
 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA  

INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL 

 

 

 

 

 

DEIVID GALDINI SILVA 

 

 

 

 

 

FLUXOS DE CAPITAIS IMOBILIÁRIOS E SEUS IMPACTOS NO ESPAÇO 

URBANO: UMA ANÁLISE DOS MUNICIPIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E 

TAUBATÉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP  

2017 

 



 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA  

INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUXOS DE CAPITAIS IMOBILIÁRIOS E SEUS IMPACTOS NO ESPAÇO 

URBANO: UMA ANÁLISE DOS MUNICIPIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E 

TAUBATÉ  

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao programa de Mestrado em Planejamento 

Urbano e Regional do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, da 

Universidade do Vale do Paraíba. 

 

Orientação Profa Dra Adriane Aparecida Moreira de Souza 

Coorientação Profa Dra Cilene Gomes 

 

 

 

 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP  

2017 



 
 

Ficha 

 

 



 
 

Banca 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente eu agradeço à Universidade do Vale do Paraíba, em especial o IP&D 

pela oportunidade de cursar o Mestrado em Planejamento Urbano e Regional.  

Um agradecimento especial aos meus professores, principalmente para a minha 

orientadora Adriane Aparecida Moreira de Souza e a co-orientadora Cilene Gomes, que sem a 

ajuda delas este trabalho não seria possível. 

Ao amigo que fiz durante as disciplinas e que contribuiu para meu amadurecimento 

acadêmico e sem dúvidas para aguçar ainda mais a minha criticidade. Daniel Fernandez 

À minha família pela compreensão e espaço para a execução do trabalho e à minha 

namorada Carolina por todo suporte e carinho. 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

FLUXOS DE CAPITAIS IMOBILIÁRIOS E SEUS IMPACTOS NO ESPAÇO URBANO: 

UMA ANÁLISE DOS MUNICIPIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TAUBATÉ  

 

A presente pesquisa procura discutir a circulação de capitais imobiliários e as transformações 

ocorridas no processo de urbanização nos municípios de São José dos Campos e Taubaté, 

estado de São Paulo, após o lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida em 2009. Para 

este estudo foram utilizados dados referentes à pesquisa bibliográfica discutindo a relação 

entre mercado imobiliário, Estado e propriedade privada, e dados estatísticos de órgãos 

oficiais, e as leis criadas em âmbito nacional e municipal que possibilitaram a ampliação da 

oferta dos produtos imobiliários, além de dados das instituições privadas do setor imobiliário. 

Durante a pesquisa percebeu-se características distintas dos municípios de São José dos 

Campos e Taubaté referentes à criação de leis que viabilizassem a atuação do setor 

imobiliário/financeiro, assim como a participação destas instituições nos municípios. 

Perceberam-se também diferentes impactos após 2010, com queda mais acentuada dos 

investimentos, no entanto, nos dois municípios os investimentos se concentram em zonas 

onde residem os moradores com os maiores rendimentos.  

Palavras-chave: Mercado imobiliário. Urbanização. Circulação de capitais. Produção do 

espaço



 
 

ABSTRACT  

 

REAL ESTATE CAPITAL FLOWS AND THEIR IMPACTS ON URBAN SPACE: AN 

ANALYSIS OF THE MUNICIPALITIES OF SÃO JOSÉ DOS CAMPOS AND TAUBATÉ 

 

 

This research aims at discussing the circulation of real estate capitals and the transformations 

occurred during the urbanization process of the municipalities of São José dos Campos and 

Taubaté, state of São Paulo, after the launch of the program Minha Casa Minha Vida in 2009. 

For this study were used data about the bibliographic research discussing the relation between 

real estate market, State and the private property, statistic data from official organs, the laws 

created at national and municipal level that allowed the expansion of the supply of the real 

estate products, as well as data from private real estate institutions. During the research, were 

noticed distinct characteristics of the municipalities of São José dos Campos and Taubaté 

regarding the creation of laws that could enable the real estate/financial sector performance, 

as well as the participations of these institutions in the municipalities. Were also noticed 

different impacts after 2010, with a sharper decline of the investments, however, in both 

municipalities are concentrated in areas where reside the residents with the higher incomes. 

 

Keywords: Real estate market. Urbanization. Circulation of capitals. Production of space. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pesquisas recentes
1
 demonstram que o mundo está cada vez mais desigual, de modo que 

as pessoas geralmente são avaliadas pelo seu grau de consumo, reduzidas a mercadorias. 

Assim como acontece com o seu espaço de vivência – a cidade e a casa, conforme Harvey 

(2013), “a urbanização desempenhou um papel especialmente ativo, [...], na absorção da 

produção de excedente que os capitalistas produzem perpetuamente em sua busca por lucros”. 

Dessa forma, a cidade passa a fazer parte da rentabilidade do capital, assim como o incentivo 

para o aumento da propriedade privada da moradia e a sua transformação como forma de 

riqueza. Segundo Roubini (2013 apud ROLNIK, 2015, p. 39), “a moradia é transformada 

numa espécie de caixa eletrônico capaz de funcionar como garantia de empréstimos para 

financiar o consumo”. 

Estar alheio a isso é praticamente impossível, pois, como afirma Santos (1985, p. 13), 

“o mais pequeno lugar, na mais distante fração do território, tem, hoje, relações diretas ou 

indiretas com outros lugares de onde lhe vêm matéria prima, capital, mão de obra, recursos 

diversos e ordens”, ou seja, todos os espaços estão sujeitos ao mesmo princípio em que o 

dinheiro é perpetuamente enviado em busca de mais investimentos e de lucros. 

Os fluxos de capitais estão presentes no cotidiano, em cada canto do espaço geográfico, 

o que se intensifica pela globalização, principalmente pós 1990, com a financeirização e a 

internacionalização da circulação de capitais, dentre eles, os capitais imobiliários. Segundo 

Aalbers
2
:  

 

[...] a financeirização da economia política da habitação é o domínio crescente de 

atores, mercados, práticas e narrativas financeiros em várias escalas, o que resulta na 

transformação estrutural de economias, empresas, Estados e grupos familiares 

(Aalbers 2015 apud ROLNIK, 2015, p. 27). 

 

A busca por novos mecanismos e espaços voltados à (re)produção e à valorização do 

capital é fundamental para a sobrevivência do capitalismo. Conforme Harvey (2006, p. 

130),“a sobrevivência do capitalismo se funda na vitalidade permanente da circulação”. 

Continuando, o autor esclarece (2006, p.130): “se, por exemplo, houver uma interrupção 

dessa forma de circulação pela impossibilidade de obtenção de lucro, a reprodução cotidiana 

se dissolverá no caos”. 
                                                           
1
A organização não-governamental britânica Oxfam mostra que pela primeira vez a riqueza acumulada pelo 1% 

mais abastado da população mundial equivale à riqueza dos 99% restantes. 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160118_riqueza_estudo_oxfam_fn>.  
2
 AALBERS, Manuel. Corporate Financialization. In: CASTREE, Noel et al. (orgs.) The International 

Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment, and Technology. Oxford, Wiley, 2015. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160118_riqueza_estudo_oxfam_fn
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Temos como exemplo a crise do subprime
3
, em 2007, que se iniciou nos EUA e depois 

se alastrou por várias regiões do globo, como consequência da internacionalização financeira. 

Uma crise baseada em títulos de hipotecas “tóxicos” detidos pelos bancos, ou comercializados 

por investidores em todo o mundo, com pensamentos de que os preços dos imóveis fossem 

subir para sempre. 

Essa valorização dos preços dos imóveis ocorre à custa do endividamento do 

trabalhador. Com isso, um mundo inundado, anteriormente, com excesso de liquidez, passa a 

se ver sem dinheiro e inundado por casas, por escritórios e por shopping centers em excessos 

e vazios, além da capacidade produtiva e de trabalho excedentes (HARVEY, 2011). 

Todas essas implicações ocorridas no espaço têm consequência na instância social, no 

dia a dia da sociedade, pois, o espaço é uma instância da sociedade do mesmo modo que a 

instância econômica e a instância cultural-ideológica, sendo o social a essência do espaço, 

onde formas geográficas contendo frações do social não são apenas formas, mas formas-

conteúdo (SANTOS, 1985). 

Conforme Harvey (1989), nas contradições do espaço urbano é que podemos ver muito 

sobre os mecanismos bem sucedidos da autorreprodução do capitalismo, além de examinar o 

processo urbano em toda sua complexidade, revelando as raízes da formação da consciência 

nas realidades materiais da vida cotidiana. 

As cidades são, atualmente, ambientes construídos exclusivamente para extrair renda e, 

depois, para gerar mais renda. Fix (2007) exemplifica essa afirmação, por meio de seus 

estudos sobre a cidade de São Paulo, mostrando as relações entre proprietário de terra, 

incorporador, construtor, agentes de créditos e Estado na obtenção de renda, de lucro, de juros 

e de impostos na formação do meio ambiente construído. 

Outros exemplos dessa financeirização da habitação podem ser encontrados em artigos 

e em livros, como os referenciados a seguir: (MARICATO, 1998), (FIX, 2011), (SANTOS, 

2015) e (ROLNIK, 2015), neste a autora relata sobre casos que presenciou quando estava à 

frente do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), em 

cidades como Astana, no Cazaquistão; Puento Alto, no Chile; Los Angeles, nos EUA; Bilbao, 

na Espanha; entre outros. 

                                                           
3
De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), subprime são hipotecas de maior risco ou 

de segunda linha. São oferecidas para compra de casas com juros baixos e para pessoas com histórico de crédito 

ruim. 

Fonte:<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2156:catid=28&Item

id=23> Acesso em 10/08/2016. 

 

http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2156:catid=28&Itemid=23
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2156:catid=28&Itemid=23
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O entendimento dos fluxos de capitais imobiliários, da financeirização da habitação e 

das estratégias do setor imobiliário permite uma compreensão crítica da relação desses 

elementos no Brasil e de seus desdobramentos. Segundo Santos (1985, p.1), “a economia está 

no espaço, assim como o espaço está na economia. O mesmo se dá com o político-

institucional e com o cultural-ideológico. Isso quer dizer que a essência do espaço é social”. 

Dessa forma, momentos de crise não têm apenas o capital e os preços dos imóveis 

desvalorizados, como também a força de trabalho e a transformação dramática do padrão de 

vida, como diminuição de acesso a moradias. 

Compreender o dinamismo e as estratégias dos setores imobiliário e financeiro, além de 

seus desdobramentos no processo de urbanização dos municípios de São José dos Campos e 

de Taubaté, são os objetivos deste estudo. Para isso, será considerado o período iniciado em 

2008, quando foi criado o programa “Minha Casa Minha Vida”, um dos maiores programas 

habitacionais do País e, também, período de grandes incentivos para a indústria, para a 

construção civil e para o consumo, dinamizando toda a economia brasileira até o ano de 2014 

que é o ano em que as associações de Taubaté e São José dos Campos disponibilizam dados.  

Localizados na Região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, os municípios de 

São José dos Campos e de Taubaté, juntamente com outros 37 municípios, compõem a 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVLPLN). A escolha por tais 

municípios deve-se ao fato de que são os municípios mais populosos, com os maiores PIBs e 

os mais dinâmicos economicamente. Todos esses aspectos favorecem a atração de 

investimentos de capitais, inclusive internacionais, com a atuação de empresas incorporadoras 

e/ou empreiteiras de outras regiões do globo. 

A verificação empírica de tais condições e processos fomentou a composição de 

perguntas e a realização desta pesquisa, a qual foi organizada no sentido de responder as 

seguintes perguntas: 

A partir de 2008, com a criação do Programa Minha Casa Minha Vida, como ocorre a 

circulação de capitais imobiliários na Região do Vale do Paraíba-SP, mais precisamente nos 

municípios de São José dos Campos e de Taubaté? 

Existe uma lógica de (re)localização do capital? Quais são as estratégias do setor 

imobiliário? 

Quais os desdobramentos dessa dinâmica no processo de urbanização desses 

municípios? 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo geral compreender o dinamismo e as estratégias dos 

setores imobiliário/financeiro, bem como os seus desdobramentos no processo de urbanização 

dos municípios de São José dos Campos e de Taubaté, considerando a implantação em 2008 

do programa “Minha Casa Minha Vida” e os incentivos à indústria, ao setor da construção 

civil e ao consumo até o ano de 2014. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

São objetivos específicos deste trabalho: 

 

a) Entender a relação entre os empreendimentos lançados nos dois municípios, os 

investimentos do setor público e a origem das empresas incorporadoras e das 

empreiteiras que realizaram tais empreendimentos. 

b) Mapear e analisar a circulação do capital imobiliário a partir dos investimentos das 

incorporadoras e das empreiteiras e a velocidade de venda dos empreendimentos. 

c) Identificar e conhecer as políticas e as leis adotadas pelo Estado relativas ao sistema 

financeiro imobiliário e analisar a relação dos preços dos imóveis com as políticas 

adotadas e a influência do setor imobiliário. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Novos espaços e relações estão sendo produzidos constantemente. Conforme Harvey 

(2006, p. 150):  

[...] o capitalismo se esforça para criar uma paisagem social e física da sua própria 

imagem, e requisito para suas próprias necessidades em um instante específico do 

tempo, apenas para solapar, despedaçar e inclusive destruir essa paisagem num 

instante posterior do tempo. As contradições internas do capitalismo se expressam 

mediante a formação e reformação incessantes das paisagens geográficas (HARVEY 

2006, p.150). 

 

A procura pelo entendimento das irracionalidades e das contradições do capitalismo faz- 

se necessária, uma vez que pode proporcionar parâmetros e, assim, indicar estratégias para 

minimizar impactos negativos ocasionados pela diferenciação geográfica.  

A busca incessante da acumulação de capitais é o que ocasiona essa diferenciação, 

sendo assim, o motor da produção capitalista. Territórios são compartimentados entre aquelas 

áreas que acolhem e beneficiam os vetores da acumulação, que em troca recebem toda 

infraestrutura espacial fixa e segura, para o funcionamento efetivo do capital. Nesse contexto, 

aquelas áreas que não atraem e não representam lucros significativos, não gerando 

acumulação rentável ao capitalista, permanecem ou tornam-se uma área de infraestrutura 

precária ou obsoleta. 

É valido lembrar que, apesar da infraestrutura social e física necessária para facilitar e 

assegurar o capital, áreas novas estão sendo produzidas, e áreas antigas sendo reproduzidas. 

Ademais, segundo Harvey (2011), “o aparente caos da diferenciação geográfica é uma 

condição necessária para a acumulação do capital começar.” 

Nessa busca pela superação de barreiras que impedem a acumulação e a volatilidade do 

capital, que o setor financeiro aproxima-se do setor imobiliário e demonstra ter encontrado, na 

produção do espaço, a possibilidade de reprodução e de acúmulo. Em outros termos, a cidade 

como canteiro de obra passa, na verdade, a ser um canteiro de negócios. 

Com esse modelo de desenvolvimento urbano, os preços dos terrenos e dos imóveis 

ficam nas mãos do mercado imobiliário, ocorrendo, então, uma alta valorização dos 

preços.Com isso, até mesmo as casas destinadas a população de baixa renda sofrem com tal 

valorização, cabendo ao trabalhador médio sujeitar-se a pagar os valores pedidos pelo 

mercado.  

A realização deste estudo justifica-se devido a essa configuração do sistema capitalista, 

somada à crise do subprime, de 2007, (uma crise originada da relação entre especulação 
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imobiliária e mercado financeiro) e à resposta do governo brasileiro para minimizar os 

impactos dessa crise no País, criando o programa Minha Casa Minha Vida. Ou seja, tanto a 

crise quanto a solução têm um denominador comum, a urbanização.  

Dentro desse contexto e dessa temática abordados, pode-se observar uma relação com o 

planejamento urbano regional, pois, neste trabalho, busca-se o entendimento das relações 

existentes dentro do mercado imobiliário e dos seus reflexos no processo de urbanização. 

Além disso, por meio da compreensão dessas relações,entender as medidas que minimizam os 

impactos negativos no território. Isto é, com as investigações científicas enfocadas na 

produção do espaço urbano e regional, pode-se compreender o processo de produção social do 

espaço contemporâneo da Região Metropolitana do Vale do Paraíba – SP. 
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4 METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento da pesquisa ocorreu a partir do cumprimento das etapas apresentadas no 

fluxograma (figura 1) abaixo. 

 

Figura 1 Fluxograma de atividades 

 
Fonte: Autor. 

 

Etapa 1.1: LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO  

 

Compreendeu o levantamento da literatura existente sobre o assunto em questão, a fim 

de potencializar intelectualmente o trabalho, por meio da aquisição de um conhecimento 
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coletivo, reaproveitando pesquisas em diferentes escalas e contextos, do meio acadêmico e 

das respectivas instituições que subsidiam a ciência. 

Para fundamentar a discussão sobre o espaço urbano, foram utilizados os trabalhos de 

Corrêa (1989) e Corrêa, Castro e Gomes (2005), Harvey (2006), Maricato (1998), Santos 

(1988; 1985; 2005), Santos e Silveira (2011) e Volochko (2008). 

Para compreender melhor a financeirização do setor imobiliário e do espaço urbano, 

foram utilizados os seguintes autores como fundamentação: Brunhoff (2010), Fix (2007), 

Harvey (2011, 2013a), Rolnik (2015) e Maricato (1982). 

Sobre o processo histórico e de urbanização da região, mais precisamente dos 

municípios de São José dos Campos e de Taubaté, recorreu-se aos trabalhos de autores como: 

Costa (2005) Costa et al (2008), Prado (2005), Souza (2000),  Toledo (1976) e Vieira (2015).  

 

Etapa 1.2: LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

Consistiu em fazer todo o levantamento de dados, como a variação de investimentos nos 

setores da economia: primário, secundário e terciário; bem como a aquisição de imagens de 

satélites e dos dados censitários. A base de dados e as instituições utilizadas como fontes, 

assim como a forma de utilização dos dados, estão descritas abaixo. 

 

1.2.1 Bases de dados imobiliários 

 

Os dados referentes ao setor imobiliário foram adquiridos por meio de documentos, de 

pesquisas e de estudos elaborados pelo(a): 

a) Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP), por meio 

de livros sobre o crédito imobiliário brasileiro e sobre o novo sistema de financiamento 

imobiliário, além de artigos e de boletins informativos relacionados aos financiamentos 

imobiliários concedidos pelos agentes financeiros. Da leitura das publicações, foram 

utilizadas as principais leis destinadas para o setor imobiliário. Ademais, através de boletins 

informativos, os dados referentes à quantidade de unidades financiadas em construção e em 

aquisição durante os anos de 2009 a 2014 foram obtidos. 

b) Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECI-SP), com as pesquisas 

realizadas sobre valor do m² nos municípios de Taubaté e de São José dos Campos. Os dados 

referentes aos valores do m² são para os meses de abril dos anos de 2010, 2012 e 2014. 
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c) Associação das Construtoras do Vale do Paraíba (ACONVAP), a partir das pesquisas 

imobiliárias semestrais em São José dos Campos, as quais mostram a quantidade de 

empreendimentos, de unidades e de estoque e a relação entre esses fatores, assim como a 

evolução histórica. Foram selecionados dados referentes ao primeiro semestre dos anos de 

2010, de 2012 e de 2014 acerca da quantidade de unidades lançadas por cada zona no 

município, juntamente aos valores gerais de venda. As unidades referem-se aos 

apartamentos, pois é o tipo de imóvel mais visado pelo mercado imobiliário e com a maior 

disponibilidade de dados. Foi utilizado o zoneamento do município conforme o disponível na 

Prefeitura na página eletrônica da prefeitura 

<http://www.sjc.sp.gov.br/sao_jose/regioes_da_cidade.aspx>.  

d) Associação das Construtoras e Serviços Correlatos de Taubaté (ACIST), por meio de 

pesquisas, como o levantamento imobiliário do município de Taubaté. Os dados utilizados 

são semelhantes ao da ACONVAP, porém para o município de Taubaté, sendo assim, foram 

utilizados dados referentes ao primeiro semestre dos anos de 2010, 2012 e 2014 sobre a 

quantidade de unidades lançadas por cada zona no município e, também, os valores gerais de 

venda que é um valor calculado pela soma do valor potencial de venda de todas as unidades 

de um empreendimento a ser lançado. No caso da ACIST, os dados não foram divulgados por 

zonas, e sim por bairros, uma vez que o município não dispõe de uma divisão urbana oficial 

por zonas. Por esse motivo, foi criada essa divisão com base em informações adquiridas na 

Secretaria de Planejamento do município e por meio de pesquisa de campo. Em anexo I, pode 

ser observada a divisão com os respectivos bairros. 

 

1.2.2 Dados socioeconômicos 

 

a-) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir da obtenção de informações 

relacionadas à população, às indústrias e às empresas da construção civil. Foram utilizadas 

informações referentes à quantidade de empresas da construção civil durante os anos de 2006 

a 2014 e de estabelecimentos industriais no período de 1970 a 2014 nos municípios de 

Taubaté e São José dos Campos. 

