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Novas Formas de urbanização, estudos de condomínios fechados relacionados ao Programa 
“Minha Casa Minha Vida”, Jacareí, São Paulo 

  
RESUMO 

O presente trabalho procurou analisar a tendência de segregação sócioespacial relacionada à 
produção de habitação de interesse social, no município de Jacareí, Estado de São Paulo, 
decorrentes do Programa “Minha Casa Minha Vida” (PMCMV) criado no âmbito federal 
brasileiro em 2009. Para este estudo, foram utilizados dados referentes à pesquisa 
bibliográfica específica, pesquisa documental, fotografia convencional, observações de 
campo, dados estatísticos de órgãos oficiais, os quais foram transformados eletronicamente 
em mapas e tabelas. Investigando a tendência de concentração de empreendimentos 
relacionados ao Programa, destacou-se a tendência predominante de arranjos espaciais sob a 
forma de condomínios fechados, tanto verticais, como horizontais. Nos levantamentos de 
campo e cartográficos constatou-se outra tendência, na qual se verifica a concentração 
espacial desses empreendimentos em determinado vetor de expansão urbana, caracterizando, 
inicialmente, formação periférica. Buscou-se relacionar as novas construções no contexto do 
PMCMV e as diretrizes de uso e ocupação do solo do município para analisar a utilização dos 
novos instrumentos propostos pelo Estatuto da Cidade e sua prática ou não na urbanização em 
curso. A metodologia mostrou-se útil para os problemas propostos, a qual possibilitou um 
diagnóstico deste problema de segregação urbana. 
 
Palavras-chave: habitação social, segregação espacial, condomínios fechados, plano diretor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

New forms of urbanization, studies of gated communities related to the "Minha Casa Minha 
Vida" Program in Jacareí, Sao Paulo State 
 
This study aimed to analyze the trend of spatial segregation related to the production of social 
housing in the city of Jacareí , São Paulo State, resulting from the "Minha Casa Minha Vida " 
Program ( MCMV ), created by the Brazilian Federal Government in 2009. For this study, we 
used data obtained from specific bibliographic research, documentary research, conventional 
photography, field observations, statistical data from official bodies, which were 
electronically processed in maps and tables. Moreover, field surveys and maps show another 
trend of spatial concentration of these developments, in a particular vector of urban sprawl, 
initially featuring peripheral formation, including the absence of urban services and facilities. 
Research connects the new construction with the "Minha Casa Minha Vida" context and its 
guidelines and with municipal land occupation to analyze the use of the new instruments 
proposed by the City Statute and its practice or not in the ongoing urbanization. The 
methodology proved to be useful for the proposed problem, which enabled a diagnosis of the  
urban segregation problem. 
 
Keywords: social housing, socio-spatial segregation, gated communities, master plan, urban 
planning 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A urbanização é um processo no qual a grande maioria dos países do mundo já 

vivenciou, sua intensificação se deu após a Revolução Industrial nos países centrais, da 

Europa, ainda no século XVIII. Os países periféricos passaram mais tardiamente e outros 

ainda passam por esse processo na atualidade.  

O Brasil teve o seu processo de urbanização intensificado a partir da década de 1950 

quando o País também vivia outro processo, aquele da industrialização. Ao se desenvolver no 

País, o processo de industrialização, ele assumiu características do capitalismo periférico, 

somando-se à desigualdade social histórica, produzindo cidades excludentes e segregadas. No 

seio dessa desigualdade surgiu a violência e o medo. 

Naquele momento o contingente de migrantes que saía da zona rural e se dirigia à 

zona urbana, em pouco tempo fez a população urbana superar a população rural. Assim em 

1950 a população urbana era de 34,0%, duas décadas depois, em 1970, já atingiu 53,6% e o 

processo continuou, sendo que em 2010 já havia chegado a 85,1% conforme o IBGE. 

Isto posto, nota-se que o processo de urbanização desigual, gerou espaços 

fragmentados, com ausência de serviços e equipamentos necessários aos habitantes, a 

periferização foi outro aspecto marcante. O acúmulo de moradores em bairros distantes das 

áreas centrais, onde se localizavam os postos de emprego, serviços, comércio, dentre outros. 

 Para Nestor Reis (2006), a partir da segunda metade do século XX esse processo de 

urbanização aumentou em todos os continentes assim “[...] algumas regiões de alguns países 

chegando ao índice de 100% de urbanização e o surgimento de um processo chamado 

“urbanização dispersa.” (REIS, 2006, p. 21). O Autor destaca que na atual fase da 

urbanização têm ocorrido mudanças no tecido urbano e que essas são globais e não apenas 

nacionais. 

 O autor ainda argumenta sobre as transformações ocorridas durante o século XX, 

como a mudança nos modos de vida, o surgimento das organizações empresariais, 

propiciando formas coletivas de organização de caráter condominial diversificada, cuja gestão 

é feita pela coletividade. Estas formas condominiais mantém-se isoladas do tecido urbano e  

tendem a fornecer ao usuário toda uma infraestrutura local, com o objetivo de o mesmo não 

necessitar locomover-se do local. Este tipo de organização conforme o autor intensificou a 

partir da década de 1980. 

 Com os atuais investimentos federais no setor de construção civil, oportunizados pelo 

Programa “Minha Casa Minha Vida”, (PMCMV) a disponibilidade de terras na periferia dos 
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municípios, veem contribuído para a construção de novos empreendimentos, não para as 

classes média e alta, mas no caso deste estudo para as classes de média-baixa e baixa renda. 

Estes seguem a tendência da modalidade do condomínio fechado, tanto em cidade média 

quanto em metrópoles. No caso do município de Jacareí, essa temática foi melhor estudada  

para a região Sul. 

 Neste contexto, o problema que se apresentou para estudo, e que constitui esta 

Dissertação de Mestrado, foi conhecer quais as implicações socioespaciais e de ordenamento 

territorial na implementação de programa habitacional no formato de condomínios fechados 

em áreas periféricas? 

 

1.1 Área investigada  

  

A área de estudo foi definida observando-se uma concentração da modalidade de 

condomínio fechado na região Sul do município de Jacareí (SP), o que se destaca em uma 

paisagem que chama a atenção por seu aspecto padronizado, alternando entre condomínios 

horizontais e condomínios verticais, voltados para a população de média-baixa e baixa renda, 

conforme se nota por meio da Figura 1. 

 
Figura 1 – paisagem padronizada dos condomínios fechados da zona Sul do município de Jacareí (SP) 

 
 
 

Fonte: foto tirada pela autora, 2014. 
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Conforme a Figura 2, a região Sul é uma das menores em extensão territorial, mas a 

terceira colocada em população do município, de acordo com o Caderno de Caracterização do 

Plano Diretor (JACAREÍ, 2002). 

 

Figura 2 – Regiões do município de Jacareí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Jacareí 

 

O município de Jacareí é um centro urbano de médio porte da Região do Vale do 

Paraíba no estado de São Paulo, cuja população é de 223.064 habitantes segundo o Instituo 

Brasileiro de Geografia e Estatística (2013). Possui o 33º PIB do Estado com a atividade de 

serviços superando a atividade industrial. (FUNDAÇÃO SEADE, 2014)  

Juntamente com outros municípios do Vale do Paraíba, Jacareí teve sua expansão 

urbana ligada a princípio à produção do café no século XIX, e em seguida, com o processo de 

industrialização do país. Deste modo, a indústria que se implantou no município “[...] está 

intimamente ligada ao extraordinário crescimento do parque fabril da “Grande São Paulo”, 

que, como num extravasamento, se prolongou por essa região que lhe é tão próxima e 

acessível”. (MULLER, 1969, p.83)  

 Juntamente com São José dos Campos, Jacareí destacou-se durante a década de 1970 a 

1980 como espaço de atração de população, deste modo, São José dos Campos ficou em 
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primeiro lugar com um total de 80.719 e Jacareí em segunda posição, com 33.119 de 

imigrantes. (KURKDJIAN, 1992, p.58) 

 Este contingente populacional dirigido para ambos os municípios, além de acrescentar 

complexidade à questão urbana local, veio ampliar uma questão específica e de difícil 

solução, que é a habitação de interesse social. 

Atualmente encontra-se com déficit habitacional resultado de um acúmulo ao longo de 

sua história. A prefeitura aderiu ao PMCMV e vem ampliando a produção de unidades 

habitacionais a partir do ano de 2011. 

A produção de moradia do PMCMV no município, atualmente, representa 14% no 

total na RM Vale do Paraíba e Litoral Norte, ocupando a terceira colocação, atrás dos 

municípios de São José dos Campos, (32%) e Taubaté (17%). 

 

1.2 Objetivo Geral 
   

 Esta pesquisa, que constitui uma Dissertação de Mestrado, teve como objetivo, 

levando em conta as pesquisas já realizadas nesta área e em dados coletados especificamente 

para este trabalho, compreender em quais circunstâncias políticas e econômicas se formaram 

os condomínios fechados (horizontais e verticais) para a população de média-baixa e baixa 

renda da região Sul de Jacareí, bem como a sua relação com o PMCMV do governo federal, 

de modo a se obter um diagnóstico da sua situação atual deste tipo de construção.  

 Com esta pesquisa procurou-se compreender o espraiamento urbano que existe nesta 

área de estudo e seu impacto na modificação do desenho da paisagem e no aspecto social. 

Com este estudo foi possível conhecer a relação entre a construção de novos condomínios 

fechados e o PMCMV, bem como a sua influência na construção do desenho urbano. Em 

suma, por meio da deficiente regulação do uso do solo urbano, percebeu-se a ação livre dos 

especuladores imobiliários no município. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

  

 Para alcançar o objetivo proposto, foram definidos alguns objetivos específicos que 

apresentam o detalhamento das circunstâncias de formação dos condomínios fechados tais 

como: 
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 a. Identificar a localização preferencial dos condomínios fechados de baixa e média- 

baixa renda no município. 

   b.  Compreender o que a legislação expressa sobre o uso e a ocupação do solo do 

município e se isso realmente é aplicado para cumprimento das diretrizes da política 

habitacional. 

 c. Conhecer como se desenvolve a atuação do mercado imobiliário na construção de 

condomínios fechados que atendem ao PMCMV. 

 d. Identificar a ação da política pública que leva à configuração deste arranjo espacial 

de condomínio fechado e seus desdobramentos na paisagem da região Sul do município. 

 e. Compreender as implicações da implementação do Programa PMCMV, no 

município de Jacareí, na permanência da periferização da população de média-baixa e baixa 

renda na mancha urbana. 

 

1.4 Justificativa 

 

Estudar a atual configuração que assume a urbanização brasileira é de grande valor 

para se conhecer as implicações de determinadas modalidades construtivas, como aquela do 

condomínio fechado, que surgem no tecido urbano e suas implicações sócioespaciais 

reveladas por meio da paisagem. 

Ao estudar o processo de segregação espacial e a formação dos condomínios fechados 

na cidade de São Paulo, Tereza Pires do Rio Caldeira (1997) constatou a segregação 

socioespacial por meio de barreiras (grades, câmeras, muros) erguidas nos condomínios 

fechados e os contrastes entre riqueza e pobreza convivendo lado a lado (CALDEIRA, 1997, 

p. 156). 

Esta autora salienta em seu artigo “Enclaves fortificados: a nova segregação urbana” 

que essa segregação não é específica da cidade de São Paulo, mas é “[...] um padrão que vem 

se espalhando por cidades do mundo todo [...]” (CALDEIRA, 1997, p. 156). 

Segundo Reis (2006), estudar as características das modificações do tecido urbano que 

veem ocorrendo no Estado de São Paulo, a partir dos anos 1970, tem a perspectiva de 

contribuir para o entendimento das novas formas de organização sociespacial e fornecer pistas 

ao poder público para melhor atuar de forma que “[...] atenda às necessidades das faixas mais 

amplas da população.” (REIS, 2006, p. 13). 

 Este autor ainda argumenta sobre a modificação do aspecto físico atual dos centros 

urbanos “[...] uma das características das mudanças que estão ocorrendo é a formação de áreas 
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de tecido urbano na periferia de algumas cidades, em descontinuidade ao já existente” (REIS, 

2006, p. 22)  

 Em sua obra “Espaço intra-urbano no Brasil”, Flávio Villaça (2001) argumenta que é 

preciso explicar porque as camadas de alta renda se localizam em áreas mais centrais, e 

quando escolhem os subúrbios direcionam-se para determinadas áreas e não outras. Para o 

autor, é necessário explicar as localizações intraurbanas e suas implicações. Ele sugere a 

investigação “[...] por quais mediações passam as transformações socioeconômicas nacionais 

ou planetárias até se manifestarem em transformações na estrutura intra-urbana de nossas 

cidades.” (VILLAÇA, 2001, p. 27).  

 Ainda segundo este autor, uma das explicações para tal situação “[...] passa pelo 

desnível de poder econômico e político entre as classes, ou seja, passa pela dominação que se 

dá por meio do espaço urbano.” (VILLAÇA, 2001, p. 27). Assim há uma apropriação 

diferenciada das vantagens e desvantagens do espaço construído e na segregação espacial 

resultante. 

  Enfim, por meio desta ideia é possível ler a paisagem e ver que a configuração 

espacial revela o poder de articulação dos sujeitos que compõem o espaço urbano, permitindo 

produzir uma estrutura urbana mais includente ou excludente.  

 Considerando o município de Jacareí, foi observada nele uma modalidade urbana, 

aquela de condomínio fechado, para os segmentos da população de média-baixa e baixa 

renda, chamando a atenção por se concentrar na periferia de uma mesma região. Este assunto, 

apesar de já ter sido explorado por diversos pesquisadores, ainda exige mais discussões e 

informações sobre a instalação de condomínios fechados para esta parcela da população. 

Diante do processo atual de intensa urbanização e das necessidades de compreensão desse 

tipo de fenômeno, levando em conta a complexidade do assunto, foi proposta esta pesquisa. 

 

1.5 Organização do trabalho  

 

 Este trabalho foi estruturado em seis seções, sendo primeiramente a Introdução, que 

argumenta sobre a urbanização brasileira e sua atual fase de espraiamento no espaço urbano e 

essa tendência é observada no município de Jacareí com a configuração de condomínios 

fechados. Também foram apresentados os objetivos deste trabalho, sua justificativa e a 

divisão das partes que compõem esta pesquisa. 

Na seção 2 foi feito um detalhamento da metodologia usada nesta pesquisa, incluindo 

materiais e métodos utilizados para análise e compreensão do problema proposto. 
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 A seção 3, analisa as políticas habitacionais a partir do ano de 1960 no Brasil até a 

atualidade. Considera a produção de habitação de interesse social neste período e seus 

avanços na atualidade. Como se reflete a questão habitacional no Vale do Paraíba, 

considerando o contexto maior da habitação nacional. Até a criação da Região Metropolitana 

do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) e um estudo que apresenta a precarização das 

habitações nos últimos anos nesta região. 

 Na seção 4, dentro da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

(RMVPLN), foi analisada a urbanização e a dinâmica habitacional no município de Jacareí, 

inicialmente com a caracterização da área a identificação do município fazendo parte de uma 

Região Metropolitana. Insere-se nesta seção o Vale do Paraíba na produção de moradias por 

meio do PMCMV. 

 A seção 5 apresenta os resultados da pesquisa e sua discussão, que evidenciam uma 

tendência de produção de condomínios fechados na região Sul do município de Jacareí, 

mesmo antes do PMCMV. Nota-se uma segregação urbana em alguns bairros sem os serviços 

e equipamentos necessários ao cidadão que têm que se deslocar para outros bairros em busca 

de satisfazer às suas necessidades cotidianas. A partir da implantação do PMCMV nota-se a 

continuação nesta mesma área da produção de condomínios fechados, seguindo a tendência 

anterior e evidenciando uma concentração para a produção de moradias tanto de média-baixa 

como de baixa renda. Evidencia-se também a deficiente regulação do solo urbano por meio 

das diretrizes municipais. 

A seção 6 apresenta as considerações finais deste estudo, bem como sugestões e 

recomendações da necessidade de outros estudos para uma efetiva análise do PMCMV tão 

importante para a definição da malha urbana de Jacareí. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
A paisagem no plano do tempo se faz notar nas configurações dos lugares 
pela característica especial que os desenhos adquirem como resposta da 
ação humana sobre o meio natural onde essa ação se instaura. (Emmanuel 
Antônio dos Santos, 2002, p.154)  

 
 

 Esta é uma pesquisa exploratória, de caráter descritivo, como base em dados 

secundários, como documentos relativos às leis e normas que regulam o espaço urbano. 

Baseia-se também em dados primários como fotografias convencionais, observações em 

campo, dados estatísticos (eletrônicos) de órgãos municipais, estaduais e federais ligados a 

condomínios fechados de média-baixa e baixa renda. O levantamento bibliográfico fez parte 

de todo o processo da pesquisa. A seguir será apresentado detalhamento sobre cada uma 

dessas fases de busca de dados. 

 

2.1 Levantamento bibliográfico 

 

Esta etapa norteou todo o trabalho do principio ao fim. Realizou-se uma revisão 

bibliográfica em relação ao tema da produção do espaço urbano por meio das políticas 

públicas para a habitação desenvolvidas no Brasil a partir de 1960 até a atualidade. 

 

2.2 Definição da área de estudo  

 

A região Sul do município de Jacareí (SP) foi definida como área de estudo por 

apresentar um aspecto homogeneizado da paisagem, por meio de condomínios fechados, 

concentrados em algumas ruas de bairros que são vizinhos. Este aspecto chamou a atenção 

porque os condomínios se localizavam em vazios urbanos, de uma área em expansão urbana 

do município entre outros bairros já consolidados anteriormente. Esta área apresenta então 

uma consolidação do espraiamento da área urbana 

 

2.3 Levantamento de dados 

 

Nesta etapa foram feitos os levantamentos bibliográficos da literatura específica ao 

assunto, bem como dos dados do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (IPEA), Sistema Estadual de Análises de 



23 
 

Dados (SEADE), Empresa Paulista de Planejamento Metropolitanodo (EMPLASA), Sites 

eletrônicos do Ministério da Cidade, do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) e 

do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) do município de Jacareí com o 

objetivo de embasar esta pesquisa com dados oficiais. 

 

2.3.1 Levantamento de dados em campo 

 

Esta etapa foi possível observar, por meio de trabalho em campo, o cotidiano da 

população da área de estudo, os condomínios já consolidados e aqueles que estão em 

construção, bem como verificar a busca por serviços pelos moradores em outros bairros 

próximos.  

Visitou-se também stands das construtoras com a venda de novos condomínios 

fechados, tanto verticais como horizontais. Com isto, foram obtidas informações sobre futuros 

lançamentos imobiliários na região Sul do município. Por meio de conversa informal com as 

construtoras, foi possível conhecer a quantidade de condomínios financiados por meio do 

PMCMV. 

Na busca pelas datas de construção dos diversos condomínios estudados, foi solicitado 

ao Cartório de Registro de Imóveis do município, por meio de pedido formal, a data 

implantação de cada condomínio. 

Nesta fase foi conhecida a localização dos condomínios fechados, com endereço 

completo momento em que, foram feitas fotografias do desenho urbano dessa região.  

 

2.3.2 consultas a documentos oficiais 

 

Com a Planta da cidade de Jacareí foi possível conhecer os condomínios e sua 

localização na mancha urbana, especificamente na região sul. 

O Plano Diretor forneceu o conhecimento sobre as diretrizes para uso e ocupação do 

solo municipal. 

Por intermédio do Plano de Habitação de Interesse Social (PLHIS) localizaram-se as 

áreas compostas por ZEIS (Zona Especial de Interesse Social). Identificaram-se  também os 

tipos de ZEIS e as diretrizes para implantação delas no município. 
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2.3.3 Coleta de dados por meio eletrônico  

 

Nesta etapa foram consultados órgãos oficiais do governo municipal, estadual e 

federal com o objetivo de conhecer os dados oficiais sobre o assunto da pesquisa em todos os 

níveis da federação. 

Por meio dos informes eletrônicos da Fundação Pró-Lar órgão da Prefeitura Municipal 

de Jacareí (PMJ), foi possível conhecer o endereço e quantidade de unidades habitacionais, 

construídas para a população de faixa de renda I ou que ganha até três salários mínimos. 

Por intermédio de propaganda das construtoras em páginas da WEB, foi possível 

identificar os condomínios construídos na região Sul do município, facilitando a obtenção de 

metragens das unidades habitacionais, bem como suas ilustrações. 

 No Ministério das Cidades foi possível levantar dados, via Sistema Eletrônico do 

Serviço de Informação ao Cidadão, relativos aos pedidos de informação sobre o número de 

moradias construídas na RMVPLN, por meio do PMCMV e também o déficit habitacional 

desta região.  

Consultou-se também por meio eletrônico dados sobre os assentamentos subnormais 

no Brasil, (Censo IBGE 2010) sobre a demografia, a economia a urbanização do município de 

Jacareí por meio da Fundação Seade. 

 

2.4 Geração de um banco de dados (tabelas e mapas) 

 

Por meio dos dados levantados, foi possível criar um banco de dados, cuja sequência 

foi a seleção, a codificação e a tabulação dos dados, de acordo com o objetivo da pesquisa. 

 

2.5 Materiais 

 

O mapeamento da área de estudo foi realizado de forma eletrônica, com base em 

dados convencionais, dados de campo, fotografias convencionais, mapas, os quais foram 

transferidos para um programa especial (especificado logo a seguir), localizando os 

condomínios fechados e obtendo uma visualização da área e seu entorno. 

O material utilizado para este estudo foi transformado em tabelas e mapas relativos à 

área de estudo. Especificamente para os mapas os materiais consistem em: 

- 1 imagem Google Earth 2012 e 1 imagem Google Earth 2006;  

- Limite municipal de Jacareí, obtido do IBGE, da malha digital para 2010; 
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- 1 shapefile da malha urbana de Jacareí para o ano de 2012, obtido junto à Prefeitura 

(Secretaria de Planejamento).  

Para obter os mapas dos condomínios fechados em Jacareí, foi realizada uma pesquisa 

de campo, cujo resultado foi a obtenção do local pelo nome da rua e número do loteamento. 

Após essa localização, foi feito o mapeamento dos loteamentos, num total de 24, utilizando o 

software Google Earth, gerando polígonos no formato KML. Este formato posteriormente foi 

convertido com o uso do software ArcGIS em shapefile, na projeção DATUM South América 

23 S.  No programa Google Earth, foi criado um polígono correspondente à delimitação da 

área de estudo, referente à zona sul de Jacareí e a uma pequena porção da zona leste, locais de 

maior concentração de condomínios e, consequentemente, a área de estudo. 

No programa ArcGis foi classificado cada polígono, nomeando cada um de acordo 

com o respectivo nome do condomínio. A partir dessa classificação, foram feitos mapas 

(cartografias) dos condomínios horizontais  e verticais de Jacareí, com a adição de legendas, 

seta norte e escala métrica. 

O Software ArqGIS possui ferramentas e comandos básicos, para armazenamento, 

edição e análise de dados geográficos. Ele possui várias funções na manipulação de 

informações geográficas, dentre elas a geração e a interação com mapas diversos. Este faz 

parte do Sistema de Informação Geográfica (SIG), que serve a dedicação das informações 

geográficas.  

Conforme Anderson Medeiros (informação verbal) 1

 

em articulação com o Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) o ArcGIS “permite modelar fenômenos geoespaciais , avaliar 

os riscos e prever com grande precisão os valores dentro da área de estudo”. Esta ferramenta 

foi de grande valor no enriquecimento da localização dos condomínios desta pesquisa. 

2.6 Resultados e discussões 

 

Neste passo foram selecionadas as tabelas e os mapas e elaboradas as discussões de 

acordo com a bibliografia consultada. 

                                                           
1 Consultor em Geotecnologias, graduado em  Geoprocessamento. Instrutor de diversos cursos, presenciais e 
online, sobre Geotecnologias com Softwares Livres com ênfase em QGIS, gvSIG, PostgreSQL/PostGIS, 
MapServer e i3Geo 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Discutindo a urbanização brasileira 

  
A paisagem como a fisionomia da urbanização, ao ser a sua dimensão 
perceptível, pode tanto revelar quanto velar as maneiras pelas quais 
se construiu e se constrói a urbanização. (Emmanuel Antônio do 
Santos, 2002, p.190) 
 

 

Como suporte teórico-metodológico ao desenvolvimento da pesquisa, o levantamento 

bibliográfico foi realizado durante todo ao transcorrer dos trabalhos. Esta seção foi 

desenvolvida a partir de observações com os assuntos pertinentes à urbanização no Brasil e 

em Jacareí, que é a área de estudo. 

 

3.1.1 O crescimento das cidades médias e das metrópoles. 

 
No fim do século XIX iniciou-se o processo de urbanização do Brasil, todavia ele se 

intensificou ao longo do século XX com a associação deste com outro processo, o da 

industrialização. Ocorreu então a atração da população do campo para a zona urbana, sem 

uma eficiente adequação da infraestrutura aos novos moradores que chegavam. Deste modo, 

foram se acumulando carências para a população de baixa renda, carência de moradia, de 

saneamento básico, de acessibilidades. Dentre essas questões, a moradia se mostrou a mais 

significativa desse rol, para esse segmento social e para o esforço do poder público na busca 

de solução. 

Nota-se que a partir de 1950 o processo de urbanização tomou maior relevo, com 

tendência ao aumento do crescimento das aglomerações urbanas.  Observou-se intensidade da 

migração rural-urbana num período muito curto e, a partir de 1970, evidenciavam-se alguns 

elementos marcantes dessa urbanização. 

Nos anos de 1950 cresceram os municípios com mais de 20 mil habitantes. Milton 

Santos (2005) destacou que após esse estágio ocorreu o crescimento das cidades de tamanho 

intermediário para depois chegarmos ao processo de metropolização. 

Santos (2005) afirma que o crescimento das cidades como um todo foi significativo, 

porém aquelas acima de 100 mil habitantes alcançaram um crescimento elevado deste modo, 
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[...] tomadas em conjunto, as aglomerações com mais de 100 mil habitantes, 
raras em 1940 – quando eram apenas 18 em todo o país veem seu número 
aumentado nos recenseamentos seguintes, alcançando 142 em 1980, 
(SANTOS, 2005, p. 82), passando a 245 em 2010 (INSTITUTO BRASILEIO 
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013).  
 

Conforme a Tabela 1 é possível observar um maior percentual de crescimento 

populacional a partir das cidades com 25 000 habitantes até 500 000, no período entre 1950 e 

2010. Um destaque então para o crescimento das cidades de tamanho intermediário.  

As cidades entre 25.000 e 50.000 habitantes cresceram entre 1950 e 2010 um 

percentual de 5,5%; já aquelas entre 50.001 e 200.000 habitantes cresceram 12,1%; e aquelas 

entre 200.001 e 500.000 habitantes obtiveram um percentual de crescimento de 11,5%. Juntas 

elas somaram um percentual de crescimento de 29,1%.  

 
Tabela 1 - Brasil - Evolução da população urbana por extratos populacionais 
Ano  Município % de habitantes 
 Até 25 000 De 25 000 

a 50 000 
50 000 a 
200 00 

200 000 a 
500 000 

500 000 a 
1.000 000 

1.000 001 ou 
mais 

1950 15,4  3,6  4,8  3,0 1,0 8,38 
1980 16,0 6,2 13,5  8,5 3,7 19,8 
2010 16,9 7,6 16,9 14,5 8,1 20,4 

Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013)  
 
Observa-se o crescimento das cidades com mais de um milhão de habitantes, que eram 

somente duas em 1960 (São Paulo e Rio de Janeiro). Em 1970 eram cinco; em 1980 eram dez 

e em 1991 chagavam a doze (SANTOS, 2005, p. 83), e o IBGE em 2014 destacou que elas 

somavam total de 17.  

Nota-se, então, nessa fase de urbanização o processo de metropolização se 

intensificando. Santos (2005) destaca a importâncias dos números, se comparados a outro 

momento,  
Esses números ganham maior significação se lembrarmos que,  em 1872, a 
soma da população das dez maiores cidades brasileiras não chegavam a um 
milhão de habitantes, reunidos apenas em  815 729 [...] Esta é a nova 
realidade da macrourbanização ou da metropolização. (SANTOS, 2005 p. 
83).  
 

Segundo o Observatório das Metrópoles (2011), em um artigo “As Metrópoles no 

Censo 2010: novas tendências?” no Brasil, atualmente, ainda continua a tendência de 

crescimento metropolitano. Comparando os dados dos censos de 1991, 2000 e 2010, 
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observou-se que as 15 maiores metrópoles em 1991 representavam 34,9% da população do 

País, (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2011)  

Já no ano de 2000 o percentual era de 36%, em 2010 de 36,2%. O estudo ressaltou, 

porém que algumas metrópoles veem perdendo participação na população do País, como é o 

caso das cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre e do Recife.  

Contudo, o estudo salienta que as 15 maiores metrópoles têm mantido ou têm 

aumentado o percentual da participação no crescimento populacional. Para os municípios com 

100 mil habitantes também houve aumento em sua participação, passando de 15% em 1991 

para 15,9% em 2010. O mesmo fato ocorreu com os municípios acima de 500 mil habitantes, 

enquanto em 1991 era de 5% atingiu 5,6% em 2010. 

Ainda segundo o mesmo artigo, as metrópoles têm crescido em ritmo mais acelerado 

do que a média nacional. A população das RMs teve um crescimento absoluto de 

aproximadamente 7,9 milhões de habitantes e isto representa 37,8% do crescimento total do 

País, ao passo que o restante do País cresceu por volta dos 13 milhões de habitantes. Desse 

modo o estudo acrescenta que “[ Embora municípios de 100 mil a 500 mil habitantes e 

municípios com mais 500 mil estejam experimentando taxas de crescimento mais elevadas 

(1,7% a.a e 1,8% a.a, respectivamente), as metrópoles continuam crescendo em ritmo superior 

à média nacional.]” (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2011) 

Percebe-se por esses números o tamanho do desafio para a gestão das políticas 

públicas voltadas para a habitação dessas grandes cidades, no início do século XXI, 

destacando que o problema da moradia se acumula desde o início do processo de urbanização, 

cujo déficit habitacional se amplia a cada ano. 

