a 

visão de mercado, com o conceito de bem de consumo que a habitação assume. Para 

tanto, é necessário passar por um processo de democratização do espaço urbano, os 

interesses do mercado imobiliário precisam ser enfrentados. 

 Esse processo de democratização do espaço urbano, no entanto, não tem 

como ser realizado de maneira simples, pois, como já repetido à exaustão, se trata de 

uma tradição milenar. O que é preciso ser feito é bastante claro, a produção em torno 
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do tema é ampla e trabalha em uníssono, o desafio é como enfrentar os interesses 

que impedem a real efetivação do direito à moradia. 

 Possibilidade apresentada por programas de sucesso vindos da Europa é o 

aluguel social, no qual o poder público assume o papel do inquilino. Em São Paulo tal 

política já foi adotada em regiões específicas do centro da cidade no início dos anos 

2000 na gestão de Marta Suplicy, na tentativa de combater justamente o efeito da 

gentrificação que já se apresentava na cidade. Na União Europeia, programas de 

aluguel social, dos mais variados tipos, atendem 1/5 da população de baixa renda 

beneficiada por moradias sociais. Outra ação recente, que também vem da União 

Europeia, é o maior controle do mercado imobiliário. Em países como Alemanha e 

Suécia existem leis que exercem controle sobre o mercado imobiliário, em maior ou 

menor intensidade. Em Berlim, nos bairros mais gentrificados e turísticos, como os 

casos de Kreuzberg e Neukölln, os proprietários dos imóveis não podem, desde 2015, 

subir o valor dos alugueis acima de 10% da média local. Na Suécia esse controle é 

ainda mais rígido, os proprietários não podem ultrapassar os reajustes dos preços dos 

alugueis em mais de 5% do limite estabelecido pelos municípios suecos. 

 No Brasil não existe em nenhum local, em nenhuma instância, uma lei que 

confronte de maneira direta os interesses do mercado imobiliário, regulando o valor 

do aluguel ou que se proponha a manter maior controle de qualquer espécie sobre 

esse mercado e, observando o histórico das políticas habitacionais, com as 

constantes mudanças dessas políticas e desrespeito aos programas estabelecidos, 

até mesmo dentro da mesma gestão, é difícil de enxergar em um horizonte próximo 

uma mudança considerável na questão habitacional brasileira. 

 Ainda, soma-se a isso a aparente falta de vontade política de seguir os 

dispositivos dos Arts. 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da 

Cidade. Dados do Censo do IBGE de 2010 apontam que o Brasil tem 

aproximadamente 6 milhões de domicílios vagos de maneira definitiva, ou seja, 

excluindo-se, por exemplo, as casas de veraneio e de ocupação ocasional. Somente 

no Estado de São Paulo, são mais de 1 milhão de moradias vazias, em possível 

conflito com a função social da propriedade. As políticas nacionais de habitação são 

focadas quase que em sua totalidade na construção de novas moradias a serem 

utilizadas das mais diversas maneiras pela população de baixa renda, mas sempre 

privilegiando a posse dessa propriedade. Não existe em todo o histórico de políticas 
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de habitação nacional uma que trate da propriedade parada, sem cumprir sua função 

social, mesmo depois da Constituição Federal de 1988 e, especialmente, após o 

Estatuto das Cidades, que regulamentem de maneira clara a questão. 

 Uma política habitacional que preze pelo conceito de moradia adequada passa, 

necessariamente, por um planejamento a longo prazo, que abandone o viés 

clientelista e populista que a habitação assumiu na primeira metade do séc. XX. 

 O caminho a ser seguido é claro, está pautado por especialistas e por exemplos 

bem-sucedidos mundo afora, falta agora o interesse político de enfrentar o status quo. 

Sem romper com o histórico nacional e com a lógica que permeia a questão 

habitacional para populações de baixa renda, o país continuará nesse ciclo de 

discussões sobre um déficit habitacional com soluções equivocadas que não 

respeitam direitos humanos básicos da população. 
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