Sobre a evolução demográfica ocorrida aos dois municípios foram utilizadas informações 

referentes ao período de 1872 a 2010 e à divisão urbana e rural de 1940 a 2010.  

b-) Dados do censo de 2010 tais como: moradores em domicílios particulares permanentes; 

domicílios particulares permanentes; domicílios particulares permanentes do tipo casa; 

domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em condomínio; domicílios 

http://www.sjc.sp.gov.br/sao_jose/regioes_da_cidade.aspx
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particulares permanentes do tipo apartamento; domicílios particulares permanentes próprios e 

quitados; domicílios particulares permanentes próprios em aquisição e domicílios particulares 

permanentes alugados; pessoas responsáveis com rendimento nominal mensal de até 3 

salários mínimos; pessoas responsáveis com rendimento nominal mensal de mais de 3 a 5 

salários mínimos; pessoas responsáveis com rendimento nominal mensal de mais de 5 a 10 

salários mínimos, foram utilizados para a elaboração de um banco de dados e de figuras. 

Para a análise dos dados censitários foi necessário compreender o significado de 

algumas tipologias apresentadas pelo IBGE, tais como: 

a-) Domicílios particulares, os quais referem-se aos permanentes, ou seja, aqueles construídos 

para servir exclusivamente à habitação e, na data de referência (censo 2010), tinham a 

finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas; 

b-) Casa de vila: moradia cuja edificação faz parte de um grupo de casas com acesso único a 

um logradouro. Na vila, as casas estão, geralmente, agrupadas umas junto às outras, 

constituindo-se, às vezes, de casas geminadas. Cada uma delas tem uma identificação de porta 

ou uma designação própria. 

c-) Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), neste foram adquiridos dados como a 

participação (%) dos empregos formais por setores da economia em 2015, os PIBs dos 

municípios de São José dos Campos e de Taubaté e a participação (%) dos setores da 

economia no total do PIB municipal, a taxa geométrica de crescimento anual da população, o 

IDHM, a quantidade de habitantes e o grau de urbanização. 

 

1.2.3 Informações geoespaciais 

 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), por meio dele, foram utilizados os 

softwares livres de Sistema de Informação Geográfica (SIG), como SPRING, e adquiridas 

imagens do LANDSAT 5 e 7 com resolução de 30 metros para os anos de 1994, 2004 e 2014 

dos municípios de Taubaté e de São José dos Campos. As imagens foram utilizadas para a 

elaboração do mapa de crescimento da malha urbana dos municípios. O software Terra View 

foi utilizado para a elaboração dos mapas referentes aos dados do IBGE, ACONVAP e 

ACIST. 

 

 

1.2.4 Legislação e dados documentais 
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Análises nas legislações criadas nas diferentes esferas relacionadas ao espaço urbano e 

ao setor imobiliário financeiro. Foram consultadas as seguintes leis: no âmbito federal nº 

10.257/01, nº 10.931/04 e artigos 182 e 183 da Constituição Federal, juntamente às leis 

nº165/97, nº228/10, nº 293/12, nº 428/10 e nº 430/10, no âmbito municipal. Além da 

legislação, foram consultados documentos como: Associação Brasileira das Entidades... (2011 

e 2016), Sistema... (2016), Instituto... (2011), Caixa Econômica Federal (2009), Bovespa 

(2016), Aconvap (2016) e Acist (2014) e Creci-sp (2016). 

 

Etapa 1.3: CRIAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS. ANÁLISE ESPACIAL E GERAÇÃO 

DOS MAPAS 

 

Consistiu na elaboração de um banco de dados para o tratamento e entrada dos dados, 

configurando-os para que fossem adequados,quando inseridos no Sistema de Informações 

Geográficas (SIG). 

Nesse caso, foram utilizados softwares livres, como o SPRING, que tem funções de 

processamento de imagens, de análise espacial, de modelagem numérica de terreno e de 

consulta a bancos de dados espaciais e o TERRA VIEW, um aplicativo construído sobre a 

biblioteca de geoprocessamento TerraLib,o qual manipula, assim como o SPRING, dados 

vetoriais (pontos, linhas e polígonos) e matriciais (grades e imagens), ambos armazenados em 

SGBD relacionais ou geo-relacionais de mercado, incluindo ACCESS, PostgreSQL, MySQL, 

Oracle, SQLServer e Firebird. Tais softwares foram desenvolvidos pelo INPE, e podem ser 

encontrados na página eletrônica do Instituto. 

A análise espacial permitiu a realização de consultas e de cruzamentos entre os dados 

selecionados, permitindo, dessa forma, obter novas informações para que fossem 

transformadas em conhecimento e, finalmente, em mapas.  

Foi criado um plano cadastral para a junção dos dados vetoriais provenientes do mapa 

dos setores censitários com os dados tabulares previamente selecionados e tratados.  

 

Etapa 1.4: INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS MAPAS 

 

Interpretação e análise dos mapas, essa etapa consistiu em compreender os resultados 

apresentados por meio da espacialização dos dados em um mapeamento, permitindo a 

visualização da dinâmica dos fluxos de capitais no território, contribuindo para uma melhor 

construção do trabalho e de um instrumento para auxiliar as políticas públicas. 

 



22 

Etapa 1.5: ELABORAÇÃO DA DINÂMICA DOS FLUXOS DE CAPITAIS 

IMOBILIÁRIOS NA REGIÃO 

 

Elaboração de toda a dinâmica dos fluxos de capitais dos municípios de São José dos 

Campos e de Taubaté, buscando identificar mudanças sociais, econômicas e políticas, por 

meio dos setores da economia, do seu comportamento e das áreas de maior concentração dos 

investimentos imobiliários.  

Foram analisados os dados obtidos na etapa 2 e 4, para sistematizar formas e para 

organizar o material coletado, sumarizando as informações, buscando sustentar um raciocínio 

conclusivo, dando-lhes ordem, estrutura e significados. A interpretação de dados produziu um 

resumo verbal e numérico para descrever as principais características, representando a 

informação que identifica alguma qualidade, categoria ou característica.  

A partir da análise dos dados, foi possível verificar qual dos municípios obteve a maior 

valorização do m², durante os anos de 2010, 2012 e 2014, assim como a quantidade de 

empresas da construção civil. Com as imagens de satélites e a utilização do SIG, foi possível 

perceber um crescimento da malha urbana, de 1994 a 2014, principalmente em direção ao 

sudoeste de São José dos Campos e em direção ao oeste de Taubaté. 

Com os dados do IBGE sobre domicílios e moradores, foi possível espacializar a 

concentração dos moradores por zonas de cada município, assim como os moradores com 

rendimentos de até três, de 3 a 5 e de 5 a 10 salários mínimos, bem como os tipos de imóveis: 

casa, apartamento ou casa em condomínio, juntamente às suas condições como: quitado, 

alugado ou em aquisição. 

Utilizando-se dos dados das pesquisas realizadas pela ACONVAP para São José dos 

Campos e ACIST para Taubaté, pôde-se confeccionar um mapa das zonas com as maiores 

quantidades de unidades lançadas e os valores gerais de vendas, durante os anos de 2010, 

2012 e 2014, sendo este último ano apenas para São José dos Campos, pois para Taubaté 

estava disponível apenas o total de lançamentos, não havendo distinção por bairros ou por 

zonas. Com a espacialização desses dados, foram constatadas as zonas preferidas pelo 

mercado imobiliário durante os respectivos anos. 

Além do cruzamento desses dados, foi realizada uma análise relacional entre as leis 

municipais e os dados do setor imobiliário, com o objetivo de verificar quais leis permitiram 

ou não a expansão do mercado imobiliário e para quais zonas das cidades isso ocorreu. 
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Etapa 1.6: RESULTADOS  

 

Apresentação dos resultados da dissertação. Junção das análises da dinâmica dos fluxos 

de capitais e do mapeamento dos dados, mostrando um resultado unificado, deixando os 

dados de forma mais clara e objetiva. 
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5 CONSIDERAÇÔES TEÓRICAS 

 

5.1. Especulação imobiliária: revisão de literatura e contextualização 

 

Essa constante da economia capitalista que é a baixa tendencial do valor de uso 

desenvolve uma nova forma de privação dentro da sobrevivência ampliada. Esta não 

se torna liberada da antiga penúria, pois exige a participação da grande maioria dos 

homens, como trabalhadores assalariados, a busca infinita de seu esforço; todos 

sabem que devem submeter-se a ela ou morrer. É a realidade dessa chantagem: o uso 

sob sua forma mais pobre (comer, morar) já não existe a não ser aprisionado na 

riqueza ilusória da sobrevivência ampliada, que é a base real da aceitação da ilusão 

geral no consumo das mercadorias modernas. O consumidor real torna-se 

consumidor de ilusões. A mercadoria é essa ilusão efetivamente real, o espetáculo é 

sua manifestação geral.  

(DEBORD, 1997) 

 

Para compreender melhor a relação existente da urbanização com a acumulação do 

capital, é preciso entender o que é especulação imobiliária, pois, por meio dela,têm-se lucros 

significativos com os espaços da cidade. Dentro da cidade,tem-se um território dividido entre 

as áreas de maiores e menores investimentos, dentre aqueles que conseguem pagar por ela e 

os que não conseguem.Nesse contexto, uma parcela da população fica fora do mercado, sem 

acesso e sem participação, não usufruindo da cidade e não tendo direito a ela. 

Segundo relatório da ONU (2014), cerca de 54% da população mundial vive em 

cidades, e estima-se que, até 2050, seja cerca de 66%. Já no Brasil, segundo Instituto... 

(2011), a população urbana representa cerca de 85%. Esses dados mostram que a cidade é, e 

está  tornando-se, cada vez mais, o espaço de vida das pessoas. 

Esse espaço socialmente construido, é onde ocorrem as trocas materiais e culturais entre 

as pessoas,onde as contradições sociais se materializam.Assim sendo, espaço como palco das 

relações sociais, um lugar de regras e de normas, objeto da história e de intervenções artisticas 

e, assim, produto de relações sociais. 

Estamos inseridos no sistema capitalista, sob a égide neoliberal, com uma cada vez 

maior desregulamentação econômica, com privatizações, com diminuição do estado e com 

atrofia de direitos sociais em detrimento de direitos privados. 

Dessa forma, presenciamos o feitichismo da mercadoria de forma exacerbada, relações 

humanas coisficadas. De modo que a cidade, uma construção social, também se torna uma 

mercadoria, passando a ser “fabricada” conforme a lei de mercado. Nesse contexto, surgem as 

cidades empreendedoras, cidade-empresa, cidade espetáculo. 
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A consciência forma-se a partir da base material de produção, não necessariamente pela 

demanda da sociedade, do que ela precisa. Assim, a produção dirige o consumo e não o 

contrário, a partir de uma demanda produtiva e não social. 

O papel do território, da urbanização no processo capitalista, passa a ser a construção de 

cidades como ambientes construídos exclusivamente para extrair renda, vistas como um bem 

financeiro e como um meio para a acumulação do capital. Desse modo, apresentam-se como 

cidades para se investir e não para se viver. 

Visto que a cidade é um espaço socialmente construído, e que esse aspecto social está 

cada vez mais sendo tratado como coisa, mercadoria, e que vivemos num período de 

privatizações, a cidade não só será um reflexo e testemunha, como terá uma lógica própria e 

poderá acentuar a lógica capitalista. 

Um aspecto de fundamental importância para entender todo esse processo é a questão 

da especulação imobiliária. O que ela é e as formas como ocorre nos mostram não só como o 

espaço é desigual, como também a apropriação desse espaço humano pelo capital e a 

desapropriação das pessoas pelo seu direito à moradia e, assim, à cidade. 

Pode-se entender especulação, por meio de Kaldor (1939, p. 1), que a define como a 

compra (ouvenda) de bensvisando àrevenda (recompra) em umadata posterior. Nesse 

contexto, o motivo por trás detal ação éa expectativa deuma mudança no preço e nãode um 

ganho,por meio da sua utilização,ou de qualquer tipo detransformaçãoefetuadanos bens, oua 

sua transferênciaentre os diferentes mercados.  

A especulação imobiliária é o mesmo processo citado acima, com ocorrência no 

mercado imobiliário, é a busca de antecipar o preço do uso do solo tentando valorizá-lo em 

uma determinada região da cidade, quando tal região ainda não foi contemplada com 

melhorias, promovendo mudanças na estrutura urbana futura, por meio da qual o especulador 

poderá obter seu lucro. 

A esse respeito Singer (1982) afirma: 

 

Como a demanda por solo urbano muda frequentemente, dependendo, em última 

análise, do próprio processo de ocupação do espaço pela expansão do tecido urbano, 

o preço de determinada área deste espaço está sujeito a oscilações violentas, o que 

torna o mercado imobiliário essencialmente especulativo (SINGER, 1982 p.23). 

 

A especulação imobiliária é realizada por meio do mercado de terras, na apropriação de 

terras com o único objetivo de se obter lucros. Segundo Kandir (1984, p. 113-115), tal 

objetivo é de tirar vantagens no futuro, já que os preços estariam maiores, e a propriedade 

mais valorizada. Além disso, há também, no mercado imobiliário, por meio de seus 
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especuladores, as reformas e as reformatações de espaços urbanos degradados, em busca 

sempre da maximização dos lucros. 

Singer (1982, p. 29) esclarece que os serviços urbanos irradiam-se do centro para a 

periferia, tendo o primeiro alta disponibilidade de equipamentos urbanos e o último, baixa 

disponibilidade, resultando em um “gradiente” de valores do solo urbano, tendo o máximo de 

valor no centro e o mínimo nos limites do perímetro. Ademais, à medida que a cidade cresce, 

centros secundários vão surgindo, formando novos focos de valorização e uma reestruturação 

do uso das áreas já ocupadas. 

Essas regiões valorizadas, conforme Henrique (2006, p. 66),sofrem um processo em que 

a sua natureza é modificada, resultando em uma segunda natureza retificada, mercantilizada, 

produzida e vendida em conformidade com leis e com objetivos capitalistas, ou seja, produção 

do lucro, propriedade privada e fetiche. 

Essa procura por lugares e por regiões, para obter diferentes rendas, resulta em 

diferentes espaços geográficos, de acordo com a intensidade de investimento de capital, 

surgindo regiões ricas (com grande intensidade de capital) e regiões pobres (com baixa 

intensidade de capital). Tal diferenciação tem como consequência um mesmo território, com 

diferentes estilos de vida, regido pelo padrão econômico, criando uma falsa exclusividade - 

regiões às quais poucos têm acesso. 

Em principio, a renda do solo pode ser entendida como o pagamento ao dono da terra 

pelo direito de uso daquela terra. No entanto, a terra não pode ser produzida, somente pode 

produzir frutos ou edificações, o que permite concluir que a terra não tem valor. Porém, ela é 

vendida no mercado imobiliário independentemente de sua produção, devido ao seu caráter de 

propriedade privada. 

Gonzales (1985, p. 93) explica que renda do solo é o excedente do valor sobre o preço 

da produção, pois o solo, por ser uma mercadoria (uma propriedade privada), tem seu preço 

determinado pelo mercado imobiliário, ou seja, a renda como preço da terra faz com que a 

terra seja mercadoria e esta tenha seu valor de uso e de troca.  

Singer (1982 apud MARX, 1996, p. 26-27) distingue quatro tipos de renda urbana do 

solo: renda absoluta, renda de monopólio e renda diferencial I e II. No entanto, enfatizar-se-á 

a renda diferencial I, que é referente à localização privilegiada de empresas que acabam por 

cobrar maiores preços do que a concorrência.  

Como afirma Singer (1982, p. 27), a demanda do solo urbano, para fins de habitação, 

também se distingue por vantagens locacionais, visto que há áreas quem têm maior ou menor 

acesso a serviços e a equipamentos urbanos. 
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Conforme Santos (1988, p. 5), as localizações podem mudar, enquanto o lugar pode ser 

o mesmo, já que o lugar é um objeto ou um conjunto de objetos e a localização o é exercício 

de forças sociais em um mesmo lugar, ou seja, as áreas que não são valorizadas podem vir a 

valorizar-se. 

Importante enfatizar também a renda diferencial II, que é a quantidade de investimento 

no solo, ou seja, conforme explica Levefré (1982, p. 112), são os investimentos de capitais na 

terra, transformando-a em terra capital, a qual proporcionará ao proprietário receber renda 

diferencial II. Segue dizendo que o conceito de renda diferencial II deve ser considerado 

também fora das terras e não apenas restrito aos investimentos estritamente dentro das terras 

Essa localização, juntamente com os investimentos, é o principal determinante do 

aumento da renda do solo. Entende-se, então, que vetores como: aumento da população, 

implantação de novas habitações, modificações no poder de compra da população, mudança 

no uso do solo e zoneamentos estão ligados diretamente com a localização e com a demanda 

por investimentos. 

Mendes (2000, p.212-213) lembra que a produção de infraestrutura está embutida no 

aluguel ou na aquisição do terreno, ou seja, a melhoria referente a tais infraestruturas 

manifesta-se na determinação do preço do solo. Singer (1982, p. 34) acrescenta que até 

mesmo os serviços gratuitos fornecidos pelo Estado, aos moradores, são acessíveis apenas aos 

que podem pagar a mais valia inclusa na renda do solo. 

O valor de um imóvel, ou sua valorização/desvalorização, não está somente ligado ao 

seu aspecto puramente físico, é preciso levar em consideração também os serviços urbanos 

que estão disponíveis na localidade do imóvel. Tais equipamentos urbanos são disputados não 

só por moradores, como também por investidores, pois estes sabem que a(s) sua(s) terra(s) 

pode(m) ou não se valorizar, conforme investimentos públicos e privados. 

Dessa forma, observa-se um conflito de interesses, não só pelo direito à moradia, como 

também pelo acesso aos investimentos, o que significaria, para alguns, o direito à extração de 

renda e, para muitos, outros direito aos bens básicos de uma cidade. 
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5.2 Política Nacional de Habitação 

 

Uma parte do aparato do Estado é inteiramente captada no processo de circulação do 

capital que rende juros. Há um aspecto, e somente um aspecto, do Estado que não 

pode ser considerado sequer relativamente autônomo do capital, porque é 

necessariamente construído à imagem do próprio movimento do capital.  

(HARVEY, 2013a) 

 

De forma a minimizar os impactos da especulação imobiliária, o Estado, em sua 

condição de agente econômico e do processo de organização do espaço urbano, busca formas 

de tornar acessível o que é de direito de todos, como a moradia. Criam-se subsídios e 

financiamentos/créditos para que a população possa obter sua propriedade e habitação, porém 

tais mecanismos acabam alimentando o processo especulativo, já que tais investimentos não 

são apenas para a compra, mas também para financiamento de infraestrutura, o que resulta na 

valorização dos imóveis presentes no território e dos que ainda virão. 

Dessa forma, a cidade institui-se, então, como um lugar importante para a reprodução 

do capital, de forma que o espaço urbano não é só reflexo/testemunha, mas tem lógica própria 

e pode acentuar a lógica capitalista, sendo decisivo para a perpetuação do sistema capitalista. 

Como resultado dessa lógica, a habitação transforma-se em uma mercadoria produzida sob 

essas relações e, assim, destinada ao lucro. Para Ribeiro (2001 apud PINTO, 2005, p. 94): 

[...] o solo urbano traduz a existência de uma luta social por usos diferenciados, que 

ganha contornos mais claros quando se considera que, possa ser também esse solo 

terra de habitação, os mecanismos econômicos e jurídicos que geram remoção, 

localização diferencial e controle implicam a segregação social e espacial [...]. 

 

Como resultado da ação de diferentes agentes com interesses diversos, por vezes, 

contrários, temos a (re)construção da cidade, sendo sua forma-conteúdo modelada por agentes 

como: o Estado, os especuladores, os proprietários de terras, as incorporadoras e a população 

trabalhadora. 

Uma contextualização sobre esse tema é imprescindível, sobretudo considerando a crise 

imobiliária de 2008 e as políticas, principalmente a política habitacional, adotada no Brasil 

para que essa crise não atingisse o País. 

O entendimento da relação entre Estado e habitação é fundamental para compreender o 

processo de produção e de planejamento do espaço urbano, pois as consequências da 

especulação imobiliária, como o encarecimento da moradia, a formação de vazios urbanos e o 

surgimento de favelas, acarretam mudanças na estrutura urbana e da paisagem das cidades, 

que, se não forem bem avaliadas e consideradas no planejamento urbano e de intervenções, 

poderão trazer ou agravar sérios problemas, como a ocupação desordenada ou irregular. 
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Conforme Singer (1982, p. 34), o Estado é responsável pelos serviços urbanos e atua de 

modo determinante na renda do solo, no preço, ou seja, na criação de demandas do uso de 

áreas especificas do solo urbano. Tais áreas que recebem investimentos do poder público, 

como: escola, tratamento de água e esgoto, asfalto e meio de transporte acabam por atrair 

mais pessoas. Essa nova demandapagará pelo uso do solo e pelo investimento ali feito, o que 

caracteriza uma valorização do uso dessa área em relação às demais.  