 

3.1.2 A habitação e a urbanização brasileira 

 

Isto posto, nota-se que com um processo de urbanização desigual, gerando espaços 

fragmentados, com ausência de serviços e equipamentos necessários aos habitantes, a 

periferização foi outro aspecto marcante. O acúmulo de moradores em bairros distantes das 

áreas centrais, onde se localizavam os postos de emprego, serviços comércio dentre outros. 

Com os baixos salários pagos, somados ao preço das terras urbanas e aglomeração 

intensa, foi possível notar que os segmentos de renda baixa e média-baixa não tiveram o seu 

direito à cidade garantidos. Assim Maricato (2011) destacou que “[...] a industrialização 

baseada em baixos salários determinou muito do ambiente a ser construído. [...]” 

(MARICATO, 2011, p. 41).  
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Negado o direito à habitação, o cidadão brasileiro procurou alternativas que não 

satisfaziam à qualidade de vida nos centros urbanos. Desse modo essa população ocupou os 

locais sem valor para o mercado imobiliário e que o Estado, de certa forma, não interferia, 

mas também não dava conta de suprir a demanda. Assim observou-se a formação de bairros 

ilegais e as favelas. 

Atenta-se neste contexto para o desenvolvimento do sistema capitalista periférico 

brasileiro, onde se percebeu uma associação entre o capital externo e os governantes 

brasileiros, no sentido de expandir o capital. Deste modo, o objetivo maior não foi atender a 

demanda da população, destacadamente aquela de baixa renda. 

Flávio Villaça (1986) destaca que entre 1920 e 1950 toda a ideologia burguesa e do 

Estado foi voltada para que o trabalhador adquirisse a casa própria, independentemente se 

fosse autoconstrução ou compra no mercado. Assim, o uso dessa ideologia, pode ser 

percebido por meio do abandono ao atendimento da demanda habitacional das massas 

populares no quesito habitação.  O estímulo do mercado imobiliário era a produção de novas 

moradias para venda, sem a preocupação do poder público em construir para a população de 

baixa renda. Enfim, a prática de construção de moradias de aluguel para classe média 

declinou-se. Inclusive com as próprias prefeituras assumindo o papel de omissão frente aos 

novos bairros clandestinos, conforme o autor.  

Nota-se, assim, o uso da ideologia, levando à conformação do desenho urbano, 

planejado pelo Estado ou não, cujos moradores autoconstruíam conforme suas possibilidades. 

A conformação da atual paisagem urbana deriva dessa ineficiente regulação do espaço urbano 

por meio do Estado e da compactuação ideológica com a elite dominante da ideia de adquirir 

a casa própria, inclusive com a legislação que favorecia a compra da casa. 

Para exemplificar como esta ideologia burguesa funcionou muito bem, Villaça (1986) 

examinou dados estatísticos das modalidades de moradia entre 1920 e 1970. Em 1920, os 

imóveis alugados correspondiam a 78,6%; em 1970 eram somente 38,2%. Já os imóveis 

próprios eram 19,1% em 1920 e 53,8% em 1970. Segundo o Censo do IBGE 2010, o 

percentual de imóveis alugados é de 18% e o percentual de casa própria de 73%. 

Assim, nota-se, que tanto em cidades de tamanho intermediário como nas metrópoles 

o modelo da casa própria foi incentivado, ocorrendo em bairros legalizados ou não, e também 

com o aumento do número das favelas, para aquele estrato social que não conseguia adquirir 

um lote legal, optando por lote, mesmo que fosse clandestino. 

Conforme a análise feita por Villaça até 1970, percebeu-se que a ideologia da casa 

própria prevaleceu e segundo os números atuais do IBGE, observa-se a redução na 
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porcentagem de casas alugadas e o aumento de casas próprias. Assim, tinha-se em 2012 que a 

maioria da população brasileira residia em moradia própria 74,8%, enquanto 17,9% da 

população vivia de aluguel. Esses dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

(Pnad, 2012), efetuada pelo IBGE. 

Relacionando o processo de favelização com a agressão ambiental, Ermínia Maricato 

(2001), alegou que “o processo de urbanização se apresenta como uma máquina de produzir 

favelas e agredir o meio ambiente” (MARICATO, 2001, p. 37). 

Essa autora continua a destacar que os investimentos públicos ocorrem de forma 

desigual dentro do espaço urbano e são regulados por favores, principalmente na periferia por 

uma troca clientelista, resultado da preservação da sociedade baseada em uma relação de 

favor dos tempos coloniais, assim a cidade “legal” capta a maioria dos investimentos. 

Este comportamento é o resultado do passado histórico, que não rompeu em nenhum 

momento com a ordem posta, cuja qualidade de vida do trabalhador brasileiro sempre 

acumulando carências, assim a paisagem construída revela estas relações sociais profundas e 

desiguais. Elas revelam não só o presente processo de urbanização e industrialização do 

século XX, mas o passado histórico de desigualdades também. 

Nota-se, portanto, no desenho das paisagens brasileiras, especialmente dos centros 

urbanos, as marcas de desigualdades da economia capitalista, de um passado e um presente 

ainda não resolvido, considerando a atuação do Estado e sua fraca regulação do uso do solo 

urbano e um ineficiente investimentos em políticas públicas nas áreas mais carentes dos 

centros urbanos. 

Para completar a ideia acima, Emmanuel Santos (2002) relembra que a paisagem 

urbana revela os comportamentos sociais da sociedade. Assim, “[...] a paisagem revela 

tempos, usos, ocupações, querências, e mais do que tudo os objetos e ações, auxiliando na 

percepção do modo nem sempre justo, nem sempre mais adequado, nem sempre sustentável 

com que fazemos as nossas inserções.” (SANTOS, 2002, p. 13). 

Esta ideia vincula-se ao pensamento de Villaça (1986), ressaltando, portanto, que a 

questão da habitação serve como uma alegação para a burguesia manter-se no poder 

econômico, subjugando a classe de baixa renda, tirando proveito para satisfazer interesses 

econômicos com o uso da ideologia como forma de manter a população desfocada do real 

problema da moradia, e, portanto, sem resolução. Cria-se uma falsa ideia de que o problema 

tem solução e será solucionado em tempo futuro. 

Para João Sette Whitaker Ferreira (2012), o desenho da cidade, sua eficácia, não serão 

elementos tão simples de se desenvolver, mas, sujeitar-se-ão a forças atuantes na sociedade 
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assim, “sua capacidade de promover qualidade de vida dependerá de cada contexto, das 

correlações de forças presentes, do momento histórico, das dinâmicas sociais e econômicas.” 

(FERREIRA, 2012, p. 12).  

O autor considera ainda que dos aspectos negativos da produção habitacional no 

Brasil, dois são mais “dramáticos”, o acesso a terra urbanizada e os impactos ambientais 

gerados por meio da urbanização. Ele ressalta que o enfrentamento da questão fundiária é de 

primordial importância, pois a forma como foi estruturada a propriedade fundiária no Brasil 

deixou a maior parte da população sem direito a esse bem.   

Então como falar de direitos iguais na questão habitacional num processo e 

urbanização desigual, que fragmenta, segrega sua população sem oferecer alternativas de uma 

moradia digna. Todos esses aspectos surgirão na paisagem, revelando as relações 

estabelecidas nesse espaço.  

 
3.1.3 Habitação: um direito à cidade 

 
 Observando os desdobramentos da questão habitacional no processo de urbanização 

do Brasil salienta-se que a questão habitacional é um direito do cidadão. Constata-se a 

necessidade de um olhar sobre a realidade de vida do cidadão brasileiro que ao sair do campo 

e se dirigir ao espaço urbano teve que se defrontar com uma condição de vida complexa e 

difícil de ser enfrentada.  

 Assim, em sua obra “O que todo cidadão precisa saber sobre habitação”, Flávio 

Villaça (1986) discute a questão da habitação para esse cidadão, argumentando desde o 

momento que este “problema” foi posto para o ser humano. Ao destacar que todo ser humano 

tem a necessidade do abrigo para sua sobrevivência, salienta a luta histórica pelo ser humano 

na busca dessa proteção. 

 Todavia Villaça (1986) esclarece que, ao longo da história humana, este problema da 

habitação foi tratado como insolúvel, de muita complexidade para se resolver, porém ele 

argumenta que esta complexidade posta é devido ao domínio ideológico de alguns grupos 

dominantes sobre os demais. Argumenta então sobre a influência da classe dominante que se 

utiliza do artifício do poder ideológico, pressupõe a habitação como grande complexidade 

sendo assim, distorce a realidade. 

 Na prática, a habitação só apareceu como um direito em meados do século XX ao ser 

incluída no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos ressaltou Villaça (1986). 

Então, com o desenvolvimento do sistema capitalista, a responsabilidade de produzir moradia 
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para quem podia comprar ficou a cargo da iniciativa privada e para quem não podia comprar 

ficou sob a responsabilidade do Estado. Entretanto, nem o Estado nem a iniciativa privada 

deram conta da questão habitacional.  

 Isto posto, destaca-se, além da incapacidade tanto do poder público quanto da inciativa 

privada em produzir moradia suficiente e de qualidade para o cidadão brasileiro, a busca do 

cidadão por um abrigo, que se deu muitas vezes em áreas insalubres e longe dos centros 

urbanos do seu trabalho, com ausência de equipamentos e serviços que permitissem o “direito 

à cidade”.  

 Mas se essa população ocupou área central e que interessava ao capital, o problema 

não chegava a ser de difícil solução, como argumenta Harvey (2012): “O problema é que o 

pobre, em situação de insegurança de renda e frequentes dificuldades financeiras, pode ser 

persuadido facilmente a comercializar este recurso por um pagamento relativamente baixo.” 

(HARVEY, 2012, p: 85). Nota-se então que gentrificação de áreas urbanas centrais, 

promovem a valorização imobiliária e a expulsão da população empobrecida dessas áreas. Em 

suma, a pressão do capital sobre a localização da população carente se resolve à base da 

persuasão econômica e retira de áreas centrais a população empobrecida que mais necessita 

residir nesses locais devido ao acesso à infraestrutura, trabalho dentre outros, que ao se 

mudarem para bairros periféricos perdem o direito à cidade, ou, como afirma Lefebvre (2001), 

perdem o direito à urbanidade. 

 Neste e em outros casos, a dinâmica do capital é que define a ordem da urbanização. 

Para Harvey (2012) esse processo absorve capital excedente e em escala geográfica, mas o 

preço é a “[...] destruição criativa que tem desapropriado as massas de qualquer direito à 

cidade.” (HARVEY, 2012, p. 85). 

 Relembra-se ainda que a dinâmica da urbanização brasileira possibilitou apenas a 

autoconstrução ao cidadão, sem a ajuda de assistência técnica ou de material para a 

construção. Aqueles que conseguiam comprar um lote, mesmo que fosse clandestino, 

empreendiam na autoconstrução nos fins de semana e aqueles que não tinham a condição da 

compra do terreno ocupavam as áreas que não atendiam ao mercado imobiliário como 

encostas de morros, mangues, dentre outras. Nessas áreas, geralmente a infraestrutura, os 

equipamentos e serviços urbanos necessários à vida eram escassos. 

 Deste modo, a urbanização brasileira permitiu para grande parte dos cidadãos o direito 

parcial à cidade, visto que as dificuldades econômicas, sociais, culturais, para essa parcela de 

cidadãos é muito maior dentro dos núcleos urbanos. 
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  Conforme Harvey (2012), a atuação do Estado que, por meio da ideologia neoliberal 

nas últimas décadas, se integrou ao capital favorecendo a atuação das classes superiores. 

Assim, o “direito à cidade” está sob o controle de uma elite dominante, que está “[...] em 

posição de moldar as cidades cada vez mais ao seu gosto.” (HARVEY, 2012, p: 86). 

 Se o resultado do trabalho que se realiza coletivamente na cidade tem provocado 

maiores vantagens para um segmento da sociedade em detrimento dos outros, ainda falta a 

observância da lei, como o Estatuto da Cidade (2001), que estabelece as diretrizes gerais da 

política urbana e prevê o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia ao 

direito a cidades sustentáveis e se apoia em um princípio básico, “[...] a justa distribuição dos 

benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização.” (BRASIL, 2001). 

 Nota-se, então, a inobservância desta lei no cumprimento da função social da 

propriedade, relembrando-se que a lei sozinha não basta para a mudança na estrutura da nossa 

sociedade, ou seja, para o Estatuto da Cidade atuar efetivamente é necessária a ação dos 

movimentos sociais. Com esses movimentos é possível impactar o poder público com a 

capacidade de pressionar e fomentar um debate em torno do assunto. Embora em nossa 

sociedade a organização social seja um instrumento de fraca atuação cidadã, ela é uma via 

pela qual o cidadão pode lutar pelo direito à cidade. 

 

3.2 A questão habitacional no Brasil contemporâneo 

  
3.2.1 A política habitacional no Brasil, análise a partir de 1960  

 
Das políticas de habitação desenvolvidas no Brasil no século XX, há de se destacar 

que elas não conseguiram solucionar a questão da moradia para a maioria dos seus habitantes, 

bem como combater com eficiência o déficit habitacional. Mas há de se destacar também que 

a questão fundiária intocada seja o centro desta questão. A concentração de terras na mão de 

alguns permite que não se rompa o modelo de desenvolvimento brasileiro, no qual implantar 

política habitacional não implica reordenar a estrutura fundiária vigente.  

Tomando um recorte a partir de 1960, salienta-se que a política habitacional que foi 

implantada não atendeu totalmente à demanda por habitação para a população brasileira, 

principalmente aquela de baixa renda. No início do regime militar, (1964), o governo federal 

focou investimentos na construção para a população de baixa-renda, em seguida investiu-se 

mais na construção de moradias para a população de média renda. Reduziu-se então a 

produção de moradias para o segmento com maior necessidade habitacional, o de baixa-renda. 
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O modelo implantado serviu à construção civil que se apossou dos investimentos 

feitos pelo Estado, com a suposta ideia de dar conta de construir habitação para a população. 

Os recursos repassados pelo governo às empresas construtoras e incorporadoras serviram ao 

interesse da expansão do mercado imobiliário. 

O Golpe militar de 1964 impôs ao país a centralização do poder político e econômico 

as oportunidades habitacionais para se obter uma casa própria foram centralizadas em um 

plano nacional. Criou-se o Banco Nacional de Habitação (BNH) com o objetivo de trabalhar a 

resolução do problema da moradia, principalmente para a população de baixa renda. 

 Embora parecesse redentor, que fosse resolver os problemas habitacionais do País, a 

centralização, a falta de alternativas para se adquirir uma casa própria, que não fosse somente 

por meio de crédito bancário, tornou-se o modelo vigente desse planejamento. 

Naquele momento o Brasil passava por intensa urbanização, cujo problema da 

habitação tornou-se de grande monta, devido à intensificação o êxodo rural. 

 Nota-se, porém, que, com o desenvolvimento da economia capitalista mundial nos 

anos de 1960, havia uma busca por países capitalistas que oferecessem vantagens à instalação 

de empresas multinacionais, essa expansão ocorreu em países do capitalismo periférico, sendo 

que, aliado com esse contexto, estava o regime militar brasileiro.   

O Brasil foi um dos países a receber um número considerável destas corporações 

internacionais, 

Então a recessão competitiva dos países centrais, decorrente da crise do 
Fordismo, desencadeada nos países desenvolvidos, propiciou a liberação de 
créditos para os países em desenvolvimento investirem em infra-estrutura, 
modernização e indústria. (GOMES et al. 2003) 
 

Neste contexto de reprodução do capital externo influenciando a industrialização 

brasileira, da intensificação da urbanização e da carência de moradia, desenvolveu-se a 

política de habitação nacional, que não visava somente resolver o déficit habitacional, mas 

atender à extensão do capital externo que se instalava no Brasil. 

Com a intensificação do processo de urbanização do Brasil, a partir dos anos de 1960, 

foi possível observar que a questão da moradia para a população, especialmente aquela de 

baixa renda, tenderia a se agravar. Assim, conforme mostra a Figura 3, é possível observar, 

que em 1960 a população urbana era 44,9%, uma década depois em 1970 já atingiu 53,6% o 

processo continuou e em 2010 já havia chegado a 85,1% conforme os dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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Figura 3 - Evolução da população rural e urbana no Brasil 1940-2010 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013)  

 

Aconteceu uma modernização conservadora, cuja estrutura manteve-se arcaica. A 

população rural foi expulsa do campo por meio da modernização, ao se dirigir aos centros 

urbanos ela não conseguiu moradia nem por meio do poder público ou da iniciativa privada.  

É interessante notar que no período de 1940 e 2000 a população urbana aumentou 

50%, em um período relativamente curto, logicamente pensa-se na quantidade a mais de 

moradia que se tinha que providenciar nas áreas urbanas para abrigar tantos habitantes. 

Este quadro leva a pensar na responsabilidade de gestão de tamanha complexidade. O 

governo militar tratou de construir uma estratégia que, por meio do Banco Nacional de 

Habitação (BNH), alavancasse a economia, sendo que o caminho foi a construção civil, que 

deveria construir habitação para a população de baixa renda, aliando a isto os interesses do 

capital externo.  

No governo militar de Castelo Branco entre 1964 e 1967, Botega (2008) chama a 

atenção para o montante de recursos no BNH, que teve à sua disposição uma quantia de 1 

bilhão de cruzeiros antigos, acrescentado  de uma arrecadação compulsória de 1% da folha de 

salários. Já no governo seguinte, de Costa e Silva ele passou a gerenciar os depósitos do 

Fundo de Garantia por Tempo e Serviços o FGTS. Observando este montante, ao que parece, 

a questão da habitação havia recebido atenção mais comprometida, dada a dimensão de 

recursos à sua disposição. 
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Ressalta-se aqui a importância desta instituição, que recebeu recursos vultosos, 

ampliando seu capital tornando-se uma instituição financeira de grande peso de capital. 

Esperava-se que ela iria resolver a questão habitacional.  

Por tamanha dimensão de recursos, nota-se também que, 

[...] do ponto de vista quantitativo da ação desenvolvida por este sistema, 
foram muito expressivos: nos vinte e dois anos de funcionamento do BNH, o 
Sistema Financeiro da Habitação financiou a construção de 4,3 milhões de 
unidades novas, das quais 2,4 com recursos do FGTS, para o setor popular, e 
1,9 milhões com recursos do SBPE, para o mercado de habitação para a 
classe média. (BONDUKI, 2008, p. 73)  
 

No entanto observa-se que mesmo sendo significativa a produção habitacional naquele 

período, ela não foi suficiente para suprir a demanda nacional conforme Bonduki, 2008.  

Com a política habitacional centrada na produção da casa própria, o governo militar 

gerou empregos por meio da construção civil e fortaleceu a economia, fato este que tornou 

uma importante estratégia deste governo. 

Questiona-se a lógica do BNH, cujas operações eram orientadas para a transmissão de 

funções que eram suas para a iniciativa privada. Deste modo, “[...] o banco arrecadava os 

recursos financeiros e, em seguida, os transferia para os agentes privados intermediários.” 

(BOTEGA, 2008, p. 6).   

Enfim, ao mesmo tempo em que se preservavam os interesses de ganho do capital 

imobiliário, produzia-se habitação. 

Quanto à atuação do BNH nos primeiros anos, houve um direcionamento da política 

habitacional para o atendimento de demandas da classe de baixa renda. Todavia, a partir de 

1975 aproximadamente, a política habitacional direcionou-se para o atendimento da classe 

média e a classe baixa teve seu atendimento reduzido. 

É possível perceber as consequências do desvio dos recursos do BNH no atendimento 

dos setores de classe média e, consequentemente a população de menor poder aquisitivo, 

aquela cujo déficit era maior, teve que buscar suas próprias alternativas. 

 A partir da década de 1970 observou-se a ocupação da população em áreas de 

mananciais, morros, dentre outras, pelo motivo da falta do suprimento de moradia. 

A gestão do BNH durante o regime militar tinha a característica de ser centralizadora e 

autoritária, não contendo abertura para a participação popular na concepção dos projetos. 

Assim, não havia nenhuma proposta para acessar a moradia que não fosse a casa própria. 

Agindo desta forma não era possível adotar formas alternativas de construção, como por 

exemplo por meio de mutirões comunitários. (BONDUKI, 2008, p. 74). 
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O modelo de desenvolvimento não rompia com a questão fundiária, altamente 

concentradora. As dificuldades para a obtenção da moradia não se alteravam, atendendo aos 

interesses de reprodução do capital internacional, em detrimento das classes de mais baixa 

renda. As moradias construídas localizavam-se na periferia dos centros urbanos. 

 Além da questão da busca por moradia pela própria população, considera-se também a 

qualidade dos projetos construídos, o que gerou soluções “[...] uniformizadas, padronizadas e 

sem nenhuma preocupação com a qualidade da moradia, com a inserção urbana e com o 

respeito ao meio físico.” (BONDUKI, 2008 p. 74).  

Então não se considerou as particularidades de cada região, nem suas características 

ambientais, climáticas. Os modelos eram reproduzidos em todas as regiões, geranndo 

paisagens homogeneizadas, residências padronizadas. 

 Durante a década de 1980 percebeu-se que o modelo econômico implantado durante o 

regime militar havia exaurido as possibilidades de crescimento; a inflação passou a elevar-se; 

o desemprego foi uma das consequências dessa década. Este processo refletiu-se no Sistema 

Financeiro da Habitação que reduziu sua capacidade de investimento, encurtando então a 

produção de novas moradias. Com o desemprego veio também a falta de pagamento das 

prestações da habitação e um desequilíbrio cada vez maior do pagamento dos mutuários que 

haviam compro a casa própria. 

 Percebe-se o caminho insustentável em que se encontrava a situação da habitação, 

com o BNH sofrendo a falta de recebimentos das prestações com o aumento da inflação. 

Enfim, sem recursos para investir, o modelo implantado mostrava-se insustentável. 

 Numa tentativa de sanar o problema, o governo José Sarney tomou uma medida que se 

mostrou ineficiente, concedendo “[...] um elevado subsídio para os mutuários do sistema em 

1985. Seria a última tentativa de segurar um sistema que se mostrava falido.” (BOTEGA, 

2008, p.10). 

 Mesmo com essa tentativa o BNH não resistiu à crise e foi forçado a encerrar suas 

atividades. Em 1986 encerrava-se o BNH e suas atribuições foram repassadas à Caixa 

Econômica Federal. 

 Encerrou-se então um processo iniciado na década de 1960, cuja política habitacional, 

conforme Bonduki (2008), apesar de ineficiente estabelecia uma diretriz nacional. Principiou 

a partir de então desorganização institucional, quando vários órgãos revezaram-se na 

responsabilidade pelas políticas habitacionais. 

 Conforme Santos (1999) é possível notar a criação e a extinção de órgãos 

institucionais com o fim de dar conta da questão habitacional. Então,  
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[...] em um período de apenas quatro anos, o Ministério do Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente (MDU), criado em 1985, transformou-se em 
Ministério da Habitação, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
(MHU), em Ministério da Habitação e Bem-Estar Social (MBES) e, 
finalmente, foi extinto em 1989, quando a questão urbana voltou a ser 
atribuição do Ministério do Interior. (SANTOS, 1999, p. 19) 
 
 

É possível notar como a questão habitacional se descentralizou, e perdeu de certa 

forma, uma diretriz geral, perdendo a continuidade. Enfim, esvaziou-se uma política 

habitacional de cunho nacional. 

Percebe-se que, mesmo com a crise econômica vivida pelo Brasil na década de 1980, 

foi possível o surgimento de alguns programas alternativos que trabalhavam com o fim de 

atender à população de baixa renda, como foi o caso dos Mutirões Comunitários, voltados 

para famílias de renda inferior a três salários-mínimos. Em suma, os entes federativos 

viabilizaram ações para tentar dar conta da situação da habitação, assim tanto os Municípios, 

os Estados como também a União adotaram novos princípios, diferentes daqueles adotados no 

regime militar. 

 Todavia essas novas iniciativas também não deram conta de solucionar o problema da 

habitação, dado o tamanho do problema e sua complexidade e sua acumulação durante muitos 

anos. 

Era notável também uma desarticulação da política habitacional que não conseguia 

encontrar o caminho da conexão com a construção de novas moradias, muito menos com a 

articulação com outros setores como o saneamento básico. 

 O modelo de desenvolvimento ocorrido com alternativas diversas também teve seu 

aspecto negativo, que foi o da “[...] expansão horizontal e no crescimento como ampliação 

permanente das fronteiras, na subutilização tanto das infraestruturas quanto da urbanidade já 

instaladas e na mobilidade centrada na lógica do automóvel particular.” (ROLNIK et al., 

2011, p. 6). 

 Por esses aspectos percebe-se mais uma vez que a política habitacional não dava conta 

de responder às necessidades habitacionais, onerando toda sociedade com este modelo de 

urbanização, cujo ônus maior ficou com a população de baixa renda. As residências, além de 

distantes do centro da cidade, aumentavam o custo e o tempo de transporte, e os bairros ainda 

não possuíam os serviços e equipamentos necessários. 

Fechando os investimentos feitos em políticas habitacionais na década de 1980, 

percebe-se que em habitação social não foi possível solucionar a questão. Assim, Maricato 



39 
 

(2011) argumenta sobre o aumento da população moradora de favela que triplicou em relação 

ao conjunto da população urbana, nessa década. Vê-se o resultado do baixo investimento na 

camada social de mais baixa renda que gerou piora na qualidade de vida dessa década. 

 Na década de 1990 a política habitacional também não logrou êxito e algumas 

mudanças ocorridas também não reduziram o déficit habitacional existente. Nesse período, 

além da desarticulação da política habitacional de outros programas sociais a ineficiência de 

suas ações demonstrava a incapacidade de atender à demanda habitacional. 

 Em 1995 a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, foram retomados “[...] 

os financiamentos de habitação e saneamento com base nos recursos do FGTS, depois de 

vários anos de paralisação dos financiamentos [...]” (BONDUKI, 2008, p. 76). 

 Naquele momento foram adotados os princípios de flexibilidade, descentralização, 

entre outros. 

 Enfim, ao que se parecia, novos pressupostos estavam sendo incorporados à questão 

habitacional, uma nova lógica talvez começasse a transparecer.  

Deste modo, Bonduki (2008) destaca que foram criadas algumas maneiras de se 

financiar a casa própria ou mesmo reformá-la por meio de programas específicos como a 

Carta de Crédito individual ou associativa; o Pró-Moradia, voltado para a urbanização de 

áreas precárias e finalmente o Programa de Arrendamento Residencial PAR, uma ação 

voltada para a opção de compra de novas moradias. 

Com toda esta renovação pensava-se que o problema da habitação tivesse outro rumo 

senão a ineficácia. Porém ele também gerou distorções e não solucionou o problema para o 

segmento social no qual reside a maior carência habitacional, a classe de baixa renda. Assim, 

Bonduki (2008) salienta que entre 1995 e 2003, 78,84% do total dos recursos habitacionais 

direcionaram-se a famílias com renda superior a 5 SM, e apenas 8,47% direcionaram-se a 

renda até 3 SM cujo setor concentrava naquele momento 83,2% do deficit de moradias. 

 Nota-se que esse desenho da política habitacional se assemelhava aquele gerido pelo 

antigo BNH, (1964-1986) que atendia camadas de classe média e não a segmentos da classe 

de renda baixa. Novamente os recursos que deveriam atender à população com maior 

demanda por habitação se vê fora do atendimento. Deste modo, a cada ano que passava ao 

invés de reduzir o déficit habitacional nessa faixa de renda ele só aumentava, como acúmulo 

de anos anteriores. 

 Percebe-se que os resultados da gestão Fernando Henrique Cardoso na implementação 

da política macroeconômica impediu que o setor público pudesse investir na política 

habitacional. 
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 Assim, o ajuste fiscal realizado durante esse governo não permitiu que houvesse 

recursos para a urbanização. Foram medidas adotadas visando reduzir gastos internos, 

objetivando principalmente o pagamento de credores internacionais. Vê-se assim a redução de 

investimentos na área social e o aumento da piora na qualidade de vida da população. 

 Do ponto de vista das políticas urbanas brasileiras adotadas pelo Estado até aqui 

analisadas, percebe-se “[...] uma lógica de subordinar a política urbana e habitacional aos 

interesses da reprodução das relações capitalistas de produção [...]” (BOTEGA, 2008 p. 13). 

Constituiu-se uma lógica que se revela altamente lucrativa para o capital imobiliário 

discordante com as necessidades habitacionais das classes de menor renda, gerando então a 

exclusão social, as moradias segregadas, sem infraestrutura e equipamentos sociais. 

 Analisando o crescimento das favelas no Brasil, considerando apenas o período entre 

1991 e 2000, vê-se o agravamento do problema da moradia, nesse período Bonduki (2008) 

observa que a população geral no Brasil teve um crescimento de 15,7%, ao passo que a 

população residente em favelas cresceu 84%. 

Sobre este tema Maricato (2011) acrescenta que “[...] as favelas constituem a forma de 

moradia de grande parte da população metropolitana. Não se trata de exceção, mas de regra.” 

(MARICATO, 2011, p. 179) 

Percebe-se a complexidade do tema e a responsabilidade do governo do século XXI, 

em criar novas alternativas para o enfrentamento da questão habitacional, pois além de criar 

as condições para construir novos imóveis, deverá também criar condições para qualificar 

aquelas pré-existentes. 

 

3.2.2 Política habitacional a partir do século XXI 

  

Analisando-se até o momento a política habitacional a partir de 1960, com as 

tentativas iniciais de aplicar maiores recursos para a produção de habitação de baixa renda; o 

desvio de investimento para a habitação da classe média; a desarticulação da política 

habitacional das demais políticas setoriais; a ausência de reestruturação fundiária. Notou-se a 

consequente piora na qualidade de vida dos habitantes, pode-se verificar na sequência, quais 

são as possibilidades apontadas para o ano 2000.  

Destaca-se que a partir de 2000 começou-se a formular uma política habitacional que 

desse conta de articular o território nacional, conectando os três entes federativos, União, 

Estados e Municípios. 
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No ano de 2001 foi criado o Estatuto da Cidade (Lei 10 257), cuja função era a de 

regulamentar o capítulo “Política Urbana” da Constituição Federal, desdobrando os artigos 

182 e 183. 

Como resposta a antigas reivindicações de movimentos sociais na luta pela Reforma 

Urbana, foi criado em janeiro de 2003 o Ministério das Cidades, com o objetivo de tratar da 

política de desenvolvimento urbano, com foco nas políticas setoriais de habitação, no 

saneamento e no transporte. 

Em 2004 foi promulgada a Política Nacional de Habitação (PNH), com a orientação 

do governo Lula, que iniciou o poder no século XXI, com base na inclusão social, prevendo-

se a participação e a gestão democrática. Sendo assim, sua construção teve a participação de 

variados atores sociais, por meio de seminários, Conselhos das Cidades, dentre outros, 

visando então retomar o planejamento habitacional urbano.  

 Essa nova estrutura de política habitacional contava com alguns elementos para dar 

suporte às suas ações, como o Sistema e o Plano Nacional de Habitação, o Plano de 

Capacitação e Desenvolvimento Institucional e o Sistema de Informação, Monitoramento e 

Avaliação da área habitacional.  

 Propunha-se executar uma política de desenvolvimento urbano que integrasse as áreas 

de habitação, saneamento ambiental, transporte, visto que elas eram praticadas isoladamente, 

contando ainda com o acúmulo dos problemas urbanos ao longo de nossa história. 

 A partir da criação do Ministério das Cidades em 2004, ocorreu a instituição do 

Sistema e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS/FNHIS), já em 2005 

regulamentados pela Lei Federal nº 11.124, na construção do Plano Nacional de Habitação 

(PlanHab) , em 2008, e nos planos locais por estados e municípios (PLHIS).    

Dentre as ações da PNH foi desenvolvido o PlanHab (Plano Nacional de Habitação)  

em 2009, que estava pronto com metas a serem desenvolvidas a médio e longo prazo, foram 

estabelecidas “[...] linhas de financiamento e programa de provisão, de urbanização e de 

modernização da produção habitacional de âmbito nacional a serem implementados [...]” 

(PlaHab, 2009, p:7) 

Contando com vários objetivos a Política Nacional de Habitação como, por exemplo, 

manter o planejamento em política pública habitacional, fortalecer as condições institucionais 

visando principalmente universalizar o acesso à moradia digna, assim o PlanHab já definiu o 

horizonte de 2023 para encerrar o déficit habitacional brasileiro. 
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 Foi a partir de 2005 que houve uma substancial elevação dos investimentos, de todas 

as fontes de recursos, ampliação do subsídio, foco dirigido para a população de baixa renda, 

quando foram tomadas medidas para incentivar a construção civil. 

Conforme a Tabela 2 é possível perceber a evolução dos investimentos para a 

população até três salários mínimos entre 2002 e 2007, no mesmo período a porcentagem de 

investimentos dobrou de valor indo de 32% para 65%. Percebe-se um claro e justo 

favorecimento de um segmento social que concentra o maior déficit habitacional e cujos 

investimentos sempre, nas políticas habitacionais, foram insuficientes para suprir a demanda. 

 
Tabela 2 - Atendimento habitacional por faixa de renda com recurso do FGTS (2002-2007) 
                                                                           Ano 

 2002 (%) 2003 (%) 2004 (%) 2005 (%) 2006 (%) 2007 (%) 

Acima de 5 SM 43 33 30 29 26 22 

Entre 3 e 5 SM 25 41 26 25 19 13 

Até 3 SM 32 26 44 46 56 65 
Fonte: Bonduki (2009, p. 10) 
  

Medidas tomadas no governo Lula esforçavam-se por aumentar os investimentos do 

SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) na construção de novas moradias. 

Assim essas medidas surtiram efeito positivo e geraram uma elevação considerável de 

investimentos, principalmente para o segmento social de baixa renda, cujos valores veremos 

no próximo item. Em suma, houve um aquecimento do mercado na questão da moradia, 

graças também ao aumento dos salários possibilitados pelo governo Lula. Mesmo assim 

muitas pessoas ainda não tinham condições de comprar a casa própria.  

 Com essas ações percebe-se um direcionamento dos investimentos da política 

habitacional nacional e possivelmente voltadas à atender a população cujo  déficit é maior, ou 

seja, as camadas de baixa renda.  

 Ressalta-se também o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento, 

impulsionado em 2007, que tem a maior parte dele voltada para obras de infraestrutura “[...] 

os setores de habitação e saneamento foram privilegiados, dirigindo-se as aplicações para a 

urbanização de assentamentos precários [...]” (BONDUKI, 2008, p. 102). 

 Todavia, com a crise internacional do ano de 2008, o governo tomou medidas com o 

objetivo de proteger a economia e sanar o problema crônico da habitação. Lançou o programa 

“Minha Casa Minha Vida” que tinha como objetivo produzir um milhão de novas moradias, 
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com foco maior na população que recebe até três salários mínimos, concentrando então 

investimentos no setor da habitação.  

 A previsão do programa seria entregar até o ano de 2014 dois milhões de moradias. 

Em todo o Brasil os municípios podem aderir a esse programa e apresentar os aspectos 

definidos para a construção de habitações, que são aprovados pela Caixa Econômica Federal 

que acompanha a construção. 

 

3.2.3 A produção de habitação de interesse social e a dinâmica socioespacial 

 
Ao se destacar os rumos dados à política habitacional no Brasil, a partir do século 

XXI, identificando um esforço do governo federal na construção de mais moradias para a 

população de renda mais baixa, foi dado ênfase, neste momento, apenas à habitação de 

interesse social e sua dinâmica socioespacial. 

Dentro do contexto histórico de formação do Brasil, no aspecto de apropriação de 

terras a maioria da população brasileira foi excluída de apossar-se delas. Desde a nossa 

formação colonial, o formato inicial de acesso a terra nunca foi rompido, apenas agravado 

com o processo de urbanização associado à industrialização. Esta ocorreu dentro de uma 

sociedade que era desigual, aproveitando-se dos baixos salários pagos no país, atraiu 

população rural para o meio urbano, acelerando assim a urbanização. Nesse processo ocorreu 

apenas a intensificação da desigualdade e seu aprofundamento, a partir do momento que essa 

população se aglomerou em centros urbanos, quando foi possível observar o tamanho do 

problema. 

Assim, de acordo com as políticas públicas habitacionais ocorridas, observa-se a baixa 

eficiência delas e o acúmulo no déficit habitacional mesmo que ao menos no discurso a 

população de baixa renda seria aquela mais beneficiada. Portanto, o desafio maior no início 

deste século, além da redução do déficit habitacional, também é o da melhoria no atendimento 

a outros componentes fundamentais que acompanham a habitação. 

Em uma nota técnica elaborada pelo IPEA “Estimativas do Déficit Habitacional 

Brasileiro” (PNAD 2007-2012) de novembro de 2013, utilizando-se dos conceitos 

estabelecidos pela Fundação João Pinheiro a partir da década de 1990, metodologia que se 

utiliza de dados secundários da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), esta 

nota sinaliza para a queda do déficit habitacional no período de 2007–2012 (FURTADO; 

LIMA NETO; KRAUSE, 2013).  
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 No geral, a nota técnica, indica que entre os anos de 2007 e 2012 houve uma redução 

do déficit absoluto habitacional, que era de 5,59 milhões de domicílios em 2007 reduziu para 

5,24 milhões de domicílios em 2012, houve também a redução do déficit relativo de 10% em 

2007 foi reduzido para 8,53% em 2012, o que se confere por meio da Tabela 3.  Observa-se 

que esta redução ocorreu ao mesmo tempo em que houve aumento no número total de 

domicílios, que era de 55,9 milhões em 2007 para 62,9 milhões de domicílios em 2012. 

 
Tabela 3 - Composição do déficit habitacional Brasil 2007-2012 

 
Especificação 

Ano 

2007 2008 2009 2011 2012 

Déficit absoluto 5.593.191 
 

   5.191.565 
 

5.703.003 
 

  5.409.210 
 

5.244.525 
  

Déficit  
relativo % 
 

     10       9,0      9,72       8,8        8,53 

Total de 
domicílios Brasil 

55.918.038  
 

57.703.16  
 

58.684.603  
 

61.470.054  
 

62.996.532  
 

Fonte: Adaptada de Furtado, Lima Neto e Krause (2013, p.4) 
 

Conforme se nota na Tabela 4, o comportamento de déficit habitacional foi 

diferenciado por segmentos sociais. Desta forma, nota-se que houve redução em todos os 

segmentos, exceto naquele cuja renda familiar é de até três salários mínimos. Esta faixa de 

renda, cujo déficit era de 70,7% em 2007, elevou-se para 73,6% em 2012, com um acréscimo 

de quatro pontos percentuais. Nas faixas entre três e cinco salários mínimos, entre cinco e dez 

salários mínimos e acima de 10 salários mínimos houve redução do déficit habitacional. 

 Enfim nota-se que continua no segmento de menor renda o maior déficit habitacional. 

 
Tabela 4 - Composição do déficit por faixa de renda 2007-2012  
 2007 (%) 2008 (%) 2009(%) 2011 (%) 2012 (%) 

Sem declaração de renda 1,7 1,7 1,9 3,0 2,4 

Até 3 salários-mínimos (SM) 70,7 70,2 71,2 73,0 73,6 

Entre 3 e 5 SM 13,1 14,0 13,5% 11,7 11,6 

Entre 5 e 10 SM 10,4 10,3 9,6% 9,1 9,4 

Acima de 10 SM 4,1 3,9 3,8% 3,2 2,9 
Fonte: Adaptada de Furtado, Lima Neto e Krause (2013, p.5) 
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Outro fator a considerar no déficit habitacional brasileiro é a quantidade de imóveis 

vagos, o que, conforme a Fundação João Pinheiro (2013), pode ser considerada “[...] uma 

parte oculta do estoque de moradias”. (FJP, 2013, p. 72) Relembra-se que a maior parte desses 

imóveis vagos encontram-se em área infraestruturadas. 

 Conforme o censo demográfico 2010 existe um estoque de 6,052 milhões de moradias 

vagas no Brasil. De acordo com a Tabela 5, nota-se uma quantidade considerável de 

domicílios vagos, com alguma variação conforme a região. Em números relativos, o estoque 

de domicílios vagos é maior na região Nordeste (13,0%), seguida da região Centro-Oeste 

(10,5%).  Porém em números absolutos, tem-se o Sudeste primeiramente com 2.448.165 de 

domicílios, seguida da região Nordeste com um total de 1.932.971.  

 
Tabela 5 - Domicílios particulares permanentes por situação de domicílio e domicílios vagos 
segundo regiões geográficas e regiões metropolitanas - Brasil - 2010 

 
Regiões 

Domicílios particulares permanentes e domicílios vagos 
Total  Vagos % 

Norte 3.977.362 405.630 10,0 

Nordeste 14.922.475 1.932.971  13,0 

Sudeste 25.197.306 2.448.165  10,0 

Sul 8.890.580 811.495  9,1 

Centro-Oeste 4.332.833 453.900  10,5 

Brasil 57.320.555 6.052.161  10,5 

Regiões 
Metropolitanas 

27.534.530 2.551.177  9,0 

Demais áreas 29.786.025 3.500.984  12,0 

Fonte: Adaptada de Fundação João Pinheiro (2013, p. 39)  
 

Como já exposto ao longo deste estudo, nota-se que o problema da moradia não é uma 

questão recente e vem se acumulando e se tornando mais complexa com a história brasileira. 

Ainda longe de se ter uma resolução, mesmo porque ela não depende somente da produção de 

novas moradias, mas sim de um contexto de políticas sociais articuladas a essa produção, 

como política de saneamento básico, inserção urbana, regularização fundiária, dentre outras.  
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Se ter acesso a uma moradia digna é um dos requisitos para exercer o direito a uma 

cidadania saudável, pode-se dizer que no Brasil ela foi negada em toda a sua história aos 

trabalhadores. 

A partir do ano 2003, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva e sua chegada ao 

poder, observaram-se algumas iniciativas no sentido de alterações da política habitacional no 

país, a criação do Ministério das Cidades, órgão responsável pela política de desenvolvimento 

urbano, e um marco nesta administração, surge uma nova estrutura nesta política para dar 

outro direcionamento à questão da moradia no país. 

 Conforme a Tabela 6 é possível perceber os atos recentes das políticas urbanas e 

habitacionais, considerando uma evolução em suas ações no esforço de fomentar uma política 

com uma diretriz nacional. A partir de 2003, houve melhorias com ações voltadas para a 

regularização fundiária, até chegar em 2009 com uma política de novas produções 

habitacionais, ou o programa “Minha Casa Minha Vida”. 

 
Tabela 6 - Atos recentes das políticas urbanas e habitacionais 

Ano Descrição 

2003 Criação do Programa Papel Passado, que beneficiou com processos de 
regularização fundiária 1,7 milhões de famílias de 2,5 mil assentamentos. 

2003 Criação do Programa Especial de Habitação Popular para famílias com 
renda inferior a três salários mínimos – Medida Provisória (MP) nº 133, 
convertida na Lei nº 10.840/2004. 

2004 Campanha do Plano Diretor Participativo: apoio à elaboração de planos 
diretores em 94,3% dos 1.682 municípios com mais de 20 mil habitantes. 

2005 Instituição do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS e 
do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FIHIS) – Lei nº 
11.124/2005. 

2005 Implementação do Programa Crédito Solidário. 

2007 Normatização do uso do patrimônio da União para habitação de interesse 
social- Lei nº 11.481 e 11.483. 

2007 Lançamento do PAC (saneamento, mobilidade e habitação) 

2009 Plano Nacional de Habitação – PlanHab. 

2009 Ação do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) – MP nº 459. 

2009 Programa “Minha casa Minha Vida” – 1 milhão de habitações e a 
regularização fundiária de assentamentos informais urbanos – Lei Federal 
nº 11.977/2009 

Fonte: Adaptado de IPEA, (2011b, p.8) 
 



47 
 

 Neste contexto, por meio da Política Nacional de Habitação, destacam os novos 

componentes desta estrutura, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e o 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS). 

A lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, instituiu o Sistema Nacional de Interesse 

Social (SNHIS), criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e instituiu 

o Conselho Gestor do FNHIS (BRASIL, 2005). 

O SNHIS tem como principais objetivos: 

I – viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à 

habitação digna e sustentável;  

II – implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, promovendo e 

viabilizando o acesso à habitação voltada à população de menor renda; e  

 III – articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições e órgãos 

que desempenham funções no setor da habitação. 

 Nota-se então, no seu artigo 3º, que o SNHIS centraliza todos os programas e projetos 

destinados à habitação de interesse social. 

 O artigo 7º, da lei 11.124, tem como objetivo centralizar e gerenciar recursos 

orçamentários para os programas estruturados no âmbito do SNHIS, destinados a implementar 

políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda (BRASIL, 2005).  

Os recursos do FNHIS serão aplicados de forma descentralizada, por intermédio dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios, que deverão atender algumas exigências, como a 

formação do fundo e conselho (estaduais e municipais), com a participação de representantes 

da sociedade civil, bem como a elaboração do Plano de Habitação de Interesse Social 

(PLHIS), também estaduais e municipais. 

  Deste modo, entende-se que haverá uma democratização no processo, visando a 

participação da população em escala local, todavia com um direcionamento da escala 

federativa  representada pelo SNHIS. 

 Ao que se observa, é necessário haver uma articulação mutua entre a escala local e 

federal para solidificar a ação do SNHIS. Portanto o comunicado Ipea (2011b) acrescenta que, 

 

 [...] ao menos na conformidade legal, verifica-se que o planejamento 
participativo passa a ter papel central na definição das políticas de habitação 
de interesse social, ao contrário dos momentos anteriores marcados pela 
ausência de planejamento ou por um altamente centralizado e tecnocrático. 
(IPEA, 2011b, p. 9). 
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Observa-se que ao atrelar o recebimento de orçamento à instituição do PLHIS, muitos 

municípios (acima de 20 mil habitantes) não receberam repasse de verba federal por não 

instituírem o referido plano e não constituírem fundos e conselhos municipais de habitação. 

Por meio de resoluções, o prazo foi sendo ampliado desde 2007, a primeira data para 

entrega do PLHIS, até uma última resolução que fixava o prazo em 31 de dezembro de 2011. 

Desta forma, os municípios teriam o acesso ao repasse de recursos provindos do FNHIS. 

O comunicado Ipea nº 118 (2011b) salientava que “[...] chegou-se ao fim do quinto 

exercício orçamentário do FNHIS, sem que a existência de PLHIS seja priorizadora da 

destinação de recursos para provisão ou melhoria habitacional na maioria dos municípios”. 

(IPEA, 2011b, p:11).  Destacou-se, todavia, que até a data desse comunicado, 5.377 

municípios haviam aderido ao FNHIS totalizando 96,7% dos municípios brasileiros. 

 O comunicado ainda relembra que a programação das diretrizes do governo federal 

não foram seguidas, pois houve direcionamento de recursos para o setor habitacional fora do 

FNHIS, caso do Programa “Minha Casa Minha Vida”. 

É bom lembrar que aderir ao SNHIS não significa ter o PLHIS efetivado, mas sim o 

que é considerado situação regular podendo o município receber repasses de recursos deste 

órgão. A situação de regularidade refere-se,  

 
[...] à apresentação à Caixa Econômica Federal das leis de criação do fundo e 
do conselho municipal de habitação de interesse social, não se levando em 
conta o efetivo funcionamento destes, nem a apresentação de PLHIS, que foi 
realizada por somente 438 municípios até o momento. (IPEA, 2011b, p.13) 
 

O comunicado Ipea nº 118 (2011b) ainda salienta que a consolidação do SNHIS vem 

ocorrendo de forma desigual no território nacional, sendo que é preciso examinar o motivo 

pelo qual alguns Estados atenderam às exigências do órgão e outros não, lembrando que a não 

adesão  impossibilita o município de obter recursos para executar ações do programa 

Habitação de Interesse Social. 

Entende-se também a necessidade da revisão dos critérios da política pública, visto 

que tanto na alocação de recursos para a elaboração do PLHIS, quanto pelo aspecto da 

regularidade, há desigualdade no território nacional. Deste modo, há uma consolidação parcial 

do SNHIS, indicando que os recursos deste sistema estarão indisponíveis para atender à 

produção social da moradia e principalmente se as decisões forem “[...] tomadas de forma 

centralizada, ad hoc e não participativa, por exemplo, sem atender ao que dispõem os PLHIS 
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e à revelia dos conselhos locais de habitação; neste caso, podem surgir situações de 

competição entre diferentes atores no sistema.” (IPEA, 2011b, p.19). 

 Ainda conforme comunicado Ipea nº 118 (2011), sobre análise da política habitacional 

do Estado brasileiro, para a população de baixa renda ou de interesse social, houve uma 

alteração significativa nos investimentos habitacionais a partir da administração do governo 

Lula. Assim, os investimentos que somaram R$ 7 bilhões em 2002, elevaram-se para mais de 

R$ 62 bilhões em 2009. Também houve elevação nos investimentos provindos do Sistema 

Brasileiro de Poupanças e Empréstimos o SBPE, que somavam R$ 1,7 bilhão em 2002, já em 

2009 atingiu aproximadamente R$ 33 bilhões. A faixa de renda entre zero e três salários 

mínimos, aquela com maior déficit habitacional, recebeu 32% dos investimentos em 2002, 

passou a 77%, em 2007, e se estabilizou em 64% em 2008 e 2009.  

 Nota-se então um aumento significativo na oferta de crédito habitacional do setor 

público com um aumento de 55 bilhões em um período de sete anos e também da 

disponibilização de mais recursos por meio do SBPE. Enfim, percebe-se uma disponibilidade 

de investimentos em política habitacional como não se viu antes. Este fato vai se refletir nas 

cidades brasileiras, visto que o impacto de novas construções habitacionais, ou mesmo a 

reurbanização de favelas, dentre outras interferências, trarão modificação sócioespacial, na 

paisagem. 

 O comunicado relembra os programas concebidos neste período como o Crédito 

Solidário, em 2004; o PAC Urbanização de Favelas, em 2007; e o PMCM, em 2009, “[...] 

além de diversas iniciativas complementares que permitem afirmar que existe, ao menos em 

elaboração, uma Política Nacional de Habitação.” (IPEA, 2011b, p. 4)  

O mesmo comunicado ainda alerta para o fato de que o PMCMV não situar-se no 

marco legal do SNHIS, podendo levar a situações de competição por recursos, ou seja, de 

fragmentação da capacidade de gestão dos entes federativos e de falta de compatibilidade ao 

planejamento territorial. 

Conforme a Tabela 7 é possível perceber no ano de 2009, quando foi lançado o 

PMCMV, este recebeu um total de investimentos de R$ 14 bilhões, ao passo que o FNHIS 

recebeu apenas R$ 47 milhões. Embora os investimentos para o FNHIS tenham aumentado 

para o ano de 2010 chegando a R$ 49 milhões e os investimentos para PMCMV tenham se 

reduzido, ainda assim muito aquém dos R$ 8,7 bilhões voltados para o Minha Casa.  

 

 



50 
 

Tabela 7 - Quantidade de recursos destinados ao PMCMV e ao FNHIS em 2009 e 2010 
PMCMV 2009 PMCMV 2010 FNHIS 2009  

 
FNHIS 2010 

R$ 14,1 bilhões R$ 8,7 bilhões R$ 47 milhões R$ 49 milhões 
Fonte: balanço PMCMV até 13 de abril de 2010 Siafi/STN 
Nota: Elaboração CNM Confederação Nacional de Municípios 
Os valores dos FNHIS nesta tabela se referem apenas aos recursos destinados à provisão habitacional. 
FNHIS 2009  

  
Deste modo, Cardoso et al. (2011) ressaltaram que o FNHIS assumiu as ações de 

urbanização de assentamentos precários por orientação do Ministério da Cidade, desde o 

lançamento do Programa “Minha Casa Minha Vida”, salientam então o caráter auxiliar do 

FNHIS. 

Mesmo com todas as contradições entre a aplicação de recursos no FNHIS e do 

PMCMV, percebe-se um aumento dos investimentos tanto públicos quanto privados, 

direcionados à produção de novas moradias e reformas e outros tipos de intervenções do 

poder público, como é o caso de investimentos na urbanização de assentamentos precários por 

meio do PAC.  

Os investimentos do PAC 2 vieram aumentar  a quantidade de projetos atendidos em 

2013, como por exemplo os investimentos no saneamento básico, da ordem de R$  28,5 

bilhões; para a mobilidade urbana foram investidos R$ 143 bilhões, e R$ 2 bilhões para 

prevenção de áreas de risco. O PMCMV, contratou R$ 2 milhões de casas e 1,4 milhões de 

moradias. Até o fim de 2014, outras 750 mil unidades habitacionais estão dentro dos planos 

do Programa (BRASIL. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2013). 

 A projeção feita pelo Plano Nacional de Habitação prevê zerar o déficit por domicílios 

e também a inadequação habitacional até o ano de 2023. Todavia o comunicado Ipea nº 118 

(2011b) ressalta a falta de consolidação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social, este fato torna-se um impedimento para se investir razoavelmente na moradia de 

habitação social um dos desafios propostos é a não elaboração do PLHIS, por todos os 

municípios. Por meio da elaboração dos planos de habitação locais, o Ipea reconhece fortalece 

os atores envolvidos, especialmente nas pequenas cidades sem esta tradição. 

Para tanto, destaca a relevância de tal planejamento como a possibilidade de “[...] 

discussão da habitação desejada e factível no contexto do município, geração de informações 

novas e importantes e contribuição para instrumentalizar a participação e o controle social 

pelos conselhos municipais [...]” (IPEA, 2011b, p.33)  

http://www.caixa.gov.br/habitacao/mcmv/�
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Em suma, ainda se observa a ausência da consolidação do pacto federativo em torno 

da habitação de interesse social, pois ainda se aguarda a vinculação dos planos municipais aos 

estaduais a ao PlanHab. 

 No entanto, ressalta-se que ao propor habitação de interesse social em área bem 

localizada do município, dotada de serviços e equipamentos necessários ao bem viver para a 

população de baixa renda, promove-se o direito à cidade, à democracia e à igualdade de 

condições de vida. Desta forma, Pedrassa Neto (2013) alerta que por meio da ação do Estado 

é possível mudar a mentalidade colonial da sociedade e alterar práticas de outros segmentos. 

Mesmo como todo este investimento voltado para a habitação de interesse social , 

deve-se relembrar o fraco uso da legislação proposta com o objetivo de universalizar o acesso 

à moradia bem inserida no contexto urbano. O Estatuto da Cidade é um desses instrumentos 

subutilizados, o que se percebe é um mesmo padrão de urbanização que se segue sem o 

aproveitamento da oportunidade de modificar a dinâmica excludente, cuja população carente 

vem conquistando o direito à moradia, mas não o acesso à cidade. 

 

3.2.4 Os Condomínios fechados  

 

A palavra “condomínio” é derivada do latim, condominium, que significa propriedade 

exercida por mais de uma pessoa. 

O artigo 3º do Projeto de Lei Federal n.º 20/2007, que dispõe sobre o parcelamento do 

solo para fins urbanos, em seu inciso XII, considera o condomínio urbanístico como sendo:  

 
[...] a divisão de imóvel em unidades autônomas destinadas à edificação, às 
quais correspondem frações ideais das áreas de uso comum dos condôminos, 
sendo admitida a abertura de vias de domínio privado e vedada a de 
logradouros públicos internamente ao perímetro do condomínio. (BRASIL, 
2007). 
 

Neste tipo de moradia aos condôminos pertence o um terreno e toda a área comum do 

condomínio. É obrigação de cada condômino contribuir com as despesas do condomínio que 

está regulamentado por meio da Lei n.º 4591/64 que dispõe sobre os condomínios fechados. 

Cabe ressaltar que a diferença entre condomínio urbanístico e loteamento fechado é 

que neste último apenas o lote é privativo as vias e a área comum são públicas e deste modo 

sob as ordens do poder público. 

A forma urbana de condomínio teve sua intensificação durante a Primeira Revolução 

Industrial, na Inglaterra, para servir de moradia a operários. Essa forma de moradia, depois de 
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se difundir pela Europa, propagou-se também pelos EUA. A partir dos EUA ela adquiriu 

novas características e se disseminou para outras regiões do mundo, especialmente durante o 

século XX.  Mas, em cada país a moradia condominial adquiriu características próprias. 

No Brasil, a princípio, o condomínio fechado ganhou a forma urbana de arranha-céu, 

conforme Spósito (1991 apud BARBOSA 2011), juntamente com o processo de 

industrialização durante o século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial até os 

anos de 1970. A partir dessa década então de acordo com as modificações das relações sociais 

e a lógica do mercado, esse formato mudou para os condomínios de lotes, casas e sobrados. 

O condomínio fechado foi um produto voltado inicialmente para as classes média e 

alta, o que possibilitava diferenciação dessas classes sociais das demais, pois conferia status, 

ou seja, uma moradia diferente das outras.  

Para Barbosa, (2011) “Os condomínios cuja origem está vinculada aos loteamentos 

periféricos ou conjuntos de residência padronizada são recentes e derivam do modelo 

predominante nos arranha-céus.” (BARBOSA, 2011) 

Para D'ottaviano (2008), esse fenômeno é recente, aproximadamente entre 20 e 30 

anos atrás, os quais, diferentemente do contexto dos EUA e da Europa, na América do Sul ele 

tem a sua relação maior com o medo da violência urbana. 

Atualmente estão sendo lançados condomínios fechados, com moradias de tamanho 

médio 65m², ou seja, voltados para a classe de média-baixa renda. Com a implantação do 

Programa Federal “Minha Casa Minha Vida”, foram construídos apartamentos ou casas com 

tamanho médio, variando entre 35m² a 43²; fato que demonstra que hoje o fenômeno do 

condomínio fechado tem atingido todas as classes sociais. 

A difusão deste tipo de moradia imbute a ideia de status ou um estilo de vida moderno 

o que é comunicado por meio das propagandas do setor imobiliário. É possível pensar então 

que a forma urbana na modalidade condominial é uma realidade que tende a se tornar cada 

vez mais efetiva para todas as classes sociais. 

 Dentro desse contexto dos condomínios fechados, este trabalho vem apresentar um 

estudo sobre os condomínios fechados de média-baixa e baixa renda no município de Jacareí 

(SP), que estão utilizando as facilidades do PMCMV, com apartamentos ou casas de tamanho 

médio, variando entre 35m² a 65m², conforme constatado  neste estudo.  

Diante do que ditam as leis de ordenamento do espaço urbano, esses condomínios 

estão sendo localizados na periferia da mancha urbana, quando o ideal seria aproveitar mais 

os vazios existentes nas regiões mais centralizadas. No entanto, de acordo com o escopo deste 
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trabalho de Dissertação, não há a intenção de detalhar mais sobre o histórico dos condomínios 

no Brasil, apresentando somente um resumo do seu aparecimento. 

 

3.2.5 A questão habitacional na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

(RMVPLN). 

 

A seção anterior destacou a questão da moradia e a utilização do modelo do 

condomínio fechado inicialmente pela classe alta e posteriormente para as demais classes 

sociais. Destacou também que esse modelo na atualidade no Brasil tanto é utilizado como a 

tipologia vertical como a horizontal. Salienta-se neste contexto a situação de necessidades 

habitacionais para o Estado de São Paulo, especificamente para a área de maior crescimento 

econômico, a chamada macrometrópole paulista e no seu contexto a Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

Um estudo realizado pelo Centro de Estudos da Metrópole (CEM), para a Fundação de 

Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP) sobre o Diagnóstico dos assentamentos 

precários nos municípios da Macrometrópole Paulista, será utilizado como referência, nesta 

seção para analisar a RM Vale do Paraíba e Litoral Norte na questão de assentamentos 

precários.  

Como a proposta do estudo foi atualizar a metodologia usada no trabalho realizado 

para o Ministério das Cidades sobre assentamentos precários. O objetivo então foi,  

 
[...] identificar os setores censitários que apresentam perfis socioeconômicos, 
demográficos e de características habitacionais urbanas similares aos setores 
classificados como Aglomerados Subnormais, segundo o Censo 
Demográfico 2010, em 113 municípios da Macrometrópole Paulista [...] 
(MARQUES, 2013, v.1, p.9) 
 

 Os resultados deste trabalho foram publicados em dois relatórios, identificados então 

como 1º Relatório e 2º Relatório.  

Foram utilizadas as bases de dados do IBGE para os anos de 2000 e 2010 de setores 

censitários subnormais. O estudo visava quantificar, caracterizar e localizar os assentamentos 

precários e subnormais, com o objetivo de fornecer subsídios ao governo estadual para 

atuação na política habitacional.  