No entanto, essa busca de valer-se do sistema, ao mesmo tempo em que financia a 

moradia, traz como consequência o encarecimento dela, de modo que se acaba por ofertar 

serviços urbanos para classes com rendimento elevado. Ações essas, do Estado, que são 

aproveitadas pelos especuladores, por meio do mercado imobiliário, sendo que, como 

corrobora Singer (1982, p. 36), é tal mercado que promove a distribuição perversa dos 

serviços, e não o Estado. 

Como afirma Harvey (2006, p.84), o Estado é instrumento de dominação de classe, pois 

é ele que sustenta as relações básicas entre capital e trabalho, garantindo os interesses e a 

propriedades da classe dominante.  

Na organização espacial da cidade, podemos verificar a atuação do Estado. Segundo 

Corrêa (1989, p. 24), essa atuação é complexa e variável no tempo e no espaço, refletindo na 

sociedade em que se insere. O autor exemplifica dizendo que o Estado passa a atuar como 

grande industrial, consumidor do espaço ou de localizações especificas. Além disso, o Estado 

atua como proprietário fundiário e promotor imobiliário, embora seja por meio da 

implantação de serviços públicos e de equipamentos urbanos que a atuação estatal ocorre de 

modo mais coerente e esperado. 

No Brasil, segundo Coelho (2002, p. 7), a questão habitacional emerge, no final do 

século XIX e no inicio do XX, passando pela abolição da escravatura até a vinda dos 

imigrantes. Assim sendo, trata-se do início de um período em que as cidades começam a ter 

maior destaque, as políticas de saneamento começam a ser implantadas e surgem as chamadas 

habitações coletivas – unidades sociais independentes (cortiços, vilas operarias, vilas 

populares).  

Coelho (2002, p. 8) segue dizendo que tais habitações, que se localizavam em regiões 

centrais, passaram a ser consideradas um problema para a sociedade, que alegava ser essa 

forma de habitar pouco civilizada e racional. Além disso, interesses imobiliários tendem a 

prevalecer determinando a expulsão desse tipo de habitação das áreas centrais. Assim sendo, 

as habitações coletivas são deslocadas para: áreas periféricas, terrenos irregulares, morros, 

beira de rio, mangues etc., surgindo um novo habitat, a favela. 
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Esse processo também faz parte do higienismo, que, conforme Corrêa et al (2005), 

compreende o pensamento higienista, que adquire importância crescente no período em foco, 

principalmente no Rio de Janeiro, e que inclui  trabalhos voltados para questões e análises da 

salubridade de diversas partes da cidade. 

Segundo Vaz (1998, p. 584), para construção da moradia, era preciso a garantia das 

condições de higiene, cujas técnicas e incorporação sanitárias eram de alto custo.Além disso, 

era necessário que a moradia tivesse mais elementos privativos do que coletivos e deveria ser 

bem arejada, deixando seu custo fora do alcance da classe trabalhadora. 

Coelho (2002, p. 12) afirma que, a partir do governo de Getúlio Vargas, há maior 

intervenção do Estado nas questões habitacionais, com o propósito de tornar a moradia mais 

acessível para a população com condições básicas necessárias. Isso se dava devido ao 

pensamento de que a moradia é uma condição para a reprodução da força de trabalho, 

contribuindo para a difusão do conceito de casa própria.  

A primeira política nacional de habitação é proposta, em 1946, com a criação da 

Fundação da Casa Popular, que tinha o objetivo de cuidar exclusivamente de questões 

habitacionais. Devido à falta de recursos e ao fraco desempenho em atender à demanda, 

houve uma baixa produção e um enfraquecimento da busca da solução habitacional. 

Porém a Fundação criou bases para a política habitacional implantada pelo Banco 

Nacional de Habitação (BNH), em 1964. Conforme o Brasil (2004), essa política foi 

importante na estrutura institucional e na concepção de política habitacional. Tal política tem 

como elementos fundamentais o Fundo de Tempo de Serviço (FGTS) e o Sistema Brasileiro 

de Poupança e Empréstimo (SBPE), o qual permite a captação de recursos e de subsidiados.  

Em 1964 é criado o Banco Nacional da Habitação e o Sistema Financeiro de Habitação 

(SFH), conforme Bolaffi (1982, p. 50), o BNH tinha como missão promover a construção e a 

aquisição da casa própria e alguns de seus objetivos são definidos como:  

 

Coordenação da política habitacional e do financiamento para o saneamento; difusão 

da propriedade residencial, especialmente entre as classes menos favorecidas; 

melhoria do padrão habitacional e do ambiente, bem como eliminação de favelas; 

melhoria sanitária da população; estímulo à poupança privada e, consequentemente, 

ao investimento; aumento de investimentos nas indústrias de construção civil, 

material de construção e de bens de consumo duráveis, inicialmente de forma 

acentuada- até o atendimento da demanda reprimida- e de forma atenuada, mas 

permanente, para o atendimento das demandas vegetativas e de reposição. [...] 

Bolaffi (1982, p. 50-51). 
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O BNH tornou-se, em alguns anos, o segundo maior banco do país. No entanto, 

conforme Pereira (2008, p. 141), apesar da implantação de políticas habitacionais durante as 

décadas de 1960 e 1970 do Banco Nacional de Habitação, o déficit habitacional não foi 

resolvido. Segundo Bolaffi (1982, p. 52), o déficit foi formulado falsamente, ou seja, não a 

partir das características intrínsecas ao problema, e sim das necessidades da estratégia do 

poder e de suas ideologias. Neste sentido a citação de Marx feita por Harvey (2006, p. 78) 

torna-se verdadeira: “[...] o reino da liberdade começa onde acaba o reino da necessidade e 

sendo apenas por meio de luta, política e pessoal, que se pode obter o domínio sobre nossa 

existência social e física, produzindo a liberdade.” 

Além da existência de problemas no modelo, a crise do Sistema Financeiro da 

Habitação (SFH) fez com que o BNH não fosse capaz de superá-la e fosse extinto em 1986, 

agravando cada vez mais o problema de investimento em moradias populares. 

Taschner (1997) sintetiza as políticas públicas dizendo que, no período de Getúlio 

Vargas e Juscelino Kubitschek, teve-se uma atuação ambígua do Estado, enquanto durante o 

governo militar, até meados de 1970, havia uma atuação autoritária e, posteriormente, uma 

atuação mais flexível, inclusive com urbanização de favelas.Já no fim do regime militar, nos 

anos 1980, havia uma atuação desorganizada e clientelista.  

Com o fim do BNH, a Caixa Econômica Federal assumiu o papel e as responsabilidades 

do extinto banco, mantendo a área de habitação vinculada ao Ministério do Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente (MDU). Porém, em 1988, há uma nova alteração, sendo criado o 

Ministério da Habitação e do Bem-Estar Social (MBES). 

Com a Constituição de 1988, o Brasil passa por uma descentralização, com a atribuição 

de maiores competências e responsabilidades para estados e municípios, e estes ganham maior 

autonomia e responsabilidade. Programas sociais, e dentro deles o programa de habitação, 

passam a envolver ações combinadas entre a União, os estados e os municípios. 

Além dessa autonomia, é preciso destacar a conquista da inclusão na Carta Magna da 

função social da propriedade e da função social da cidade.  

Conforme o Brasil (2004), com a expansão da demanda por habitação e a utilização dos 

recursos do FGTS, ele não conseguiu suprir, levando a sua suspensão temporária. Com isso, 

governos municipais e estaduais tomaram ações locais e começaram a ter iniciativas baseadas 

em modelos alternativos, organizaram programas de urbanização e de regularização de 

favelas. 
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Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, há a continuidade dos programas 

Habitar Brasil e Morar Município, no entanto os investimentos são baixos. O Ministério do 

Bem-Estar Social é extinto e cria-se uma Secretaria de Política Urbana, que é subordinada ao 

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO). Com essa atitude, há uma retração e uma 

desarticulação do setor institucional, além de redução de quadros técnicos e de orçamento. 

No entanto, houve a criação de novas linhas de financiamento, sem que o setor público 

realizasse empréstimos habitacionais, possibilitando o financiamento somente por meio do 

setor privado, como o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), ou por empréstimos 

individuais, como o Programa Carta de Crédito. Isso restringiu o acesso a camadas mais 

baixas, nas quais se concentra o déficit habitacional. 

Em 2001, é criado o Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001 (BRASIL, 2001), uma 

conquista que veio somente treze anos após a Constituição Federal, e que forneceu uma nova 

base jurídica para a política urbana no Brasil. Além disso, estabeleceu a necessidade de 

elaboração e de implantação do Plano Diretor Participativo, assegurando a participação 

democrática e a inclusão de diversos instrumentos que garantem a função social da 

propriedade. Com isso, o debate político e a busca por uma cidade mais justa são ampliados. 

O Plano Diretor visa contribuir para que as cidades cresçam de forma mais igualitária, 

de modo que prevaleça o interesse coletivo, com uma política inclusiva e com um 

desenvolvimento harmonioso entre o meio ambiente e os municípios. Esse instrumento 

propõe debater o futuro que os cidadãos querem para sua cidade, com uma efetiva política 

participativa.  

Conforme Maricato (2006), apesar de inúmeras propostas para a criação de uma 

instância federal para as políticas urbanas, somente com o Projeto Moradia, divulgado em 

2000 e elaborado por doze pessoas, encabeçado por Luiz Inácio Lula da Silva, a formação do 

Ministério das Cidades ficou mais clara. Essa equipe formulou uma proposta que teve a 

redação final escrita por Aloysio Biondi, da qual fez parte a criação do Ministério das Cidades 

em 2003. 

Continuando a autora (2006) esclarece que a criação do Ministério está ligada ao 

movimento social urbano iniciado em 1970, que acumulou forças na luta pela democratização 

do país, e teve sua estrutura baseada em três problemas sociais principais: moradia, 

saneamento ambiental e transporte da população urbana, além de uma quarta secretaria, a de 

planejamento territorial e de regularização fundiária. 

O ministério das cidades tem como missão segundo (BRASIL, 2015) 
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melhorar as cidades, tornando-as mais humanas, social e economicamente justas e 

ambientalmente sustentáveis, por meio de gestão democrática e integração das 

políticas públicas de planejamento urbano, habitação, saneamento, mobilidade 

urbana, acessibilidade e trânsito de forma articulada com os entes federados e a 

sociedade. 

 

O governo começa a criar, a partir de 2003, instrumentos e programas voltados para 

habitação, como o Programa Papel Passado, que implicou na criação de direitos e na mudança 

de conceitos em cartórios de registro de imóveis. No entanto, o principal instrumento 

elaborado pelo Ministério das Cidades, em relação à habitação, foi a Política Nacional de 

Habitação, de modo coerente com a Constituição Federal e com o Estatuto da cidade, ou seja, 

tornando a moradia um direito do cidadão e exigindo que a propriedade tenha uma função 

social. 

A criação do novo Sistema Nacional de Habitação tem esforços das três esferas 

governamentais e do mercado privado, para combater o déficit habitacional. Na figura 2, 

vemos o desenho institucional do Sistema Nacional de Habitação. 

 

Figura 2: Desenho institucional do Sistema Nacional de Habitação 

 
Fonte: Brasil, 2004. 

 

Como podemos perceber, o sistema é dividido em dois subsistemas, um deles é o 

subsistema de financiamento de habitação de mercado, que é voltado para a população com 

rendimento acima de 5 salários mínimos, que deverá ter acesso pelos instrumentos de 

mercado. Regulado e fiscalizado pela Agência Nacional de Regulação do Financiamento 

Habitacional – ANAHAB, tendo como principal captador de recursos os Bancos múltiplos, 
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pela caderneta de poupança. Também contará com um Fundo de Liquidez de certificados de 

recebíveis imobiliários (CRI’s).  

Sendo o outro deles, o subsistema de financiamento de habitação de Interesse Social, 

voltado para a população de baixa renda, com rendimentos de até três salários mínimos e de 3 

a 5 salários mínimos, que são faixas de renda nas quais se concentra o déficit habitacional. 

Este subsistema tem o recurso disponibilizado pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 

FGTS– e proveniente do Orçamento da União destinado para o Fundo Nacional de Habitação 

de Interesse Social – FNHIS–, transferido para Fundo Estadual e deste para o Fundo 

Municipal. O órgão central será o Ministério das Cidades. Todos os financiamentos para 

pessoa física podem ocorrer com intermediações de cooperativas e de associações, e os 

agentes financeiros (Caixa econômica, por exemplo) devem habilitar-se. 

No Subsistema de Habitação do Mercado, observamos a completa relação da política 

pública com o setor financeiro e o quanto os agentes especuladores têm capacidade de 

influenciar futuras estruturas do espaço urbano. Pois, quando se trata do setor financeiro, a 

busca é pelos lucros e, como em todo investimento financeiro, espera-se uma maior liquidez 

(lucro), de forma que a produção da habitação fica subordinada ao setor financeiro. Desse 

modo, essa relação, Estado e capital, poderá intensificar, cada vez mais, a mercantilização da 

habitação e, consequentemente, da cidade. 

De acordo com Vainer (2013, p.37), a adoção de diretrizes e de concepções neoliberais 

entre o capital e Estado tem profundas repercussões no lugar e no papel da cidade, pois esta 

passa a ser objeto de investimento, como espaço direto de valorização e de financeirização do 

capital. Dessa forma, a habitação não é mais apenas um lugar de morada, e sim de 

investimentos. 

Quando se observa o subsistema de habitação de Interesse Social, percebe-se a presença 

do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que, segundo o Brasil (2004), constituiu 

o principal pilar para descentralização dos recursos e das ações de erradicação do déficit 

habitacional. Com isso, obtendo recursos, por meio de repasses dos fundos nacionais para 

estaduais, e estes para municipais. Outro ponto foi a obtenção de aportes junto aos orçamentos 

estaduais/municipais, aos empréstimos, à criação de tributos, à alienação de bens públicos 

municipais, à venda de outorgas onerosas e às doações. Além da criação de um conselho 

municipal para efetivar a participação da sociedade de forma abrangente e para tentar 

minimizar os impactos da especulação imobiliária, garantindo moradia para os mais pobres, 

que estão fora do mercado de habitação. 
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O subsistema de Habitação de Interesse Social tem uma menor relação com o setor 

financeiro privado, o que, em principio, poderia minimizar os impactos da especulação 

imobiliária sobre esse tipo de habitação, o que pode ser benéfico, principalmente, aos usuários 

que se encontram na faixa de renda mais baixa, na qual está concentrado o déficit 

habitacional. 

Apesar da criação de mecanismos para tentar atender à demanda habitacional da 

população, o Estado é cooptado pelos especuladores, ou seja, o investimento para sanar o 

déficit habitacional acaba por não resolver o problema e por acentuar o déficit, pois os 

especuladores sempre buscam uma forma de ganhar com os investimentos estatais. Como 

exemplifica Fix (2007 apud HARVEY, 2009, p. 133), quando retrata a Vila Olímpia em São 

Paulo e a associação empresarial Colméia: 

 

Proprietários (de terras e imóveis), promotores imobiliários (incorporadores e 

outros), construtores e alguns agentes financeiros têm tudo a ganhar com a 

construção de uma aliança local com o poder público para proteger e promover seus 

interesses e para afastar a ameaça da desvalorização. [...] até mesmo a elite como um 

todo podem apoiar essa aliança. [...] Nessas alianças, ou coalizões pró-crescimento, 

o setor privado geralmente domina a relação por meio do seu comando sobre as 

escolhas de investimentos. 

 

Dessa forma, o setor privado sempre arruma uma forma de fazer o Estado ajudar 

parcialmente, ou integralmente, a criação das infraestruturas necessárias para a valorização 

imobiliária, de forma que os recursos são colocados a serviço de uma produção voltada à 

rentabilidade e à liquidez. 

No atual sistema em que vivemos a busca não é investir para atender às necessidades 

humanas, e sim para gerar lucro. O direito à habitação e, consequentemente, à cidade torna-se 

algo distante. Assim sendo, a necessidade representa muito mais do que a inclusão em 

políticas governamentais, representa a oportunidade de exercer influências e de poder 

escolher os próprios destinos para, definitivamente, ter direito à cidade. 
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5.3 Propriedade Privada e Sociedade Patriarcal 

 

Do rio que tudo arrasta se diz que é violento. 

Mas ninguém diz violentas 

As margens que o comprimem. 

(Bertolt Brecht – Da violência) 

 

Um dos principais motivos, se não o principal, para que o Estado não consiga tornar a 

moradia e a cidade acessível, assim como mitigar os impactos da especulação imobiliária, está 

na existência da propriedade privada e na constituição de uma sociedade patriarcal. 

A sociedade capitalista emerge, conforme a própria história, por meio de: conquistas, 

servidão, e da transformação da propriedade feudal em privada. Todos esses elementos deram 

base para o surgimento da indústria na Europa na segunda metade do séc. XVIII e para 

perpetuação do próprio sistema, o que Marx (1996, p.214) chama de acumulação primitiva, a 

qual se efetuou pela força de regimes coloniais, pela escravidão, pelos extermínios e pelas 

dívidas públicas.  

Contudo, o elemento que mais caracteriza, e está na raiz do sistema, é a propriedade 

privada, a respeito da qual Engels e Marx (1998, p. 32) afirmam ser a expressão final e mais 

completa do sistema de produção e de apropriação de produtos, baseado no antagonismo de 

classes, na exploração de um homem pelo outro.  

A exploração do homem pelo homem, ou seja, a sua expropriação é a base social que 

permite a exploração da força de trabalho, e o salário é o que lhe dá uma noção de liberdade e 

também o que lhe permite uma constante busca pela obtenção da propriedade de algo, ou até 

mesmo de alguém. Características essas que fazem parte da cultura e da ideologia capitalista, 

de forma que a sociedade é moldada nesses termos, tendo uma busca constante pela aquisição 

de coisas e de propriedades, além daquilo que é necessário, movendo assim todo um sistema 

que proporcione uma diferença entre o valor de uso e de troca, juntamente ao fetichismo da 

mercadoria. 

Nesse sentido, assinala Marx (1996, p. 51-52), um objeto para se tornar mercadoria, 

deve ser antes de tudo, uma coisa útil para satisfazer as necessidades humanas, o que faz dela 

um valor de uso. Porém, um dono de mercadoria, que quer trocá-la por outra e satisfazer a 

vontade de outro, faz dessa mercadoria um instrumento de troca com valor. Assim, a 

mercadoria, o objeto que, em vez de ser consumido por quem o produz, está destinado à troca 

e à venda. Marx afirma que: 

[...] cada um se apropria da mercadoria alheia abandonando-lhe a própria, por meio 

de um ato voluntário comum. Assim, pois, para que a alienação seja recíproca, os 
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possuidores devem reconhecer-se tacitamente como proprietários privados das 

coisas alienáveis. Essa relação jurídica, cuja forma é o contrato, não é outra coisa 

que a relação das vontades em que se reflete a relação econômica. As pessoas só 

existem em tal caso a título de representantes da mercadoria que possuem (MARX, 

1996, p. 60). 

 

Essa representação social pelas coisas – mercadorias –fez com que a consciência social 

se formasse por meio da base material de produção, não pelo que a sociedade precisa, mas por 

aquilo que o detentor do meio de produção determine, ou seja, a produção dirigindo o 

consumo, pautado numa demanda produtiva, e não social, criando a necessidade de 

acumulação, o fetichismo da mercadoria. 

O principal exemplo da transformação de uma coisa em mercadoria, para além do seu 

valor de uso, é a propriedade da terra. A terra não pode ser produzida, somente é possível que 

nela se produza algo, sejam frutos ou edificações. O que permite concluir que a terra não tem 

valor, só adquire valor com o capitalismo, que cria a propriedade da terra moderna, da renda 

fundiária – expressão teórica do modo de produção capitalista (HARVEY, 2013a, p. 442). 

Conforme Harvey (2013a, p. 443), a propriedade privada da terra, como o capital e a 

usura do comerciante, é tanto um pré-requisito, como um produto do modo de produção 

capitalista, e cita o seguinte trecho de Marx: 

 

A história da propriedade fundiária que mostrasse a transformação progressiva do 

senhor feudal em rentista fundiário, do arrendatário vitalício por herança, 

semitributário e frequentemente privado de liberdade no moderno fazendeiro, e dos 

servos da gleba e do camponês sujeito a prestação de serviços no assalariado rural, 

seria de fato a história da formação do capital moderno. 

 

Como se pode perceber, a propriedade da terra está na origem do capitalismo, desde a 

transição do feudalismo até a sua formação mais complexa atual. A terra, como valor de troca, 

proporciona renda, ou seja, faz parte da circulação do capital em geral e sua aquisição é 

geradora não só de lucros, como também, em uma sociedade pautada na apropriação, 

geradora de poder. 