Os dados censitários do IBGE registram as moradias em condições precárias como 

“subnormais”. As outras residências são registradas como “não especiais”. 
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O professor Eduardo Marques, coordenador do estudo e professor da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (Universidade de São Paulo), afirma que as 

áreas com unidade habitacionais subnormais são delimitadas antecipadamente ao censo, assim 

são excluídas habitações precárias que possam estar fora das áreas delimitadas "[...] esse 

levantamento prévio é feito a partir de informações do censo anterior ou de cadastros das 

prefeituras, ou seja, de dados que já estão desatualizados, afirmou Marques.” (2014). 

Conforme Marques (2014), para identificar novas áreas precárias, o trabalho do CEM 

incluiu variáveis socioeconômicas, demográficas e de características habitacionais, não 

inclusas pelo IBGE. Para tanto, novas áreas foram identificadas como precárias, sendo 

somadas àquelas que o IBGE já havia classificado como subnormais.  

Deste modo, as soma dos setores subnormais, juntamente com os assentamentos 

precários “[...] corresponderia ao contingente territorial e demográfico situado em área 

caracterizada por precariedade urbana em cada município das regiões analisadas [...]” 

(MARQUES, 2013, v.1, p. 24). 

O IBGE considera setores subnormais com um certo grau de generalizações, assim 

esses setores abrangem uma variedade de “[...] assentamentos irregulares existentes no País, 

conhecidos como: favela, invasão, grota, baixada, comunidade, vila, ressaca, mocambo, 

palafita, entre outros.” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2010). 

Define-se como setor de aglomerado subnormal, pelo menos 51 domicílios, estes se 

apresentam com carências de serviços públicos essenciais, sendo ocupações de terrenos 

alheios e sua disposição apresenta-se de forma desordenada (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

 O estudo do CEM optou por trabalhar com a expressão genérica “espaços ocupados 

por moradia precária” sem especificar se são favelas ou loteamentos irregulares. 

Aplicado o modelo baseado em variáveis socioecômicas, demográficas e 

características habitacionais o resultado foi a classificação dos setores precários. Assim, a 

Tabela 6, apresenta os setores subnormais classificados pelo IBGE e os setores precários 

classificados por este estudo (MARQUES, 2013, v.1, p. 28).  

O que representava pelo censo do IBGE 2010, 4.072 setores subnormais, através do 

estudo do CEM, acrescentaram-se mais 1.714 setores precários, totalizando então 5.786 

setores em estado de precariedade urbana conforme a tabela 6. Por este resultado, evidencia-

se um aumento de setores com precariedade urbanística, um aprofundamento das 

informações. 
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Ainda por meio da Tabela 8, na RM Vale identifica-se que o número (178) de 

habitação precária do estudo do CEM, é pelo menos cinco vezes maior do que as habitações 

subnormais (36) encontradas pelo IBGE. Portanto o estudo refinou os dados e mostrou uma 

realidade com maior complexidade, do que aquela apresentada pelo IBGE. 

 
Tabela 8 - Tipo de setor censitário por região - Macrometrópole Paulista, 2010 
Região Tipo de setor censitário 
 Setores 

subnormais 
Setores 
precários 

Total 

RM São Paulo 3.305 1.087 4.392 

RM Baixada 
Santista 

423      63     486 

RM Campinas 276 
 

     285 
 

      561 

RM Vale Paraíba 
e Litoral Norte 

36      178       214 

AU Jundiaí 32      101       133 

Total 4.072 1.714    5.786 

Fonte: Elaboração CEM/Cebrap a partir do Censo Demográfico IBGE (2010), adaptada pela autora  

(MARQUES, 2013, v.1, p. 28) 

 Por intermédio da Tabela 9 observa-se a diferença entre o número de pessoas em 

setores subnormais (IBGE) e precários (CEM) para a RMVale. A diferença é de 

aproximadamente sete vezes mais pessoas residindo em setores precários, de 18.522 pessoas 

em setores subnormais para 123. 947 em setores precários. Nota-se, portanto, uma visão mais 

nítida da precarização nas condições de moradia da população. 
 

Tabela 9 - Número de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes por tipo de setor 
censitário e região - RMVPLN, 2010 
Região Tipo de setor censitário 
 Setores 

subnormais 
Setores 
precários 

Total 

RM Vale Paraíba 
e Litoral Norte 

18.522 123.947 142.469 

Fonte: Elaboração CEM/Cebrap a partir do Censo Demográfico IBGE (2010), adaptada pela autora 
(MARQUES, 2013, v.1) 
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Mesmo sendo a RM do Vale do Paraíba uma daquelas com menor quantidade de 

habitações subnormais dentro da macrometrópole, com o refinamento do estudo do CEM 

apresentou um número maior. Ao Sul e a oeste de Jacareí, conforme a Figura 4 observam-se 

as áreas destacadas na cor amarela, identificando as habitações precárias. Nesta região 

encontrou-se um número maior de moradias precárias, confirmado neste estudo. Identificou-

se a segregação de moradias para população de média-baixa e baixa renda o que poderá ser 

visto mais adiante. 
Figura 4 - RMVPLN: municípios de Jacareí, São José dos Campos e Caçapava 

 
Fonte: Marques, (2013, v.2, p. 22) 
 
Sendo uma região que teve seu crescimento condicionado às exportações de café 

(século XIX) e posteriormente ao processo de industrialização (século XX), percebe-se que o 

crescimento socioespacial desenvolveu-se desigualmente. O processo de industrialização 

atraiu uma grande quantidade de migrantes para o Vale do Paraíba, porém, o poder público 

não foi capaz de produzir moradia suficiente para atender à toda a população que chegava. 

Desenvolveram-se então espaços sem infraestrutura urbana, loteamentos ilegais. Ao se 

distribuir de forma desigual pelas cidades do Vale do Paraíba a atividade industrial gerou 

disparidade de renda entre todos os municípios. Portanto, encontram-se nesta região 

municípios com grande dinamismo econômico e outros com economia estagnada. A origem 
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dos assentamentos precários, nos municípios do Vale, advém deste processo de 

industrialização que ao trazer modernização, também gerou espaços excluídos. 

O Relatório reconhece essa característica, mas é bom lembrar que os municípios com 

maior crescimento econômico são apenas aqueles do eixo Dutra, mesmo assim com 

disparidades socioeconômicas entre si. 

Dentro da RMVale é o litoral Norte que se destaca com maior volume de população 

em condições de precariedade habitacional. Possivelmente esta condição esteja ligada à 

atividade de turismo na região, associada à ação do mercado imobiliário, o que provoca a 

exclusão social. 

Observando a Tabela 10, nota-se que a RM Vale do Paraíba aumentou seus 

assentamentos precários de 31.429 em 2000 para 123.947 em 2010 e isto representa 

aproximadamente um aumento de quatro vezes. Com base nestes dados pensa-se de que 

maneira a RM recentemente criada resolveria a questão para o conjunto de municípios, 

acrescentando-se que esta pesquisa não dá conta de abranger esta questão. 

 

Tabela 10 - Número de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes por tipo de setor 
censitário e região - RMVPLN 2000-2010 

 
Região  

Tipo de setor censitário 

 Subnormal Precário Total 

RMVPLN – 2000          7.048    31.429     38.477 

RMVPLN – 2010       18.522  123.947   142.469 

Fonte: Elaboração CEM a partir dos Censos Demográficos IBGE (2000 e 2010). Adaptada pela autora. 

(MARQUES, 2013, v.2, p. 29 

 
 
Relembra-se também que é necessário o diálogo entre o governo estadual e federal 

para tentar solucionar o problema que cresceu muito em apenas uma década. 

Segundo uma publicação do Ipea de 2013 “Território Metropolitano: Políticas 

municipais”, a habitação é questão de competência concorrente, tratada pelos três Entes 

Federativos mas,   

[...] a demanda habitacional metropolitana é gestada no bojo da dinâmica 
econômica da região como um todo, distribuindo-se desigualmente entre os 
municípios o ônus de oferecer soluções de habitação e urbanidade, bem 
como de oferta de serviços públicos decorrentes do incremento populacional. 
(LIMA NETO; FURTADO; KRAUSE, 2013, p. 13) 
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Compatível com a Tabela 11, é possível constatar a diferença entre os dados do IBGE 

para habitação subnormal e aquelas recolhidas pelo CEM, os de habitação precária. Em 

alguns municípios da RMVale não foram identificadas nenhuma habitação subnormal, como é 

o caso de São Sebastião, mas foram 7.419 moradias precárias identificadas pelo CEM.  

 
Tabela 11 - Amostra da estimativa de domicílios em assentamentos precários em áreas urbanas. 
Municípios da RM Vale do Paraíba e Litoral Norte, 2010. 
Nome do Município Setores 

subnormais 
Setores 
precários 

Total % de 
domicílios em 
assentamentos 
precários 

Caçapava 263 752 1.015   4,33 

Campos do Jordão 0,0 4.295 4.295 30,21 

Canas 0,0 0,0      0,0     0,0 

Caraguatatuba 0,0 6.806 6.806 22,17 

Ilha Bela 0,0 1.847 1.847 20,62 

Jacareí 2.766 2.043 4.809   7,6 

Piquet 0,0 0,0      0,0   0,0 

SJCampos 2.015 3.805 5.820   3,14 

São Sebastião 0,0 7.419 7.419 31,57 

Tremembé 32 152    184 1,86 

Fonte: elaboração CEM/Cebrap a partir do Censo Demográfico 2010, adaptada pela autora. 

(MARQUES, 2013, v.1, p. 51) 

 

O destaque para moradias em estado de precariedade ficou com os municípios do 

Litoral Norte, sempre com um total de estimativa acima de 20% de todas as suas moradias. 

Mesmo sendo apenas uma amostra, a Tabela 6, revela a desigualdade entre os 

municípios da RMVale na questão de necessidades habitacionais. 

O relatório Emplasa (SÃO PAULO, 2011) já indicava a situação de desigualdade no 

saneamento básico, cujos municípios variavam entre a classificação “péssima” ao “ótimo”, na 

concentração de equipamentos de saúde, serviço educação. Em sua maioria essa concentração 

em alguns municípios localizados no eixo da Rodovia Presidente Dutra. 
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Assim, tanto na oferta de serviços, como na economia, percebe-se a diversidade entre 

os municípios componentes da RM Vale.  Observando também a diferença de porcentagem de 

necessidades habitacionais, questiona-se como tratar tamanha complexidade e definir o 

direcionamento dos investimentos habitacionais. Pensa-se na possibilidade de os municípios 

com maior peso econômico liderarem estes investimentos, tendo maior poder de decisão, no 

entanto, este estudo não se propõe a responder um assunto de múltiplas questões, necessita-se 

de outras investigações para dar conta da resposta.  

 Isto posto, observa-se a proposta do governo do Estado de São Paulo para sanar a 

questão habitacional, conforme o Plano Estadual de Habitação (SÃO PAULO, 2012). 

Um estudo técnico realizado pela Secretaria de Habitação, a Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional Urbano e a Fundação Seade, sobre as necessidades 

habitacionais do Estado de São Paulo, diagnosticou os domicílios com uma classificação de: 

déficit habitacional, inadequação habitacional e adequação habitacional, com relação às 

moradias sem necessidades habitacionais, conforme a Figura 5.  

 
Figura 5 - Classificação dos domicílios com necessidades Habitacionais do Estado de São Paulo  

 
 

Fonte: (SÃO PAULO, 2010) 
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Os domicílios adequados foram considerados aqueles sem necessidades habitacionais. 

Já aqueles classificados como déficit foram decompostos em três componentes, e aqueles 

classificados como inadequados foram decompostos em sete componentes, conforme a Figura 

6. 

Figura 6 - Os componentes das necessidades habitacionais do Estado de São Paulo 

 
Fonte: São Paulo ( 2011) 
 

 

Esse estudo constatou carências de diferentes ordens, identificando a complexidade do 

assunto no Estado. Desta forma, notou-se que os domicílios com inadequação habitacional 

apresentavam-se como o maior volume e com as mais variadas carências em relação ao déficit 

habitacional. 

 Constatou-se um total de 3.901 domicílios como o total das necessidades habitacionais 

no Estado de São Paulo. Todavia, a maior parcela são os domicílios inadequados, com 3.236 

unidades, ou 82,9% do total e constando como déficit 665 mil, ou 17,1%. (SEADE; CDHU, 

2010, p. 16). 

 Com estes resultados o estudo reconheceu “[...] o quadro de carência habitacional 

paulista determinado por situações de inadequação da moradia decorrentes de diferentes 

fatores, passíveis de solução por alternativas de intervenção distintas da substituição da 

unidade habitacional.” (SEADE; CDHU, 2010, p. 16) 
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Conforme a Figura 7 foram propostas três tipos de ações: corretivas, como a 

recuperação urbana de assentamentos precários; a requalificação urbana e regularização 

fundiária; ações da ampliação do atendimento que é proposto a provisão de moradias; já para 

a ação de aprimoramento do setor, propõe-se assistência técnica. Todas essas ações são 

propostas alinhando-se ao Plano Nacional de Habitação. 
 
Figura 7 - Ações propostas para resolução da questão habitacional - SP 

 

 
Fonte: São Paulo (2011) 

 
Para a RM Vale do Paraíba e Litoral Norte o plano Estadual de Habitação prevê a 

programação prioritária destinada à urbanização de favelas e assentamentos precários, 

provisão de moradias, requalificação urbana e habitacional, regularização fundiária e 

assistência técnica. (SÃO PAULO, 2012, p.13). 

O Plano Estadual de Habitação do Estado de São Paulo indicou os dados da RM Vale 

do Paraíba como 78% de domicílios adequados, considerados bons índices e 10 municípios de 

atenção para a política habitacional, com 77% dos municípios com áreas de risco, destacando 
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a atividade do Pré-sal no Litoral Norte e o seu planejamento habitacional integrado ao 

desenvolvimento urbano. (SÃO PAULO, 2012, p. 17)  

 Então, existe uma proposta para a resolução do problema das necessidades 

habitacionais para o Estado e ações previstas para ocorrer em cada região devido às 

especificidades de cada uma. Entende-se que tal planejamento tentará dar conta da questão, 

lembrando também que o problema envolve ainda o cenário político, tecnicamente o 

problema está posto, esperando que a solução venha ocorrer na prática. 

Conforme o estudo realizado pelo CEM, espera-se que o governo do Estado considere 

o aumento da precariedade urbanística que ocorreu durante a última década nas cidades 

paulistas. Mesmo com as ações propostas anteriormente, por meio do Plano Estadual de 

Habitação, ainda não foi possível perceber melhoras na redução das necessidades 

habitacionais como um todo, o que demonstrou o estudo do CEM (SÃO PAULO, 2011).  

 

3.2.6 A criação da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte no contexto da 

Macrometrópole Paulista 

 

Consideradas as questões de necessidades habitacionais, o aumento delas no Estado de 

São Paulo no período de uma década, nota-se a precarização da moradia nesse período, 

discute-se nesta seção a questão da institucionalização da RM Vale do Paraíba e Litoral Norte 

e se este fato poderá trazer abertura para a resolução da questão habitacional. 

A partir da constituição de 1988 foi delegado poder aos Estados para a 

institucionalização de Regiões Metropolitanas. Anteriormente os critérios para a 

institucionalização de uma RM era centralizado no governo federal. Deste modo, atualmente 

não existem critérios no nível federal para a criação de RM, pois cada Estado cria a sua 

regulação para instituir RMs.  

Nas Regiões Metropolitanas pode ser verificada uma série de questões que perpassam 

o limite municipal e que devem ser trabalhadas em conjunto, visto que isoladamente o 

município tem limitada possibilidade de resolver, pois as questões envolvem todo o conjunto 

metropolitano. 

Delegar poderes aos Estados para a criação e implantação das próprias metrópoles, 

não foi o bastante para a resolução dos graves problemas socioespaciais, visto que eles 

relacionavam a uma estrutura externa que visava a ampliação do capital. Todavia, essa 

atribuição dos Estados,  
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[...] permanece carente de construção social e política para absorção do 
significado do fato metropolitano e da necessidade de ação conjunta – entre 
poderes, esferas de governo e sociedade – para a execução das funções 
públicas de interesse comum. (MOURA et al., 2006, p. 137,). 

 

Fora o fato da necessidade de ação conjunta dos municípios metropolitanos, 

argumenta-se sobre o repasse de recursos federais atualmente por meio do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), lançado pelo governo federal em 2007. Um montante 

considerável de recursos foi destinado às Regiões Metropolitanas, sendo que foram investidos 

R$ 59 bilhões, na primeira fase, em projetos e obras para a habitação e saneamento básico e 

mais da metade de todo esse montante, R$ 35 bilhões foram destinados às regiões 

metropolitanas.  

Em seu 10º balanço (março a junho de 2014), o PAC informava que em seus três anos 

de programa havia investido R$ 871,4 bilhões; desses R$ 285,3 bilhões foram investidos no 

financiamento habitacional.Dentro dos investimentos do PAC, até abril de 2014 o PMCMV, o 

Programa entregou 1,7 milhão de domicílios, com um total de contratações de 3,4 milhões de 

unidades (AGÊNCIA, 2014). 

Observando o volume de investimentos que o PAC direcionou às regiões 

metropolitanas e especialmente para o setor habitacional, pensa-se que no País a sua 

institucionalização esteja relacionada ao maior volume de recursos destinados a elas, pois 

sendo institucionalizadas como RM, elas estariam habilitadas para recebê-los. 

No entanto, há a possibilidade de a criação de RMs no Estado de São Paulo não estar 

ligada diretamente à luz do investimento fornecido pelo PAC às RMs, sendo que é concebível 

pensar que a institucionalização desta RM parece ter outra motivação, aquela que prevê a 

criação de outro arranjo institucional o da macrometrópole paulista, a região de maiores 

recursos econômicos do Estado e do País. Deste modo a RM Vale comporia um arranjo da 

junção de quatro espaços metropolitanos, compostos pelas RMs, de São Paulo, Baixada 

Santista, Campinas e Vale do Paraíba e Litoral Norte. Então, um espaço para a atuação mais 

significativa do planejamento estadual paulista, pressupõe-se outra lógica para a 

institucionalização desta RM (SETE SEGUNDOS, 2012). 

A RM do Vale do Paraíba foi instituída em 9 de janeiro de 2012 pelo governo estadual 

de São Paulo. Ela foi estruturada conforme três áreas distintas, mas complementares no 

sentido de integração, ou seja, o Eixo Estruturante, composto pelos municípios que estão no 

Eixo da Rodovia Presidente Dutra; o Alto Paraíba, constituído dos municípios fora do eixo 



64 
 

Dutra; e os do Litoral Norte, composto pelos municípios do Litoral Norte, conforme se 

observa na Figura 8. 
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Figura 8 - RMVPLN – Unidades territoriais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Emplasa (2011, p.20) 
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Conforme a figura 9, os municípios com um maior valor no PIB (Produto Interno 

Bruto) encontram-se no Eixo Estruturante, ou seja, municípios considerados centros mais 

dinâmicos economicamente, cuja atividade industrial, de serviços e inovação científico-

tecnológica de instalação de empresas transnacionais globais promovem a conectividade com 

rede urbana nacional. 
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Figura 9 - RMVPLN– PIB por Município 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Emplasa (2011) 



68 
 

Por meio da tabela 12 verifica-se a diferença do valor do PIB entre as unidades 

territoriais que compõem a RMVale. A desigualdade é marcante, sendo que o Eixo 

Estruturante, composto da maior parte dos municípios, produz um PIB de R$ 44 003.000,93, 

são os municípios de maior dinamicidade econômica. Porém dentro deles existem diferenças 

marcantes. 

Segundo a Tabela 12, o Eixo Estruturante é constituído de 22 municípios produzem 

um PIB total de R$ 44.003.000,93, muito além do PIB do Litoral Norte que é de R$ 

6.583.000,44 e do Alto Paraíba que é de R$ 1.419.000,85. No entanto há de se considerar a 

diversidade dentro do Eixo Estruturante em valores de produção do PIB. Para se ter a noção 

da diferença dos valores do PIB, tem-se a variação do maior, em São José dos Campos, com 

um PIB de R$ 20.718.000,59; Jacareí com um valor intermediário 4.307.000,48    e  Canas 

com o menor PIB de R$ 29,12. (SÃO PAULO, 2011, p. 51). 
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Tabela 12 -RMVPLN – Unidades Territoriais - PIB 
Unidades Territoriais Nº de 

municípios 
População 2010 PIB 2008 

(milhões de reais) 

Eixo Urbano Estruturante: Aparecida, 
Caçapava, Cachoeira Paulista, 
Campos do Jordão, Canas, Cruzeiro, 
Guaratinguetá, Igaratá, Jacareí, 
Lavrinhas, Lorena, Monteiro Lobato, 
Pindamonhangaba, Piquete, Potim, 
Queluz, Roseiras, Santo Antônio do 
Pinhal, São Bento do Sapucaí, São 
José dos Campos, Taubaté e 
Tremembé 

 

 

 

22 

 

 

 

1.872.379 

 

 

 

 44.003.000,93 

Alto Paraíba: Cunha, Jambeiro, 
Lagoinha, Natividade da Serra, 
Paraibuna, Redenção da Serra, Santa 
Branca, São Luiz do Paraitinga, 
Arapeí, Areias, Bananal, São José do 
Barreiro e Silveiras 

 

 

    13 

 

 

110.436 

 

 

     1.419.000, 85 

Litoral Norte: Caraguatatuba, Ilha 
Bela, São Sebastião e Ubatuba 

 

      4 

 

281.799 

 

       6.583.000,44 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte    39 2.264.594    52.010.000,22 

Fonte: Emplasa (SÃO PAULO, 2011, p. 22) 
 
A maior concentração da população residente na RM Vale também coincide com o 

eixo Rodovia Presidente Dutra, conforme apresenta a Tabela 12. Como destaque tem-se os 

municípios com maior população, sendo São José dos Campos com 629 mil 

aproximadamente; Taubaté com 278 mil e Jacareí com um total de 211 mil habitantes. 

A RMVPLN ocupa uma área de 6,52% do Estado de São Paulo, sendo é composta de 

39 municípios, com 2.264.594 habitantes, os quais representam 5,49% da população paulista, 

concentram 55,6 milhões de reais de PIB, 5,13% do total de SP, possuem 94% de taxa de 

urbanização. Esta RM foi subdividida em cinco sub-regiões (SÃO PAULO, 2011 p. 22). 

Esta RM completou dois anos em janeiro de 2014 e até o momento não existe uma 

agência metropolitana para geri-la. O Estudo Técnico realizado pela Emplasa (SÃO PAULO, 

2011) destaca que a institucionalização da RMVale favorecerá as ações compartilhadas   com 

o fim de promover o planejamento regional. “Com isso, visa o desenvolvimento e o bem-estar 

da população por meio de políticas públicas de transporte urbano e regional, habitação, 



70 
 

saneamento, meio ambiente, além dos desenvolvimentos econômico e social”. (SÃO PAULO, 

2011 p. 10) 

O comunicado Ipea, nº 116,  (2011a), o Instituto aponta as limitações na gestão das 

Regiões Metropolitanas já institucionalizadas no Brasil. Assim, o formato atual assumido 

pelas RMs não facilita que se efetivem nelas políticas que favoreçam sua população. Segundo 

o relatório, de um total de 37 regiões metropolitanas do país nenhuma tem poder efetivo de 

autonomia. 

Ainda conforme o comunicado Ipea, nº 116 (2011a) o grande desafio para as RMs é 

o político, pois a partir do momento em que sua criação ficou a cargo de cada Estado, e 

concomitantemente o município ganhou mais  autonomia, ocorrem os conflitos de interesse 

entre o Estado e o município. Deste modo o relatório aponta a necessidade de diálogo entre 

este ente, pois “[...] ao mesmo tempo que essas unidades tem que ter sua autonomia 

respeitada, elas precisam ceder poder de decisão para que soluções efetivas sejam tomadas em 

conjunto.” (IPEA,  2011a). 

 Conforme publicação do Ipea (COSTA; TSUKUMO, 2013), com enfoque nos 

quarenta anos de Regiões Metropolitanas no Brasil, analisando as 15 maiores Regiões 

Metropolitanas mais importantes do País, constatou-se que essas principais RMs mostram um 

quadro de  institucionalização frágil. Considerando que são as mais importantes do País, a 

questão é que no contexto das RMs criadas na década de 1970, o estudo apontou que há uma 

maior consolidação institucional entre elas, porém algumas ainda não estão consolidadas. 

Deste modo, o estudo do Ipea destaca que nas 15 RMs mais importantes do País, o quesito 

governança metropolitana, ainda encontra-se frágil e fragmentado. 

 A RM Vale do Paraíba surgiu no atual contexto de definição de novas RMs no País. 

Neste contexto, como a experiência de gestão das RMs mais antigas ainda encontra-se em 

consolidação, é concebível questionar como funcionarão as mais recentes se não têm nem 

mesmo como contar com o exemplo da gestão daquelas que se formaram primeiramente. 

Contudo este estudo não dará conta de responder a essa questão, pois não é do seu escopo. 

É possível pensar que a intenção da criação desta RM seja gerir um espaço conurbado 

para a resolução de questões comuns (habitação, saneamento básico, destinação do lixo, 

água...) bem como permitir a ordenação do solo urbano, ou será outra natureza que leva a 

institucionalização da RM Vale? Pensando deste modo, o Ipea (COSTA; TSUKUMO, 2013) 

possibilita uma reflexão que tenta dar conta do motivo para a institucionalização das atuais 

RMs no Brasil, 
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Resta investigar se esta seria uma forma de flexibilização da gestão e do 
planejamento metropolitanos, mais adaptável aos interesses daqueles que 
querem produzir certo tipo de espaço metropolitano, mais favorável às 
possibilidades de promoção do crescimento econômico. (COSTA, 
TSUKUMO, 2013, p. 27). , 
 

Há que se lembrar de que também a RMVPLN existe institucionalmente e não 

operacionalmente. No entanto, simultaneamente, fala-se da implantação da Macrometrópole 

Paulista. Então, como se dará a gestão desses dois atores institucionais, se os entes federativos 

são o município, o Estado e a federação. Pensa-se como dialogarão estas instituições. 

Deste modo, pensa-se que a diferença de desenvolvimento socioeconômico entre os 

municípios da RMVPLN deverá influenciar também na tomada de decisões para a resolução 

do problema habitacional visto que existe a possibilidade de os municípios com maior poder 

econômico influenciarem de forma mais significativa os acordos propostos. 
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4 A URBANIZAÇÃO E A DINÂMICA HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE JACAREÍ 

 

4.1 Caracterização do município de Jacareí 

 

 
Para funcionar plenamente, a cidade necessita da conectividade, uma 
cidade fragmentária ou fragmentada é cara, de difícil manutenção e 
geralmente apresenta rupturas nos seus processos. (Emmanuel Antônio 
dos Santos, 2002, p.171) 

 
 
O município de Jacareí localiza-se na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte, no Estado de São Paulo (Figura 10). Encontra-se situado a leste da capital do 

Estado, cuja distância entre elas é de aproximadamente 82 quilômetros. A RM Vale do 

Paraíba e Litoral Norte faz parte da Macrometrópole Paulista, com aproximadamente 30 

milhões de pessoas, representando 72% da população do Estado. A Macrometrópole, nome 

dado pelo governo paulista a esta região, é composta das regiões metropolitanas de São Paulo, 

Campinas, Baixadas Santista, do Vale do Paraíba e Litoral Norte e Sorocaba aglomerações de 

Piracicaba, Jundiaí e microrregiões de São Roque e Bragantina. 

 

Figura 10 - Localização do município de Jacareí - SP 

 
Fonte: PLHIS, Jacareí, (2010, p. 8) 

O município de Jacareí tem como vizinhos os municípios de São José dos Campos, 

Igaratá, Santa Branca, Santa Isabel, Guararema e Jambeiro, conforme a Figura 11. Localiza-se 
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a 564 metros de altitude, possui as coordenadas geográficas 23º 18` 45” Sul longitude, 45º 56’ 

15” Oeste Latitude.  

 
Figura 11 – Município de Jacareí em relação aos municípios vizinhos 

 
 

Fonte: PMJ- Prefeitura Municipal de Jacareí 

 

O município possui uma localização privilegiada entre as duas mais importantes 

metrópoles do País, São Paulo e Rio de Janeiro. É atravessado por rodovias que permitem a 

sua articulação com outras regiões do país e acesso a portos e aeroportos de grande 

movimentação de pessoas e mercadorias da região Sudeste, conforme se observa por meio da 

Tabela 13. 
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Tabela 13 - Principais Rodovias em Jacareí 

Rodovias Identificação Percurso  

BR 116 Rodovia Presidente Dutra Liga São Paulo ao Rio de Janeiro 

SP 65 Rodovia D. Pedro I Liga Jacareí à região de Campinas 

SP 70 Rodovia Aírton Senna Paralela à Rod. Pres. Dutra, liga Jacareí a São 
Paulo. 

SP 70 Rodovia Carvalho Pinto Continuação da Rodovia Aírton Senna até 
Taubaté 

SP 66 Estrada Velha Rio – São Paulo Acompanha a Rodovia Presidente Dutra 
Fonte: PDOT (JACAREÍ, 2003, p. 22) 
 

4.1.1 Dados Populacionais e do Território do Município de Jacareí 
  

 O sítio urbano do município de Jacareí localiza-se na planície do Rio Paraíba do sul, 

bem próximo da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, a qual forma 

um dos eixos rodoviários mais importantes do País. Dentre as cidades que compõem a 

RMVPLN, Jacareí se destaca como a terceira em importância, apresentando um padrão 

socioeconômico significativo com uma população de 223.064 habitantes conforme o IBGE 

(2013). 

 A densidade demográfica é de 470,11 habitantes por km². Possui uma taxa geométrica 

de crescimento da população (2010/2014, Seade) de 0,84 % a.a, menor que a média do Estado 

de São Paulo que é 0,87. Sua taxa de urbanização é de 98,62% enquanto para o Estado esta 

taxa é de 95,94%. (dados 2010, Seade). Por meio da Tabela 14 é possível verificar os dados 

populacionais e de território do município de Jacareí que possui uma área de 464,27 mil km², 

com uma população de 223.064 habitantes segundo o IBGE (2013). 
 