Nesse contexto, países como o Brasil, de capitalismo periférico e agroexportador, 

tendem a intensificar a relação capitalista na sua forma mais primitiva, reproduzindo a lógica 

de acumulação capitalista de maneira mais desigual, segregacionistas e patrimonialistas. 

Caio Prado Junior em, “Questão Agrária”, aponta essa diferença no patrimônio da terra 

dentro de uma concentração fundiária, para uma parcela da sociedade brasileira, assim: 

 

(...) por força da grande concentração da propriedade fundiária que caracteriza a 

economia agrária brasileira, bem como as demais circunstâncias econômicas, sociais 



38 

e políticas que direta ou indiretamente derivam a tal concentração, a utilização da 

terra se faz predominantemente e de maneira acentuada, em benefício de uma 

minoria reduzida. Decorrem daí os íntimos padrões de existência daquela 

considerável parcela da população brasileira – padrões materiais, e como 

consequência, também culturais’ (PRADO JUNIOR.; 2007; p. 15). 

 

Desde a formação do território brasileiro, a propriedade sempre esteve em destaque, não 

à toa, no inicio da colonização, tem-se a divisão de grandes propriedades de terra entre 

aqueles membros da alta aristocracia portuguesa. Além dessa característica, segundo Holanda 

(2014, p. 37), “a organização da sociedade portuguesa estava muito mais relacionada à força 

exterior respeitável e temida do que na luta e no trabalho”.  

A relação de grandes proprietários rurais e de sociedade displicente refletiu nas relações 

existentes na sociedade brasileira, até os dias atuais. Nas sociedades patrimonialistas, a terra 

tende a adquirir maior importância, pois, nela o poder social, político e econômico está 

relacionado à detenção de patrimônio. 

A abundância de terras férteis e ainda não exploradas facilitou a formação de 

latifúndios. Para que caracterizasse a verdadeira unidade de produção, e não bastasse a 

obtenção de tal propriedade, precisou-se resolver o problema do trabalho por meio da 

apropriação de mão de obra escrava. Como esboça Prado Junior (2007, p. 116), juntamente 

com a grande propriedade monocultora, instala-se no Brasil o trabalho escravo, tanto por 

Portugal ter pouca mão de obra, quanto por eles (portugueses) não se engajarem como simples 

trabalhadores assalariados no campo. 

Após o fim da escravidão, mesmo com muita resistência da elite agrária patriarcal 

brasileira, o país entra numa nova fase econômica, com mão de obra assalariada e o aumento 

do número de cidades, de forma a se transformar de rural para urbano. Chauí (2000, p.33), 

citando Paul Singer, mostra que, depois que a América Latina (Brasil) tornou-se 

independente, os donos das terras tornaram-se a elite dominante, tendo ao seu lado uma elite 

de comerciantes e de financistas, elite que via nos países desenvolvidos o seu elo com a 

civilização. 

Essa relação entre classes antagônicas só se mantém devido ao Estado e aos seus 

instrumentos. Como afirma Chauí (2008, p. 83), por meio do Estado, a classe dominante 

organiza um aparelho de coerção e de repressão social que lhe permite exercer o poder sobre 

toda a sociedade, obrigando-a a submeter-se às regras políticas. O grande instrumento do 

Estado é o Direito, isto é, o estabelecimento das leis que regulam as relações sociais em 

proveito dos dominantes. 
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No contexto do Estado, a organização da terra ocorre de acordo com os interesses dos 

proprietários, mesmo quando as leis tocam no assunto da reforma agrária, deixam de discutir 

a questão radical da terra, ou seja, as condições de acesso e de vida do trabalhador rural, tal 

como nos explica, Prado Junior: 

 

É assim, para não lembrar senão as mais recentes instâncias de uma tal posição em 

frente a questão agrária, que no chamado Plano de Ação do governo de São Paulo, 

onde as questões relativas à agricultura são postas em grande relevo, e se chega a 

falar em “reforma agrária” o problema da terra não é abordado, nem tampouco se 

cogita das relações de trabalho e condições devida da população rural. [...] a 

“reforma agrária” se reduz a um conjunto de medidas destinadas a favorecer a 

exploração da terra, mas sem atenção alguma à questão dos indivíduos e categorias 

sociais da população rural que se acham em condições de tirar proveito dessa 

exploração da terra; ou que, pelo contrário, são por ela esmagados e reduzidos a 

padrões de vida absolutamente insatisfatório (PRADO JUNIOR.; 2007; p. 19). 

 

Com essas questões, é possível afirmar que a elite brasileira, detentora não só da 

propriedade fundiária, mas também resguardada pela política de Estado e, consequentemente, 

formuladora da própria vida material da sociedade, pela via ideológica, constrói, para si, um 

arsenal de garantias da exploração e obtém, legalmente, seus lucros.  

Dessa forma, a perpetuação da elite agrária patriarcal, mesmo na transformação para o 

período urbano-industrial, dá-se pelo fato de essa mesma elite se manter no poder político e 

ter se adaptado às condições econômicas, fazendo do Estado aquilo que é característica dele, 

ou seja, conforme Harvey (2006, p. 252), instrumento de dominação de classe, pois é ele que 

sustenta as relações básicas entre capital e trabalho e garante os interesses e as propriedades 

da classe dominante. 

Além disso, Harvey segue afirmando que o Estado deve garantir o direito de propriedade 

de maneira que não se apodere da propriedade do outro pela força, e sim que cada um 

renuncie à sua propriedade de forma voluntária. Corrêa (1989, p. 26) também mostra que a 

atuação do Estado visa criar condições de realização e de reprodução da sociedade capitalista, 

de forma a viabilizar o processo de acumulação e a reprodução das classes sociais e das suas 

frações. 

E, talvez, a explicação para a perpetuação dessas características possa estar na 

dominação ideológica capitalista, pois, no dizer de Chauí,  

 

a ideologia substitui a realidade do Estado pela ideia de Estado, ou seja, a 

dominação de uma classe é substituída pela ideia de interesse geral encarnado pelo 

Estado. E também substitui a realidade do Direito pela ideia do Direito, ou seja, a 

dominação de uma classe por meio das leis é substituída pela representação ou 
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ideias dessas leis como legitimas, justas, boas e válidas para todos (CHAUÍ, 

2008, p. 84). 

 

5.3.1 Propriedade Privada: na constituição federal e no estatuto da cidade 

 

A questão da terra no Brasil tem um grande importância social e econômica, tanto para 

as classes mais baixas, quanto para as classes mais ricas. As decisões acerca de quem detém a 

propriedade são garantidas pelo “Estado de Direito”, em suma, pelo poder judiciário. Essas 

decisões, muitas vezes, não parecem vir de imparcialidade jurídica. Com isso, as classes 

pobres são as que pagam um preço muito alto nesse processo, sendo prejudicadas. Não apenas 

perdendo a terra, mas como em muitos casos a vida. 

O Estado de Direito tem seus mecanismos para reintegrar ou alijar os que, pela 

democracia, agem de forma ilegal para adquirir terras, utilizando das forças armadas, que 

garantem o processo de dominação das classes ricas. Sob os artigos de Política Urbana de 

1988, Fábio Venturini explica que ela é um mecanismo de defesa da autocracia contra o medo 

de uma verdadeira revolução, como: 

 

[...] longe de ser resultado de um processo revolucionário, como estabelecem a priori 

as correntes jurídicas de estudo das constituições, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 nasceu da manutenção da autocracia de burguesias 

com histórico de legitimação do domínio pela força, quando estados ditatoriais 

foram julgados necessários, ou pela via política, de acordo com a viabilidade. Foi 

uma etapa de modernização conservadora (VENTURINI, 2014, p. 157-158). 

 

Uma viabilidade de medidas progressistas, visando à continuidade democrática da 

autocracia burguesa na Constituição Federal, foram os artigos 182 e 183 da Política Urbana 

brasileira. O artigo 182 refere-se à política de desenvolvimento urbano e tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes. É o artigo que impõe a criação do plano diretor para cidades com mais de vinte mil 

habitantes, exige que a propriedade urbana cumpra sua função social e seu adequado 

aproveitamento. Já o artigo 183 refere-se ao usucapião, quando aquele que possuir com sua 

área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente 

e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, 

desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

A CFRB de 1988 confecciona suas emendas e estatutos pautados na democracia, 

ideologicamente construída no Brasil autocrático. De acordo com Fernandes, 
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o princípio da gestão democrática das cidades foi plenamente endossado pela 

Constituição Federal de 1988 por uma série de instrumentos jurídico-políticos que 

têm por objetivo ampliar as condições de participação direta no processo decisório 

mais amplo. A autonomia do governo municipal também foi reconhecida em termos 

jurídicos, políticos e, em menor medida, também fiscais, de tal forma que o 

federalismo brasileiro é considerado por muitos analistas como um dos mais 

descentralizados do mundo e ainda lamentando que “a Constituição de 1988 não 

tomou uma postura adequada face à gestão metropolitana, tendo transferido aos 

Estados membros a responsabilidade pela formulação de um arcabouço legal para o 

tema” (FERNANDES, 2010, p.59).  

 

Para mostrar ainda mais esse aspecto moderno conservador da Constituição Federal, 

remontemos à história colonial do Brasil, quando Campante (2003) estabelece uma poderosa 

união entre o poder político administrativo da terra e os que podiam administrá-la no âmbito 

particular: 

 

o clientelismo e o patrimonialismo aportaram a estas plagas nas caravelas lusas. 

Eram parte integral do Estado metropolitano. Aqui não sofreram qualquer desafio. 

Pelo contrário. A colonização foi empreendimento estatal, o rei se apossou das terras 

e as distribuía aos vassalos, assim como distribuía capitanias e delegava funções de 

governo. Portugal e seu rei mercador não tinham gente suficiente para administrar as 

novas conquistas e foi necessário recorrer ao concurso dos particulares. Estes, por 

sua vez, podendo obter mercês e delegações da metrópole, preferiram manter a 

vinculação patrimonial a rebelar-se. Nossos barões nunca enfrentaram o rei, salvo 

em alguns ensaios como nas guerras dos senhores de engenho em Olinda contra os 

mascates do Recife e dos paulistas contra os emboabas em Minas (CAMPANTE, 

2009, p. 24). 

 

Treze anos após da criação da Constituição Federal, na passagem do século XX para o 

XXI, como consequência das lutas sociais, dos embates políticos, das pressões de 

movimentos ligados à moradia, é criado o Estatuto da Cidade (EC), instrumento jurídico que 

organiza a posse da terra no âmbito municipal. Porém, o EC, criado por lei Federal, estabelece 

uma independência da atuação dos estados e dos municípios, na resolução de posse da terra, 

para o proprietário. E dois anos depois é criado o Ministério das Cidades conforme já foi visto 

no tópico anterior. 

Na introdução da obra intitulada O Estatuto da Cidade Comentado, Carvalho e 

Rossbach escrevem sobre a difícil resolução: 

 

[e]ntre os desafios encarados pelo governo está o de trabalhar para reverter uma 

característica marcante das suas cidades e comum em outras tantas cidades do 

mundo: a segregação sócio espacial. Bairros abastados que dispõem de áreas de 

lazer, equipamentos urbanos modernos coexistem com imensos bairros periféricos e 

favelas marcadas pela precariedade ou total ausência de infraestrutura, 

irregularidade fundiária, riscos de inundações e escorregamentos de encostas, 

vulnerabilidade das edificações e degradação de áreas de interesse ambiental 

(CARVALHO; ROSSBACH, 2010, p. 3). 
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Pela dificuldade de alinhar essas questões, expressa por meio de: inviabilidade, 

impossibilidade e demora de atuação pela legitimidade social, o governo cria instrumentos 

democráticos a fim de atender demandas populares, porém se deixar de lado os interesses 

políticos privados. 

Como afirma Rodrigues (2004), a democracia possibilita a luta pelos direitos, que nasce 

em movimentos sociais, pois estes estão longe dos direitos efetivos das classes favorecidas. 

Então as ocupações, as lutas e as mobilizações sociais partem da insatisfação popular: 

 

conquistar o direito à cidade é meta, objetivo, objeto de luta de vários movimentos 

sociais nacionais e internacionais. No Brasil, esse debate está em pauta desde a 

preparação da Emenda Popular para a Reforma Urbana para o Congresso 

Constituinte em 1988. Os artigos 182 e 183 da Constituição Federal colocaram 

como premissa a função social da cidade, mas remeteram aos planos diretores 

municipais para cidades com mais de 20 mil habitantes a aplicação dos seus 

preceitos. Em 2001, com a aprovação do Estatuto da Cidade foram regulamentados 

os artigos da constituição sobre a função social da propriedade e da cidade – Lei 

10.257/01 (RODRIGUES, 2004. p. 10). 

 

O art. 5º da Constituição Federal de 1988 mostra que: “todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade.” No entanto, o direito à propriedade não é absoluto, e sim como no inciso “XXIII 

- a propriedade atenderá a sua função social”. 

Em suma, aqui podemos citar como exemplo de contradição existente no Estatuto da 

Cidade, entre a garantia da função social e a elite brasileira, o caso da comunidade 

Pinheirinho, localizada na região Sul da cidade de São José dos Campos - SP, próximo ao 

bairro popular conhecido como Campo dos Alemães.  

Conforme Forlin e Costa (2010, p. 136), tudo começou no início de fevereiro de 2004, 

quando trabalhadores sem-teto ocuparam um terreno de 1,3 milhão de metros quadrados 

abandonado há 30 anos, sem cumprir qualquer função social (cultivo, moradia ou 

empreendimento de qualquer natureza social), propriedade da empresa (massa falida) 

SelectaS/A, cujo dono é o mega especulador Naji Nahas. No ano de 2012, a justiça estadual 

toma uma medida favorável ao empresário e determina a reintegração de posse.  

Isso claramente demonstra que, no Brasil, a função social da terra dificilmente será 

efetivada, tendo em vista os aspectos modernos e conservadores, tanto de uma burguesia 

ligada à terra e de um Estado que defende efetivamente o proprietário fundiário. 

Com essa perspectiva, embora o Estatuto da Cidade apresente uma evolução no modo 

de fazer política, na prática, o conservadorismo predominou minimizando seus ganhos. 
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Chasin (2000, p. 28) afirmava que, para Marx, a afirmação da política traduzia-se em 

ontonegatividade da politicidade, ou seja, a evolução política pode-se traduzir como ‘a 

política não é um atributo necessário do ser social, mas um contingente no seu processo de 

auto-entificação’, e a política é uma necessidade de autorregulação humana, e, por 

conseguinte, de realização parcial do homem. 

 

5.4 O Espaço Urbano 

 

A cidade aparece como um todo no qual nenhum desejo é desperdiçado e do qual 

você faz parte, e, uma vez que aqui se goza tudo o que não se goza em outros 

lugares, não resta nada além de residir nesse desejo e se satisfazer. Anastácia, cidade 

enganosa, tem um poder, que às vezes se diz maligno e outras vezes benigno: se 

você trabalha oito horas por dia como minerador de ágatas ônix crisóprasos, a fadiga 

que dá forma aos seus desejos toma dos desejos a sua forma, e você acha que está se 

divertindo em Anastácia quando não passa de seu escravo. 

(CALVINO, 1990) 

 

A noção de espaço permite ao planejamento urbano um esclarecimento e uma percepção 

da diversidade dos modos de vida, dos costumes ou das práticas que os seres humanos 

utilizam nas diversas esferas de sua vida pessoal ou coletiva. 

Segundo Corrêa, Castro e Gomes (2012, p.7),  

 

a ideia de espaço evoca as diferentes formas assumidas pelo processo de 

estruturação social. Neste sentido, o espaço, mais do que manifestação da 

diversidade e da complexidade sociais, é, ele mesmo, uma dimensão fundadora do 

“ser no mundo”, mundo esse, tanto material quanto simbólico, que se expressa em 

formas, conteúdos e movimentos.  

 

Quer dizer, o espaço é entendido como um conjunto de formas com cada uma delas 

contendo frações da sociedade em movimento, de modo que as formas têm um papel na 

realização social. Para Corrêa (1989, p. 11): 

 

o espaço urbano capitalista é fragmentado, articulado, reflexo, condicionante social, 

cheio de símbolos e campo de lutas – é o produto social, resultado de ações 

acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que produzem e 

consomem espaço. São agentes sociais concretos, e não um mercado invisível ou 

processos aleatórios atuando sobre um espaço abstrato.  

 

O espaço urbano não depende exatamente dos mesmos conceitos dos quais dependem 

os objetos e os símbolos, ele, assim como os objetos e símbolos é contido pelas diversas 

instancias da sociedade e seus elementos pertinentes, mas somente o espaço urbano também 

contêm estas diversas instancias e seus significados. Assim o urbano é também a composição 
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dos elementos formadores de redes, não apenas pontos fixos e estáticos, sendo acúmulo e 

reunião dessas redes, sejam elas constituídas umas em função do território, outras em função 

da economia, outras ainda em função de outros centros no tecido urbano. 

Assim sendo, o espaço urbano não é apenas um dado passivo, apenas formas, é também 

um dado ativo, no qual suas partes dispõem de movimentos combinados conforme leis 

preestabelecidas. Santos (1985) afirma que é um movimento dialético entre forma e conteúdo 

e que cada localização é um momento do imenso movimento do mundo, apreendido em um 

ponto geográfico, um lugar. 

As práticas espaciais regulam a vida – não a criam, conforme Lefevbre (1974 apud 

LIMONAD, 1999, p. 72):  

 

o espaço não tem poder em “si mesmo”, nem o espaço enquanto tal determina as 

contradições espaciais. Estas são contradições da sociedade – contradições entre 

uma coisa e outra no interior da sociedade, como por exemplo entre as forças e as 

relações de produção – que simplesmente emergem no espaço, ao nível do espaço, e 

assim engendram as contradições do espaço  

 

Logo a essência do espaço é social, e o eixo espaço-temporal toma seu sentido e alcance 

concreto, que vai do zero de realidade urbana à culminação dos processos sociais 

(industrialização e urbanização). Apesar de a industrialização ser um dos grandes fatores que 

induz a urbanização, não necessariamente uma coisa decorre da outra, inclusive no processo 

de urbanização brasileira, que tem sua relação, inicialmente, com extrativismo e com 

agricultura. 

A urbanização brasileira tem seu inicio no período colonial, com economia extrativista e 

agrícola, que proporcionavam, cada vez mais, atividades tipicamente urbanas. No entanto, 

somente após 1950, o país tem um salto no processo de urbanização, tornando-se 

majoritariamente urbano na década de 1970.  

Para Lefebvre (2006, p. 180), a urbanização seria uma condensação dos processos 

sociais e espaciais que haviam permitido ao capitalismo manter-se e reproduzir suas relações 

essenciais de produção. Sendo a própria sobrevivência do capitalismo baseada na criação de 

um espaço social crescentemente abrangente instrumental e mistificado. 

A urbanização, então, pode ser vista como integrante das várias grandes acelerações da 

diminuição do distanciamento espaço-tempo, pois, enquanto processo social de maior 

significância na estrutura do território, e não apenas preenchimento do espaço por populações 

organizadas social, econômica e politicamente, ela é permeada por relações de poder, de 

dominação, de subordinação e de diferenciações territoriais. 
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Conforme Santos (1994, p. 69): 

 

para começar um estudo de geografia urbana se faz necessário a alusão a historia da 

cidade, é impossível abordar alguma cidade sem essa preocupação com o seu 

passado, apesar de que hoje se faz frequentemente uma geografia urbana que não 

tem mais base no urbanismo, e comenta que é uma pena, pois não se ensinam mais 

como as cidades se criam, apenas criticam as cidades do presente.  

 

As cidades ganham cada vez mais importância no Brasil urbano, elas passam a ser o 

centro da vida social e política, acumulando não só riquezas como também técnicas, 

conhecimentos e obras. Começam a obter um valor para além do seu uso, adquirindo também 

valor de troca, de forma que os espaços começam a ser comprados e vendidos, não mais 

apenas os produtos, os bens e os símbolos, agora também o espaço. 

Nesse contexto de cidade, o planejamento urbano faz-se mais que necessário, a cidade 

cada vez mais mercantilizada torna-se excludente. Assim sendo, é preciso a formulação do 

planejamento urbano que assegure a todos o direito à cidade e que quebre o controle 

excludente do acesso à riqueza, à renda e às oportunidades geradas no (e pelo) uso e ocupação 

do solo urbano. 

Visa-se a um planejamento urbano que seja um processo contínuo e permanente de 

busca por soluções e por alternativas para o desenvolvimento do espaço geográfico e que olhe 

a cidade sob a ótica de Park (1925, p. 239), de modo que ela não seja vista como apenas um 

monte de prédios, de ruas, de indústrias, de comércios ou até mesmo de pessoas, ou seja, 

olhando-a como um processo das relações sociais, produto da natureza humana, e não 

somente uma construção artificial.  

Permitindo uma pesquisa que se concentre, segundo Santos (2009, p. 32), nas raízes do 

mal, de forma a fazer uma análise precisa, em condições de fornecer soluções adequadas, 

buscando, assim, uma solução socioespacial, e não apenas espacial. 

A interpretação da realidade será expressa, tal qual Silveira (2000, p. 21) chama, como 

“concreto pensado”, de modo a selecionar e usar com efetivo senso crítico um conjunto de 

ideias e, assim, formular algo válido, isto é, uma teoria válida, completando, desse modo, os 

dados selecionados no presente trabalho e deixando-o mais próximo da realidade. 
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6 A Área de Estudo: caracterização histórica e o processo de urbanização 

 

A região de estudo faz parte da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte (RMVPLN), localizada no estado de São Paulo, (Figura 3) e instituída em 2012, é 

composta por 39 municípios e, segundo dados de 2016 da Empresa Paulista de Planejamento 

Metropolitano S.A (EMPLASA), concentra 2,4 milhões de pessoas e 5% do PIB paulista. 

O município de São José dos Campos, em 2016, conforme Sistema... (2016), conta com 

680.008 habitantes distribuídos numa área de 1.099,40 km², com uma taxa geométrica de 

crescimento populacional de 1,31% e grau de urbanização equivalente a 97,97%. O município 

ainda apresenta um IDHM de 0,807 para o ano de 2010. Taubaté, em 2016, conta com 

296.449 habitantes distribuídos numa área de 625 km², com uma taxa geométrica de 

crescimento populacional de 1,05% e um grau de urbanização de 97,95%, além de apresentar 

um IDHM de 0.800. 

 

Figura 3: Localização dos municípios de São Jose dos Campos e Taubaté. 

 
Fonte: Instituto..., 2011 

 

A região do Vale do Paraíba, assim como a região Sudeste, começa a ganhar 

importância com o ciclo da mineração, entre os séculos XVII e XVIII, período em que ocorre 

a interiorização do território brasileiro para além dos limites estabelecidos pelo Tratado de 

Tordesilhas, de 1494. O centro econômico do país desloca-se do nordeste para o sudeste, mais 

precisamente para Minas Gerais. A capital muda de Salvador para o Rio de Janeiro, 

deslocando também o centro político para região Sudeste. 
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O Vale do Paraíba torna-se, durante o ciclo da mineração, uma rota de passagem entre a 

exploração do ouro em Minas Gerais até o embarque para a metrópole nos portos de Paraty-

RJ e da cidade do Rio de Janeiro. A região passa a servir, em especial Taubaté, de núcleo de 

partida dos bandeirantes em busca de minérios, os quais, nessa busca, fundaram cidades que 

serviam como abastecimento para as Minas.  

Neste período, ocorre um aumento dos núcleos urbanos no Brasil, de acordo com Santos 

(2005, p. 22), “a expansão da agricultura comercial e a exploração mineral foram a base de 

um povoamento e uma criação de riquezas redundando na ampliação da vida de relações e no 

surgimento de cidades no litoral e no interior”. 

Com a decadência do ciclo do ouro, a região volta-se às atividades agrícolas, com 

destaque para o plantio de cana-de-açúcar. A mão de obra utilizada era principalmente via 

tráfico, inicialmente indígena e posteriormente por africanos. A ampliação das atividades de 

plantio e o uso de escravos africanos, estabelecidos em fazendas denominadas de Casa 

Grande, serviram também como suporte para o ciclo do café no fim do século XIX. 

O ciclo do café, que não ganha importância apenas por seu peso econômico, 

proporciona também mudanças significativas no espaço urbano da região. Com a difusão de 

novas máquinas e com a elaboração de formas de organização mais complexas, a cidade 

ganhou novos desenhos que permitiram outros usos do território, fazendo da região, uma das 

poucas partes do espaço urbano brasileiro, integrante dos diversos momentos de um processo 

de evolução permanente dos meios técnicos.  

O meio técnico pode ser definido, segundo Santos e Silveira (2011, p.27), como: 

 

uma segunda grande fase é a dos diversos meios técnicos, que gradualmente buscam 

atenuar o império da natureza. A mecanização seletiva desse verdadeiro conjunto de 

“ilhas” que era o território exige que se identifiquem subperíodos. As técnicas pré-

máquina e, depois, as técnicas da máquina – mas apenas na produção – definem o 

Brasil como um arquipélago da mecanização incompleta. Mais tarde, com a 

incorporação das máquinas ao território (ferrovias, portos, telégrafo), estaríamos 

autorizados a apontar um meio técnico da circulação mecanizada e da 

industrialização balbuciante, caracterizado também pelos primórdios da urbanização 

interior e pela formação da Região Concentrada. 

 

Conforme Scarlato (2009), essa nova atividade econômica teve significativas mudanças 

territoriais na região, onde se implantou um intenso processo de urbanização, não somente 

pelo crescimento demográfico, como também pelo surgimento de novas cidades. Ademais, a 

implantação de ferrovias não só mudou a paisagem geográfica, como modernizou as relações 

de trabalho e criou uma mão de obra mais qualificada que a mão de obra escrava. 
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No entanto, o processo de urbanização impulsionado pelo café deu maior destaque para 

Taubaté, o município mais populoso e rico da região no período, presenciando aumento de 

iluminação a gás, construção de ruas, teatro e outras benfeitorias, além do grande aumento da 

população, como podemos ver na tabela 1 e na tabela 2. 

 

Tabela 1: Total da população do Vale do Paraíba e dos municípios de São José dos Campos e Taubaté entre os 

anos de 1872 a 1910. 

 1872 1910 

Taubaté 20.847 45.506 

São José dos Campos 15.154 29.070 

Vale do Paraíba 225.226 456.557 

Brasil 9.914.098 23.409.177 
Fonte: Instituto..., 2011. 

 

 
Tabela 2: Evolução da população em (%)Vale do Paraíba e dos municípios de São José dos Campos e Taubaté 

entre os anos de 1872 a 1910. 

  1972-1910 

Taubaté  118,28% 

São José dos Campos  91,83% 

Vale do Paraíba 102,71%  

Brasil 136,12% 
Fonte: Instituto..., 2011. 

 

A urbanização de São José dos Campos não estabeleceu qualquer ligação com o 

complexo cafeeiro, como Taubaté e outros municípios do estado de São Paulo. No inicio do 

século XX, São José dos Campos tornou-se uma cidade de destaque local, dando início a um 

processo de concentração de investimentos, de população e de equipamentos, como resultado 

da exploração do clima da cidade, considerando-o propicio ao tratamento de pessoas com 

tísica, incentivando a instalação de sanatório para tratamento da tuberculose.  

A tuberculose direcionou o crescimento urbano do município, de modo que ele tornou-

se uma a cidade sanatorial, com um forte destaque para o setor terciário, por meio da 

instalação de serviços variados para atendimento dos doentes. 

Essas especializações das cidades e seu grau de desenvolvimento em busca do acumulo 

de capital sempre foram uma ocorrência profundamente geográfica, conforme Harvey (2006). 

Em outros termos, são inerentes ao funcionamento do capitalismo, como sistema econômico 

político, a expansão geográfica, a reorganização espacial e o desenvolvimento geográfico 

desigual. 
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Santos (1985) tem um posicionamento afim ao exposto anteriormente, afirmando que o 

desenvolvimento de todos esses espaços não se dá de forma homogênea, seja em escala global 

(entre países), ou em escala local (no interior de um país). Sendo assim, a intencionalidade de 

cada impacto também varia com o tempo, pois as variáveis do crescimento mudam com as 

“modernizações”. 

Na segunda metade do século XX, as empresas multinacionais começam a expandir 

suas fabricas para o Brasil. Nesse período, têm-se os maiores investimentos em infraestrutura, 

destaque para a construção da rodovia presidente Dutra, que liga as duas principais cidades do 

país (São Paulo – Rio de Janeiro), estimulando a vinda de grandes fábricas metalúrgicas e 

mecânicas, e para a criação de um parque industrial tecnológico. 

Na década de 1970, como parte de um projeto governamental, que entre outras coisas, 

visava à desconcentração industrial a um maior equilíbrio econômico-industrial entre as 

regiões no país, foram criados o I e o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND). Essa 

política beneficia os municípios do Vale do Paraíba Paulista, principalmente São José dos 

Campos e Taubaté, que passam a receber indústrias que antes se concentravam na Região 

Metropolitana de São Paulo. Os efeitos positivos dessa desconcentração industrial, segundo 

Cano (2007, p. 198), foram: 

 

melhoria da infraestrutura rodoviária, Transformação e modernização das indústrias, 

Criação de excelentes condições para implantações e desenvolvimentos de 

atividades de maior complexidade como na RA’s de Campinas e São José dos 

Campos, a guerra fiscal que embora não tenha sido o determinante, acabou atuando 

como coadjuvante do processo de desconcentração industrial [...]. 

 

Nesse período, a região começa a construção e a difusão do meio-técnico-científico-

informacional, mais precisamente a primeira fase desse período. Conforme Santos e Silveira 

(2011, p. 28): 

 

o terceiro grande período (1º meio natural e 2º meio técnico) é a construção e a 

difusão do meio técnico cientifico informacional. Cabe, todavia, diferenciar uma 

primeira fase, um período técnico cientifico que, no Brasil dos anos 70, 

caracterizou-se, entre outros aspectos, por uma revolução das telecomunicações. É 

sobretudo neste momento que, ultrapassando o seu estágio de pontos e manchas, o 

meio técnico realmente se difunde. 

 

Em Taubaté, ocorrem, entre outras, a instalação das empresas: Indústrias Químicas 

Taubaté (IQT) (1954), Mecânica Pesada, atualmente Alstom, (1956), Vision indústria de 

óculos (1957), Ford Brasil(1967), Daido do Brasil (1971), Daruma telecomunicações (1971) e 

Volkswagen do Brasil (1973). 
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Enquanto, em São José dos Campos, instalam-se empresas como: Rodhia (1946), 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e Centro Técnico Aeroespacial (CTA) (1950), 

Johnson & Johnson (1953), Ericsson (1954), Tecelagem e Fiação Kanebo (1956), General 

Motors do Brasil (1958), Neiva Indústria Aeronáutica (1960), Avibras Indústria Aeroespacial 

S.A. (1961), Forteplas (1962), Sociedade Aerotec (1963), Embraer (1969) e Revap (1980). 

Conforme o gráfico 1, podemos observar o crescimento do número de indústrias nos 

municípios de Taubaté e de São José dos Campos, destaque para este com mais do que o 

dobro de indústria, comparando-o a Taubaté. 

 

Gráfico 1: Quantidade de indústrias entre 1970 a 2014 em Taubaté e em São José dos Campos 

 
Fonte: Autor. 

 

Com esse processo de industrialização, os municípios passam por grandes mudanças no 

espaço urbano. Os municípios de São José dos Campos e de Taubaté deixam de ser 

predominantemente rurais, ou seja, a população passa a instalar-se definitivamente na cidade, 

caracterizando-se como uma população urbana, por uma demanda de necessidades urbana, 

como: energia, água, asfalto, comércio etc.. 

Segundo Harvey (2006), a migração da mão de obra do campo para a cidade, a 

concentração urbana da riqueza, além da extração do excedente do campo para o beneficio da 

cidade, facilitaram a concentração social e geográfica dos excedentes. Esse crescimento 

econômico industrial atraiu não só a população rural, como também de outros municípios, o 

que gerou um aumento das unidades habitacionais, para suprir a necessidade de moradia dos 

trabalhadores das indústrias e desses novos centros tecnológicos.  

Conforme o quadro 1 e o gráfico 2, podemos observar a evolução da população total, 

urbana e rural, nos municípios de São José dos Campos e de Taubaté e também da região do 
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Vale do Paraíba Paulista. Percebe se que, até a década de 1940, Taubaté tinha uma população 

maior que a de São José dos Campos, sendo aquele município também era o mais rico do 

período, devido ao ciclo do café. Com a industrialização, São José dos Campos ganha um 

maior destaque e torna-se o município mais rico e populoso da região. 

 

Quadro 1: Evolução da população urbana e rural do Vale do Paraíba Paulista 

 1940 1980 2010 

 Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Taubaté 28.309 12.661 40.970 161.431 7.828 169.259 272.673 6.013 278.686 

São José dos 
Campos 14.474 21.805 36.279 276.873 10.640 287.513 617.106 12.815 629.921 

Vale do Paraíba 
Paulista 152.497 243.847 396.344 1.069.274 151.947 1.221.221 2.131.296 133.298 2.264.594 

             Fonte: Instituto..., 2011. 

 

Gráfico 2: Evolução da população urbana dos municípios de Taubaté e São José dos campos. 

Fonte: Instituto..., 2011. 

 

Todo esse crescimento favoreceu o crescente fluxo de capitais na região, principalmente 

em direção aos municípios de São José dos Campos e de Taubaté, que passam, a partir da 

segunda metade do século XX, a atrair diversos tipos de investimentos, vivenciando um 

significativo processo de valorização do espaço urbano, em virtude da acumulação do capital. 

Com as mudanças e complexidades do sistema capitalista, a especulação do espaço deixa de 

ser mero resultado da acumulação e torna-se um ativo comercializado no sistema financeiro. 

A região, então, passa a presenciar a segunda fase do período técnico científico 

informacional, conforme Santos e Silveira (2011, p. 28):  

 

já com a globalização, informação e finanças passam a configurar a nova geografia, 

distinguindo os lugares segundo a presença ou a escassez das novas variáveis chave. 
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Com o meio técnico científico informacional, agravam-se as diferenças regionais e 

aumenta a importância da Região Concentrada com a hegemonia paulista, mas 

também a partir da ocupação das áreas periféricas com produções modernas. 

 

A indústria foi o principal motor econômico dos municípios, no entanto, ela não 

contribuiu apenas para seu crescimento, como também para outros setores, em destaque o 

setor terciário (comércio e prestação de serviços).  Setor esse que, com a diminuição da mão 

de obra no setor industrial, ocasionada, entre outros fatores, pela robotização e pela 

mecanização, concentra atualmente a maior parte da mão de obra, como pode ser visto na 

tabela 3, sendo também aquele que contribuiu, nos últimos anos, com a maior parcela no 

Produto Interno Bruto Municipal (PIB-M), como pode ser observado na tabela 4. 

Esses serviços são todos realizados no espaço urbano, sendo fundamental a circulação 

de capitais para o funcionamento do sistema. Assim sendo, sob o capitalismo há uma 

permanente preocupação com a criação de infraestruturas sociais e físicas que sustentam a 

circulação de capital.  

 

Tabela 3: Participação (%) dos Empregos Formais por setores da economia 2015 

Municípios  
% Empregos formais 

no setor primário 

% Empregos formais 

no setor secundário 

% Empregos formais 

no setor terciário 

    Indústria Construção Comércio Serviços 

Taubaté 0,75 25,36 5,81 21,59 46,49 

São José dos 

Campos 
0,34 19,78 6,29 19,45 54,14 

Fonte: Sistema..., 2016. 

 

Tabela 4: Os PIBs dos municípios de São José dos Campos e Taubaté e a participação (%) dos setores da 

economia no total do PIB municipal 

Municípios 

PIB em mil reais 

recorrentes 

(2014) 

% no PIB Setor 

Primário 

% no PIB 

Setor 

Secundário 

% no PIB 

Setor 

Terciário 

São José dos 

Campos 
27.401.017,04 0,10 31,87 68,03 

Taubaté 14.988.466,12 0,14 46,45 53,41 
Fonte: Sistema..., 2016. 

 

Com o aumento da demanda por equipamentos urbanos e por unidades habitacionais, os 

imóveis e as localidades específicas foram tornando-se alvos de domínio do capital, áreas 

centrais e suas proximidades foram valorizando-se, empurrando a população de baixa renda 

para periferia.  

Contudo, a partir da década de 1960, em São José dos Campos, inicia-se o processo de 

verticalização do município, principalmente na zona central, para comportar todo crescimento 
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da demanda dos serviços urbanos e de moradia. Os primeiros edifícios construídos foram o 

Edifício Grande Hotel, o Edifício Cinelândia, para o setor de serviços, e os Edifícios Salim 

Simão e San Marcos, para o setor residencial (SOUZA, 2000).  

No entanto, somente a partir da década de 1970, conforme (SOUZA, 2000 p. 1), ocorre 

a intensificação da verticalização no município de São José dos Campos. Ademais, segundo 

M. Souza (1997 apud SOUZA 2000, p.01), entre os anos de 1973 e 1988, o número de 

edifícios saltou de 40 para 170, um amento de 425%. 

Além da verticalização da região central e da expansão para as áreas ao entrono, com 

destaque para a construção do Edifício Nacional, símbolo de uma nova fase para o setor 

imobiliário joseense, a região leste também apresentou uma intensa verticalização, 

principalmente habitacional (SOUZA, 2000 p. 44-45). 

A partir da década de 1980, o eixo de crescimento habitacional expande para a região 

sudoeste, mais tarde fragmentada em sul e oeste. Tendo a região sul construções de conjuntos 

habitacionais de baixa renda, como o Dom Pedro I e II, e a região oeste tendo as construções 

de loteamentos fechados, para população de alta renda, como Jardim Colinas, Bosque 

Imperial, Jardim Aquarius e Parque Residencial Aquarius (COSTA et al. 2008, p. 90). 

As regiões sul e oeste continuaram expandindo, durante os anos de 1990, pois ainda 

eram bairros com grandes terrenos vazios, e presenciaram a intensificação da atividade 

imobiliária verticalizada como o caso da região do Aquarius. Regiões essas que até hoje 

concentram a expansão do setor imobiliário joseense, como veremos no próximo capítulo. 
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7 FINANCEIRIZAÇÃO E O MERCADO IMOBILIÁRIO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS E TAUBATÉ 

 

[...] o crédito acelera o desenvolvimento material das forças produtivas e a 

instauração do mercado mundial. 

(Marx, 1996) 

 

A partir da década de 1990, com a globalização econômica – um fenômeno relacionado 

à lógica de expansão do capital na direção de uma intensa mundialização das relações de 

produção e dos padrões de consumo capitalista – o Estado brasileiro começa a aderir a ideais 

neoliberais e a possibilitar o ingresso efetivo do país na era da financeirização. 

A necessidade de se adequar ao contexto de competição internacional, com abertura de 

mercado e com elevação de taxas de juros, determinou um processo de renovação da 

economia brasileira com a centralização do capital. Esse contexto de reorientação das 

políticas econômicas e das reformas de organização do capital, conforme Fix (2007, p. 

55),proporcionou um movimento de desnacionalização da economia. Com isso, o Brasil 

passou a ser um dos maiores receptores de investimentos estrangeiros diretos do mundo. No 

entanto a autora afirma que: 

 

as mudanças no mercado imobiliário, contudo, foram menos significativas do que 

em outros setores da economia. Boa parte dos investimentos estrangeiros diretos 

ocorreu no âmbito das privatizações de setores como telecomunicação e energia, e 

do sistema bancário, e não implicava a geração de novas empresas, mas, 

principalmente, um grande processo de transferência patrimonial (FIX, 2007, p. 55-

56). 

 

Para aproximar o mercado imobiliário do modo de funcionamento do mercado de 

capitais, foram criados mecanismos e produtos financeiros para constituir um ambiente 

propício para vincular o mercado de títulos ao mercado imobiliário. No Brasil, essas práticas 

ocorreram por meio da reestruturação de programas, de planos, da criação de leis e de 

políticas como o Programa de Reestruturação ao Fortalecimento do Sistema Financeiro 

Nacional (PROER), em 1995, o Programa de Incentivo à Reestruturação da Atividade 

Bancária (PROES), em 1996, e a mudança do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) para 

Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), em 1997 (Quadro 2).  
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Quadro 2: Principais leis para o setor imobiliário entre 1990 e 2004 

Legislação Objetivo 

Lei 8.004, de 

14.03.1990 

Dispõe sobre reajustamento de prestações, liquidações 

antecipadas de contratos cobertos pelo FCVS, com 

desconto. 

Lei 8.024, de 

12.04.1990 (Plano 

Collor) 

Indexação da poupança pelo Bônus do Tesouro 

Nacional Fiscal (BTNF). 

Lei 8.036, de 

11.05.1990 
Regulamenta a utilização do FGTS. 

Lei 8.100, de 

05.12.1990 

Dispõe sobre reajustamento de prestações nos contratos 

do SFH e limita a cobertura pelo FCVS e um único 

financiamento. 

Lei 8.177, de 

01.03.1991 

Institui a TR para reajustamento de prestações de 

depósitos de poupança e contratos do SFH. 

Lei 8.668, de 

25.06.1993 

Dispõe sobre a constituição e o regime tributário dos 

fundos de investimento imobiliário e dá outras 

providências. 

Lei 8.692, de 

28.07.1993 

Institui o Plano de Comprometimento de renda (PCR), 

redefine o PES para reajustamento das prestações e 

dispõe sobre juros e reajustamento dos saldos 

devedores de contratos do SFH. 