Tabela 14 - Jacareí População e Território  

População e território – 2014 Município Estado 
Área 464,27 

 

248.223,21 

População 218.260 42.673.386 

 
Densidade Demográfica (Habitantes/km2) 

470,11 171,92 

Taxa Geométrica de Crescimento Anual 
da População _ 2010/2014 (em% a.a,) 

     0,84                0,87 

Grau de Urbanização (Em %)    98,62               95,94 

Fonte: Fundação Seade. Adaptada pela autora. 
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 Conforme estudo realizado pelo Núcleo de Estudos de População (NEPO) da 

Universidade de Campinas (UNICAMP, 2013) os municípios de São José dos Campos, 

Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba e Guaratinguetá representavam 61% da população de 

toda a região da RMVale, no ano de 2010. (CUNHA; STOCO; DOTA, 2013) 

Sobre os índices de habitação e infraestrutura urbana, conforme a Tabela 15, observa-

se que os dados do município são bem próximos aos da média estadual, tanto em coleta de 

lixo, que é de 99, 53%, ao passo que a média estadual é de 99,66%, como em abastecimento 

de água, que no município é de 97,48% enquanto a média do Estado é de 97,41% e o 

esgotamento sanitário municipal cuja taxa é de 91,60 e a média estadual é de 89,75. Apenas o 

esgotamento sanitário municipal (91,60) tem uma leve vantagem sobre o índice estadual 

(89,75).  

 
Tabela 15 - Jacareí Habitação e infraestrutura urbana 

Habitação e infraestrutura urbana -
2010 (em %) 

Município Estado 

Coleta de Lixo – Nível de 
Atendimento  

99,53 
 

99,66 

Abastecimento de Água – Nível de 
Atendimento 

97,48 97,41 

Esgoto Sanitário – Nível de 
Atendimento  

91,60 89,75 

Fonte: Fundação Seade. Adaptada pela autora, 2014. 

Conforme a Tabela 16, nota-se que na economia do Estado de São Paulo o município 

de Jacareí possui uma pequena participação, 0,42%. Nota-se que a maior parte da renda do 

município é gerada pelo setor de serviços, com um total de 50,94, bem menor que a média 

estadual que é de 70,46. 
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Tabela 16 - Município de Jacareí – Economia 

Economia- ano 2011 Município Estado 

PIB (Em milhões de reais correntes) 5.729,98 1.349.465,14 

Participação no PIB do Estado (em %) 0,424611 100,000000 

Participação da Agropecuária no Total 
do Valor Adicionado (Em %) 

0,48 2,11 

Participação da Indústria no Total do 
Valor Adicionado (Em %) 

48,57 27,43 

Participação dos Serviços no Total do 
Valor adicionado (em%) 

50,94 70,46 

Fonte: Fundação Seade (2012) adaptada pela autora 
 

Cabe destacar a importância do setor industrial no município, o que confere 

dinamismo à economia local, com uma produção diversificada, que atua em diversos ramos 

como o automobilístico o cervejeiro, o químico, de papel, de confecções dentre outros, o que 

confere considerável contribuição no ICMS municipal.  

É importante destacar que com a industrialização o país não deu conta de gerar 

empregos formais para todos os habitantes, que migravam do campo a partir da década de 

1940. Sem a opção do emprego formal uma massa de pessoas iria constituir a elevação do 

número de trabalhadores no setor terciário da economia.  

O município de Jacareí apresenta um número bem abaixo da média estadual no setor 

de serviços. Esse fato vem refletir a situação das cidades do Vale do Paraíba e sua localização 

privilegiada entre as duas mais importantes metrópoles do País. Essa posição privilegiada 

funciona como atração de indústrias para esta região principalmente a partir da década de 

1970, quando ocorreu a desconcentração industrial no Estado de São Paulo. Por esse motivo o 

setor industrial tem um valor considerável na geração de emprego deste município.  

Sendo assim, a indústria tem uma participação significativa também, em Jacareí, pois, 

representa 48,57% da renda gerada no município, lembrando também que em relação ao 

Estado este valor está acima da média estadual que é de 27,43%.  

Por meio da Tabela 17 é possível notar os desdobramentos dos dados da tabela 16, 

pois sendo o setor de serviços o maior gerador de renda, também o é na geração de empregos, 

que é da ordem de 44,27% média que continua menor que aquela do Estado, que é de 52,27%.  
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A explicação para a média de geração de emprego no setor de serviços ser menor que 

a média estadual está no fato de a geração de empregos por meio da indústria chegar a 

aproximadamente um terço do total ou 29,81%. 

 

Tabela 17 - Empregabilidade em Jacareí 

Emprego - 2012  Município Estado 

Participação dos Empregos Formais 
da Agricultura, Pecuária, Produção 
Florestal, Pesca e Aquicultura no 
Total de Empregos Formais. 

  2,77 % 
 

2,54 % 

Participação dos empregos formais da 
Indústria, no total de empregos 
formais. 

29,81% 20,30 % 

Participação dos Empregos Formais 
da Construção no Total de Empregos 
Formais. 

  3,98 % 5,23 % 

Participação dos empregos formais do 
Comércio Atacadista e Varejista e do 
Comércio de Reparação de Veículos 
automotores e motociclistas no total 
de empregos formais. 

19,17 % 19,46 % 

Participação dos Empregos Formais 
dos Serviços no Total de Empregos 
Formais. 

44,27 % 52,47 % 

Fonte: Fundação Seade (2012) Adaptada pela autora 
 

O município é banhado por alguns rios como Comprido, Jaguri, Parateí e Paraíba do 

Sul, sendo este último de grande representatividade por atravessar o núcleo urbano e ter em 

suas margens ocupação urbana. Suas águas são utilizadas para o abastecimento da população 

local tanto para o consumo humano como para uso agrícola e industrial.  

 

4.2 O processo de urbanização do município 

 

Conforme informações da Prefeitura de Jacareí, existem duas versões sobre o nome do 

município. Uma delas diz que havia um grande número de jacarés nas lagoas e no Rio Paraíba 

do Sul na região de Jacareí. Em determinado dia, em uma reunião social, à margem do rio, 
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próximo à lagoa, uma das pessoas, observando os jacarés, expressou-se com uma interjeição, 

esta ligada ao vocábulo Jacaré, o que deu origem a Jacareí. A outra versão é que a origem da 

palavra vem do tupi-gurani ou icare-ig, que significa “Rio dos Jacarés”. 

Segundo o historiador Lencione (1972), o povoamento local iniciou-se com o nome de 

Nossa Senhora da Conceição do Paraíba em 1652. Em 22 de novembro de 1653, foi elevado à 

condição de Vila e em 1849 elevou-se a categoria de cidade. O mesmo autor sustenta a 

hipótese de o povoamento ter se iniciado no largo do Avareí, onde se situava uma pequena 

igreja do século XIII. 

 Conforme publicação da Universidade do Vale do Paraíba (1990), intitulada “Nossa 

Senhora da Conceição de Jacarey” (1990), o povoamento fora dado por Antônio Afonso e 

seus filhos. O município teria sido então um local de entrada para o Vale do Paraíba de 

pioneiros que se dirigiam do litoral santista em busca de metais preciosos das Minas Gerais, 

do outro lado da Serra da Mantiqueira. 

Segundo o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS 2010) do Município 

de Jacareí, o seu desenvolvimento se deu em três fases: a 1ª entre os séculos XVII a XVIII 

quando o local servia de descanso aos viajantes que cruzavam o Vale do Paraíba, e sua 

economia girava em torno da cultura de cana-de-açúcar e do trigo; a 2ª fase ocorreu no século 

XIX ,quando houve um fortalecimento da agropecuária, cujos produtos eram principalmente o 

café, o tabaco e o algodão, e em 1876 houve a inauguração da ferrovia; e a 3ª fase ocorreu 

durante o século XX, com inauguração da rodovia SP 66 (antiga estrada Rio/São Paulo). O 

crescimento industrial intensificou-se a partir da década de 1950, com a instalação de 

indústrias, principalmente multinacionais, sendo que outro impulso de crescimento fora dado 

com a inauguração da Rodovia Presidente Dutra em 1951.  

 Foi no fim no final do século XIX, quando se iniciou a formação de um parque fabril 

no município, por causo do fim da atividade cafeeira e da busca por uma nova atividade que a 

substituísse. Como em todo Vale do Paraíba as primeiras indústrias estavam ligadas ao 

beneficiamento de matéria-prima. Deste modo, no município de Jacareí, elas foram 

primeiramente têxteis, conforme Muller (1969). 

A construção da ferrovia em 1876 foi um fator indutor do crescimento urbano. Ao 

redor do “Pátio dos Trilhos” (Figura 12), formou-se o local propulsor do crescimento, com a 

implantação da estação ferroviária e, a partir dela, implantaram-se os armazéns, terminal de 

cargas e escritórios da companhia ferroviária. Posteriormente a ferrovia ofereceu a 

infraestrutura primordial para a nova atividade econômica, a industrial. 
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Figura 12 - Pátio dos Trilhos, antiga estação ferroviária de Jacareí, atualmente sede da Fundação 
Cultural Jacarey 

 
Fonte: Arquivo Público e Histórico de Jacareí, 1918 
 

A área urbana iniciou-se a partir desta área considerada central, seguindo o traçado da 

ferrovia, expandindo-se para outras direções do município. Já no início do século XX (década 

de 20) com a construção da rodovia SP-66 (Estrada Velha Rio – São Paulo), o crescimento 

urbano ocorreu seguindo o seu traçado, à margem direita do rio Paraíba do Sul, conforme a 

Figura 13.  

 
Figura 13 - Município de Jacareí evolução da mancha urbana 1938  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Jacareí (2002) 
 



80 
 

Conforme exposto no Caderno de Caracterização do PDOT (JACAREÍ, 2002), este 

cenário sofreu alterações somente com a construção da Rodovia Presidente Dutra, “[... no 

final da década de 40, atraindo indústrias para suas imediações, definindo um novo distrito 

industrial e vetores diferenciados para a expansão urbana” (JACAREÍ, 2002, p: 13). 

Por meio da figura 14 é possível notar como foi se configurando a área urbana do 

município de Jacareí, com um adensamento maior à margem direita do Rio Paraíba do Sul na 

década de 1940. 

 

Figura 14 - Fotografia panorâmica de Jacareí em 1940 

 
Fonte: PLHIS 2010, p. 18 
 

Com a construção da Rodovia Presidente Dutra, as cidades ao longo dela passaram a 

ser ponto de desconcentração industrial para a metrópole paulista e o município de Jacareí 

atraiu várias dessas indústrias. Um dos fatores que favoreceram a instalação de indústrias foi a 

proximidade com a metrópole de São Paulo, o que permitiu atrair mão de obra, alargar a 

fronteira geográfica da área urbana, em suma expandir a malha urbana. 

Esta rodovia deu outra ênfase à ocupação urbana, pois ocorreu um processo de 

valorização dos terrenos da área central. A classe mais abastada localizou-se então nas 
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proximidades do Centro, enquanto a população de baixa renda localizou-se na franja urbana, 

onde os terrenos eram mais baratos.  

Já em 1960, embora o adensamento mais consistente da mancha urbana permanecesse 

à margem direita do rio Paraíba do Sul, observa-se, por meio da Figura 15 a ocupação 

também da margem esquerda, fato que está relacionado à construção da represa de Santa 

Branca, que regulou a vazão do rio, permitindo então a ocupação de suas margens.  

 
Figura 15 - Município de Jacareí evolução da mancha urbana 1938 a 1960 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Jacareí (2002) 
 

A Figura 16 demonstra a configuração urbana na década de 1960 com o espraiamento 

do tecido urbano, com novos assentamentos acompanhando a localização das vias de 

circulação e as indústrias havendo um adensamento maior à margem direita do rio Paraíba do 

Sul.  
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Figura 16 - Fotografia panorâmica de Jacareí no ano de 1960 

 
Fonte: PLHIS, 2010, p.18 
 
Naquele momento já era sinalizada a ação do poder público no município e no 

direcionamento do espaço urbano, evidenciando a segregação sócioespacial “[...] a 

Cooperativa Habitacional do Vale do Paraíba construiu 47 residências, geminadas e isoladas, 

dotadas de infra-estrutura urbana, financiadas pelo BNH [...] (CODIVAP, 1971, p. 116). 

Verifica-se um indicador da segregação urbana que se formava. 

Ainda conforme esse documento, entre 1940 e1970 a população urbana do Vale do 

Paraíba passou de 396 mil para 830 mil, crescendo 109%. Esse crescimento populacional está 

relacionado ao processo de industrialização ocorrido nesta região com a atração de empresas 

multinacionais. Migrantes chegavam aos municípios do Vale à procura de novas 

oportunidades de emprego. 

 A situação habitacional dos municípios do Vale do Paraíba tornou-se mais complexa, 

pois o número de migrantes que chegava não conseguia uma habitação adequada para residir. 

O documento Codivap (1971) ainda ressalta que o município de Jacareí, como os demais, 

sofreu o impacto da localização industrial, as quais instalavam-se em áreas mais distantes do 

núcleo urbano, sendo que os loteamentos instalavam-se nos vazios deixados por elas. Esse 

fato trazia mais ônus ao poder público, pois ele tinha que estender sua rede de infraestrutura 

aos bairros periféricos.  
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A população que chegou ao município de Jacareí teve que conseguir por conta própria 

a moradia, por isso começou a ilegalidade nos novos assentamentos, naquele momento o 

documento Codivap indicava a condição das construções “[...] avalia-se que mais da metade 

das construções residenciais sejam clandestinas.” (CODIVAP, 1971, p.116).  

Conforme o PLHIS (2010), entre 1960 e 1970 o crescimento maior do município 

ocorreu nas regiões centrais e leste, ambas com 29%, e para as regiões sul, norte e oeste o 

crescimento foi de 14% para cada uma. 

Por meio da Tabela 18 nota-se a evolução populacional do município, visto que a 

partir da década de 1960 iniciou-se um grande crescimento. Para exemplificar, entre 1960 e 

1970, o crescimento absoluto foi de 25.826 habitantes, ou 58% do total, lembrando que este 

crescimento continuou nas décadas seguintes. Isto posto, pensa-se no volume de habitações 

que o município deveria oferecer, ou pensa-se sobre o volume de problemas urbanos a mais 

no município. 

 
Tabela 18 - Evolução populacional do município de Jacareí 

 

Fonte: IBGE, 2013 adaptada pela autora 
 

Por meio da Figura 17 nota-se o crescimento da mancha urbana nas décadas de 1960 a 

1980 e seu espraiamento pelo sitio urbano, observando o alongamento do sítio urbano  para 

regiões mais distantes da área central. Nota-se também a ocupação da margem esquerda da 

rodovia Presidente Dutra no sentido São Paulo. 
 

Ano  Total 
1940 23 669 
1950 27 561 
1960 35 390 
1970 61 216 
1980 115 732 
1991 163 869 
2000 191 291 
2010 211 214 
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Figura 17 - Evolução da mancha urbana de Jacareí 

1960- 1970                                                                         1970 -1980 
 

Fonte: Jacareí (2002) 
 

A partir de 1970, com a desconcentração industrial da cidade de São Paulo, o 

município de Jacareí passou a ser novamente atrativo para a instalação dessa indústria, devido 

à sua proximidade com a capital. A atuação do Estado, por meio do planejamento regional, 

tanto no I quanto no II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), influenciaram a 

organização do espaço urbano, com o foco de trabalhar os desequilíbrios regionais.  

Verificava-se então, na década de 1970, uma continuação da concentração das 

atividades industriais ao longo da via Dutra. A atração por imigrante também continuou, 

assim também como deu continuidade a questão habitacional e à ausência de todos os 

serviços necessários a ela. 

O texto do documento diagnóstico sobre a região do Vale do Paraíba, denominado 

Macro-Eixo (1978), reconhecia que os centros urbanos que mais cresciam economicamente e 

demograficamente naquele momento, eram os que possuíam os problemas socais mais graves 

da região, destacando-se neste rol aquele da habitação. 

O destacado crescimento industrial identificava a atuação da política pública nacional 

na permanência do desenho do espaço urbano do Vale, marcadamente pelo desequilíbrio 

econômico entre os municípios com destaque para alguns “... no período de 1970/1975, 

cresceu 165%, concentrando-se a maior parcela em cidades como São José dos Campos, 

Taubaté, Jacareí, as que responderam com 70% desse crescimento” (Macro-Eixo, 1978, p. 

13). 

Percebe-se, por meio destes dados, que mesmo sendo municípios com grandes ganhos 

econômicos, este fato não influenciou tão significativamente o setor social, pois o diagnóstico 
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Macro-Eixo (1978) destacou para a habitação de qualidade insatisfatória, tanto nos aspectos 

físicos como nos socioeconômicos, identificando uma situação generalizada para toda a 

região, indicando os municípios ao longo da Dutra, justamente aqueles de maior crescimento 

industrial. Portanto, evidencia-se que a correlação crescimento industrial e desenvolvimento 

social não se associavam neste processo dentro do Vale do Paraíba. 

Nota-se que no município de Jacareí o documento Macro-Eixo (1978) destacou, para a 

década de 1970, do total de domicílios urbanos, 28% eram congestionados, ou seja, com uma 

população por domicílio superior ao desejável. A desigual distribuição espacial da população 

continuava em todo o Vale, dada a retenção de parte do sítio urbano pela especulação 

imobiliária, empurrando a população de baixa renda para os bairros mais periféricos ao 

centro. 

O PLHIS de Jacareí (2010) aponta o período de 1971 a 1980 com o crescimento da 

malha urbana no sentido leste e oeste com 29% cada um, enquanto as regiões norte e sul, 

ambos cresceram 12% e, a região central 6%. 

A década de 1980, considerada perdida para o Brasil, conforme crise econômica 

verificada trouxe os reflexos para o município, provocando a estagnação do crescimento 

urbano. Naquele momento foram registrados apenas dez loteamentos e acordo com as 

exigências da Lei Federal 6766/79, que trata do parcelamento do solo urbano. 

Entre os anos de 1981 a 1990 permaneceu o crescimento da malha urbana do 

município, no sentido leste e oeste, ambas com 38%, e para as regiões norte, sul e central, 

com 8% de crescimento para cada um, conforme o PLHIS, 2010.  

Nessa década, as ocupações ilegais no município mantinham as características gerais 

do município com a densidade demográfica baixa (de 70 a 400 hab/ha). Este fato, mais uma, 

vez confirma o espraiamento da mancha urbana. O texto do PLHIS (2010) ressalta que as 

construções eram de baixa qualidade técnica e arquitetônica, indicando que a autoconstrução 

fosse a razão, além do que, faltava orientação do poder público aos moradores. O documento 

identifica então dois prováveis fatores para o aparecimento dos loteamentos clandestinos para 

a consolidação de favelas existentes durante esta década, destacando então “[...] o crescimento 

da demanda relacionado ao crescimento populacional; e a diminuição da oferta relacionada à 

ausência de lançamentos para essa faixa de renda pelo mercado imobiliário.” (PLHIS, 2010, 

p. 34). 

Nesse período, o documento denominado Macrozoneamento do Vale do Paraíba 

(KURKDJIAN et al., 1992), que reunia dados e conhecimentos sobre o Vale do Paraíba, 

também identificou o mesmo desenho urbano encontrado na década anterior, com as mesmas 
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práticas do setor imobiliário, com grandes áreas de vazios urbanos, praticando o crescimento 

descontínuo já salientado no estudo do Macro-Eixo (SÃO PAULO, 1978), a propagação de 

loteamentos dispersos nos municípios que se estendiam desde Jacareí a Cachoeira Paulista. 

 Assim, nessa configuração urbana no município de Jacareí, conforme pode ser notado 

por meio da Figura 18, a mancha urbana se consolidou espraiando-se dentro do perímetro 

traçado pelas Rodovias Presidente Dutra e Carvalho Pinto. Observa-se também que a 

tendência do crescimento urbano permaneceu com maior adensamento habitacional à margem 

direita do rio Paraíba do Sul até o ano 2000. 

 
Figura 18 - Evolução da mancha urbana de Jacareí  
1980 – 1990                      1990 – 2000 

Fonte: Jacareí (2002) 
 

Nos anos de 1990, novos loteamentos foram aprovados, cujo cartório de Registro de 

Imóveis totalizou vinte e três loteamentos, os quais cresciam na direção leste/oeste do 

município. A partir de então novos loteamentos de alto valor de terrenos iniciavam-se 

próximo à Rodovia Presidente Dutra, para atender à população de alta renda. 

Conforme argumenta o texto do PLHIS (2010), o crescimento do município nessa 

década foi maior para a região leste com 57%; a região oeste foi de 30%; a região sul cresceu 

9% e a região norte cresceu apenas 4%, evidenciando uma disparidade no crescimento das 

regiões. 

O Caderno de Caracterização do Plano Diretor do município de Jacareí (JACAREÍ, 

2002) expõe que o crescimento urbano se deu de forma espraiada e horizontalizada conforme 

se observa por meio da Figura 19. Essa ocupação fragmentada proporciona o encarecimento 

dos custos com a administração dos recursos do município. 
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Figura 19 - Fotografia panorâmica de Jacareí no ano 2000 

Fonte: PLHIS, 2010, p. 18 
 
Nota-se então que com este desenho urbano, a paisagem do município é repleta de 

vazios urbanos, o que pressupõe maior regulação do poder público. 

Em sua dinâmica urbano-industrial, nota-se a evolução do índice de urbanização no 

município por meio da Tabela 19, com um destaque de maior crescimento para o período 

entre 1970 e 1980, o quadro teve um crescimento elevado passando de 79, 5% para 93,1%, 

com um aumento percentual considerável de 13,6%, a partir de então o crescimento foi 

modesto. 
 
Tabela 19 - Índice de urbanização do município de Jacareí - SP 
Ano 1960 1970 1980 1990 2000 2010 
Taxa de 
urbanização 
em % 

79,3 79,5 93,1 95,5 95,8 98,6 

Fonte: Fundação Seade, adaptada pela autora 2014. 
 

Destaca-se atualmente que o aglomerado urbano principal localiza-se à margem direita 

da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo-Rio. No entanto, o PLHIS (2010) indica 

que existem condições geotécnicas favoráveis à aglomeração urbana à margem esquerda da 

mesma rodovia, mas salienta também que o acesso a esta região é pouco favorável, visto que 

além da dificuldade de se ter que transpor a Rodovia, não existe um viário complementar para 

a Estrada do Jaguari, estrada esta que serve de via de acesso a esta região do município. 
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Conforme a Fundação Seade (2014), a densidade demográfica do município chega a 

470 hab./km², densidade esta considerada baixa, pois, conforme o PLHIS, o ideal é que ela 

fosse pelo menos 600 hab./km², recomenda pelo Instituto Tecnológico de Pesquisa IPT, 

apontando que esse índice permitiria um maior aproveitamento da infraestrutura instalada. 

Para a década de 2000 a 2010, o texto do Caderno de Caracterização do PDOT do 

município (JACAREÍ, 2002) expõe o problema do tráfego na região Central do município. 

Esta região possuía uso diversificado entre o residencial e o comercial; todavia, a mobilidade 

dentro dessa área era dificultada, trazendo sérios transtornos como a falta de estacionamento, 

congestionamento de pessoas, infraestrutura viária obsoleta com ruas estreitas, a linha férrea, 

tudo isso reduzia a circulação viária. No mesmo caderno, as recomendações eram da revisão 

da Lei de Uso e Ocupação do Solo vigente e estabelecer critérios para medidas para abrandar 

a situação. 

Foram apontados outros problemas como a localização do terminal rodoviário na área 

central do município, o que aumentava o número de coletivos urbanos nessa região, inclusive 

com ônibus interurbanos, saturando o tráfico. A proposta então era a mudança do terminal 

rodoviário de localização. 

Diante de tais problemas, o Caderno trazia a recomendação da revisão do sistema de 

mobilidade, além de criar novas centralidades nos bairros com o fim de favorecer os 

deslocamentos na área central. Uma das recomendações propunha a construção de um anel 

viário circular, estrutural, periférico à região central. Outra é solucionar a descontinuidade da 

malha viária e aproveitar ao máximo a capacidade viária disponível, dentre outras.  

Conforme uma conversa informal2

O Plano de mobilidade urbana esteve em discussão no ano de 2014 com algumas 

audiências realizadas e tem a data até abril de 2015 para ser entregue, conforme informações 

contidas no site da Prefeitura do dia 26-11-2014. ( http://www.jacarei.sp.gov.br/ 26-11-2014) 

 na PMJ, estas obras foram realizadas parcialmente, 

como o Anel viário, foi iniciado na Rua Engenheiro Davi Monteiro Lino e não foi concluído 

ainda. A rodoviária foi deslocada para a região Leste do município, atendendo à 

recomendação feita, com ela seguiu o fluxo de ônibus interurbano, aliviando então a área 

central. Mesmo com estas realizações propostas não se observou grande melhora na 

mobilidade urbana do centro da cidade devido também ao aumento do número de veículo 

durante a última década. 

                                                           
2 Conversa com uma arquiteta da Secretaria de Planejamento urbano do Município de Jacareí 
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Em trabalho acadêmico produzido na Universidade Federal de Alfenas - intitulado “A 

estruturação do município de Jacareí (SP): Expansão e arranjo espacial do centro (2011), 

Tavares argumenta sobre a expansão urbana do município nos últimos cinco anos, salientando 

que ela não ocorreu de forma concentrada, todavia as proximidades com a Rodovia Presidente 

Dutra têm se tornado o novo eixo de expansão, trazendo valorização para alguns pontos. 

Assim,  

[...] criaram-se diversos bairros ao longo desse eixo, como Altos de Santana 

II, Villa Branca, Parque dos Sinos e condomínios como Villa Branca 

Residence Club, Villa Branca Condomínio, Sunset Garden, com destaque 

para a Vila Marcondes que recebe nova rodoviária (TAVARES, 2009, p.31). 

 

Existe a possibilidade de estes eventos de investimentos estarem associados às 

modificações propostas para o Plano Diretor (2003), por meio da Prefeitura Municipal. 

No ano de 2012 ocorreram alterações no Plano Diretor do município com a 

justificativa de o município estar atraindo investimentos previstos para US$ 1,6 bilhão, o que 

promoveria a geração de 6 000 empregos diretos. Ampliando a sua capacidade produtiva, 

também estavam as indústrias já instaladas, assim como estava aquecido o mercado da 

construção civil. O poder público com esta justificativa propôs redirecionar o ordenamento 

territorial adequando-se a esta nova realidade, argumentava que ela serviria para garantir o 

desenvolvimento sustentável. 

 O texto da justificativa esclareceu ainda que seriam apenas alterações pontuais no 

PDOT para viabilizar um planejamento já baseado no macrozoneamento. 

O município foi redividido em duas regiões, conforme a Figura 20, a seguir como 

região 1, aquela de adensamento já consolidado e região 2, a Norte do município, considerada 

de expansão urbana. 
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Figura 20 - Proposta conceitual de divisão territorial de Jacareí 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Jacareí- Justificativa de alteração do PDOT, 2012. 

 
 Conforme a Figura 21, o zoneamento proposto por meio do PDOT (JACAREÍ, 2003), 

considerava parte da região Norte do município como Zona de Adensamento Preferencial 

(ZAP 2A), com densidade demográfica de 300 habitantes por hectare, pois é considerada 

servida de infraestrutura, identificada por meio da cor rosa. Ao redor desta área em cor 

abóbora está uma Zona de Adensamento Restrito (ZAR 2), nela são permitidos todos os usos 

mas com uma densidade demográfica máxima de 200 hab/ha, por motivo da ausência de 

infraestrutura. 
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Figura 21 - Zoneamento do município de Jacareí, PDOT 2003 

 
Fonte: Prefeitura municipal de Jacareí 
 
Embora a Zona de Adensamento Restrito esteja localizada dentro da Macrozona de 

Destinação Urbana (MDU), a alteração proposta para 2012 indica para esta o adensamento 

urbano conforme a Figura 22. Outra alteração foi aquela da Macrozona de Destinação Rural 

(MDR), na cor lilás, que foi transformada em Macrozona de Destinação Industrial (MDI). 
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Figura 22 - Futura Zona de expansão urbana - Norte do município de Jacareí 

 
Fonte: Jacarei (2012) 
 

Como o PDOT (JACAREÍ, 2003) ressalta a necessidade de compactar a área urbana 

com o objetivo de aproveitar a infraestrutura consolidada e reduzir custos ao poder público, as 

alterações propostas para a região Norte (2012) do município caminham na direção contrária 

ao texto do Plano Diretor. Ao permitir que uma Zona de Adensamento Restrito promova o 

adensamento urbano, o poder público está assumindo a responsabilidade de levar a 

infraestrutura urbana onde ela não existe e agrava ainda mais a situação de uma área urbana 

fragmentada e apontada como encarecimento de ônus para o poder público no texto do PDOT.  
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Nota-se assim, uma abertura para a atuação do capital imobiliário, pois desta maneira 

é possível a instalação de novos loteamentos nesta região alongando mais uma vez a distância 

percorrida pelas pessoas até o centro da cidade. 

Conforme a justificativa (JACAREÍ, 2012) para a alteração do PDOT, o município 

estaria recebendo nos próximos anos investimentos consideráveis.  

Possivelmente esses investimentos estejam chegando por iniciativa do próprio poder 

público, quando no ano de 2010 propôs uma lei de isenção fiscal com o objetivo de atrair 

investimentos privados. Não que isso seja um fato ruim, todavia é necessário observar se os 

cidadãos do município terão retorno social com a chegada de novos investimentos ou se 

apenas crescimento econômico para o município, ou seja, para algumas pessoas. 

Conforme divulgado em 29 de junho de 2010, por meio do site do Ciesp, a Câmara 

Municipal de Jacareí havia aprovado na semana anterior uma nova lei de incentivos fiscais 

para atrair empresas do setor privado. Esta lei assegurou critérios progressivos para a isenção 

fiscal, como o IPTU, por até 20 anos, proporcionalmente aos postos de trabalhos gerados. 

Observando a história da urbanização do município de Jacareí é salutar se reflita 

também sobre a apropriação de terras no Brasil, especialmente das camadas de renda mais 

pobres. O mesmo processo que ocorreu no país inteiro, ocorreu também no município, 

resultando em exclusão dos segmentos mais empobrecidos e na concentração de terras na mão 

de poucas pessoas, provocando um desequilíbrio no acesso à moradia. 