Lei 8.890, de 

27.05.1994 
Institui a Unidade Real de Valor (URV). 

Lei 9.069, de 

29.06.1995 
Institui o Plano Real. 

Lei 9.514, de 

20.11.1997 
Alienação fiduciária. 

Lei 10.150, de 

21.02.2000 
Institui a novação de dívidas do FCVS. 

Medida provisória 

2.197, de 24.08.2001 

Libera a adoção de planos de reajustamento das 

prestações e contratação de seguros nos contratos do 

SFH. 

Decreto 4.378, de 

16.9.2002 
Aprova o regulamento do Conselho Curador do FCVS, 

Lei 10.931, de 

02.08.2004 
Patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, 

Lei 11.079, de 

20.12.2004 
Sociedade de propósito especifico. 

Fonte: Associação..., 2011 

 

Com a regulamentação dos Fundos de Investimentos Imobiliários,em 1993, conforme 

Rolnik (2015, p. 287), ocorre a desvinculação entre uso e propriedade, gerando grande 

liquidez, sem segmentar a propriedade, atraindo não só grandes investidores, como também os 

pequenos investidores. Com a exigência de securitização e a alienação fiduciária (garantias 

hipotecárias), a operação do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) trouxe mudanças 
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que beneficiaram o mercado financeiro. Segundo Santos (2015, p. 212-213), a criação do SFI 

tem como objetivo central:  

 

aproximar o mercado imobiliário do mercado financeiro como fonte de alternativa 

de capital ao segmento, uma vez que os dispositivos estatais e aqueles que haviam 

sido construídos até o momento não podiam mais desempenhar suas antigas funções. 

[...] disputa generalizada pelas fontes de liquidez, elas (empresas) mesmo deveriam 

captar no mercado os recursos por meio de securitização. Foram criados Certificados 

de Recebíveis Imobiliários (CRIs), as Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs) e as 

Letras de Crédito Imobiliários (LCIs).  

 

Em Taubaté, no mesmo período, a única medida tomada referente ao setor 

urbano/imobiliário do município, pelo governo municipal, foi a alteração do zoneamento do 

bairro Chácara do Visconde, localizado na zona norte, próximo à região central, de zona de 

habitacional com densidade média para zona de habitacional com densidade baixa.  

Já no município de São José dos Campos foi, sancionada a lei nº165/97, uma lei que 

colocou o setor imobiliário joseense nos mesmos caminhos que a financerizanção do setor no 

Brasil. A lei de zoneamento passa a incentivar uma maior ocupação nas regiões sul, destaque 

para o Jardim Satélite, e na região oeste, destaque para o Parque Residencial Aquarius. Uma 

ocupação mais verticalizada e voltada para o mercado imobiliário e não para moradias 

populares, inclusive criando condições, estruturas, para o desenvolvimento imobiliário de tais 

regiões. Conforme Prado (2005, p. 101), ao implantar a lei de zoneamento 165/97: 

 

O governo local estava criando condições para expansão da atividade imobiliária na 

cidade e também, abrindo novas possibilidades para a reprodução dos diversos 

capitais que operam junto ao setor imobiliário. Afinal, esse setor imobiliário não 

corresponde somente à construção civil, mas envolve diversos participantes como: 

agentes financeiros, produtores e comerciantes de materiais de construção, 

empresários (empreendedores e subempregadores), proprietários fundiários, 

consumidores, entre outros. 

 

A relação entre o mercado de capitais e o mercado de incorporações aprofunda-se ainda 

mais com a necessidade de capitalização de incorporadoras, através IPO 

(InitialPublicOffering) e do Follow on. IPO é quando a empresa está abrindo o capital, ou 

seja, entrando na bolsa pela primeira vez, e Follow on caracteriza-se quando a empresa que já 

tem seu capital aberto lança mais ações na bolsa de valores. 

Dessa forma, vem aumentando a participação de instituições financeiras, de bancos de 

investimentos, de bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, de sociedades de 

crédito imobiliário, de companhias hipotecárias e de associações de poupança e empréstimos 

no setor e na reprodução do espaço urbano.  
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Segundo Santos (2015, p. 219-220), a operação ocorreu com maior intensidade, entre os 

anos de 2006 e 2007, abrindo uma influência decisiva do capital imobiliário internacional. As 

maiores empresas ajustaram-se e modernizaram-se, e as pequenas faliram ou foram 

incorporadas por outras. Na tabela 5, podem ser observadas as incorporadoras que abriram 

IPO e Follow on na bolsa de valores de São Paulo, entre os anos de 2006 a 2015, e a 

participação dos investidores institucionais, o Estado brasileiro e as instituições públicas, 

(fundos, bancos e seguradoras), dos estrangeiros e dos outros (pessoa física) na capitalização 

das ações de cada empresa. 

 

Tabela 5: Incorporadoras que abriram IPO e FOLLOW ON na Bovespa entre 2005 a 2015 

      Investidores 

Incorporadoras  Classificação 
Data da 
Oferta Institucionais Estrangeiros Outros 

CYRELA REALT IPO 20/09/2005 19% 72% 1% 

ROSSI RESID IPO 13/02/2006 12% 80% 0% 

GAFISA IPO 16/02/2006 18% 72% 1% 

COMPANY IPO 23/02/2006 27% 64% 0% 

CYRELA REALT IPO 19/07/2006 20% 75% 0% 

ABYARA IPO 25/07/2006 4% 83% 12% 

KLABINSEGALL IPO 05/10/2006 26% 65% 0% 

BRASCAN RES IPO 19/10/2006 5% 87% 0% 

PDG REALT FOLLOW-ON 24/01/2007 6% 84% 1% 

RODOBENSIMOB IPO 29/01/2007 22% 67% 0% 

CC DES IMOB FOLLOW-ON 29/01/2007 38% 48% 1% 

TECNISA FOLLOW-ON 30/01/2007 17% 59% 13% 

GAFISA FOLLOW-ON 15/03/2007 4% 93% 1% 

EVEN FOLLOW-ON 29/03/2007 20% 53% 17% 

JHSF PART FOLLOW-ON 10/04/2007 1% 89% 1% 

CR2 IPO 19/04/2007 0% 0% 93% 

AGRA INCORP FOLLOW-ON 24/04/2007 25% 67% 0% 

INPAR S/A FOLLOW-ON 04/06/2007 22% 70% 0% 

EZTEC FOLLOW-ON 19/06/2007 23% 68% 1% 

MRV FOLLOW-ON 19/07/2007 19% 73% 0% 

TRISUL FOLLOW-ON 11/10/2007 4% 91% 0% 

TENDA FOLLOW-ON 10/10/2007 22% 66% 2% 

PDG REALT   22/10/2007 25% 61% 9% 

HELBOR   24/10/2007 35% 56% 3% 

MRV   23/06/2009 23% 70% 0% 

ROSSI RESID   01/10/2009 19% 73% 0% 

PDG REALT   01/10/2009 19% 73% 0% 

BROOKFIELD   20/10/2009 42% 43% 5% 

CYRELA REALT   27/10/2009 2% 72% 17% 
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DIRECIONAL   17/11/2009 7% 64% 21% 

INPAR S/A   02/02/2010 25% 68% 0% 

PDG REALT   04/02/2010 43% 47% 0% 

GAFISA ¹   23/03/2010 32% 62% 0% 

EVEN   15/04/2010 33% 47% 10% 

TECNISA    01/02/2011 39% 51% 0% 

DIRECIONAL   09/02/2011 8% 81% 0% 
Fonte: Autor. 

 

Com a inserção cada vez maior de empresas de capital aberto no setor imobiliário, fica 

cada vez mais mercadológica a construção da habitação no Brasil, além de se tornar global, 

pois, no mercado financeiro, os recursos podem vir de qualquer região do globo. Conforme 

MIELLE (2008, p. 122), no ano de 2006, cerca de 50% do capital levantado pelas 

incorporadoras proveio de origens estrangeiras, com alguns casos específicos chegando até a 

90%. Isso demonstra a financeirização do meio ambiente construído brasileiro e a sua função 

como gerador de lucros. 

Das incorporadoras com capital aberto na bolsa, a MRV é a mais atuante nos 

municípios de São José dos Campos e de Taubaté. Além dessa incorporadora, atuam ou 

atuaram nos dois municípios a PDG Realty, a Cyrella, Helbor e a Rossi residencial. Somadas 

a essas, São José dos Campos conta também com a presença das incorporadoras Trisul, CR2, 

Rodobens, Tenda, Gafisa, Tecnisa e Even. 

Como resposta a lei de afetação (Lei 10.931/04), as empresas abrem o capital na bolsa 

de valores em busca de mais recursos financeiros para realização de seus empreendimentos. 

Com isso, elas começam o processo de expansão para outras regiões além daquelas que 

atuavam e, nesse processo, passam a investir nos municípios de Taubaté e de São José dos 

Campos, neste último com mais intensidade devido, como já exposto, entre outros motivos, à 

atuação do governo local com a criação de leis de uso e à ocupação do solo alinhado ao 

mercado imobiliário. 

 

7.1 O programa minha casa minha vida e seus reflexos em São José dos Campos e 

Taubaté 

 

Um dos maiores impulsionadores recentes da política de habitação no Brasil é o 

programa Minha Casa Minha Vida, que impulsiona não só a construção civil, como o 

mercado financeiro, uma das medidas que faz parte do governo do período que reorganiza a 

dinâmica nacional mediante a expansão do consumo de massa. Medida essa que está 
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diretamente condicionada a uma expansão capitalista internacional e nacional, sendo, 

portanto, opositoras de maneiras apenas relativas a setores da burguesia e do capital. 

O PMCMV, criado em julho de 2009, é uma resposta à necessidade de reprodução do 

capital e uma saída da situação de crise (crise mundial de 2008), conforme Santos: 

 

[...] Um programa que articula um problema social às necessidades do mercado. A 

crise, a questão habitacional e a necessidade de canalização de liquidez aos 

segmentos privados da acumulação se articulam a partir de uma política anticíclica 

editada em caráter de urgência.  Citação direta sobre multiplicação do trabalho é 

balela (SANTOS, 2015, p. 256-257). 

 

Assim sendo, a cidade não só como absorvedora de capital excedente, como também 

integrante da circulação capitalista e geradora de riquezas. A urbanização, como caminho para 

resolver problemas de capital excedente, vem sendo utilizada, conforme Harvey (2009, p. 11), 

desde 1848,na Paris do Segundo Império, com Hausmann. Exemplificando a urbanização 

como estabilizadora de crises nos EUA e na China o autor afirma que: 

 

o mercado imobiliário absorveu diretamente uma grande parte do capital excedente 

quando a rápida inflação de preços de ativos imobiliários sustentados por uma 

pródiga onda de refinanciamentos de hipotecas a históricas baixas taxas de juros 

impulsionou o mercado interno de bens de consumo e de serviços. [...] E a 

urbanização na China, nos últimos vinte anos, que cresceu enormemente, 

consumindo quase a metade do suprimento de cimento de todo o mundo desde 2000 

e alavancando economias como Chile e Brasil, Argentina, Austrália. 

 

O Programa Minha Casa Minha Vida foi elaborado para transformar-se na mais 

importante ação no campo econômico social, articulando a oferta de moradia, de demanda 

histórica, sendo uma estratégia Keynesiana de crescimento econômico e geração de empregos. 

Segundo a Caixa Econômica Federal (2009), o objetivo é de aquisição de 

empreendimentos na planta, para famílias com renda bruta de até 3 salários mínimos, pelo 

fundo do programa habitacional, para famílias com renda bruta de 3 até 10 salários mínimos, 

priorizando a faixa entre 3 a 6 salários mínimos, através do mercado imobiliário
4
. 

O programa abrange capitais, respectivas regiões metropolitanas e municípios com mais 

de 100 mil habitantes, podendo contemplar, em condições especiais,municípios entre 50 e 100 

mil habitantes, de acordo com o déficit habitacional. 

Contudo, o Programa foi ampliado, segundo Rolnik (2015, p. 301-302), o governo foi 

pressionado (por parlamentares de cidades pequenas) para ampliar o programa para cidades 

com menos de 50 mil habitantes, surgindo assim o MCMV - sub 50. Além desse, surgiu 

                                                           
4
 O salário mínimo no ano de 2009 era de 465R$, então a primeira faixa do programa contemplava pessoas 

com salários até R$ 1.395, a segunda fixa com salários entre R$ 1.395 a R$ 4.650. 
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também o PNH-rural, por pressões do Movimento Sem Terra, no entanto, ambos 

representando menos de 10% dos recursos do programa, ou seja, as regiões metropolitanas e 

os municípios com mais de 100 mil habitantes, que são a área de atuação do segmento 

econômico das incorporadoras, ficaram com a maior parte dos recursos, sendo o núcleo do 

programa, o chamado MCMV – empresas. 

Além dessa ampliação, o governo, no ano de 2012, mudou os valores limites para 

unidades habitacionais de R$ 170 mil para R$ 190 mil, para: Rio de Janeiro, São Paulo e 

Brasília Para as outras cidades, variou de R$90 a R$ 170 mil, dependendo do número de 

habitantes. 

O funcionamento, para aqueles que recebem até 3 salários mínimos, chamados de Faixa 

I, pode ser explicado em 4 etapas, conforme a Caixa Econômica Federal (2009): 

 1º União aloca recursos por área do território nacional e solicita os projetos; 

2º Estados e municípios realizam cadastramento da demanda e indicam famílias pra 

seleção; 

3º As construtoras apresentam os projetos às superintendências regionais da Caixa; 

4º Após análise simplificada, a Caixa Econômica contrata a operação, acompanha a 

execução, libera os recursos e realiza a sua comercialização. 

A localização dos empreendimentos é de responsabilidade da prefeitura municipal, com 

suas diretrizes. A Caixa Econômica Federal é isenta de qualquer responsabilidade em avaliar 

tais localizações.   

 Os critérios para priorizar os projetos são estabelecidos pelo oferecimento, feito pelos 

Estados e municípios, de infraestrutura para: empreendimento, terreno, menor valor de 

aquisição das unidades habitacionais, além de desoneração fiscal de Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS), de Imposto de Transmissão de Cessão de Direitos 

(ITCD), de Imposto sobre Transição de Bens Imóveis (ITBI) e de Imposto Sobre Serviços 

(ISS), somado a alguns outros critérios.  

Algumas das especificações determinadas pelo governo são de que as casas térreas ou 

prédios sigam as especificações, as características e os custos preestabelecidos, com limites de 

até 500 unidades por módulo ou de condomínios segmentados em 250 unidades. Sendo casa 

térrea 35m² e apartamento 42m². 

Tratando-se das famílias, elas devem fazer um pagamento para a Caixa Econômica 

Federal, responsável por comprar as unidades de empresa encarregada da construção, por 

10% da renda durante 10 anos, com prestação mínima de R$ 50,00, corrigida pela TR, e por 

registro do imóvel em nome da mulher. Não é preciso entrada nem pagamento durante a obra, 
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e a diferença entre os custos da unidade e a quantia total paga pelos moradores é coberta por 

recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), um fundo público federal. 

O funcionamento, para aqueles que recebem entre 3 a 10 salários mínimos, chamados 

de Faixa II, pode ser explicado em 7 etapas, segundo a Caixa Econômica Federal (2009): 

1º União e FGTS alocam recursos por área do território nacional; 

2º Construtoras apresentam projetos de empreendimentos à Caixa regional; 

3º Caixa Econômica Federal realiza pré-análise e autoriza o lançamento e a 

comercialização; 

4º Após análise e comprovação da comercialização mínima exigida, é assinado o 

contrato de financiamento à produção; 

5º Durante a obra, a Caixa Econômica Federal financia o mutuário pessoa física, e o 

montante é abatido da divida da construtora; 

6º Os recursos são liberados, conforme cronograma, após visitas realizadas pela Caixa 

Econômica Federal; 

7º Concluído o empreendimento, a construtora entrega aos mutuários. 

Algumas condições são necessárias para a contratação da obra, como: o financiamento 

de até 100% do custo de construção, com liberação antecipada de até 10% do custo total; a 

comprovação de 30% de comercialização das unidades, ou 20% das unidades financiadas pela 

Caixa aos adquirentes finais ou, mediante análise de velocidade de venda; os 15% de 

comercialização; a taxa de juros de 8,0% a.a. = TR.; entre outros critérios preestabelecidos. 

As especificações dos empreendimentos devem seguir as normas brasileiras e a 

legislação municipal, com os 30 parâmetros mínimos de avaliação da Caixa Econômica 

Federal e cada módulo com limites de 500 unidades. 

As famílias dessa faixa, especificamente entre 3 a 6 salários mínimos, apesar de não 

disporem de subsidio total, têm um subsidio que vai até 23 mil reais, com juros nominais 

variando entre 5 a 8,16%, dependendo da faixa de salário mínimo, prazo de 30 anos, 

financiamento de até 100%, entrada opcional e pagamento mínimo durante a obra. A 

comercialização é feita diretamente pelas empresas privadas que construíram os imóveis, a 

Caixa Econômica Federal com o financiamento da produção e com o fornecimento de 

subsídios. Um dos pontos centrais do programa, segundo Rolnik (2015, p. 306-307):  

 

É possibilitar a superação de qualquer tipo de resistência que poderia ser oferecida 

por partidos de oposição em governos locais. [...] o programa é implementado nos 

municípios quer estes sejam governados por partidos que compõem a base aliada, 

quer não. Assim o governo federal obtém dividendos políticos independentemente 

da vontade da gestão local. 
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Importante ressaltar a evolução do papel desempenhado pela Caixa no PMCMV. Como 

vimos no capitulo 2, o banco que substituiu o Banco Nacional da Habitação (BNH) assumiu o 

papel de agente financiador, regulador e fiscalizador. Segundo Rolnik (2015, p. 307), a Caixa 

Econômica Federal foi transformada, pelo MCMV,  

 

[...] em um importante ator no nível local, responsável por fazer o programa rodar e 

funcionar como importante elo entre os agentes envolvidos – governo federal, 

empresas, governos locais e beneficiários, e sendo assim formulador e 

implementador de políticas. 

 

Com o PMCMV, o Estado brasileiro não só insere o mercado de habitação no sistema 

financeiro, como impulsiona a produção e, ao mesmo tempo, a acumulação de capitais, 

combatendo os impactos da crise financeira internacional, alavancando o consumo e a 

atividade do setor imobiliário. Na tabela 6, podemos observar a quantidade de unidades 

financiadas e os valores (em milhões) das unidades construídas e financiadas desde 2009, ano 

da criação do programa, até o ano de 2014. 

 

Tabela 6: Unidades financiadas (construção e em aquisição) e os valores em milhões R$ no Brasil durante os 

anos de 2009, 2012 e 2014. 

  

Unidades 

Financiadas     

Valores em Milhões 

R$     

  Construção Aquisição Total Construção Aquisição Total 

2009 138.721 163.959 302.680 13.854 20.163 34.017 

2012 168.145 285.064 453.209 28.084 54.677 82.761 

2014 163.316 375.031 538.347 31.404 81.450 112.854 
Fonte: Associação, 2016 

 

Do ano de 2009 para o de 2012, ocorreu um crescimento no total de unidades 

financiadas de 49,73% e de R$ 48.744 milhões, destaque para a aquisição que cresceu 73,86 

%, representando R$34.514 milhões, um crescimento significativo no setor da construção 

civil,de modo que representou uma modificação na classe média brasileira, assim como no 

aumento da propriedade privada da moradia e da sua mobilização crescente como forma de 

riqueza e de consumo.  

De 2012 a 2014, percebe-se uma diminuição na construção das unidades, um sinal da 

retração do setor, que viria a confirmar-se mais adiante. Apesar da retração nesse período da 

construção, o total de unidades e de valores manteve uma alta de 18,79% e de R$ 30.093 

milhões, respectivamente. 
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Esse desenvolvimento urbano neoliberal, mesmo com estratégias de um Estado mais 

intervencionista visando à geração de empregos e aos aumentos salariais, foi muito mais 

voltado à facilitação da ação do mercado e para à abertura de expansão do capital 

financeirizado do que à facilitação da vida do trabalhador. Em nenhum momento, o programa 

proporciona ou visa uma reforma da terra urbana, o que facilitaria efetivamente o acesso à 

moradia, principalmente, pela população de baixa renda.  

A terra urbana, conforme Maricato (2013, p. 24), permaneceu refém dos interesses do 

capital imobiliário e, para tanto, as leis foram flexibilizadas ou modificadas. O autor segue 

afirmando, sobre as áreas mais pobres, que as disputas por terras entre o capital imobiliário e 

a força de trabalho, na semiperiferia, levaram a fronteira da expansão urbana para ainda mais 

longe, para a periferia da periferia. 

Segundo Centro de Estudos da Metrópole (2013), através do censo IBGE 2000 e 2010 

(INSTITUTO..., 2011), existiam 213 domicílios em assentamentos precários em área urbana, 

com uma população de 808 pessoas, em 2000, no município de Taubaté. No ano de 2010, os 

domicílios passaram para 3.807, com 1.060 pessoas residentes nesse local. Em São José dos 

campos, o número de domicílios era de 2.160, com uma população de 8.941 pessoas no ano 

de 2000. Em 2010, o número de domicílios passou para 5.820, com uma população de 20.988 

pessoas. 