Conforme mostra a Figura 23, a configuração urbana atual do município ainda 

apresenta um aspecto horizontalizado. 
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Figura 23 - Atual configuração urbana do município de Jacareí 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Jacareí. http://www.jacarei.sp.gov.br/ 
 

Relembra-se que devido a este desenho urbano o PDOT (JACAREÍ, 2003) 

recomendou um esforço do município na tentativa de conter o espraiamento urbano, e 

verticalizar as áreas já dotadas de infraestrutura.  

 

4.3 O Programa “Minha Casa Minha Vida” (PMCMV): limites e perspectivas 

  

Com a crise internacional de 2008, o governo Lula lançou no Brasil em 2009 o 

Programa “Minha Casa Minha vida”, com objetivos de manter o crescimento econômico por 

meio da construção civil e de construir habitações cujo foco principal era população de baixa 

renda. 
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 A meta era construir um milhão de habitações priorizando as famílias com renda de 

ate três salários mínimos. No entanto, o Programa abrangia também famílias com renda até 10 

salários mínimos. Era proposta a parceria entre a União, Estados e municípios 

empreendedores e movimentos sociais. 

 Deste modo as famílias com renda até três salários mínimos seriam beneficiadas com 

um subsídio substancial para a habitação de interesse social, com o objetivo de adquirir uma 

unidade habitacional na planta. 

 Com relação aos subsídios, ficou decidido que as famílias que estivessem com renda 

entre de R$ 1.395 a R$ 2.790, isto é, de três a seis salários mínimos (em 2009) teria um 

subsídio para complementar o financiamento, e a população com renda inferior a R$ 1.395 

(três salários mínimos em 2009), teria subsídio quase total. (GOVERNO FEDERAL, 2009) 

 Uma cartilha do Governo Federal, (2009) esclarece que o atendimento seria para as 

capitais e regiões metropolitanas para municípios com mais de 100 mil habitantes, e 

dependendo do déficit habitacional poder-se-ia contemplar municípios entre 50 e 100 mil 

habitantes. 

 O funcionamento do programa se dá por meio da disponibilização de recursos por 

intermédio da União, envolvendo todo o território nacional e solicita a apresentação de 

projetos. Os Estados e municípios devem realizar o cadastramento da demanda e a triagem, 

indicando famílias para a seleção. 

 As construtoras devem apresentar projetos às Superintendências Regionais da Caixa 

Econômica Federal. Em seguida é feita uma análise simplificada, só então a Caixa contrata a 

operação e acompanha o andamento da obra. Assim, ela libera os recursos conforme 

cronograma e, após concluído, o empreendimento ocorre a comercialização das unidades 

habitacionais. É importante ressaltar neste contexto que a Caixa Econômica é isenta de 

responsabilidade em avaliar a localização desses empreendimentos, sendo que essa obrigação 

é da Prefeitura Municipal com suas diretrizes para a ordenação do uso do solo. 

Ainda conforme a Cartilha (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2009) os projetos são 

priorizados conforme alguma contrapartida oferecida por estados e municípios. Desta 

maneira, aquele que oferecer, por exemplo, infraestrutura para o empreendimento, terreno, 

desoneração fiscal de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), Imposto sobre 

Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), dentre outras, serão os escolhidos para acontecer.   

 Uma das especificações do empreendimento é que ele seja com um limite de até 500 

unidades por módulo, ou condomínios segmentados em 250 unidades. Como referencial tem-
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se a tipologia 1, sendo casa térrea medindo 35 m² e a tipologia 2, como apartamento de 42m². 

(GOVERNO FEDERAL, 2009) 

  Os valores limites para as unidades habitacionais foram revistos em 2012, quando o 

limite foi de R$ de 170 mil para R$190 mil nas capitais, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. 

Para todas as outras cidades esse limite varia entre R$ 90 a R$170 mil, dependendo no 

número de habitantes. (PORTAL BRASIL, 2012) 

No dia 27 de junho de 2014 o governo federal, ao fazer um balanço do PAC 2, 

anunciou um total de 1,7 milhão de moradias entregues pelo PMCMV, “... até 30 de abril de 

2014 houve a execução de R$ 871,4 bilhões no PAC 2, que representa 84,6% do orçamento 

previsto para o período de 2011-2014.” (AGÊNCIA, 2014) 

Dos R$ 871,4 bilhões investidos até 30 de abril de 2014, “[...] R$ 285,3 bilhões foram 

direcionados ao financiamento habitacional” (AGÊNCIA, 2014). 

O PMCMV apresenta uma lógica empresarial que se coloca e isso traz impactos para o 

desenho urbano, e confronta os objetivos de inclusão social esboçado na nova Política 

Nacional de Habitação (2004) do século XXI. Com o preço elevado dos terrenos mais 

centralizados, a falta de regulação do poder público da ocupação do solo, faz com que os 

novos empreendimentos localizem-se na franja urbana. 

Deste modo, não se promove a inclusão social das camadas de baixa renda, não 

permite o direito à função social da propriedade, mantendo então a mesma lógica das políticas 

habitacionais anteriores, o mesmo padrão periférico de empreendimentos habitacionais, 

mesmo com os novos instrumentos permitidos pelo Estatuto da Cidade para mudar esta 

realidade. 

A todos esses questionamentos de imperfeição do atual programa federal voltado para 

solução do problema habitacional, existe outra questão, é o caso das habitações vazias. Assim, 

existem milhões de pessoas sem uma moradia. Segundo o IBGE (2010), existem 6,07 milhões 

de moradias vazias. Já o déficit habitacional é de 6,273 milhões, ou seja, os números são 

muito próximos. A questão não pode ser pensada simplificadamente, visto que a lei assegura 

o direito à propriedade. Entretanto, pensa-se sobre a regulação não praticada pelo poder 

público, como o caso do IPTU progressivo, não somente para terrenos vazios, mas também 

para imóveis sem uso dentre outros, se deteriorando.  

 Nota-se então a necessidade de se tomar outras medidas que não somente a de 

produção de novas moradias, mas também aquela que diz respeito à regulação do solo urbano 

na questão de usar os instrumentos existentes e fazer com que as novas habitações construídas 
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tenham inserção urbana adequada, que permita aos moradores o acesso a equipamentos e 

serviços públicos já disponíveis. 

 O PlanHab (2009), Plano Nacional de Habitação, faz parte da nova Política Nacional 

de Habitação , a qual tem como objetivo de “[...] estabelecer metas de médio e longo prazo, 

linha de financiamento e programas de provisão de urbanização e de modernização da 

produção habitacional de âmbito nacional a serem implementadas [...] (PNH 2009, p:7) 

 O horizonte de ações do PlanHab é de 15 anos, indo até o ano de 2023. Todavia, ao se 

tomar a decisão de lançar em 2009 o PMCMV, para Bonduki (2009) as estratégias do 

PlanHab foram atropeladas de certa forma, visto que o plano previa atuações para médio e 

longo prazo, teve que sofrer alterações para atender à conjuntura.  

 Percebe-se que o mercado se sobrepôs a um plano que estava em processo de 

maturação; deste modo, foi atropelado pelas circunstâncias e lançado de acordo com a 

conjuntura.  

 Em suma, o “Minha Casa” optou pela construção de unidades prontas, deste modo 

atendia o setor da construção civil, como o fora durante o governo militar também. Esta é 

dentre outras distorções do “Minha Casa” que não foram previstas no PlanHab. Bonduki 

(2009) salienta que retomar às estratégias propostas pelo PlanHab é de grande valor para se 

atender à população de baixa renda onde se encontra o maior déficit habitacional. 

 O plano foi feito e não é seguido conforme proposta original, como ocorreu no Brasil 

em vários momentos é a ação do mercado definido os rumos do investimento a ser seguido, 

como ocorreu ao BNH que, ao sofrer as oscilações econômicas da década de 1980 e 

distorções de investimento no regime militar, deste modo teve que ser fechado. 

 Enfim, mesmo com o aporte de recursos investidos no PMCMV, os resultados ainda 

estão longe de atingir a população que sofre mais com a falta da moradia, que é a de baixa 

renda, mesmo porque há um déficit acumulado historicamente e as novas necessidades 

habitacionais têm surgido com novos arranjos familiares. 

Sobre este aspecto, Ferreira (2012) salienta o importante compromisso que o Programa 

representa em relação à questão habitacional. Assim, pela primeira vez são destinados os 

subsídios a fundo perdido para produção de moradia para a população de mais baixa renda.  

 Entretanto, o este autor indica os embaraços que o programa deve enfrentar para se 

consolidar de maneira significativa para a classe baixa,  

 
[...] o maior deles [...] está relacionado ao acesso a terra bem localizada que 
se reflete em duas situações: [...] o processo de valorização fundiária que o 
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programa promove, mesmo involuntariamente ...e, a  implementação dos 
empreendimentos habitacionais em áreas cada vez mais distantes, com 
péssima inserção urbana. (FERREIRA, 2012, p. 54) 

 

Então, mesmo com investimentos voltados para a população de baixa renda, isso pode 

surtir efeito negativo. Parece contraditório, no momento em que se investe mais na camada da 

população que mais tem necessidade habitacional, estes mesmos investimentos provocam a 

alta generalizada das terras urbanas e empurra para mais distantes das áreas centrais essa 

população. Observa-se o equívoco da pouca regulação no uso do solo urbano, com a ausência 

da ação dos instrumentos legais para fazer valer a função social da terra.  

O que o ocorre é que a definição da localização dos novos empreendimentos ocorrerá 

por meio dos “[...] agentes do mercado imobiliário sem obedecer a uma orientação pública, 

mas a lógica do mercado.” (MARICATO, 2011, p. 69). Então, é a continuação da ordem pré-

existente, cujas rendas fundiária e imobiliária continuam livres para direcionar o crescimento 

urbano, mas ineficiência da regulação pelo poder público permanece. 

 Salienta-se, portanto, que somente construir casas não é a solução totalizante, porque 

tem toda uma lógica de oferecimento da cidade para quem vai adquirir um imóvel, a ele deve 

ser ofertado também equipamentos, serviços necessários ao bem viver. No entanto, ao se 

localizar cada vez mais distantes da rede de infraestrutura já consolidada, o poder público 

deverá estendê-la até onde estão esses novos empreendimentos onerando toda a sociedade. 

 Ao que se percebe sobre o PMCMV, é que mesmo com um aporte de recursos maior 

que em outro momento de nossa política habitacional, ele mantém a tendência de localizar as 

novas unidades em bairros distantes da área central. Não se evidencia uma articulação entre os 

novos instrumentos propostos pelo Estatuto da Cidade e a disponibilidade de recursos para o 

“Minha Casa”, com a finalidade de reverter o quadro de apropriação desigual das distâncias 

urbanas entre todos os moradores. 

 

4.4 A inserção do Vale do Paraíba no Programa “Minha Casa Minha Vida” 

 

Mesmo com suas contradições, o PMCMV tem colaborado para a construção de novas 

moradias para a população que tem grandes dificuldades de acessar este bem no espaço 

urbano, embora ele não tenha contribuído para alterar o padrão urbano. 

Conforme o Ministério das Cidades, têm as informações da inserção da RM Vale do 

Paraíba e Litoral Norte, no PMCMV. Os dados possuem data base de 15 de novembro de 

2014, portanto provavelmente represente com certa exatidão a realidade atual. Do total de 39 
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municípios que compõem a RM, 26 possuem construções de novas moradias promovidas por 

meio do PMCMV e 13 não possuem nenhuma construção desde o início do programa em 

2009. 

Para a faixa de renda I (até três salários mínimos) foram construídas 15.734 unidades 

no período entre 2009 e 2014 nos 26 municípios. Conforme a Tabela 20, pode-se perceber a 

amostra dos municípios com maior quantidade de unidades construídas nesta faixa. Assim, 

nota-se o município de São José dos Campos com um maior número de unidades, totalizando 

4.194, lembrando que estas já foram contratadas, mas, ainda não concluídas. Em toda a RM 

este número representa 31% das contratações na faixa I. 

Nota-se também a situação diferente em outros municípios como Jacareí e Caçapava, 

que já entregaram todas as unidades contratadas. 

 

Tabela 20 - RM Vale do Paraíba e Litoral Norte. Municípios com maior quantidade de unidades faixa 
I do PMCMV, 2009-2014 

Município Faixa I Unidades 
contratadas 

Unidades 
concluídas 

% na RM Vale 

1. São José dos 
Campos 

 4.914      _ 31,23 

2. Taubaté 2.124      _ 13,5 

3. Pindamonhangaba 2.116 580 13,4 

4. Caraguatatuba 1.950 720 12,4 

5. Guaratinguetá  1.927 769 12,2 

6. Jacareí  1.248 1.248   8,2 

7. Cruzeiro 1.154 554   7,3 

8. Caçapava 1.042 1.042   6,5 

Total na RM Vale do 
Paraíba 

15.734 5.338 41,0 

Fonte: Ministério das Cidades, adaptada pela autora, 2014 
 

É importante observar o município de Jacareí que, no contexto da RM Vale, encontra-

se na sexta colocação na produção de novas moradias por meio deste Programa, na faixa de 

renda I. Deve-se salientar que esse município saiu na frente nas construções de moradias nesta 

faixa de renda, sendo que todas as suas construções foram entregues até o ano de 2013. 

Porém, ressalta-se também que a partir de 2012 não foi contratada nenhuma moradia a mais 

nesta faixa de renda. 
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Para faixa de renda II do Programa (renda até R$ 3.100), na RM Vale foram 

contratadas 22.782 unidades, com alguns municípios se sobressaindo conforme a Tabela 21. 

São José dos Campos, (7.308), Taubaté (4.323) e Jacareí (4.152) são os municípios com 

maior população na RM Vale e também com os maiores déficits habitacionais, possivelmente 

esta seja a explicação para eles serem os primeiros na construção de habitações para esta faixa 

de renda. Conforme dados do Ministério das Cidades de 2010, o município de São José dos 

Campos possuía um déficit habitacional absoluto de 21.910 unidades, o município de Taubaté 

com um déficit de 8.969 unidades e o município de Jacareí com 7.053 unidades. 

 

Tabela 21 -RM VPLN - Municípios com maior quantidade de unidades faixa II do PMCMV. 2009-
2014 

Município Faixa II Unidades 
contratadas 

Unidades 
concluídas 

Unidades 
contratadas % 
na RM Vale 

São José dos Campos      7.308 6.426 32,0 

Taubaté    4.323 2.699 19,0 

Jacareí    4.152 4.021 18,2 

Pindamonhangaba   2.436 1.860 10,6 

Caçapava      984    984 4,3 

Cruzeiro     961     741 4,2 

Guaratinguetá      834    834 3,6 

Lorena      728    728 3,1 

RM Vale do Paraíba 22.782 19.227  
Fonte: Ministério das Cidades, adaptada pela autora, 2014 

 

É interessante fazer uma relação entre o déficit, tanto absoluto quanto relativo, dos 

municípios, lembrando que os dados que se tem disponíveis são de 2010; porém, entende-se 

que, mesmo não sendo atualizados, a relação existente gera um resultado surpreendente para 

as construções oportunizadas por meio do PMCMV. 

Com as novas produções de moradias somente para a faixa de renda II, além de cair o 

número absoluto do déficit habitacional, para os três municípios citados acima, o déficit 

relativo também obtém uma queda considerável. Deste modo, para o município de São José 

dos Campos o déficit relativo, coberto por meio das moradias faixa II, é de 33%; para o 

município de Taubaté é de 48% e, finalmente para Jacareí a queda é de 59%. 
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Isto posto, nota-se o fôlego dado à construção de novas moradias, por intermédio deste 

Programa que, se articulado com os novos instrumentos fornecidos por meio do Estatuto das 

Cidades, promoveria um urbanismo de rompimento com a ordem existente.  

Observando os dados sobre a distribuição das unidades construídas, nota-se uma maior 

porcentagem para a faixa de renda II, mais uma vez se observa como em outros momentos de 

investimento histórico na habitação brasileira, que o segmento com o maior déficit de renda 

não está recebendo atenção devida. Conforme a Tabela 22, a faixa de renda I contratou até o 

momento 41% de novas construções, ao passo que a faixa II contratou 59% do total. 

 
Tabela 22 - RMVPLN - porcentagem de unidades contratadas por faixa de renda. 

Faixa Unidades contratadas % Unidades construídas 
I 15.734             41 5.338 
 II  22.782             59 19.227 
Total  38.523           100 24.565 
Fonte: Ministério das Cidades, adaptada pela autora, 2014 
 

Por intermédio da Tabela 23 nota-se os municípios que se sobressaem na construção, 

de novas moradias na RM Vale, por meio do PMCMV, na somatória das faixas I e II, São 

José dos Campos está com a maior porcentagem 32%, seguido de Taubaté com 17%, e de 

Jacareí com 14%. Observa-se então que o peso maior de investimentos está nos municípios 

com maior população. 
 
Tabela 23 -RMVPLN - porcentagem de unidades contratadas por faixa de renda, 2009-2014 
Município Total - faixas 

I e II 
% na RM Vale  

São José dos Campos 12.222     32,0 
Taubaté  6.447     17,0 

Jacareí  5.400     14,0 

Pindamonhangaba  4.552     12,0 
Guaratinguetá  2.761       7,0 
Cruzeiro  2.115       5,5      
Caçapava  2.026        5,0        
Lorena  1.103       3,0 

Total RM Vale faixas I e II 38.523     100 

Fonte: Ministério das Cidades, adaptada pela autora – 2014 
 

Nota-se neste momento que, ainda considerando os dados do Ministério das Cidades, 

de 2010, sobre o déficit habitacional e as novas moradias atuais contratadas, faz-se novamente 

aquela relação entre o déficit e o total de moradias construídas entre as faixas I e II do 
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PMCMV, mesmo que os dados estejam defasados, eles não representam com fidelidade a 

realidade atual sobre o déficit habitacional. A relação é importante, pois o PMCMV foi criado 

em 2009; portanto tem apenas seis anos de atuação. Por isso mesmo é que se nota o seu peso 

na questão da redução habitacional em tão pouco tempo. 

Observando então a Tabela 24, fica evidenciado o peso do Programa na redução do 

déficit habitacional em uma amostra de municípios da RMVPLN. Destes apenas o município 

de Lorena obteve menor redução no déficit relativo que foi de 32%. Mesmo sendo a menor 

redução, ela ainda é considerável se for levar em conta que o período de atuação do PMCMV 

foi curto. Considerando os demais municípios em análise, verifica-se que a redução foi 

significativa, chegando à redução de 70% do déficit habitacional. 

 

Tabela 24 - Relação entre o déficit habitacional e o total de moradias construídas por meio do 
PMCMV 
Município  Déficit 

absoluto –  
2010  

Moradias (faixa I e II) 
construída PMCMV – 
2009 – 2014 

 Déficit 
absoluto 
restante 

Redução do 
déficit relativo 

São José dos Campos 21.910 12.222 9.688 56% 
Taubaté  8.969 6.447 2.522 72% 
Jacareí  7.053 5.400 1.653 77% 
Pindamonhangaba 4.139 4.552 +413 109% 
Guaratinguetá 3.791 2.761 1030 73% 
Cruzeiro 2.499 2.115 384 85% 
Caçapava 2.793 2.026 767 73% 
Lorena 3.475 1.103 2.372 32% 

Fonte: Ministério das Cidades, Fundação Seade. Adaptada pela autora, 2014 
 
A partir destes dados, é possível se destacar o peso do PMCMV na configuração do 

espaço urbano, visto que esta quantidade de moradias construídas tem o poder de, junto com 

outros instrumentos indicados pelo Estatuto da Cidade, direcionar a ocupação urbana. Deste 

modo, a inclusão dos moradores de baixa renda nas áreas mais centrais dos municípios poder-

se-ia modificar o desenho urbano, tornando-o mais inclusivo, favorecendo a localização deste 

segmento nas áreas de infraestrutura consolidada e nas proximidades de seus trabalhos. 

Por meio do exposto nesta seção, fica evidenciado o peso que o PMCMV está tendo na 

RMVPLN na estruturação do espaço urbano que, até o momento, não se revelou senão como 

a permanência do padrão pré-existente. Isto posto, é importante olhar um pouco mais de perto 

o município de Jacareí no desenvolvimento desta pesquisa.  
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4.4.1 A inserção do município de Jacareí no Programa “Minha Casa Minha Vida” 

 

Verificada a inserção do Vale do Paraíba no PMCMV, na RM Vale, destaca-se nesta 

secção a inserção do município de Jacareí neste Programa.  

A Tabela 25 revela que, como em outros municípios da RM Vale do Paraíba e Litoral 

Norte, no município de Jacareí, a faixa II é aquela que contratou mais moradias entre 2009 e 

2014. No entanto, observa-se também que esta faixa de renda iniciou em 2009 com uma 

quantidade de contratações (99) bem menor do que o faixa I (366). Percebe-se então que o 

impulso maior dado à faixa I nos dois primeiros anos do programa não permaneceu, porque 

após 2011 ele caiu a zero e a faixa de renda II cresceu em sua média.  

 
Tabela 25 - Município de Jacareí - unidades contratadas unidades concluídas na faixa I e faixa II, por 
meio do PMCMV- 2009 -2014 

Programa “Minha Casa Minha Vida” – Jacareí Total de 
unidades 
contratadas 

Total de 
unidades 
concluídas   Faixas                    Unidades habitacionais contratadas 

   2009   2010   2011   2012   2013   2014   

  1 366 882     0     0     0    0 1248 1 248 

  2   99 543 676 1799 603 432 4152 4 021 

Total  465 1 425 676 1799 603 432 5 400 5 269 

% em 
relação à 
RM Vale 

20% 24% 19% 19% 5% 9% 14% 21% 

RM Vale          

    1 e 2    2.235   5.893   3.793   9.467   12.914   4.791   38.523   24.565 

Fonte: Ministério das Cidades, adaptada pela autora, 2014. 
 

Mas se observarmos o impulso dado pelo Programa no ano de 2012, pensa-se que algo 

ocorreu no cenário nacional. Pois bem o ano de 2012 foi ano eleitoral com eleições para 

prefeitos e vereadores, possivelmente este fato justifica um aumento dos investimentos 

voltados para a habitação.  O valor aplicado nos investimentos habitacionais até o terceiro 

trimestre de 2012 por meio do PMCMV foi de 25,2 bilhões se comparado ao ano anterior esse 

valor, “[...] mais que dobrou em relação ao R$ 10 bilhões registrados até dezembro de 2011. 

(PEDUZZI; CRUZ; MAXIMO, 2012) 



104 
 

 Conforme informações da Fundação Pró-Lar (Informação verbal )3

Mas observando a faixa de renda II, nota-se que já foram construídas 4.021 unidades  

(entre três e cinco salários mínimos) o déficit para esta faixa de renda já não existe mais, pois 

conforme a tabela 27 o déficit habitacional nesta faixa de renda era de 1.235 unidades. 

, todas as pessoas 

do município que residiam em área de risco foram retiradas com a entrega das 1248 unidades 

construídas por meio do programa e atualmente não existe nenhuma construção prevista para 

a faixa de renda I. Porém, conforme dados da Tabela 26, o déficit habitacional absoluto era de 

7.053 unidades habitacionais no ano de 2010 e entre 2010 até o ano de 2013 foram 

construídas 1.248 unidades, para a faixa de renda de zero a três Salários Mínimos e o déficit 

desta faixa era de 3.849 unidades ainda restam pelo menos 2.601 unidades para zerar o déficit 

nesta faixa de renda que é a de maior necessidade.  

 

Tabela 26 - Déficit habitacional por faixa de renda do município de Jacareí 
Município Déficit 

absoluto 
Déficit 
relativo 
% 

0 a 3 s. 
m. 

3 a 6 s.m. 6 a 10 
s.m 

Acima de 
10 s.m 

Jacareí 7 053 11 3 849 1 235 1 406 476 
Fonte: Ministério das Cidades, adaptada pela autora, 2014 

 

Conforme a Tabela 27, é possível perceber a quantidade de moradias construídas por 

meio do PMCMV é de 5.400. Este total ultrapassa o número do déficit das faixas de renda I e 

II, que é de 5.084 unidades, neste caso, ou se considera esta distorção é devido aos dados da 

tabela 27 se basearem no ano de 2010, ou então os dados estão destoantes da realidade. 

 

Tabela 27 - Moradias construídas pelo PMCMV e a redução do déficit habitacional no município de 
Jacareí - 2010 
Município Déficit 

absoluto 
Moradias 
construídas 
faixa I e II – 
PMCMV 

Déficit 
absoluto 
restante 

Redução no 
déficit relativo  

Jacareí  7 053 5 400 1653 77% 

Fonte: Ministério das Cidades, adaptada pela autora, 2014 

 

Portanto, os dados obtidos ao invés de dar uma clareza melhor sobre as necessidades 

habitacionais no município de Jacareí, eles estão confundindo as análises. 
                                                           
3 Informação verbal obtida na Fundação Pró-Lar em 2014. 
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No entanto, mesmo com estas contradições observadas, nota-se, que o município 

assumiu o PMCMV como indutor de crescimento da construção civil, nem por isso alterando 

o desenho urbano, pois tanto para a população de média-baixa quanto para a de baixa renda a 

localização das moradias encontra-se na área periférica, conforme aponta este estudo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Tendências de segregação socioespacial em novos arranjos espaciais 

 

“Torna-se assim compreensível que certos valores sejam 
preponderantes em relação a outros e que a paisagem possa re-velar 
aspectos que se encontram velados, num movimento de recobrimento 
por dissimulação, tornando-se instrumento de ideologia fazendo passar 
por querença atributos de “higiene” como salubridade, da 
“organização... (Emmanuel Antônio dos Santos, 2002, p:190) 

 
 Nesta seção tem-se a preocupação de apresentar as tendências de segregação 

socioespacial em espaços urbanos, especialmente com as unidades habitacionais construídas 

pelo PMCMV, na região Sul de Jacareí (SP).  Nesse sentido, optou-se por apresentar 

fundamentação teórica sobre este assunto, com discussões sobre os problemas que aparecem 

no caso da segregação socioespacial nesses novos arranjos espaciais, dando ênfase especial ao 

caso de Jacareí, com reflexões sobre as evidências constatadas a partir das pesquisas de 

campo.  

  

5.2 A segregação revelando as relações sócioespaciais  

 

Este estudo adota o termo segregação como sendo relativo ao processo de 

dissociação, mediante o qual indivíduos e grupos perdem o contato físico e social com 

outros indivíduos e grupos. 

 A segregação aqui admitida pressupõe o distanciamento físico e social entre os 

grupos de renda diferentes, cuja consequência pode ser visualizada no espaço físico. Deste 

modo, a paisagem do espaço urbano revela se a região pertence à classe de renda alta, 

média ou baixa, cuja segregação urbana manifesta-se por meio das unidades habitacionais 

da região, diferenciadas em seu padrão de construção. 

 Neste estudo tomou-se por base o espaço da região e não o espaço do bairro, o 

apoio foi o autor Flávio Villaça (2011) para o qual “[...] essa abordagem traz um enorme 

potencial explicativo, muito maior que o da segregação por bairro [...]” (VILLAÇA 2011, 

p. 1). 

Deste modo, o estudo tenta revelar uma porção maior de espaço físico, a região Sul do 

município de Jacareí, e suas implicações com a estrutura urbana. 
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Ao abordar a segregação como uma forma de exclusão social e que apresenta uma 

dimensão espacial, Villaça (2011) ressalta que a segregação impedirá ao segregado o acesso 

aos benefícios ou às vantagens do espaço urbano produzido.  

Ao referir-se à ideologia utilizada pela classe dominante no tocante às desigualdades 

provocadas no espaço urbano, este autor salienta que esta classe, além de comandar a 

produção do espaço urbano, comanda também as ações do Estado sobre o espaço; assim 

acessa com maior facilidade as vantagens do espaço produzido. 

Por esse caminho de dominação ideológica, Santos (2002) nos indica que a paisagem 

então pode revelar ou velar as relações ocorridas nesta sociedade ou a correlação de forças do 

lugar, demonstrando então como se construiu ou se constrói a urbanização. 

 

5.3 A localização e o tamanho dos condomínios consolidados antes do PMCMV 

 

A área de estudo apresenta uma densificação urbana indicada por intermédio da Figura 

24, entre 2006 e 2014. É possível observar que a área é uma região da franja urbana com áreas 

vazias entre o limite da zona urbana e da zona rural.  Nota-se a fragmentação e o 

espraiamento do espaço, pois existem bairros consolidados distantes da área de maior 

concentração de moradias e entre eles porções de vazios urbanos. 
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Figura 24 - Imagem da área de estudo – 2006-2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Google Earth: adaptado por Daniel José de Andrade 
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Conforme a Tabela 28 apresenta, o tamanho das habitações que foram consolidadas 

antes do PMCMV era em média de 62 m², nela eram oferecidas duas vagas de garagem. Este 

fato se repete para os condomínios efetivados com o PMCMV, com faixa de renda II, que será 

visto posteriormente. Este fato realça o exposto por Ferreira (2012), na questão do imaginário 

popular, que estimulado pelo mercado imobiliário a reprodução de hábitos da população de 

média e alta renda.  

O autor destaca sobre este aspecto o desconhecimento por parte da população, tanto 

das implicações causadas por esse modelo urbanístico quanto como pela pouca capacidade de 

gerar um ambiente urbano de qualidade. Então questiona-se sobre as cidades que deixada para 

a geração futura “[...] a dura verdade sobre a produção do chamado “mercado econômico” e o 

cenário urbano que ela gera é que, infelizmente, aproxima-se de verdadeiro desastre.” 

(FERREIRA 2012, p. 32).  

 
Tabela 28 - Condomínios consolidados antes do PMCMV -1999-2008 
Condomínio Área Ano da 

construção 
Região 

1. Pitoresco 56 m² 1999 Leste 

2. Novo Amanhecer 45 m² 2000 Sul 

3. Vitória 53 m²  2004 Sul 

4. São Miguel 66 a 77 m² 2004 Sul 

5. Bosque das 
Aroeiras 

55 m² 2006 Sul 

6. Esplanada  60 m² 2006 Leste 

7. Baronesa 66 m² 2007 Sul 

8. São Lourenço 87 m² 2008 Sul 

Fonte: Cartório de Registro de imóveis, Jacareí, adaptado pela autora, 2014 (Informação verbal)4

 

.  

Para Ferreira (2012), o que se constrói atualmente é um “modelo equivocado” de 

urbanização em “busca de status e falsas soluções urbanísticas”. Assim ele afirma que este 

modelo urbano tem dois aspectos marcantes que são a desigualdade social e 

insustentabilidade. 