Como já exposto, pautada na ideologia neoliberal, a política de habitação social 

brasileira, desde a década de 1990, passa a ser entendida como marco regulatório confiável 

para o setor imobiliário, com o objetivo de atrair investidores em potencial e de fomentar a 

oferta habitacional, através de relações de mercado. Desse modo, parcelas da população que 

não têm acesso ao mercado ficam sujeitas a morar em domicílios precários. 

Com esse modelo de desenvolvimento urbano, os preços dos terrenos e dos imóveis 

ficaram nas mãos do mercado imobiliário. Ocorreu, então, uma alta valorização dos preços, 

até mesmo as casas destinadas à população de baixa renda sofreram com tal valorização, e 

coube ao trabalhador médio sujeitar-se a pagar os valores pedidos pelo mercado. No gráfico 3, 

podemos observar os preços imobiliários crescendo muito mais que os índices da inflação, 

dos custos de construção e do aumento de renda. 
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Gráfico 3: Preços imobiliários, aumento real da renda, custo da construção (IPCC) e taxa de inflação (IPCA) 

entre os anos de 2008 a 2012. 

 
Fonte: Rolnik, 2015.  

 

Segundo dados do CRECI-SP (2016), nos meses de abril, no ano de 2010, o valor do m² 

do apartamento em Taubaté variava em torno de R$ 1.000 a R$ 1.583,33, na região central, 

para empreendimentos entre 2 e 3 quartos.Enquanto, em São José dos Campos, a variação era 

de R$ 1.250,00 a R$ 2.083,00.O valor do m², diferentemente de Taubaté, em São José dos 

Campos, tem dados das demais regiões, no caso, seriam as regiões que não compõem a zona 

central e oeste, sendo a variação de R$ 1.428,57 a R$ 3.250 nessas regiões. 

No ano de 2012, Taubaté apresentava uma baixa variação no valor do m², indo de R$ 

2.265,63 para 2.267,86, nas regiões centrais, para 2 e 3 quartos. São José dos Campos, por sua 

vez, apresentava uma variação maior, com valor de 84,4%, com a mínima para a região 

central de R$ 2.000 e a máxima de R$ 3.688,52, nas demais regiões o valor mínimo era de 

R$1.705,88 e o máximo de R$ 3.300. Ambos os municípios demonstraram um crescimento 

no valor do m² nas regiões centrais. Em Taubaté, foi um aumento de 126% para a mínima e de 

43,23% para a máxima. Em São José dos Campos, o aumento foi de 60% e de 77%, para 

mínima e para máxima, respectivamente. Já nas demais regiões o município de São José dos 

Campos, houve um aumento de 19,41% para a mínima e de 1,53% para a máxima, valores 

bem abaixo da área central. 

No ano de 2014, em Taubaté, a variação entre os valores ficou entre R$ 2.436,36 e R$ 

3.375,00, um pequeno aumento no valor mínimo, enquanto o valor máximo manteve a alta, 

quando comparado com 2012, um aumento de 7,53% e de 48,81%, respectivamente. Para São 

José dos Campos, a variação foi entre R$2.721 e R$ 3.102,80, para o valor mínimo, ocorreu 



65 

uma valorização de 36%%. No entanto, no valor máximo, ocorreu uma queda de 15,87% nas 

regiões centrais. Tratando-se do mês de abril de 2014, o CRECI não disponibilizou dados das 

demais regiões do município. 

Se tirar uma média do valor do m², no ano de 2010, São José dos Campos apresenta o 

valor de R$1.666,5 por m². Já no ano de 2014, somam-se R$ 2.911,9 por m², tendo uma 

valorização de 74,73%. Para Taubaté, no ano de 2010, o valor foi de R$ 1.291,66 o m², além 

disso, no ano de 2014, o número foi de R$ 2.905,68 por m², ou seja, uma valorização de 

124,95%, tendo uma valorização superior a de São José dos Campos.  

Além da valorização do m², outro resultado foi a construção dos empreendimentos, 

principalmente para as famílias com renda até 3 salários mínimos, nas piores localizações das 

cidades. A busca incessante pelo lucro não só objetivou a busca por locais onde o solo urbano 

é mais barato, como também ocasionou a uniformização das medidas, dos materiais e dos 

componentes, gerando inadequação ao tamanho das famílias e uma inflexibilidade da moradia 

ao longo do ciclo familiar (ROLNIK, 2015, p. 314). 

O PMCMV, como já exposto, impulsionou a construção civil, o mercado imobiliário e 

financeiro no Brasil. Nos municípios de São José dos Campos e de Taubaté, não foi diferente, 

entre os anos de 2006e 2014, o número de empresas da construção civil cresceu 138,8% e 

201,44% para os referidos municípios, respectivamente.  

Apesar de o aumento percentual de São José dos Campos ser menor que o de Taubaté, 

em números absolutos, o município apresenta mais que o triplo, sendo 1514 empresas, quando 

comparado com Taubaté, com 516 empresas. Ao comparar ano a ano, 2009 foi o ano em que 

os dois municípios tiveram o maior crescimento percentual, sendo 42,4% e 19,53% 

respectivamente, mesmo ano de criação do PMCMV, como pode ser observado no gráfico 4. 

Importante ressaltar também que, no ano de 2014, ambos os municípios apresentaram 

uma pequena diminuição no número de empresas da construção civil, quando comparados 

com sua atuação no ano anterior, representando uma queda de 2,5% para São José dos 

Campos e de 2,8% para Taubaté. 
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Gráfico 4: Número de empresas da construção civil entre 2006 e 2014 

 
Fonte: Instituto..., 2011. 

 

Segundo Vieira (2015), citando dados do ministério das cidades, o número de unidades 

do PMCMV construídas, em São José dos Campos e em Taubaté, durante os anos de 2009 a 

2014, para a faixa de renda I (até três salários mínimos),foi de 4.914 e de 2.124, o que 

representa 31,23% e 13,5% das unidades construídas na RMVLPLN. Para a faixa de renda II 

(entre 3 e 6 salários mínimos), foram construídas 7.308 e 4.323 unidades, representando 32% 

e 19%. A faixa II teve o maior número de unidades construídas nos dois municípios, uma vez 

que é a faixa em que o mercado imobiliário é mais atuante. No total de unidades (faixa I e II), 

os dois municípios lideram a quantidade construída na região, como se observa na tabela 7 

abaixo. 

 

Tabela 7: Unidades construídas e contratadas do PMCMV por faixas entre 2009-2014 na RMVLPLN 

Municípios 

Faixa I 

Unidades 

Contratadas 

% Faixa I 

na 

RMVPLN 

Faixa II 

Unidades 

Contratadas 

% Faixa II 

na 

RMVPLN 

Total de 

Unidades 

Contratadas 

Faixas I e II 

% Total 

na 

RMVPLN 

São José dos 

Campos 4.914 31.21 7.308 32 12.222 32 

Taubaté 2.124 13.5 4.323 19 6.447 17 

Pindamonhangaba 2.116 13.4 4.152 18.2 5.400 14 

Caraguatatuba 1.950 12.4 2.436 10.6 4.552 12 

Guaratinguetá 1.927 12.2 984 4.3 2.761 7 

Jacareí 1.248 8.2 961 4.2 2.115 5.5 

Cruzeiro 1.154 7.3 834 3.6 2.026 5 

Caçapava 1.042 6.5 728 3.1 1.103 3 
Fonte: Autor. 

 

Todo esse crescimento do setor imobiliário e do número de unidades construídas reflete 

na configuração da malha urbana dos municípios. Na figura 4, tem-se a evolução da mancha 

urbana de São José dos Campos e de Taubaté durante os anos de 1994, 2004 e 2014. Observa-
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se, no caso de São José dos Campos, um crescimento principalmente em direção ao sul, de 

1994 para 2004, já sudeste e oeste demonstram isso de 2004 para 2014. Enquanto em Taubaté 

no sentido oeste e leste durante os três períodos apresentado. A evolução da mancha urbana 

(crescimento urbano) mostra o crescimento horizontal, ou seja, construções feitas para além 

do perímetro urbano estabelecido até o determinado ano. 

 

Figura 4: Evolução da mancha urbana de São José dos Campos e Taubaté 

Fonte: Autor. 

 

Com o incentivo ao setor imobiliário, através do PMCMV, ocorreu um aumento da 

capacidade não só de acolhimento das atividades imobiliárias, de modo que a reprodução 

vertical do espaço surgiu como um comportamento importante dessa intensificação. A 

capacidade de extrair renda e de amplificar os lucros no segmento imobiliário aumentou com 

a expansão da área construída e, principalmente, por meio da intensificação do uso do espaço. 

Essa intensificação, ou seja, a centralidade que a reprodução do espaço assume na 

valorização do capital, é um processo que aparece como condição, meio e produto da 

realização do capital. Conforme Santos (2015, p. 205), a intensificação dos investimentos em 

área de urbanização consolidada e o redesenvolvimento de áreas centrais previamente 

portadoras das condições de uso apresentam-se como a oportunidade mais viável de lucros 

produtivos e especulativos, de modo a ser direcionada para essas áreas e nelas fixada boa 

parte do capital circulante. 
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Em 2010, a prefeitura de Taubaté aprovou a lei complementar nº228/10, expandindo a 

zona urbana do município para a zona sul da cidade. Com a lei nº 293/12, amplia a área de 

expansão para zona sul. Isso resulta na construção, principalmente, de casas em condomínios, 

pois essa área da cidade que era, em boa parte, área rural, apresenta grande quantidade de 

terras disponíveis para construção. 

Taubaté não apresentou além da lei 228/10, nenhuma outra lei que limitasse ou 

expandisse o setor imobiliário na cidade, principalmente referente à verticalização. Isso se 

deve ao fato de que a cidade ainda está no processo de consolidação da verticalização e da 

expansão imobiliária, diferentemente de São José dos Campos, não apresenta áreas 

verticalizadas já consolidadas. 

São José dos Campos, em 1997, já tinha aprovado uma lei que criava condições para a 

expansão do mercado imobiliário na cidade, como já foi falado no capítulo anterior. Em 2010, 

é criada a lei complementar nº 428/10, restringindo a altura de empreendimentos, em São José 

dos Campos, em no máximo quinze pavimentos, permitindo a expansão do setor imobiliário 

residencial para as zonas leste e sudestes da cidade. No entanto, essa lei paralisa diversos 

empreendimentos que já tinham sido protocolados na prefeitura. 

Apesar da restrição, no mesmo ano, é criada a lei 430/10, para liberar os projetos 

parados, na prefeitura, protocolados até 9 de agosto de 2010. Essa liberação deu-se nos 

moldes estabelecidos na lei 195/97, o que fez aumentar o número de empreendimentos na 

cidade, principalmente na zona oeste. 

A lei 428/10, apesar de restringir a altura dos empreendimentos e gerar certo problema 

jurídico, nada mais foi que uma adequação do município, com o PMCMV, realocando os 

investimentos. Com a concentração dos investimentos na zona oeste e os preços de terrenos 

incompatíveis com os produtos do programa, o município muda a área de incentivo para as 

zonas leste, sudeste e sul. 

Dessa forma, a lei criada pela prefeitura continua com impactos significativos e 

positivos no mercado imobiliário, pois permite a inserção de terrenos mais baratos na nova 

dinâmica imobiliária. 
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8 A DINÂMICA IMOBILIÁRIA NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E 

TAUBATÉ 

 

A sociedade que modela tudo o que a cerca construiu uma técnica especial para agir 

sobre o que dá sustentação a essas tarefas: o próprio território. O urbanismo é a 

tomada de posse do ambiente natural e humano pelo capitalismo que, ao 

desenvolver sua lógica de dominação absoluta, pode e deve agora refazer a 

totalidade do espaço como seu próprio cenário. 

(Guy Debord – A sociedade do Espetáculo) 

 

A análise de dados parte do censo demográfico elaborado pelo IBGE em 2010. Foram 

analisados os dados referentes à quantidade de moradores e à sua renda, seus domicílios e 

seus tipos: casa, casa em condomínio, apartamento, juntamente ao seu status: quitado, em 

aquisição ou alugado. Além dos dados do IBGE, foram analisados os dados da ACONVAP, 

para São José dos Campos, e da ACIST, para Taubaté, ambos os órgãos com dados de 

lançamentos de empreendimentos. 

A Figura 5 mostra a divisão administrativa em zonas urbanas geográficas dos dois 

municípios. Todos os dados serão apresentados conforme as divisões das zonas urbanas de 

cada município. Taubaté não tem oficialmente essa divisão, então foi criada uma, por meio de 

informações obtidas na secretária de planejamento do município e no trabalho de campo e 

conforme explicado na metodologia do presente trabalho. 

O resultado da análise dos dados sobre quantidade de moradores em domicílios 

particulares permanentes demonstrou que o município de São José dos Campos apresenta, 

conforme figura 6 um total de 615.227 moradores, distribuídos pelas seguintes zonas em 

ordem de maior concentração: sul (37.92%), leste (25.63%), centro (12.16%), norte (10.15%), 

sudeste (7,60%) e oeste (6.53%). Taubaté apresenta um total de 271.090 moradores, 

distribuídos nas zonas norte (31.84%), sul (27.64%), oeste (19.27%), leste (16.27%) e centro 

(5%).  

O total de rendimentos dos responsáveis por domicílios particulares é apresentado nos 

figuras 7, 8 e 9. Na figura 7 são apresentados os que recebem até três salários mínimos, ou 

aqueles que compõem a faixa I do PMCMV. Observa-se que, em São José dos Campos, as 

maiores concentrações localizam-se nas zonas sul (56.867) e leste (39.760), enquanto as zonas 

sudeste e oeste apresentam a menor concentração dessa faixa de renda, com 11.438 e 5.338 

responsáveis, respectivamente.  
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Figura 5: divisão administrativa em zonas urbanas geográficas de São José dos Campos e Taubaté 

 
Fonte: Autor. 

 

 

Figura 6: Total de moradores de São José dos Campos e Taubaté, 2010 

 
Fonte: Instituto..., 2011. 
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Para Taubaté, a distribuição dos responsáveis dessa faixa de renda é semelhante à 

quantidade de moradores. As zonas norte (21.718) e sul (18.926) apresentam a maior 

concentração, as zonas leste (10.984) e centro (2.651), por sua vez, têm as menores 

concentrações de moradores com rendimento de até três salários mínimos. 

 
Figura 7: Responsáveis pelos domicílios com renda de até 3 salários mínimos de São José dos Campos e 

Taubaté, 2010 

 
Fonte: Instituto..., 2011. 

 

A figura 8 mostra os responsáveis com rendimentos entre 3 e 5 salários mínimos, nele 

observa-se uma mudança na sua distribuição, quando comparado com a figura 9.  Em São 

José dos Campos, apesar de a zona sul continuar com a maior concentração (9.647), a região 

central ganhou destaque com (8.704), sendo a segunda região de maior concentração dessa 

faixa de renda. A zona norte passou a figurar entre as de menores concentrações, com (1.454) 

e, a zona sudeste aparece com (1.084).  

Taubaté também apresentou mudanças. A zona oeste passou a ser a região de maior 

concentração entre os responsáveis pelos domicílios com renda de 3 a 5 salários mínimos, 

(3.434), seguido da zona norte (3.020). Já a região sul, que apresentava uma grande 
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concentração entre os que recebem até três salários mínimos, passou a ser a zona que menos 

concentra nessa faixa de renda (1.797). 

 

Figura 8: Responsáveis pelos domicílios com renda mensal entre 3 a 5 salários mínimos de São José dos Campos 

e Taubaté, 2010 

 
Fonte: Instituto..., 2011. 

 

Para finalizar a análise e o mapeamento do rendimento dos moradores responsáveis 

pelos domicílios, a figura 9 mostra a faixa de renda entre 5 e 10 salários mínimos. Em São 

José dos Campos, diferentemente das últimos figuras, a zona sul não apresentou a maior 

concentração. Nessa faixa de renda, as zonas centro e oeste apresentaram essa concentração, 

com 2.390 e 1.826 responsáveis, respectivamente. Tratando-se das regiões norte e sudeste, 

elas apresentaram as menores concentrações.  

Em Taubaté, ocorreu uma mudança entre a zona norte e a central, com esta se tornando 

a segunda de maior concentração (440), atrás da zona oeste, com 503 responsáveis nessa faixa 

de renda. A zona de menor concentração é a zona sul, com (142) moradores responsáveis 

nessa faixa. 
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Figura 9: Responsáveis pelos domicílios com renda mensal entre 5e 10 salários mínimos de São José dos 

Campos e Taubaté, 2010 

 
Fonte: Instituto..., 2011. 

 

Conforme informações do censo IBGE 2010, do total de pessoas responsáveis pelos 

domicílios em São Jose dos Campos (189.609), 75,52% concentram-se na faixa de renda de 

até 3 salários mínimos, 16,20% entre 3 e 5 salários mínimos e 2,8% na faixa entre 5 e 10 

salários mínimos. Já em Taubaté, do total de 83.901 responsáveis, 78,3% se concentram na 

renda de até 3 salários mínimos, 14,47% entre 3 e 5 salários e 1,71% na faixa entre 5 e 10 

salários mínimos. 

Isso demonstra que mais da metade dos responsáveis, nos dois municípios, vive com 

uma renda de até R$ 1530
5
, e a maioria deles vive na zona sul de São José dos Campos e na 

zona norte de Taubaté. Importante ressaltar que, apesar de essas zonas apresentarem essa 

configuração, há bairros dentro de cada zona que destoam do resto. Desse modo, dentro da 

zona sul de São José dos Campos, como no Bairro Jardim Satélite, e da zona norte de 

                                                           
5
 Valor calculado com base no salário mínimo de 2010, R$510,00. 
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Taubaté, como no Bairro Estiva, encontra-se áreas com alto rendimento e que são os maiores 

alvos do mercado imobiliário.  

A distribuição de domicílios por zonas, como consta na figura 10, por zonas, é 

semelhante à distribuição de moradores responsáveis. São José dos Campos tem um total de 

184.098 domicílios particulares permanentes, a maioria concentrada na zona sul (68.198), 

sendo a zona oeste a região de menor concentração (12.497). Ademais, Taubaté apresenta um 

total de 82.157 domicílios, com a maior concentração na zona norte (25.668) e a menor 

concentração na zona central (5.297). 

 

Figura 10: Total de domicílios por zonas de São José dos Campos e Taubaté, 2010 

 
Fonte: Instituto..., 2011. 

 

Quanto ao tipo de domicílios, a casa representa o maior número de imóveis em ambos 

os municípios, 146.891 para São José dos Campos e 73.025 para Taubaté, conforme a figura 

11. É o tipo de construção que predomina no mundo e no Brasil historicamente, no entanto, 
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com o crescimento populacional, surge o apartamento como forma de construir mais moradias 

no mesmo espaço, obtendo mais lucros. 

O apartamento é um tipo de construção que geralmente necessita de comprovações 

legais para obter a quantidade de capital necessário, pois demanda uma grande quantidade de 

recursos para a sua construção, assim como a comercialização e tais recursos são adquiridos 

de fontes que necessitam da comprovação da legalidade da construção, geralmente de 

instituições financeiras. Essa necessidade contribui para ele ser o tipo de moradia mais visada 

pelo mercado imobiliário e para a produção formal da cidade
6
. 

 

Figura 11: Total de casas de São José dos Campos e Taubaté, 2010 

Fonte: Instituto..., 2011. 

 

Conforme o figura 12, a quantidade de apartamentos em São José dos Campos, é de 

33.973, com a maior concentração nas zonas central (12.251) e sul (10.642). Em Taubaté, o 

                                                           
6
MARICATO Ermínia, Metrópole na periferia do capitalismo, Hucitec/Série Estudos Urbanos, São Paulo, 1996. 
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total é de 6.708, com a maior concentração nas zonas oeste (2.709) e central (2.110). Nas 

zonas centrais, essa concentração deve-se à pequena quantidade de terrenos vazios. Já na zona 

sul de São José dos Campos, há a influência da lei de zoneamento de 1997, a qual modificou 

os coeficientes de aproveitamento das construções, permitindo a expansão dos apartamentos.  

A zona oeste de Taubaté decorre de ser uma zona com maior disponibilidade de terrenos 

vazios e contar com melhor infraestrutura. A zona central de São José dos Campos e a oeste 

de Taubaté são as zonas que apresentam a maior quantidade de responsáveis com rendimentos 

entre 5e 10 salários. Apesar de ser um tipo de imóvel de menor custo, quando comparado com 

os outros tipos, o resultado demonstra que, para essa faixa de renda, o apartamento parece ser 

o tipo de imóvel mais visado tanto pelo consumidor quando para o mercado imobiliário. 