                                                           
4 Cartório Oficial de Registro de Imóveis, títulos e documentos civil de pessoa jurídica  e tabelião de protesto de 
letras e títulos da comarca de Jacareí.  
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Ainda conforme a Tabela 28, os condomínios consolidados antes do PMCMV 

iniciavam a tendência de localização na região Sul do município, fato que pode ser conferido 

por meio da figura 25. 
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Figura 25 - localização dos condomínios consolidados antes do PMCMV – 1999-2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Google Earth: adaptada por Daniel José de Andrade 
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No período entre 1999 até 2008, num total de nove anos, foram construídos oito 

condomínios, chegando então próximo à média de um condomínio por ano. 

A Tabela 29 evidencia a concentração desses condomínios fechados em uma mesma 

rua do bairro Jardim Maria Amélia, ou seja, a rua José Theodoro de Siqueira, a sua 

localização preferencial. Os mesmos bairros se repetem na distribuição espacial desses 

condomínios, ocorrendo em uma mesma rua de um bairro mais de um condomínio se 

repetindo.  
 
Tabela 29 - Localização e tipologia das unidades residenciais consolidadas antes do PMCMV 
Condomínio Rua  Bairro  Tipologia 

1.São Miguel Rodovia Nilo Máximo, 
1300 

J. Maria Amélia Casas geminadas 

2. São Lourenço José Theodoro de Siqueira, 
21 

J. Maria Amélia Casas geminadas 

3. Baronesa José Theodoro de Siqueira 
209 

J. Maria Amélia  Casas 
assobradadas 

4. Novo 
Amanhecer 

Julieta Mancilha Passos, 
480 

J. Novo Amanhecer Apartamentos 

5. Vitória Julieta Mancilha Passos, 
230 

J. Novo Amanhecer Apartamentos 

6. Pitoresco São Jorge, 400 Cidade Salvador Casas 

7. Esplanada São Jorge, 1807 Cidade Salvador Casas 

 8. Bosque das 
Aroeiras                 

Glênio da Silva P. Junior, 
70  

 J. Paraíso  Casas geminadas  

Fonte: adaptada pela autora 
 

Ainda conforme a Tabela 29, tanto nesses condomínios já consolidados, como nos 

novos condomínios que serão apresentados a seguir, observa-se um maior número produções 

imobiliárias de casas térreas. Do ponto de vista da quantidade a mais de terras a serem 

utilizadas e o consequente espraiamento urbano, esse modelo revela-se insustentável. Ferreira 

(2012) argumenta sobre as consequências desse modelo de urbanização que vem ocorrendo 

no Brasil, “[...] faz prever futuro pouco promissor para os habitantes das próximas gerações. 

Em suma, pode-se dizer que são insustentáveis as cidades que vêm sendo produzidas pelo 

segmento econômico”. (FERREIRA, 2012, p.32). 
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5.3.1 Os Condomínios de Faixa de renda I, a localização e a tipologia 

 

Conforme o PLHIS, no município de Jacareí existe uma fundação comprometida 

somente com a construção de moradias populares, objetivando atender unicamente aos 

moradores de assentamentos precários ou em condições de precariedade, esta é a Fundação 

Pró-Lar. Dentre as atribuições da fundação está o de definir os critérios para o atendimento 

aos interessados. Deste modo, ocorre primeiramente um cadastro das famílias na Fundação, 

sendo que qualquer família pode se cadastrar desde que tenha o número do NIS, Número de 

Identificação Social. Este é o número de cadastro atribuído pela Caixa às pessoas que serão 

beneficiadas por algum projeto social e que ainda não possuem cadastro no PIS. 

Dentre os critérios de referência para se definir quem tem a preferência em receber 

uma unidade habitacional a Fundação define: primeiramente para pessoa residente em área de 

risco, em segundo lugar para pessoa portadora de deficiência, o terceiro critério é a mãe 

considerada arrimo de família. Dentre estes existem outros critérios de referência.  

Dos condomínios pesquisados, sete empreendimentos foram construídos para a 

população com renda de até três salários mínimos (faixa I, até R$ 1 600,00); dentro do 

PMCMV, perfazendo um total de 1.248 moradias construídas no município de Jacareí desde o 

ano de 2011 até o ano de 2013, de acordo com a Tabela 30. Conforme já exposto, Jacareí é 

um dos municípios que se destaca no Vale do Paraíba na construção de moradias para a 

população de faixas de renda I e II. Ele está na terceira colocação ficando apenas atrás dos 

municípios de São José dos Campos e Taubaté.  

 
Tabela 30 - Jacareí - condomínios fechados - renda até três salários mínimos – faixa I do PMCMV 
Condomínio Unidades Ano 
1.Planalto 198 2011 
2. Araucárias 168 2011 
3. Acácias 240 2011 
4. Santa Izabel 162 2012 
5. Santa Isaura 144 2012 
6. Santa Terezinha I 160 2013 
7. Santa Terezinha II 176 2013 
Total 1248  

Fonte: Fundação Pró-lar, adaptada pela autora 
 
 

Conforme informação divulgada em 31 de outubro de 2013, por meio de comunicação 

da Fundação Pró-Lar da Prefeitura do município de Jacareí, do total de moradias entregues 
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para a faixa de renda I, o poder público retirou-se 304 famílias de áreas de risco. Foi esse 

número de famílias beneficiadas com a casa própria a partir do ano de 2011, com a entrega do 

primeiro condomínio, o Planalto, entregue em 2011, até o ano de 2013, quando foram 

entregues os últimos condomínios o Santa Terezinha I e II, conforme a tabela 30.  

Ainda por meio de informações da Fundação Pró-Lar existia até 2014 um total de 

1456 famílias inscritas nos programas habitacionais do município, para faixa de renda I, mas 

até aquele momento não existia nenhum projeto para a construção de novas moradias para 

esta faixa de renda.  

A Tabela 31 permite refletir sobre o motivo de todos os condomínios voltados para a 

população de baixa renda localizarem-se na região Sul do município. As evidências 

possibilitam afirmar que esta população está sendo direcionada para uma mesma região. 

Conforme visto para os condomínios consolidados antes do PMCMV, a localização dos 

condomínios para a faixa I de renda segue a tendência anterior. 

 

Tabela 31 - A Localização dos condomínios Faixa I  
Condomínio Bairro Direção 
1.Planalto S. Antônio da Boa 

Vista 
Sul 

2. Araucárias Santo Antônio da 
Boa Vista 

Sul 

3. Acácias Santo Antônio da 
Boa Vista 

Sul 

4. Santa Izabel J. Maria Amélia Sul 
5. Santa Isaura J. Maria Amélia Sul 
6. Santa Terezinha I J. Novo Amanhecer Sul 
7. Santa Terezinha 
II 

J. Novo Amanhecer Sul 

Fonte: adaptada pela autora 
  
 

A Figura 26 vem confirmar a ideia exposta na tabela 31, apresentando a continuação 

do processo de construção de condomínios fechados na área, agora com os condomínios de 

faixa I do PMCMV entre os anos de 2011 e 2013, representa um total de sete condomínios 

para esta faixa de renda. Ressalta-se neste contexto que todos os condomínios construídos 

para esta faixa de renda estão instalados nessa região, embora as Zonas de Interesse Social 

estejam espalhadas por todo o município, conforme o PLHIS (2010). 
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Figura 26  Localização dos condomínios consolidados por meio do PMCMV, faixa I – 2011-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Google Earth: adaptado por Daniel José de Andrade 
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É interessante notar que os vazios urbanos em áreas mais centrais não foram utilizados 

para a construção de novas habitações para o segmento de faixa I do PMCMV, embora no 

texto do PLHIS do município esteja presente a recomendação de construir moradia para a 

população de baixa renda localizada nos vazios urbanos e em área bem centralizada. O 

urbanismo includente proposto no documento, não foi utilizado na construção das novas 

habitações para esse segmento social. 

Neste aspecto, convém recordar Maricato (2011). Para esta autora é funcional juntar 

em um só espaço a população de baixa renda, não sendo desejável que este segmento esteja 

junto à classe alta, pois “[...] com a proximidade física de moradias pobres tem impacto sobre 

a desvalorização de propriedades, na cidade formal o esforço para afastá-los é constante.” 

(MARICATO, 2011) 

Conforme informado pela Fundação Pró-Lar, nos empreendimentos do PMCMV, na 

faixa I em parceria com a Caixa Econômica Federal, a prefeitura responsabiliza-se pela obra 

de infraestrutura enquanto a Caixa contrata a empresa para a construção das moradias. Neste 

caso, a responsabilidade é do poder público por meio de sua legislação em aprovar ou não a 

localização dos novos empreendimentos, conforme o exposto no PDOT e no PLHIS. Se todos 

os condomínios da faixa I foram construídos na região Sul do município, seguramente foram 

aprovados por meio de órgãos da prefeitura municipal. 

O mercado imobiliário aproveita-se da atual situação de recursos consideráveis 

voltados para a construção de novas moradias do PMCMV e assim os donos da terra elevam 

os preços fazendo com que os empreendimento sejam construído cada vez mais distante, 

provocando o espraiamento do espaço urbano e aumentando a distância do trabalhador do 

centro da cidade. Ferreira (2012) discute o assunto dizendo que “[...] Com tal aumento do 

preço da terra e a falta de efetivação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, é inevitável a 

dificuldade em implementar a política habitacional para baixa renda, mesmo no âmbito do 

pmcmv, nos grandes centros urbanos [...] (FERREIRA 2012, p. 49). 

Assim sendo, esse autor afirma que esse seria o lado negativo do Programa, uma vez 

que, por meio dele os proprietários de terra aproveitam-se para elevar os seus preços. 

Portanto, o investimento maior fica no valor pago pela terra, ou o valor especulativo dela.  

Sobre o tamanho de cada habitação, seja apartamento ou casa térrea, ele não varia 

sendo que a média apresentada na Tabela 32 , é de 42 m². Então qual é o motivo por não 

haver variação no tamanho dos empreendimentos voltados para o segmento de baixa renda? 

Se esta realidade não muda de uma construtora para outra, então onde está a semelhança dos 

projetos? Embora o estudo presente não se proponha a investigar tais questionamentos, é 
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interessante salientar este aspecto que confere maior comodidade ao morador. Para Ferreira 

(2012) “[...] o grande desafio está em estabelecer outro patamar de qualidade quanto ao 

dimensionamento das casas, que não se restrinja apenas a garantir a habitabilidade mínima, e 

que ofereça espaços mais generosos e confortáveis”. (FERREIRA 2012, p. 89) 

 

Tabela 32 - Jacareí – Condomínios PMCMV com renda até três salários mínimos - Tamanho 
Condomínio Área 
1 Planalto 42,7m² 
2. Araucárias 37,18m² 
3. Acácias 42,78m² 
4. Santa Izabel 43m² 
5. Santa Isaura 43m² 
6. Santa Terezinha I 43m² 
7. Santa Terezinha II 43m² 
Fonte: Fundação Pró-lar, Jacareí, adaptado pela autora  

 

Mesmo assim ressalta-se que as dimensões das moradias para a faixa I de renda estão 

todas acima do previsto para o PMCMV, como dito anteriormente a tipologia 1, a casa térrea 

deve medir 35 m² e a tipologia 2 o apartamento é de 42m². Aqui os condomínios das 

Araucárias (37,18m²) e das Acácias (42,78m²) apresentam casas térreas com a dimensão 

acima do mínimo proposto. Os demais condomínios, todos da tipologia apartamentos, medem 

em média 43m², também acima da medida mínima proposta.  

O Bairro Santo Antônio da Boa Vista é aquele que possui a maior parte dos 

empreendimentos do PMCVM voltados para a população de baixa renda (ver tabela 28). 

Segundo o PLHIS (2010), diz que o bairro apresenta boa infraestrutura urbana, porém possui 

uma desvantagem que é a grande distância do centro da cidade, sendo assim o fato que  

dificulta este aspecto é a falta de transporte coletivo regular. Há a necessidade de creches e 

escolha de Ensino Médio. Em suma, o texto do documento argumenta que os maiores 

problemas são a precariedade de transporte público e a ausência de escola de ensino médio 

(PLHIS 2010 p. 200).  

O texto do PLHIS ainda destaca um aspecto importante sobre esta questão e propõe 

disponibilizar equipamentos necessários para a sua resolução. Ele reconhece que a questão 

habitacional é parte de um processo mais amplo de exclusão social e que há a necessidade de 

se implantar outros programas sociais como saúde, educação, esporte e lazer fornecendo 

maior eficácia dos programas.  

O texto do PLHIS ressalta então uma visão integradora dos programas habitacionais e 

continua argumentando que é possível desenvolver tais ações, se houver recursos disponíveis 
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“[...] a partir de uma estrutura institucional compatível, mesmo que esta seja desenvolvida de 

forma modular e evolutiva, à luz da disponibilidade de recursos” (PLHIS, 2010 p. 200). 

Por meio do argumento exposto observa-se que na proposta do plano há uma intenção 

de mudança da realidade observada, nele reconhece-se a carência do bairro e argumenta sobre 

os equipamentos que devem ser disponibilizados para melhorar a qualidade de vida da 

população. No entanto, pela realidade observada em campo não há a efetivação da intenção, 

devido, provavelmente a ausência de recursos. Essa é a explicação a qual conseguiu-se chegar 

analisando a situação encontrada. 

Maricato (2001) discute a questão da política urbana que deve ser reorganizada, com o 

objetivo de atender à população em situação de pobreza, com o fim de resgatar a dignidade do 

ser humano marginalizado. Assim, esta autora destaca que esse trabalho deve ser 

multidisciplinar. As obras de engenharia, arquitetura não serão suficientes para a inclusão 

social em áreas deterioradas, marcadas pela pobreza, enfim para elas serão necessários o “[...] 

concurso de educadores, médicos, assistentes sociais, sociólogos, psicólogos, economistas, 

entre outros, para assegurar a reversão do quadro de violência e marginalidade” 

(MARICATO, 2001, p. 76). 

Como se destaca na Tabela 33, na produção de moradia para população de baixa renda 

no município de Jacareí sobressai a tipologia apartamentos, possivelmente pelo valor do custo 

da construção. Construir apartamentos requer menor quantidade de terra e comporta um maior 

número de habitantes em um espaço menor, ao passo que a construção de casas térreas exige 

mais espaço o que de certa forma, deixaria o preço da habitação mais cara. 

 
Tabela 33 - Jacareí - condomínios PMCMV, com renda até três salários mínimos - Tipologia 
Condomínio Tipologia 
1. Planalto Apartamentos 
2. Araucárias Casas geminadas 
3. Acácias Casas geminadas 
4. Santa Izabel Apartamentos 
5. Santa Isaura Apartamentos 
6. Santa Terezinha I Apartamentos 
7. Santa Terezinha II Apartamentos 
Fonte: Jacareí. Fundação Pró-lar, adaptado pela autora  

 

Essa tipologia não condiz com as habitações construídas para o segmento de média-

baixa renda, cuja tipologia que se sobressai é aquela de casas geminadas térreas, conforme 

pode-se ver adiante. Embora os conjuntos habitacionais estejam na mesma região e nos 

mesmos bairros, eles se diferenciam neste aspecto.   
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É interessante destacar uma notícia veiculada na imprensa local sobre a qualidade de 

um dos empreendimentos já entregues. O Condomínio das Araucárias (Figura 27), 

relativamente novo entregue em 2011, em Julho de 2012 os moradores já denunciavam as 

condições físicas do local. Segundo os moradores as unidades residenciais vinham 

apresentando bolor, rachaduras e infiltrações. Conforme a moradora Fernanda, já houvera 

algumas tentativas de reclamações com a construtora, porém as respostas não foram positivas 

“Eles alegam não ter material de construção para realizar os reparos” (Semanário de Jacareí 

26-07-2012). 

 
Figura 27 - Jacareí, vista parcial do condomínio Araucárias- moradores colocam móveis ao sol 
para secar o bolor 

 
Fonte: Semanário de Jacareí (26-07-2012) 
 
À luz desse fato, cabe questionar a qualidade desejável das construções para esse 

segmento econômico. Por isso é interessante ressaltar que a obra antes de ser entregue já era 

questionada pela Organização dos Advogados do Brasil (OAB) e pelo Ministério Público em 

2011, porque devido às fortes chuvas, parte do solo onde ocorre a construção das casas 

deslizou. Solicitado então à construtora um novo projeto sobre o escoamento da água do solo 

pelo Ministério Público. Porém, as expectativas não foram supridas “[...] o órgão moveu uma 

Ação Civil Pública contra o Município, a Caixa Econômica Federal e a construtora, acusando 

falta de infraestrutura adequada e projeto eficiente para a construção do empreendimento.” 

(SEMANÁRIO DE JACAREÍ, 26-07-2012).  
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O mesmo Semanário destaca a opinião do promotor de Justiça e Cidadania, José Luis 

Bednarski, à frente da Ação Civil, sobre o formato de moradia em condomínio fechado, o 

qual “[...] defende que este formato de “condomínio” não deve ser projetado para pessoas de 

baixa renda. Ele dá entender, também, que construir o Araucárias no formato de condomínio 

“esquiva” o poder público de servir o local.” (Semanário de Jacareí, 26-07-2012). 

Isto posto, ressalta-se que as novas mudanças no tecido urbano, dentre outros aspectos, 

“[...] caracterizam-se, portanto, a substituição da gestão pública do tecido urbano pela gestão 

privada, com forma condominial” (REIS, 2006 p. 147). Salienta-se, porém, se esse segmento 

econômico teria condições financeiras de gerir sozinhos o condomínio e arcar com os custos 

de manutenção, pois conforme a síndica Fernanda “[...] os moradores são obrigados a pagar 

uma taxa de condomínio, embora este seja um condomínio aberto sem áreas de lazer, ou 

segurança.” (Semanário de Jacareí, 26-07-2012).  

Ao que parece não há mudanças no urbanismo praticado, mas sim a permanência do 

padrão anterior do País. Nota-se a tendência do condomínio fechado, a baixa qualidade 

arquitetônica e a localização periférica das novas unidades habitacionais seguem o padrão 

pré-existente.  

 

5.3.2 A localização e o tamanho dos condomínios fechados do PMCMV para faixa de renda II 

 

Conforme a Tabela 34, percebe-se que a média do tamanho das unidades habitacionais 

é de 60m², financiadas pelo PMCMV para faixa II de renda, e que elas se mantém bem 

próximas, à média dos condomínios consolidados anteriormente ao Programa que é de 62 m² 

(ver tabela 30).  Esta faixa de renda também segue a mesma tendência de localização na 

região Sul. 
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Tabela 34 - Jacareí - condomínios com financiamento do PMCMV, faixa II 
Condomínio Área Ano da construção Região 

1.Altos do Jequitibá 55 m²  2011 Sul 

2. Mirante da Serra  57m² 2012 Leste 

3. Santa Inês 43 m² 2013 Sul 

4. Fontana di Trevi 63 m² 2013 Sul 

5. Santa Rita  65 a 77 m² 2013 Sul 

6. Alvorada  54 m² Entrega dezembro 2014 Leste 

7. Morada do Sol 66 m² Em construção Sul 

8. Santa Júlia 67 a 73 m² Em construção Sul 
9. Vila Giulia 63 m² Em construção Sul 
Fonte: adaptada peala autora 

 
Por meio da Figura 28 nota-se a consolidação dos condomínios de faixa II do 

PMCMV, que ocupam os vazios deixados pelos condomínios anteriores. O fato veio 

confirmar a tendência anterior de concentração de condomínios para a população de média-

baixa e baixa renda nesta região do município. 
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Figura 28 - localização dos condomínios consolidados por meio do PMCMV – faixa II- 2011-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Google Earth: adaptado por Daniel José de Andrade 
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Observando a Tabela 35, é possível pensar que os novos condomínios foram 

preenchendo os terrenos vazios que haviam nos bairros, pois eles se repetem, pelo menos 

quatro vezes nas ruas dos bairros em que já havia condomínios fechados antes ao PMCMV. É 

concebível pensar que os terrenos nesta região sejam mais acessíveis ao Programa, ou seja, é 

possível para o setor imobiliário construir dentro de uma margem de lucro para os segmentos 

sociais tanto de faixa I, quanto o de faixa II do Programa. 

 
Tabela 35 -Localização e tipologia das unidades residenciais financiadas pelo PMCMV, faixa II 

Condomínio Rua Bairro Tipologia 

1.Morada do Sol  José Theodoro de Siqueira 
249 

J. Maria Amélia Casas geminadas 

2. Santa Inês José Theodoro de Siqueira 
1089 

J. Maria Amélia Apartamentos 

3. Santa Rita Nadin Rusto, 220 Jardim Sol 
Nascente 

Casas geminadas 

4. Santa Júlia Nadin Rusto, 429 Jardim Sol 
Nascente 

Casas geminadas 

5. Altos do Jequitibá Profa. Olinda Almeida 
Mercadante, 1819 

Pq. Santo Antônio Casas geminadas 

6. Mirante da Serra São Jorge, 1074 Cidade Salvador Casas geminadas 

7. Alvorada São Jorge, 246 Cidade Salvador Casas 

8. Fontana di Trevi João Eduardo R. da Silva, 
125 

Vila Romana Apartamentos 

9. Vila Giulia Maria Elisabeth A. 
Ventureli 119 

Vila Romana Apartamentos 

Fonte: adaptada pela autora, 
 

 

A localização dessas novas residências está concentrada na periferia da cidade. Aqui 

se relembra obra de Ferreira (2012), que destaca o modelo urbanístico no Brasil afora e, a 

tipologia de construções segue um mesmo padrão, no tamanho, nos modelos muito 

semelhantes, sem considerar as características de cada região e a distância do centro da 

cidade. Ele denomina essas ocorrências de “carimbos”. Conforme Figura 29, presente na obra 

de Ferreira (2012) e a foto da área de estudo, (Figura 30), o “carimbo” presente é a ocupação 

periférica desses novos bairros.  
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Figura 29 - Construções para o segmento econômico em Campinas-SP 

 
 
 
Figura 30 - Município de Jacareí - construções para o segmento econômico 

 
Fonte: foto tirada pela autora 
 

Este mesmo autor ainda questiona se teria um modelo urbano almejado e, assim 

propõe que o desejável “[...] é criar modelo de consumo da “casa própria” mais harmonizado 

com o coletivo.” (FERREIRA 2012, p. 36).  

“Exemplo de construções feitas 
para o “segmento econômico” 
pelas construtoras. Imagens 
aéreas da cidade de Campinas-
SP”  (FERREIRA 2012). 
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Embora este estudo não se propõe a responder tal questionamento, é concebível pensar 

se existem opções no mercado imobiliário que atendam tanto ao conforto do cidadão, quanto 

o respeito ao ambiente. 

Isto posto, nota-se o impulso dado pelo Programa na construção de novos 

condomínios e a influência dele sobre a estruturação do desenho urbano.   

Pode-se afirmar que a construção de condomínios fechados aumentou 

consideravelmente após o início do PMCMV, recordando-se aqui que entre 1999 e 2008 

foram construídos oito condomínios e nesse período não havia o Programa. Assim, desde o 

início do PMCMV de 2011 até 2014, já são dezessete novos os condomínios construídos 

nessa mesma região, em um período de seis anos teve um aumento de 66% na construção de 

novos condomínios fechados. Em um período menor foram construídos uma média maior de 

condomínios, conforme se observa por meio da Figura 31, a concentração dos condomínios na 

área de estudo. 
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Figura 31 - Todos os condomínios concentrados na área de estudo – 1999-2014 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth: adaptado por Daniel José de Andrade 
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Sobre a localização dos condomínios, especialmente na região Sul, observa-se o 

direcionamento desse segmento social para a mesma direção do município, manifestando a 

segregação no espaço, revelando a homogeneização do espaço e a pouca mistura dos 

segmentos sociais.  

Para Villaça (2011), “[...] nenhum aspecto do espaço urbano brasileiro poderá ser 

jamais explicado/compreendido se não forem consideradas as especificidades da segregação 

social e econômica que caracteriza nossas metrópoles, cidades grandes e médias” (VILLAÇA, 

2011). Para o autor é de grande valor o estudo da segregação urbana, pois ela evidencia as 

desigualdades econômicas que se manifestam no espaço urbano. Ele continua sugerindo então 

que se deve “[...] mostrar como se dá a relação entre a segregação e a totalidade das estruturas 

social e urbana.” (VILLAÇA 2011). 

Questiona-se então como está estruturada a relação dessa região do município com as 

demais regiões. Cabe ressaltar que única via de ligação de trânsito mais rápido do centro do 

município para essa região (Sul) é a Rodovia Nilo Máximo, cuja velocidade média é de 60 

km/hora, e que em momentos de trânsito intenso, chega a provocar filas de 

congestionamentos, levando os motoristas a adentrarem os bairros abertos para fugir dele. 

Assim, ocorre mais movimento de veículos em algumas ruas dos bairros sem que elas estejam 

adaptadas para um fluxo maior de veículos, o que coloca também crianças, idosos em risco de 

atropelamento, devido à velocidade maior dos veículos que circulam o bairro, tentando sair 

dessa região, (esta situação foi observada em trabalho de campo).  

Na observação de campo notou-se então a baixa densidade de vias que ligam esta 

região à região central do município onde se localiza a maior parte das atividades de todo tipo. 

Este aspecto também caracteriza a falta de direito à cidade, à medida que dificulta a 

acessibilidade por parte dos moradores. A dinâmica urbana dessa região é intensa, mesmo 

porque as construções de novos condomínios exigem a presença de caminhões com material 

de construção circulando no local. Complementando esse movimento, é importante lembrar 

que a única via (Rodovia Nilo Máximo) que ultrapassa a região liga o município de Jacareí a 

outro município o de Santa Branca, fato que reforça a circulação de veículos de forma intensa. 

Sobre este aspecto Ferreira (2012) salienta que deverá haver boa inserção urbana dos 

conjuntos habitacionais para gerar acessibilidade aos moradores. Assim ele indica que, além 

da boa localização na malha urbana é necessário também infraestrutura, serviços e 

equipamentos urbanos, que permitam uma acessibilidade tanto regional quanto local dos 

moradores, lembrando ainda do transporte público que deve ser adequado à demanda. 
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Nessa direção, Maricato (2011) vem salientar que “na cidade de capitalismo periférico, 

a saúde, a previdência, a moradia digna e legal, a mobilidade urbana são apenas para alguns.” 

(MARICATO, 2011, p. 180). 

Assim, não se nota a adequada inserção urbana da região Sul no município de Jacareí, 

além da estrutura viária insuficiente, os equipamentos necessários, também são insuficientes; 

todavia a concentração de condomínios fechados continua.  

 

5.4 O PMCMV e a influência na estruturação urbana no município de Jacareí 

 

A faixa de renda I do PMCMV recebe um subsídio maior, por ser aquela que atende às 

famílias de mais baixa renda, ou que ganham até três salários mínimos. Deste modo, a Tabela 

36 esclarece que o total de unidades construídas para essa faixa de renda são 100% 

financiadas por meio do Programa. O que é interessante notar é o desenho urbano advindo 

desses novos empreendimentos, como esse investimento habitacional tem influenciado na 

configuração do espaço urbano. 

Tabela 36 - Jacareí - condomínios e financiamento pelo PMCMV - faixa I 

Condomínio Unidades Financiadas pelo PMCMV 
1.Planalto 198 100% 

2. Araucárias 168 100% 

3. Acácias 240 100% 

4. Santa Izabel 162 100% 

5. Santa Isaura 144 100% 

6. Santa Terezinha I 160 100% 

7. Santa Terezinha II 176 100% 

Fonte: Fundação Pró-lar, Jacareí, adaptado pela autora  
 

 
Por meio da Tabela 37 é possível evidenciar o peso que os subsídios do PMCMV têm 

na estruturação do espaço urbano no município de Jacareí. São em média 90% das novas 

unidades (faixa II) financiadas por este Programa. 
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Tabela 37 - Jacareí - condomínios e financiamento por meio do PMCMV de faixa II - 2011-2014 
Condomínio Unidades Financiadas pelo 

PMCMV 

1. Altos do Jequitibá 121 83% 

2. Mirante da Serra 134 90% 

3. Santa Rita 80 90% 

4. Fontana di Trevi 32 100% 

5. Santa Inês 198 100% 

6. Morada do Sol 131 90% 

7. Alvorada 45 89% 

8. Santa Julia 100 90% 

9. Vila Giulia 32 95% 

 
Fonte: Informação das construtoras, adaptada pela autora 

 

Neste ponto, observa-se que as novas residências construídas para o setor econômico 

ou o faixa II do PMCMV estão tendo boa aceitação no mercado imobiliário, como é o caso do 

condomínio Morada do Sol, o qual em 2014 estava em construção, já havia vendido todas as 

unidades. Este fato foi permitido possivelmente por influência dos subsídios e provavelmente 

pelo aumento real do salário mínimo, que estão favorecendo a compra do sonho da casa 

própria de muitos brasileiros. 

Sobre esta questão Maricato (2011) destaca o aumento do salário mínimo “O salário 

mínimo teve reajuste nominal de 155% e um aumento real de 73% (acima da taxa de inflação 

calculada pelo INPC/IBGE) de janeiro de 2003 a março de 2010”. (MARICATO, 2011, p. 

34). 

Favorecido por este aumento real do salário mínimo e um aquecimento no setor da 

construção civil, provavelmente isto venha a ajudar na compra da casa própria pela 

população. 

Ferreira (2012) vem salientar que para os empreendimentos que vêm construindo 

novas moradias, localizadas em áreas de expansão urbana das cidades médias, criando bairros 

novos, todavia “[...] um efeito perverso, o fenômeno construtivo alimenta a especulação 
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imobiliária e os preços explodem, o que dificulta o acesso mais generalizado à casa própria, 

apesar do dinamismo econômico” (FERREIRA, 2012 p. 33).  

Salienta-se também que os recursos provenientes deste Programa, que no momento 

são consideráveis, não estão resultando em mudança de desenho da urbanização. Dessa forma, 

a fartura de recursos do PMCMV não tem contribuído para modificar a configuração urbana 

na direção da inclusão social. 

É importante esclarecer que não é exatamente o Programa que não favorece a 

modificação do padrão urbano, mas a ineficiência da regulação urbana por meio de diretrizes 

urbanas propostas. 

 

5.5 As evidências do isolamento social ou da segregação sócioespacial 

 

 A partir da consolidação do PMCMV, o município de Jacareí aderiu ao Programa 

tornando-se essa modalidade predominante nos empreendimentos habitacionais do município 

desde 2009. Ressalta-se que, sejam eles verticais ou horizontais, as soluções urbanísticas 

desses empreendimentos foram predominantemente para condomínios fechados e 

direcionados à determinada região da cidade.  

Com este estudo, foi possível observar-se na região Sul do município como aconteceu 

nos bairros Santo Antônio da Boa Vista, o Jardim Maria Amélia, o Novo Amanhecer e outros, 

a concentração de condomínios fechados de média-baixa e baixa renda. 

Observou-se nesses bairros a ausência de serviços como farmácia, supermercado, 

açougue, escola, padaria, mecânicas dentre outras facilidades. Notou-se nesta mesma região, a 

concentração de condomínios fechados, com a tipologia de casas térreas geminadas e em 

alguns casos assobradadas geminadas. Percebeu-se também o condomínio de prédio de quatro 

pavimentos, sendo que as duas tipologias variam entre condomínios construídos 

anteriormente ao PMCMV e aqueles construídos após o Programa variando, entre a faixa I e a 

faixa II do Programa. 

Conforme a Figura 32, nota-se a concentração e a proximidade de condomínios 

fechados de rendas média-baixa e baixa, na região Sul do município de Jacareí.  
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Figura 32 - Concentração de condomínios na região Sul do município de Jacareí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PM Jacareí. Adaptação e elaboração de Daniel José de Andrade. 
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No bairro Cidade Salvador, vizinho aos bairros Jardim Maria Amélia e Jardim Novo 

Amanhecer, a paisagem revelou também alguns condomínios fechados horizontais, mas em 

menor quantidade em relação à maioria dos bairros de loteamento. Notou-se também “vida” 

no bairro com grande movimentação de pessoas em supermercados, açougues, padarias, 

quitandas, farmácias, igrejas dentre outros. 

Ferreira (2012) discute esta questão argumentando que “[...] o ímpeto do mercado 

imobiliário em construir novos bairros... residenciais muitas vezes expulsa outros usos, como 

o comércio local de pequeno porte, e destrói configurações antigas mais ricas, mais 

harmoniosas, mais vivas” (FERREIRA, 2012). 

Nota-se nesta região um bolsão de população de média-baixa e baixa renda, uma 

segregação dentro da cidade e a própria segregação no bairro onde não há comunicação entre 

os moradores que saem do condomínio cada um no seu veículo.  

Um aspecto marcante ocorre na rua José Theodoro de Siqueira (Figura 33) no bairro 

Jardim Maria Amélia, onde se localizam sete condomínios fechados, três deles são de casas 

geminadas e três de prédios de quatro pavimentos. Lembra-se ainda que só existem 

construções do lado esquerdo da via para quem sobe, porque do lado direito há uma extensão 

de terras vazias onde no topo da vertente localiza-se um cemitério e já existe um plano 

privado de estabelecer novos condomínios fechados nessa área vazia. 
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Figura 33 - Município de Jacareí - vista da rua José Theodoro de Siqueira, paisagem homogeneizada. 

  
Fonte: Foto da autora, 2014 

  

Não há a presença marcante de comércio na rua José Theodoro de Siqueira, apenas 

dois pontos pequenos, sendo uma mercearia e um açougue, sugerindo então que os moradores 

se desloquem aos bairros vizinhos em busca dos produtos necessários ao seu dia-a-dia.  

Conforme Santos (2002), a paisagem pode ser usada para a leitura das configurações da 

urbanização. Por esta paisagem é possível revelar como está sendo desenhada esta região, a 

forma que está sendo assumida com relação à apropriação das terras transformadas em 

condomínios fechados, mas sem o serviço de comércio adequado ao atendimento aos 

moradores.  

Conforme exposto no Caderno de Caracterização do Plano Diretor (JACAREÍ, 2002) 

do município de Jacareí, um dos objetivos do PDOT (JACAREÍ, 2003) é “Compartilhar o 

direito à moradia com o direito à cidade”, mas os habitantes dessa região, conforme 

características já descritas ainda não conquistaram esse direito. 

Segundo informações do setor imobiliário² para a região Sul, nas proximidades de três 

condomínios (todos horizontais) já consolidados, constantes desta pesquisa, está prevista a 

construção de mais quatros empreendimentos da tipologia condomínio horizontal fechado, 

cuja construtora é a mesma que já construiu três outros condomínios horizontais.  



134 
 

De acordo com a Figura 34, é possível perceber o desenho que está sendo proposto 

para a região que já concentra uma quantidade significativa de condomínios fechados desta 

tipologia. Esta estrutura proposta localiza-se em uma rua que atravessa a rua José Theodoro 

de Siqueira, área que compõe um  vazio urbano entre os condomínios já consolidados. A 

própria figura 34 demonstra um condomínio já consolidado e a área já planejada com os 

futuros empreendimentos. A área que será preenchida com os empreendimentos propostos 

pode ser visualizada na Figura 33, onde se localiza o lado direito da Rua José Theodoro de 

Siqueira, área composta ainda de vegetação. 
5

 
 

Figura 34 - Cartaz de exposição de futuros empreendimentos para condomínios horizontais fechados - 
região Sul de Jacareí 

Fonte: Foto feita pela autora, 2014 
 

Entende-se que não haverá nesse local movimento de pessoas na rua, pois, ela será 

configurada somente com condomínio fechado, assim como foi feito construído na rua José 

Theodoro de Siqueira.  

                                                           
5 Conversa informal nos stands de exposição das imobiliárias do município de Jacareí 
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Observa-se ainda na figura 34, o fechamento do local em condomínios com uma rua 

sem saída, projetando suposta segurança aos moradores. Indaga-se como é possível tal 

desenho de urbanização com o instrumento de regulação do solo, propondo uma 

verticalização da área urbana com a finalidade de reduzir o espraiamento, conforme o Plano 

Diretor (2003) “Estimular a verticalização em áreas favoráveis; Frear o espraiamento [...]” 

(JACAREÍ, 2003). 

O capítulo 3 do PDOT (JACAREÍ, 2003), traz as diretrizes para a Zona Especial de 

Interesse Social (ZEIS) e em seu artigo 94 indica que elas são destinadas a implantação de 

habitações, à reurbanização e à regularização fundiária de áreas ocupadas informalmente por 

população de baixa-renda. 

Conforme o artigo 95 do PDOT (JACAREÍ, 2003), a zona de interesse social é 

classificada em tipo 1, 2 e 3. A Zona de Interesse Social do tipo 1 é aquela que se caracteriza 

pelo “estoque de terra voltado à implantação de empreendimentos habitacionais destinado a 

população de baixa renda”. A Zona de Interesse Social do tipo 2 é  caracterizada por 

“ocupação habitacional informal e de baixa renda destinada a programas de reurbanização e 

regularização fundiária”; e aquela do tipo 3 é caracterizada por “terrenos ocupados por 

loteamentos irregulares e clandestinos de baixa renda que necessitam de intervenções urbanas 

e da devida regularização fundiária”.  

A figura 35 apresenta as zonas de interesse social e identifica, conforme o PLHIS 

(JACAREÍ, 2010), próximo de 300 lotes urbanizados, todos integrantes do Banco de Terras. 

Acrescenta-se também que além desses existem áreas potenciais a serem reapropriadas, 

seguindo a aplicação dos instrumentos da política urbana.  
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Figura 35 - Zona de Interesse Social no município de Jacareí 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: PMJ- Prefeitura Municipal de Jacareí, adaptação, Daniel José de Andrade 
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Embora os condomínios pesquisados, tanto os da faixa I como os da faixa II do 

PMCMV, estejam dentro de uma Zona de Interesse Social, aquela do tipo 1 (estoque de terra 

voltado à implantação de empreendimentos habitacionais destinado à população de baixa 

renda), não justifica a concentração de condomínios para a população de rendas baixa e 

média-baixa situar-se somente nessa região do município, visto que, conforme a Figura 35, as 

Zeis do tipo 1 distribuem-se por outras regiões do município. 

Observa-se a fraca atuação do PDOT (JACAREÍ, 2003), pois não houve uma 

regularização eficiente do uso do solo no redirecionamento deste seguimento social para 

outras regiões, com o objetivo de manter uma heterogeneidade de população nas diferentes 

regiões. 

Relembra-se neste momento que o texto do PDOT (JACAREÍ, 2003) trouxe as 

recomendações para a utilização dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, com o 

objetivo de estimular a compactação da área urbana e aproveitar a infraestrutura consolidada 

para não onerar os cofres públicos com a construção de nova infraestrutura. Em consonância 

com a Política Nacional de Habitação, o PLHIS (JACAREÍ, 2010), do município de Jacareí, 

compromete-se a oferecer moradia de qualidade, em locais completos de infraestrutura, 

equipamentos e serviços públicos, para a população de baixa-renda, proporcionando então um 

ambiente de habitabilidade. 

No entanto, nota-se uma divergência entre o discurso descrito nessas duas formas de 

regulação do solo urbano (PDOT e o PLHIS) e a prática diária das construções dos 

condomínios.  

Ermínia Maricato (2001) defende o zoneamento urbano como mecanismo de 

facilitação da organização da vida dos habitantes deste modo ressalta que,  

  
[...] o zoneamento pode contribuir para expandir o mercado habitacional e 
baratear o custo da moradia. Pode definir áreas de usos mistos ou de 
moradias de diferentes faixas de rendas [...] contribuir ainda para determinar 
a finalidade do uso para a moradia social em áreas específicas, embora a 
marca dos grandes conjuntos residenciais populares, segregados e 
homogêneos, deva ser evitada [...] ( MARICATO 2001 p. 115). 
 

O mapeamento dos condomínios em Jacareí realizado nesta pesquisa revela desacordo 

entre a fala de Maricato e a realidade do município, pois os conjuntos residenciais nesta 

pesquisa estão homogeneizando uma área, com um mesmo segmento do setor social.  
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5.6 Análise do discurso e da prática da legislação do município de Jacareí  

 

O Caderno de Caracterização do Plano Diretor de Jacareí (JACAREÍ, 2002) foi escrito 

com objetivo de nortear a compreensão e a discussão da proposta do Plano Diretor, Lei 

Complementar nº 49 de 2003.  

Já o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) do município de Jacareí, que é 

um instrumento de planejamento urbano municipal, teve como objetivo ordenar e regular a 

ocupação do solo, proporcionando assim as diretrizes do crescimento urbano. 

 O PDOT do município (JACAREÍ, 2003) prevê, em seu artigo 54, o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e, por isso, adota os instrumentos previstos no 

Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257: 

I - parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

II - IPTU progressivo; 

III - desapropriação com pagamentos em títulos; 

IV - direito de preempção; 

V - outorga onerosa do direito de construir; 

VI - operações consorciadas; 

VII - consórcio imobiliário; 

VIII - transferência do potencial construtivo; 

IX - estudo do impacto de vizinhança. 

  Sobre os vazios urbanos o Caderno de Caracterização do Plano Diretor (JACAREÍ, 

2002) do município declara que, 

 

[...] na área onde se situa o aglomerado urbano, entre as principais rodovias 
[...] os vazios passíveis de ocupação representam 19.000.000,00-m² de área 
bruta. Considerando-se a taxa geométrica de crescimento de 1,74% entre 
1991 e 2000 (segundo IBGE), seria necessário 55 anos para ocupação total 
desses vazios urbanos. Isso demonstra uma necessidade urgente em ordenar 
o crescimento da cidade a fim de evitar novos loteamentos periféricos [...] 
(JACAREÍ, 2003 p. 29).  
 
 

Os dados revela então, outro desacordo entre o PDOT e a realidade da região Sul, pois 

o referido instrumento fora concretizado no ano de 2003, portanto já se passaram 12 anos de 

sua efetivação e os novos empreendimentos, só para citar os de baixa renda, foram entregues a 

partir de 2011 e não se localizam em área de vazios urbanos, embora esteja dentro de uma 

ZAP, Zona de Adensamento Preferencial, que se localizam na periferia da área urbana. 
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 O texto do PLHIS (JACAREÍ, 2010) vem confirmar a ideia proposta no texto do 

PDOT (JACAREÍ, 2003), quando ressalta produzir moradia para a população de baixa renda e  

utilizando-se das áreas ociosas e aplicando-se os instrumentos previstos no Plano Diretor, 

diga-se de passagem aqueles introduzidos pelo Estatuto da Cidade.  

Vê-se que a ideia, pelo menos na intenção, então é a produção de moradia em áreas já 

dotadas de infraestrutura consolidada, permitindo então a inserção urbana à população de 

baixa renda. 

Neste contexto, recorda-se a questão da propriedade da terra, desde a chegada dos 

portugueses ao Brasil a forma como era adquirida ainda reflete a situação atual de 

desigualdade em acessar a terra, por isso Ferreira (2012) destaca, “[...] de fato, na balança do 

poder político e econômico, e isso desde o Brasil Colônia, o acesso à terra – rural e urbana – 

sempre foi controlado pelos segmentos dominantes e dificultado aos grupos sociais mais 

vulneráveis”. (FERREIRA 2012, p. 25). 

Portanto, na atualidade do Brasil urbanizado a questão ainda é primordial, “[...] a 

retenção de terras vazias e ociosas em áreas com infraestrutura, como parte das dinâmicas de 

investimentos do setor imobiliário, contrasta com os enormes contingentes populacionais sem 

alternativas de moradia, empurrados para as periferias (FERREIRA 2012, p. 25). 

Enfim, a regulação pública através de seus instrumentos não se efetiva, o mercado 

impera com sua atuação, e a população de baixa renda arca sozinha com o ônus de residir na 

periferia com a ausência de equipamentos que lhes são necessários a uma vida mais justa. 

Para aumentar o relevo deste aspecto toma-se o Macro-eixo, um documento do ano de 

1978 que já possuía o mesmo argumento atual sobre a questão urbana no Vale do Paraíba que 

era identificada como semelhante para todos os municípios assim, 

 
[...] observa-se, entretanto, que o poder público tem-se caracterizado por 
uma intervenção setorial e pontual, ao invés de uma estratégia integrada e 
planejada. Dada, por um lado, a fragilidade das organizações populares, 
pouco capazes de interferir nos processos decisórios, resta à iniciativa 
privada a possibilidade de agir mais livremente. E, pelo próprio fato do 
objetivo inerente à iniciativa privada ser exclusivamente o lucro, os 
interesses das classes menos favorecidas da população são cada vez mais 
subestimados. (MACRO-EIXO, 1978 p. 45)  
 

Salienta-se então, que mesmo na atualidade tendo a possibilidade de alterar essa 

realidade por meio dos instrumentos propostos por intermédio do Estatuto das Cidades, a 

tendência cultural continua, o rompimento com as práticas políticas anteriores não ocorre e a 
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mesma ordem estabelecida permanece. Assim, a urbanização vai ocorrendo conforme dita o 

capital imobiliário, se a região Sul do município de Jacareí.  

O texto do Caderno de Caracterização do Plano Diretor (JACAREÍ, 2002), identifica a 

destinação urbana de cada zona ou área: “Preferencial - composta por áreas dotadas de 

infraestrutura; Controlada - composta por áreas com infraestrutura insuficiente; Restrita - 

composta por áreas sem infraestrutura (JACAREÍ, 2002 p. 52)  

Conforme a Figura 36, os condomínios pesquisados estão localizados dentro da Zona 

de Adensamento Preferencial (ZAP), com densidade demográfica de 300 habitantes por 

hectare, todavia nota-se que é uma zona já nas proximidades da Zona de Adensamento 

Restrito, aquela que não contém infraestrutura, ou seja, já é uma área de franja urbana. Assim, 

ocorre a contradição com o Plano Diretor que prevê o adensamento urbano com o objetivo de 

aproveitar toda a infraestrutura já instalada e não onerar o poder público, com o alongamento 

de mais infraestrutura, como se observa por meio deste estudo. 
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Figura 36 - Macrozonas de destinação urbana de Jacareí e localização dos condomínios faixa I e II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Jacareí. Adaptação e elaboração por Daniel José de Andrade 
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A figura 37 confirma a localização periférica dos condomínios dentro da zona de 

expansão denominada 2A. Oferece a visão dos condomínios localizados no limite da zona de 

expansão urbana com a zona rural. 

 
Figura 37 - Novos condomínios fechados em localização periférica da zona de expansão urbana 

 
Fonte: foto feita pela autora, 2014 
 

As Figuras 37 e 38 apresentam uma área com a presença de vários condomínios.  

Especialmente na figura 38 pode-se observar o gado bovino pastando na rua José Theodoro de 

Siqueira o que constitui um risco para os habitantes e para o próprio gado. Esses condomínios 

estão na fronteira entre a zona urbana e a rural, o que demonstra que os habitantes desses 

condomínios foram empurrados para a franja urbana, nesta rua existem seis condomínios 

fechados voltados para a população de média-baixa e baixa renda. 
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Figura 38 - Gado bovino pastando na rua José Theodoro de Siqueira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: foto feita pela autora 2014 
 

Isto posto, recorda-se ainda a questão tributária destacada no Plano Diretor (2003), o 

qual apontou que as arrecadações do município eram baixas e o IPTU principalmente 

correspondia a apenas 4,87% da receita total. Essa situação está concordante com uma das 

recomendações constantes do PDOT, aquela da aplicação do IPTU progressivo. Se esta ação 

for colocada em prática, pressupõe-se então sanar dois problemas para a administração 

pública, ou seja, o aumento da arrecadação e a ocupação dos vazios urbanos. No entanto, dada 

a situação de concentração da população de baixa e média-baixa rendas na região Sul do 

município, aumentando o espraiamento urbano, constata-se que a aplicação dos instrumentos 

citados não ocorreu.  

Neste contexto, Maricato (2000) destaca a utilização do Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU) nos países Europeus e nos Estados Unidos “no auxílio à justiça urbana”. No 

entanto esta autora destaca também, que ele é deprimido no Brasil como em toda a América 

Latina “[...] Há uma rejeição em relação à tributação imobiliária na América Latina, onde a 

valorização imobiliária é vista como um direito do proprietário e não como um ganho que lhe 

é alheio [...]” (MARICATO 2000, p. 175). 

No Caderno de Caracterização do Plano Diretor (JACAREÍ, 2002), é utilizado o 

argumento que “[...] existe potencial para que, através de uma reforma tributária justa e 

equilibrada, seja aumentada a arrecadação do Imposto Territorial Urbano (IPTU) em 
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particular, e também do ISS, impostos que, sem sombra de dúvidas, estão com a arrecadação 

bastante reprimida.” (JACAREÍ, 2002 p. 43).  

Deste modo, nota-se que instrumento necessário para a redução do espraiamento 

urbano e a localização da população de baixa renda nas áreas de infraestrutura suficiente do 

município existe, mas isto não é o bastante para a ação sair do papel; talvez, outros fatores 

como o político e o econômico tenham neste momento mais relevância e tem permitido o 

espraiamento e não a compactação da cidade.  

Neste ponto, Ferreira (2012) destaca que “[...] aplicar instrumentos que combatem o 

mau uso do solo urbano significa optar por enfrentar interesses fundiários e imobiliários 

geralmente poderosos.” (FERREIRA 2012, p. 49).   

Maricato (2000) sustenta a mesma opinião, destacando a questão da propriedade da 

terra e indica que “a terra é um nó na sociedade brasileira [...] a legislação é ineficaz quando 

contraria interesses de proprietários imobiliários ou quando o assunto são os direitos sociais.” 

(MARICATO, 2000 p. 150). A autora reforça a capacidade política da elite em comandar os 

interesses de alguns na sociedade brasileira, destaca então que, 

 

Instrumentos urbanísticos, textos legais podem ser melhores ou piores, 
adequados ou inadequados tecnicamente, mas nada garante aquilo que é 
resultado da correlação de forças, especialmente em uma sociedade 
patrimonialista... Estamos no terreno da política e não da técnica. 
(MARICATO, 2000, p. 184). 
 

Completando o pensamento anterior, Santos (2002) lembra “um plano não se constitui 

em documento redentor e dotado da mágica de sozinho solucionar os chamados problemas 

urbanos.” (SANTOS, 2002, p.174). Aqui reside a ideia da vontade política, dos atores 

envolvidos no processo de urbanização, o mercado imobiliário, os movimentos sociais, as 

organizações de bairros, escolas, universidades dentre outros. Portanto, somente a intenção do 

plano não basta para modificar a estrutura urbana, há que se haver envolvimento dos atores do 

município, principalmente aquele dos movimentos sociais, reivindicando os seus direitos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste momento retoma-se o objetivo da pesquisa que foi compreender em quais 

circunstâncias políticas e econômicas se formaram os condomínios fechados (horizontais e 

verticais) para a população de média-baixa e baixa renda da região Sul de Jacareí, bem como 

a sua relação com o PMCMV do governo federal, de modo a se obter um diagnóstico da sua 

situação atual deste tipo de construção.  

 Especificamente foi possível identificar que a Região Sul do município de Jacareí é 

localização preferencial de condomínios fechados para a população de média-baixa e baixa 

renda. 

A legislação sobre o município esclarece que a verticalização é uma recomendação 

para compactar a cidade e reduzir os gastos com a infraestrutura. No entanto, nota-se a 

distância entre o discurso e a prática do poder público, pois os novos empreendimentos 

habitacionais, especialmente aqueles para habitação social, localizam-se dentro da zona de 

expansão, todavia em sua periferia. Os condomínios da faixa de renda II do PMCMV, em sua 

maioria neste estudo, são de casas térreas, fato que favorece o espraiamento da área urbana. 

Não se encontrou nenhum dos empreendimentos entregues até o momento, especialmente 

aqueles de faixa de renda I, localizados na zona central do município, ou em vazio urbano 

bem centralizado, embora esta recomendação conste do texto do PLHIS (JACAREÍ, 2010). 

Segundo o PLHIS (JACAREÍ, 2010), há “[...] a disponibilidade de aproximadamente 

33.888 lotes urbanos não edificados e a existência de cerca de 8,96 km² de vazios urbanos, 

dentro do perímetro proposto, aptos para parcelamento (13,85%) [...]” (JACAREÍ, 2010). 

Os dados revelam, então, que não é pela carência de terra urbana com infraestrutura 

que os novos condomínios estão se localizando na periferia. Esses dados certificam que não se 

evidencia uma articulação entre os novos instrumentos propostos pelo Estatuto da Cidade e a 

disponibilidade de recursos para o PMCMV, com a finalidade de reverter o quadro de 

apropriação desigual das distâncias urbanas entre todos os moradores. 

Sobre a ação política dos agentes públicos, que é regular a ação do setor privado sobre 

o solo urbano, o discurso está dissonante da prática. Se os novos projetos estão sendo 

avaliados e aprovados por um órgão público, parece não estar havendo um acordo com as 

diretrizes do Plano de Diretor de Ordenamento Territorial (2003).  

Nota-se, portanto, que ações urbanísticas praticadas em Jacareí, estão desconectadas 

do PDOT e do PLHIS; enfim, as diretrizes urbanas são negligenciadas e o mercado 

imobiliário segue urbanizando a cidade livremente. 
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Por esses aspectos é concebível pensar que as motivações políticas não estão sendo 

capazes de limitar as motivações econômicas na formatação da modalidade do assentamento 

humano de condomínios fechados para a população de média-baixa e baixa renda, levando a 

localização dos assentamentos somente para a periferia. É a força do capital que está 

moldando os espaços e também as relações sociais, com o poder público legitimando a ação 

do setor econômico privado por meio dos agentes imobiliários. 

Este espaço urbano, que segue a lógica capitalista e a ação dos promotores 

imobiliários, segue interesses complexos e influentes sobre o poder público. O papel do 

Estado de reduzir as desigualdades socioespaciais, por meio da regulação do espaço urbano, 

não se verifica no presente estudo.  

 Percebeu-se que as novas unidades habitacionais financiadas por meio do PMCMV 

estão se localizando em uma área periférica do município e a paisagem dessa área apresenta 

um desenho homogeneizado, todavia sem os serviços necessários à vida cotidiana do cidadão. 

Observou-se a ausência de articulação social possibilitada pelos condomínios fechados, 

provocando uma cisão tanto física quanto social. 

A vida cotidiana passou a privilegiar o fechamento em condomínios, em detrimento da 

movimentação na rua que não seja por meio do veículo automotor. O privilégio é apenas 

daquilo que está intramuros, não permitindo uma visão de conjunto para o bairro, muito 

menos para a região, o que evidencia a fragmentação dos espaços em pequenas porções. 

Alguns espaços da região Sul estão se tornando homogêneos no uso, sendo apenas 

residencial, com a tipologia condomínios fechados, todavia as ruas têm se tornado sem vida 

para o pedestre, só transitam os carros, com a ausência de supermercados, padarias, 

mecânicas, açougue etc. Em contrapartida, nos bairros vizinhos, cujas construções não são do 

tipo condomínios fechados, ocorre vida, movimentação de pessoas nas ruas, compra no 

comércio local, mais relações entre as pessoas que se encontram, como é o caso do bairro 

Cidade Salvador. 

A estrutura espacial que se observa, distancia as pessoas, não ocorre a diversidade de 

usos entre a residência, os espaços de encontros, seja de consumo ou de algum tipo de 

comemoração cívica, folclórica ou religiosa. A homogeneidade da paisagem por meio do 

conjunto arquitetônico semelhante não traz a funcionalidade do espaço, não é  harmônica com 

o cotidiano. Nesse território, o diálogo entre o desenho (condomínios fechados) e a prática 

cotidiana, revelam-se sem integração. 
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Pode-se observar que esse espaço não é realmente apropriado para o residente, pois ele 

não cria identidade com o local onde vive, espaço esse que só utiliza para se abrigar, não se 

conectando com ele. 

 A paisagem padronizada (condomínios fechados), conforme Santos (2002), para o 

censo comum pode representar o belo, o agradável, que embute qualidade de vida.  No 

entanto, mostra-se insustentável para a prática cotidiana, cujos moradores devem sair de 

automóvel, se quiserem satisfazer às suas necessidades de compras diárias, dentre outros 

serviços, indo em busca dos bairros vizinhos que ofereçam tais opções. Ainda considera que 

mesmo saindo de automóvel o morador poderá ter problemas com a acessibilidade, dado a 

insuficiências e qualidade de vias para circular observadas em campo. 

A leitura que vem fornecer o espaço da região Sul do município de Jacareí consolida-

se como uma suposta fronteira urbana para o mercado imobiliário no momento. Na 

configuração do espaço urbano desta região, nota-se a ineficiência de regulação da ocupação 

do solo, por intermédio dos agentes públicos, como a presença dos agentes privados que agem 

com certa liberdade. 

Os condomínios financiados pelo PMCMV são os das faixas de renda I e II, nos quais 

se percebe o segmento de baixa renda e média-baixa, concentrando-se nessa direção do 

município. A concentração de condomínios em uma mesma região, em uma área de franja 

urbana do município, com a ausência de cidade para os moradores, a falta de acesso aos 

serviços e equipamentos necessários a uma boa qualidade de vida e uma acessibilidade à área 

central. Em decorrência, observa-se a concentração de pessoas em uma mesma região, com 

grande vulnerabilidade social. 

Conforme Villaça (2001), a apropriação das vantagens do espaço produzido está para 

a elite e não para a maioria da população separada em “guetos” periféricos. 

Ao que se percebe, o PMCMV, mesmo com um aporte de recursos maiores que em 

outro momento de nossa política habitacional, mantém a tendência de se localizar no âmbito 

urbano, municipal, unidades em bairros periféricos ou semiperiféricos.  

Esta situação vem reforçando a tendência de segregação dentro do município, 

explicita-se, então, que a questão maior continua a ser a acessibilidade à terra urbanizada. 

Sendo assim, fica nítido que os recursos aplicados no PMCMV não romperam com a lógica 

de construção de moradia para os mais empobrecidos, oferecendo-lhes boa inserção urbana, 

porque, por si só, ele não dá conta de inverter a situação de segregação posta. 

Maricato (2009) já alertava para as imperfeições desse Programa no seu lançamento, 

argumentando que ele não se referia à matéria urbanística “[...] deixa a desejar em relação aos 
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temas da habitação social [...] ” (MARICATO, maio 2009, Matéria Carta Maior). Para essa autora, 

esse Programa não faz referência aos impactos em matéria urbanística. Assim as novas moradias 

têm localização inadequada.  

Portanto, fraca atuação política no sentido de valer os direitos da coletividade. O que 

se apresenta então é o favorecimento da propriedade individual.  

Como sugestão e recomendação para as próximas pesquisas, propõe-se o 

aprofundamento dos estudos para uma efetiva análise do PMCMV, tão importante para a 

continuação da definição da malha urbana de Jacareí, bem como a sua relação com as 

diretrizes de uso do solo municipal. 

 Com a realização deste trabalho, espera-se ter contribuído para facilitar uma análise e 

uma reflexão de especialistas e do poder público sobre o problema existente, no sentido de 

procurar um modo de trabalhar melhor a situação da construção de habitações em Jacareí, 

para não deixar para o futuro a cristalização desses problemas com o crescimento da cidade. 
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Nada é Definitivo... 

 

 

Em ciência, nada é definitivo, 
e a realidade é complexa, inesgotável... 

Se um pesquisador descobre um caminho, 
logo outro completa mais um atalho com refino. 

A ciência vive de aproximações sucessivas e crescentes... 
É um constante vir-a-ser, de amanhãs diferenciados, 
anoiteceres insones, preocupações que madrugam, 

muitas provisoriedades cercando os estudos... 
E buscamos inocentemente o definitivo e o duradouro. 

Mas tudo é essência volátil, 
com incertezas revestidas de armaduras... 

Nossas pesquisas e indagações continuam... 
Na vida humana as surpresas são vencedoras, 

e o novo é praticamente ao mesmo tempo velho. 
Quando delineamos um comportamento, 

logo surge um detalhe a contradizer nossas reflexões. 
Às vezes somos ilhas habitadas, 

outras vezes nos misturamos com o mar, 
transformando-nos, diluindo-nos em suas essências. 

Quantos estudos, quantas pesquisas, 
análises, reflexões, hermenêuticas, 

para conhecer a essência do homem... 
Qual nada, em busca da competência maior, 

iniciamos outra e outra pesquisa do começo... 
E vamos descobrindo a complexidade do homem... 

Vamos buscando competências, essências... 
E a tarefa inacabável continua... 
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