 

Figura 12: Total de apartamentos de São José dos Campos e Taubaté, 2010 

 
Fonte: Instituto..., 2011. 

 

Outra modalidade de imóveis é casa em condomínio. Como já mencionado, a casa é o 

tipo mais utilizado, no entanto, o condomínio é algo mais recente, com sua origem nos 
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Estados Unidos. No Brasil, esse tipo de imóvel ganha força principalmente no final dos anos 

1990, quando o país entrou em compasso com o capitalismo contemporâneo, com a abertura 

de mercados aos capitais globalizados. Como já demonstrado, nesse período, os reflexos na 

sociedade brasileira tiveram, dentre outros, efeitos como o aumento do desemprego de longa 

duração, a precarização do trabalho e o aumento da informalidade. Conforme Rolnik, (2015. 

p. 272-273):  

Período que o narcotráfico, entre outros ilegalismos, penetram na cidade, a violência 

e o medo não só incide na organização social como também impacta na 

reestruturação física das cidades gerando novas formas de segregação espacial e 

discriminação social – enclaves fortificados.  

 

Os enclaves fortificados são os loteamentos murados e os condomínios fechados e 

constituem uma maneira de segregação socioespacial. Segundo Rodrigues (2013 apud LIMA; 

MELO, 2016, p. 6):  

Enclaves fortificados são espaços privatizados, fechados e monitorados, constitui o 

principal instrumento desse novo padrão de segregação, justificado pelo medo do 

crime e da violência por parte daqueles que se sentem ameaçados e preferem 

abandonar os espaços de livre acesso e circulação, característicos da vida urbana e 

do espaço público moderno. 

 

Em São José dos Campos, o número total de casas em condomínio é de 3.663, sendo a 

zona leste (1.239) e a oeste (1.127) as zonas de maior concentração. Em Taubaté, o número é 

de 2.054, com a concentração nas zonas oeste (979) e norte (736), conforme o figura 13. 

Apesar de a zona leste de São José dos Campos e a zona norte de Taubaté não serem as 

zonas de maiores rendimentos, dentro de cada uma, existem bairros com altos e médios 

rendimentos, que também apresentam grandes condomínios. A busca por casa em condomínio 

não é apenas dos mais ricos, como também da classe média brasileira. 

Quanto ao status do imóvel, quitado, alugado ou em aquisição, percebe-se uma 

semelhança, em ambos os municípios, na distribuição entre imóveis quitados e alugados, com 

as concentrações nas mesmas zonas, assim como nas mesmas zonas de maior concentração 

populacional e de domicílios. Em contrapartida, os imóveis em aquisição apresentam 

mudanças, principalmente, em Taubaté. 

Os imóveis quitados, mostrados na figura 14, representam 58.72%, em São José dos 

Campos, destaque para a zona sul, com a maior concentração desses imóveis (38.551), sendo 

35,65%, e para a zona sudeste, com a menor quantidade de imóveis quitados (7.367), sendo 

6,8%. Em Taubaté, os imóveis quitados representam 63.15%, com a concentração na zona 

norte de 16.496, apresentando valor de 31.79%%, e já a zona central apresenta a menor 

concentração (3.468), com 6,6%.  
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Já os imóveis alugados, que constam na figura 15, em São José dos Campos, 

representam 22.81% concentrados na zona sul (15.405), em contraste com a zona sudeste 

(2.406). Em Taubaté, 19,57% desses imóveis apresentam-se concentrados na zona norte 

(4.794), em contraste com a zona central, com 1.511. 

 

 
Figura 13: Total de casas em condomínio de São José dos Campos e Taubaté, 2010 

 
Fonte: Instituto..., 2011. 
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Figura 14: Total de domicílios quitados de São José dos Campos e Taubaté, 2010 

 
Fonte: Instituto..., 2011. 

 

Os imóveis em aquisição são aqueles que apresentam dívidas devido ao financiamento e 

também são os de menor porcentagem, quando comparados com os outros, conforme a figura 

16. Em São José dos Campos, os imóveis em aquisição representam 11.70%, e as zonas que 

apresentam a maior quantidade de imóveis com dívidas são as zonas sul (10.120) e leste 

(10.224), enquanto as zonas oeste (1.521) e norte (953) contêm a menor quantidade desses 

imóveis. Em Taubaté, esses imóveis representam 8,4% do total, sendo as zonas sul (3.070) e 

norte (1.871), as de maior quantidade de imóveis com dívidas. As regiões de menor 

quantidade são as zonas sul (856) e central (120). 

Em São José dos Campos, os imóveis em aquisição concentram-se nas mesmas zonas 

em que os responsáveis com renda de até 3 salários mínimos. Em Taubaté, os imóveis em 

aquisição concentram-se nas mesmas zonas em que os responsáveis com renda entre 5 e 10 

salários mínimos. Isso pode ser um indício dos reflexos do PMCMV, que apresenta desde o 

inicio, em suas modalidades, incentivo para aquisição de imóveis exatamente nessas faixas de 

renda. 
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No entanto, isso não significa que são as zonas que mais recebem investimentos 

imobiliários, pois os dados do IBGE consideram a produção resultante da autoconstrução, dos 

pequenos produtores e da provisão estatal, como domicílios próprios em aquisição, o que 

pode significar um baixo investimento nessas zonas do mercado imobiliário. Já em zonas de 

rendimentos mais altos, a probabilidade de quitação do imóvel, em menor tempo, é maior do 

que nas faixas inferiores. 

 

Figura 15: Total de domicílios alugados de São José dos Campos e Taubaté, 2010 

 
Fonte: Instituto..., 2011. 
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Figura 16: Total de domicílios em aquisição de São José dos Campos e Taubaté, 2010 

 
Fonte: Instituto..., 2011. 

 

 

8.1 O mercado imobiliário em São José dos Campos e em Taubaté a partir de 2010 

 

Como já vimos o Brasil, a partir da década de 1990, mergulha na era da financeirização, 

criando mecanismos e produtos financeiros, vinculando o mercado de títulos ao mercado 

imobiliário. No município de São José dos Campos, foi criada a lei de zoneamento de 1997, 

impulsionando o setor imobiliário no município. Enquanto, em Taubaté, não ocorreu 

nenhuma mudança significativa. 

Com o advento do PMCMV, o mercado imobiliário é impulsionado novamente, e os 

municípios começam a aumentar o número de construções e de investimentos. Em São José 

dos Campos, é criada a lei 428/10, viabilizando os investimentos em determinadas regiões dos 

municípios, e em Taubaté a lei 228/10. 

Com os dados do IBGE, foi possível observar a distribuição pelos municípios dos 

imóveis. No entanto, o censo é do ano de 2010, com isso fica a pergunta: quanto os 
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investimentos custaram e para onde foram a partir de 2010? Quantas unidades mais foram 

lançadas e qual o valor total desses investimentos? 

No primeiro semestre de 2010, o município de São José dos Campos teve 9.893 

unidades lançadas, sendo a maior parte na zona oeste, com 38,9%, centro com 28,32% de sul 

21,93%.As três regiões representam quase 90% das unidades lançadas no ano de 2010, isso 

demonstra a concentração de capitais apenas numa parte da cidade. 

Em Taubaté, no mesmo ano, foram 8.064 unidades lançadas, com a maior parte nas 

zonas oeste (42,99%), norte (23,25%) e leste (19,24%). As três zonas representando 85,48% 

dos lançamentos de 2010, como pode ser visto na figura 17. Assim como em São José dos 

Campos, apresentando uma alta concentração dos investimentos em determinadas zonas. O 

valor geral de vendas para o período ficou em R$ 3.443.841.832 e R$ 1.460.656.915 para os 

respectivos municípios. 

 

Figura 17: Apartamentos lançados em 2010 de São José dos Campos e Taubaté, 2010 

 
Fonte: Instituto..., 2011. 

 

Já no ano de 2012, enquanto São José dos Campos demonstrava um leve crescimento no 

número de lançamentos, Taubaté demonstrava uma grande queda. A explicação para a queda 
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no número de unidades lançadas pode ser encontrada, em primeiro lugar, pela mudança na 

metodologia de pesquisa elaborada pela ACIST, e,em segundo, pelo início dos efeitos da crise 

financeira mundial, a mesma que em seu início teve como uma das armas de combate à 

criação do MCMV. 

São José dos Campos teve 14.033 unidades lançadas no ano de 2012, com mudanças 

nas zonas que concentraram mais esses investimentos. A zona sul foi a região que mais 

concentrou unidades lançadas (30,81%), seguida das zonas oeste (28,02%) e leste (18,41%). 

Destaque para as zonas sul e leste, que, no ano de 2010, não apareciam com uma quantidade 

significativa e, em 2012, passaram a receber uma grande quantidade de investimentos. O 

Valor geral de vendas foi de R$ 5.201.107.933 

No ano de 2012, Taubaté teve 3.409 unidades lançadas, com apenas uma mudança na 

distribuição por zonas. Enquanto as zonas oeste (com 36,16%) e leste (com 33,11%) 

continuaram concentrando os lançamentos, a zona norte teve uma perda significativa 

representando apenas 13,96%, como mostra a figura 18. O valor geral de vendas foi de 

R$569.339.352. 

 

Figura 18: Apartamentos lançados em 2012 de São José dos Campos e Taubaté 

 
Fonte: Instituto..., 2011. 
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No ano de 2014, São José dos Campos teve uma leve queda na quantidade de unidades 

lançadas, foram 11.155, com uma velocidade de vendas de R$ 4.898.794.739. A tendência 

iniciada em 2012 confirmou-se em 2014, com as regiões sul (34,02%) e oeste (28,93%) 

concentrando a quantidade de unidades lançadas no município. 

Tratando-se do ano de 2014, a ACIST não apresentou dados distribuídos pelo município 

de Taubaté, apenas o valor total de lançamentos, assim como de velocidade de vendas. Foram 

lançados, no município, 1.212 unidades, com velocidade geral de venda de R$ 229.200.000, 

conforme a figura 19. 

 

Figura 19: Velocidade geral de vendas durante os anos de 2010, 2012, 2014 em São José dos Campos e Taubaté. 

 
Fonte: Autor. 

 

Enquanto o município de São José dos Campos teve seu maior número de lançamentos 

e de valores gerais de venda no ano de 2014, Taubaté teve o mesmo fenômeno no ano de 

2010. Os municípios apresentaram um comportamento diferente, ao longo desses anos, no 

setor imobiliário, São José dos Campos teve uma leve queda de 2012 para 2014, enquanto 

Taubaté apresenta uma grande queda ocorrendo desde 2010.  

Ambos os municípios apresentam investimentos em zonas em que o mercado 

imobiliário decide investir, mesmo que sejam zonas onde não tenha grande concentração de 
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moradores e alto déficit habitacional. Para as pessoas com renda de até três salários mínimos, 

o déficit é de 89,6%, o que justificaria os investimentos voltados para essa faixa, os quais não 

ocorrem no caso dos dois municípios. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa Minha Casas Minha Vida instituído em 2009 impulsionou a construção de 

moradias no País e nos respectivos municípios, dinamizou diversos setores (construção civil, 

financeiro, legislativo e outros) e incentivou a compra da casa própria. Cada município 

absorveu e respondeu de maneira distinta à inclusão do Programa, assim como aos seus 

efeitos. No entanto, em São José dos Campos e Taubaté, é notável o aumento dos fluxos de 

capitais imobiliários e as suas consequências na urbanização de cada cidade.  

O modelo instaurado com o Programa, através da integração pelo consumo e da geração 

de empregos, promoveu um desenvolvimento urbano via grandes projetos de infraestrutura, 

redesenhando a rede urbana dos municípios, sem fortalecer espaços de planejamento e de 

ordenamento, pois enquanto um município criava condições para o setor imobiliário, o outro 

se ausentava de qualquer interferência.  

Durante toda a pesquisa, verificaram-se comportamentos distintos entre os governos 

municipais. Apesar de, no âmbito nacional, terem surgido leis que inserissem o País na era 

financeira e globalizada, no âmbito municipal, o comportamento foi diferente. Taubaté não 

apresentou nenhuma lei que contribuísse, de forma significativa, para o setor 

imobiliário/financeiro, mesmo com a criação do PMCMV. O município, por meio da lei 228 

promulgada em 2010, interferiu somente na expansão urbana, em direção à zona sul, com a 

criação de leis que incentivaram a ocupação desta área, uma área de baixa ocupação 

populacional, e a transformaram em zona urbana. Dessa forma, visava muito mais à 

construção de condomínios horizontais, que, apesar de movimentar fluxo de capitais, não 

eram e não são o principal produto do setor imobiliário/financeiro.  

No entanto, mesmo sem a contribuição legislativa, município de Taubaté apresentou um 

aumento no número de empresas da construção civil e no interesse de algumas incorporadoras 

integrantes da bolsa de valores, Além disso, mesmo em menor volume, quando comparado ao 

município de São José dos Campos, Taubaté faz parte do setor imobiliário financeiro, de 

modo que tem seus investimentos concentrados em zonas de maior concentração de renda 

(como a oeste), as quais geram maior lucratividade. Após ter grandes ganhos, durante ano de 

2010, cerca de R$ 1.460.656.915, o município sentiu mais cedo os efeitos da crise econômica 

mundial, apresentando uma grande queda nos valores gerais de venda nos anos seguintes, 

cerca de R$ 569.339.352 em 2012. Mesmo com essa queda, a zona oeste continuou sendo a 

zona que mais recebeu investimentos imobiliários. 
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Diferentemente de Taubaté, São José dos Campos é um município que se adequou, com 

mais agilidade, às mudanças econômicas dos anos de 1990, criando leis que facilitassem a 

atuação do setor imobiliário/financeiro, como a lei nº165/97. Essa adequação também se 

apresentou quando foi criado o PMCMV, com as leis nº 428/10 e nº 430/10, que não só 

facilitaram a atuação do setor e da inserção do programa no município, como também 

direcionaram os investimentos imobiliários. O município, através do poder público local, 

apresentou uma atuação maior das incorporadoras que participam da bolsa de valores, em 

relação ao município de Taubaté, um alvo melhor para as ações do setor 

imobiliário/financeiro, seja porque é o município com maior desenvolvimento econômico ou 

porque tem leis que facilitam a inserção desses setores e, consequentemente, geram maiores 

lucros.  

A princípio, em 2010, os investimentos imobiliários concentraram-se na zona oeste, 

uma região de moradores com grandes rendimentos, a qual ainda permaneceu entre os 

grandes alvos do setor. No entanto, como já mencionado, o PMCMV e as leis criadas pelo 

município de São José dos Campos redirecionaram os investimentos, que em 2012, passaram 

a se concentrar na zona sul da cidade, em áreas que facilitaram a maior extração de lucros. 

Inclusive, é no ano de 2012 que o setor tem a sua maior velocidade geral de vendas, as novas 

áreas direcionadas pela prefeitura e capitalizadas pelo setor imobiliário geraram uma fórmula 

de aumentar os lucros, que viriam a se reduzir no ano de 2014, mas ainda maior que o de 

2010, enquanto Taubaté apresentava queda contínua. 

A participação do setor financeiro, cada vez maior na construção das moradias e da 

cidade, é perceptível nas zonas de maior concentração de riqueza, e essa tendência poderá vir 

a concretizar uma cidade cada vez mais desigual e dividida.  

As perguntas que motivaram o desenvolvimento desta pesquisa, bem como, os objetivos 

estabelecidos foram em sua maioria respondidos e atingidos, ficando em aberto uma análise 

complementar dos desdobramentos da dinâmica do setor imobiliário no processo de 

urbanização dos municípios de São José dos Campos e Taubaté. Deste modo, fica como 

sugestão para as próximas pesquisas, a proposta de identificação dos lugares em que a 

prefeitura mais interfere estrutural e economicamente, e não só por meio da legislação. Além 

de fazer um levantamento dos reais investimentos públicos em São José dos Campos e 

Taubaté nos bairros ou nas zonas da cidade, relacioná-los com as áreas de maior investimento 

imobiliário.  

A especulação imobiliária beneficia-se de diversas formas, por meio da localização, 

juntamente com os investimentos e os serviços urbanos ali disponíveis. Como foi visto, a 
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criação de leis é disputada, não só por moradores, como também por investidores, pois estes 

sabem que os imóveis podem ou não ser valorizados, conforme os investimentos públicos e 

privados. 

Mesmo com a intervenção do Estado, com a criação de subsídios e de 

financiamentos/créditos, para que a população possa obter a sua moradia, isso ocorre de 

maneira que beneficie muito mais um local com déficit habitacional irrisório e com uma 

população com altos rendimentos. O setor privado sempre arruma uma forma de fazer o 

Estado ajudar parcialmente, ou integralmente, a criação das infraestruturas necessárias para a 

valorização imobiliária, de forma que os recursos sejam colocados a serviço de uma produção 

voltada à rentabilidade e à liquidez. 

Isso ocorre de forma natural, como parte do sistema, e a base disso tudo está na existência 

da propriedade privada, no valor dado a um pedaço de terra. A existência de uma elite 

detentora de tal propriedade resguardada pela política de Estado, consequentemente, 

formuladora da própria vida material da sociedade, constrói para si um arsenal de garantias da 

exploração, obtém legalmente seus lucros e cria uma cidade à sua imagem e semelhança. 

A partir do que foi discutido ficam, ainda, mais dois questionamentos: a) Com o modelo de 

Estado vigente e as tentativas jurídicas urbanas para a minimização das formas de 

desigualdades sociais e de exclusão, quais os reais impactos de uma reforma fundiária e 

urbana da terra na produção do espaço urbano? b) Até que ponto as reformas promovidas pelo 

Estado serão suficientes para manter o funcionamento de todo o sistema? 
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ANEXO I 

 

Divisão administrativa em zonas urbanas geográficas de Taubaté 

 

Zonas  

Norte 

Água Quente; Areão; Chácara do Visconde; Emecal; Esplanada Santa Terezinha; 
Estiva; Granja Daniel; Granville; Jair Freire; Jaraguá Novo; Jaraguá Velho; Jardim Boa 
Vista; Jardim Califórnia;Jardim Canuto 
Borges;JardimGarcez;JardimMorumbi;JardimMourisco;JardimResende;Jardim Santa 
Catarina;Jardim Santa Inês;Jardim Santa 
Isabel;Monção;ParqueAeroporto;ParqueBandeirantes;ParqueIpanema;ParqueMauá
;ParquePiratininga;ParquePlanalto;ParqueSabará;Parque São Cristóvão;Parque São 
Luís;RanchoGrande;VilaAparecida;VilaAlbina;Vila das Graças;VilaMarli;Vila 
Nogueira; Vila Prosperidade; 

Sul 

Alto do Cristo;Alto São 
Pedro;Barreiro;Belém;CamposElíseos;Cataguá;CataguáWay;Chácara Belo 
Horizonte;ChácaraDallas;Chácaras Reunidas Brasil;Cidade de 
Deus;CidadeJardim;DallaRosa;Estoril;FonteImaculada;Imaculada;JardimAmérica;Jar
dim Bela Vista;Jardim Continental I;Jardim Continental II;Jardim Hípica 
Pinheiro;JardimJulieta;JardimPaulista;MarleneMiranda;Montebelo;Morada do 
Vale;Morada dos Nobres;Quinta das Frutas;Quinta dos 
Eucaliptos;ResidencialColinas;ResidencialParaíso;SãoGonçalo;Vila Regedor; 

 

Leste 

Bosque da Saúde;Chácara São Judas;ChácaraSilvestre;Distrito Industrial do Una I e 
II;Gurilândia;Itaim;Jardim Ana Emília;Jardim Ana 
Rosa;LoteamentoBardan;ParquePaduan;ParqueTaubatéguassu;Parque Três 
Marias;Residencial Sítio Santo Antônio;Shalom;Vila São José;Terra Nova; 

 

Oeste 

Barranco;Abaeté;BelaVista;Bonfim;BosqueFlamboyant;CECAP I;CECAP II;CECAP 
III;CECAP IV;ChácaraFlorida;ChácaraPastorelli;ConjuntoUrupês;Distrito Industrial do 
PiracancaguáI;EsplanadaIndependência;Granja Bela 
Vista;Greenpark;Independência;Jaboticabeiras;Jardim das Indústrias;Jardim das 
Nações;Jardim de Alá;Jardim dos 
Pássaros;JardimMarajoara;JardimMarieta;JardimOásis;JardimPrimavera;Jardim 
Santa Teresa;Ouroville;Portal da Mantiqueira;Quiririm;Residencial Novo 
Horizonte;Residencial Vale dos 
Príncipes;SanMarco;SantaFé;SantaLuzia;TaubatéVillage;VilaCosta;VilaEdmundo;Vila 
Paulista; 

 

Centro 

Alto São João; Bom Conselho;CentralParque;Centro;CentroNovo;Chácara Dr. 
Hipólito;Chafariz;JardimEulália;JardimHumaitá;JardimMansur;Jardim Maria 
Augusta;Jardim Santa Clara;Jardim Santa Cruz;JardimRussi;Vila São Carlos; 

 

 


